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XXX prefereert een uitdaging boven
voorspelbaar werk en heeft beperkte
behoefte aan omgevingscontrole. De eigen
drive om zijn werkomgeving te structureren
en er de touwtjes in handen te nemen, is
eveneens beperkt, wat aangeeft dat hij in
zijn functie een stuk sturing en strategische
planning verwacht. Zelf ageert hij liever op
momentane situatievereisten en houdt hij
zijn agenda vrij. Soepel en behoorlijk
stressbestendig dynamisch profiel. Laat nog
vele opties open.
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XXX legt een duidelijke klemtoon op het
conceptuele, abstracte werk. Hij houdt veel
meer van studie, analyse en berekening dan
wel van het zelf sleutelen aan allerlei
toestanden, maar indien het moet, zal hij
het doen. Hij vindt zijn werkbiotoop in de
wereld van abstractie. Ook het meer
administratief-omkaderende werk valt bij
hem in goede aarde. Documentatie zal in
orde zijn, maar minder passioneel behartigd
worden dan zijn technische analyses.
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XXX heeft een erg polyvalent sociaal profiel.
Hij kan er heel veel richtingen mee uit, maar
niet meteen in een ondergeschikte rol.
Overal waar hij komt is hij prominent
aanwezig. Hij kan mensen enthousiasmeren,
aansturen, coachen, opleiden en animeren,
maar kan ook makkelijk hun vertrouwen
winnen en desgevallend heeft hij een
geduldig luisterend oor. Switcht heel vlotjes
van amicaal gezwets naar meer directieve
taal en van confronterend naar verzoenend.

XXX profileert zich als een researcher met uitzonderlijk veel sociaal potentieel en een soepele
ingesteldheid. Hij is zeer kritisch wat betreft inhoudelijke aspecten van zijn werk, maar soepel inzake
werkplanning of andere organisatorische aspecten. Hij is erg nieuwsgierig, wil voortdurend nieuwe
uitdagingen voorgeschoteld krijgen en niet alleen op technisch vlak maar ook op menselijk-relationeel
vlak. Hij zoekt voortdurend oorzaak-gevolg verbanden en wil de logica ontdekken in wat hij waarneemt.
Hij weet van zichzelf dat hij iets te bieden heeft en het is moeilijk voor hem om bescheiden te blijven,
maar toch slaagt hij hier redelijk goed in. Op dit ogenblik kan hij heel veel richtingen uit, maar de
combinatie soft/hard binnen een 'economische' setting spreekt hem heel sterk aan. Topper!
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