
TÍMOVÝ VÝSTUP
Kariérny kompas

team

http://www.tcconline.cz


CIEĽOVÁ SKUPINA PRE TÍMOVÝ VÝSTUP
ČLENOVIA SKUPINY:

bill.smith@example.com (Bill Smith)

jack.white@example.com (Jack White)

jeremy.johnson@example.com (Jeremy Johnson)

john.doe@example.com (John Doe)

mandy@example.com (Mandy Moon)

mia.brown@example.com (Mia Brown)

tina.timberlay@example.com (Tina Timberlay)

OSOBY OZNAČENÉ AKO MANAŽÉR:

susan.black@example.com (Susan Black)

dôverné
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MOTIVÁCIA TÍMU

Výsledky sú v grafe uvedené v podobe percentilov

dôverné
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PREFERENCIE ROLÍ V TÍME

TÍMOVÝ
HRÁČ

EXPERT

MANAŽÉR

OBCHODNÍK
TALENT

TEAM
LEADER

LEADER

REALIZÁTOR

Čo tím potrebuje
pozitívne hodnotenie

uspokojenie kariérnych ambícií

poďakovanie
ocenenie druhými

vysoký výkon
pomoc

kariéra

významná pozícia

dôležitá pozícia

podporapovýšenie

vyznamenanie

zviditeľnenie úspechov

pochvalamanažérska pozícia

postavenie
možnosť vyniknúť

pocit víťazstva
zisk

profit
pochopenie

kompetencie

uznanie

samostatnosť

nezávislosť

možnosť rozhodovania

peniaze

dobré vzťahy

nové príležitosti

školenia

pozitívna spätná väzba

ambiciózne ciele

uplatnenie nápadov

tvorivá práca

jasné výsledky

zdieľanie úspechov s druhými

zladený tím

bonusy

finančné ocenenie

zodpovednosť

možnosť uplatniť čo viem

rozvoj

užitočná práca

významné úlohy

dobrý plat

nové skúsenosti

odmena

vplyv na výsledky tímu

vplyv na chod firmy

pracovný postup

atraktívny zárobok

úspech

osobný rast

výzvy

konkrétna spätná väzba

spolupráca

pestré úlohydôležité úlohy
možnosť učiť sa

dosiahnutie cieľa

zaujímavá práca

kontrola nad situáciou

nové poznatky

dôvera v tíme

Čo tímu vadí
karhanie

súperivosťnemožnosť kariéry

kritika

pozícia bez prestíže

malý zárobok

formálne úlohy

závislosť

chýbajúci kariérny plán

chýbajúci rozhľad
nepodieľanie sa na zisku

rutina

málo noviniek

neochota

bez vplyvu na firmu

malé odmeny

stereotyp
nemožnosť meniť postupy

konflikty

nízka mzda

nemožnosť postupu

chýbajúce právomoci

neúspech

zlé výsledky

nedocenenie

nezaujímavá práca

práca bez cieľa

nesamostatnosť

negatívna spätná väzba

nemožnosť rozvoja

porážka
neprijatie tímom

dôverné
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ČO ZVYŠUJE VÝKON A SPOKOJNOSŤ ČO BRZDÍ VÝKON A SPOKOJNOSŤ

možnosť zúčastniť sa školení, získavať nové
skúsenosti a poznatky, príležitosť k ďalšiemu
rozvoju

zverenie kompetencií a právomocí, možnosť mať
vplyv na chod firmy, možnosť riadiť a byť v rámci
možností nezávislý v rozhodovaní

možnosť porovnania s druhými, príležitosť
podieľať sa na úspechu a zažiť ho, možnosť
dosahovania nadštandardných výkonov a
náročných cieľov

možnosť podieľať sa na zisku firmy, previazanosť
odmien na výsledky, dobré finančné ohodnotenie

absencia spätnej väzby, chýbajúca možnosť
rozvoja, stagnácia z hľadiska odborných zručností

chýbajúce právomoci, absencia kontroly nad
situáciou, nemožnosť čokoľvek ovplyvniť,
nesamostatnosť a závislosť na rozhodnutí druhých

dlhodobo zlé výsledky či opakovaný neúspech,
nemožnosť porovnania, chýbajúce uspokojenie z
dosiahnutých cieľov

chýbajúce benefity, fixný stagnujúci plat,
nemožnosť dosiahnuť na odmeny a bonusy

dôverné
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