PERSONĪBAS TIPA DIMENSIJAS
ENERĢIJAS DIMENSIJA

DOMĀŠANAS DIMENSIJA

Ekstraverti strādā ciešā komunikācijā
ar citiem, komandās un čalu pilnās
telpās.

Domātājiem patīk strādāt ar
konkrētiem lielumiem – cilvēkiem,
datiem, ierīcēm.

Intraverti strādā neatkarīgi vai mazās
darba grupās mierīgā un klusā vidē.

Jutējiem patīk strādāt ar
abstraktām lietām, piemēram,
idejām, iespējām, teorijām.
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DZĪVES DIMENSIJA

Līderi vēlas darīt darbu, kas pilnībā
dod iespēju izmantot intelektu un rada
iespēju izcelties.

Tiesātāji izbauda organizētu,
strukturētu un kārtīgu darba un
dzīves vietu.

Speciālisti vēlas darbu, kas atbilst
viņu vērtību sistēmai un palīdz citiem
sabiedrības locekļiem.

Uztvērējiem patīk brīvība,
elastīgums, viņi neiebilst pret
nelielu haosu.

IDEĀLA KARJERA JEBKURAM PERSONĪBAS TIPAM
PRAGMATIĶI

mīl darbu, kurā tiek piedāvāta loģiska sistēma, kas ļauj sasniegt taustāmu un novērtējamu rezultātu

EDLT

Praktiskais uzraudzītājs
Galvenais menedžeris (ESF)
Kredītspeciālists (ESF)
Ekonomists (ESF)
Juriskonsults (JF)
Veselības sporta speciālists
(SVSLF)

IDLT

EDLU

Problēmu risinātājs

Produktīvais reālists

Policijas detektīvs (JF)
Finanšu padomnieks (ESF)
Mārketinga speciālists (ESF)
Fitnesa treneris (SVSLF)
Fizioterapeits (RF)
Ergoterapeits (RF)

Finansists (ESF)
Probācijas darbinieks (JF)
Jurists (JF)
Tiesnesis (JF)
Nodokļu speciālists /
Auditors (ESF)
Izmeklētājs (JF)

IDLU

Pielāgoties spējīgais tehniķis
Analītiķis (ESF)
Policijas darbinieks (JF)
Tehniskais ortopēds (RF)

UZRAUGI

mīl savu darbu, ja tas dod iespēju praktiski palīdzēt citiem

EDST
Aprūpētājs

Veselības aprūpes iestādes
vadītājs (MF)
Uztura speciālists (RF)
Medmāsa (SVSLF, LF, SKMK)
Vecmāte (SVSLF)
Ergoterapeits (RF)
Fizioterapeits (RF)
Audiologopēds (RF)

IDST

EDSU

Prātīgais palīgs
Sociālais darbinieks
(SVSLF)
Medmāsa
(SVSLF, LF, SKMK)
Zobārsts (ZF)
Zobu higiēnists (ZF)

IDSU

Komunikablais izklaidētājs

Uzmanīgais amatnieks

Izklaides iestādes vadītājs
(KF, ESF)
Klientu apkalpošanas
speciālists (KF, ESF)
Fotogrāfs (KF)
Pasākumu vadītājs (KF)
Producents (KF)

Pētnieks (MF)
Mājas aprūpes speciālists
(RS, SVSLF)
Tehniskais ortopēds (RF)
Ārsta palīgs (LF, SKMK)
Mākslas terapeits (RF)
Fotogrāfs (KF)

TEORĒTIĶI

mīl darbu, kas dod telpu idejām un jauniem izgudrojumiem

EJLT

Mērķtiecīgais direktors
Dažādu nozaru vadītājs
(ESF, KF)
Uzņēmējs (ESF)
Advokāts (JF)
Ārsts (MF)
Politologs (ESF)
Diplomāts (ESF)

IJLT

EJLU

Stratēģis – vizionārs

Iedvesmotais izgudrotājs

Tiesnesis (JF)
Ķirurgs (MF)
Mikrobiologs (MF)
Multimediju speciālists (KF)
Farmaceits (FF)
Uzņēmuma / nodaļas
vadītājs (ESF, KF)

Režisors (KF)
Producents (KF)
Nekustamo īpašumu
aģents (ESF)
Reportieris (KF)
Multimediju speciālists (KF)
Mārketinga speciālists (ESF)

IJLU

Neatkarīgais zinātnieks
Medicīnas zinātnieks (MF)
Farmaceits (FF)
Psihiatrs (MF)
Ekonomists (ESF)
Universitātes profesors
(visas)

EMPĀTI

mīl darbu, kas uzlabo cilvēku dzīves kvalitāti un padara apkārtējo vidi skaistāku

EJST

Iedvesmojošais vadītājs
Organizācijas vadītājs
(ESF, KF)
Sabiedrības veselības
speciālists (SVSLF)
Sabiedrisko attiecību
speciālists (KF)
Veselības sporta speciālists
(SVSLF, LF)

IJST

Līdzjūtīgais padomdevējs
Rakstnieks (KF)
Sociologs (KF)
Pediatrs (MF)
Žurnālists (KF)
Psihologs (KF)

EJSU

Ekspresīvais aizstāvis
Terapeits (MF, RF)
Bērnudārza audzinātājs
(KF, SKMK)
Ceļojumu rakstnieks (KF)
Juriskonsults (JF)
Prokurors (JF)
Advokāts (JF)

IJSU

Radošais individuālists
Psihologs (KF)
Mākslas terapeits (RF)
Redaktors (KF)
Kreatīvais direktors (KF)

