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INTRODUCERE
Anumite caracteristici sunt importante pentru succesul în anumite posturi, dar
pot reprezenta frâne pentru obţinerea performanţei în altele. HPI (Profilul de
Personalitate Hogan) evaluează persoanele în funcţie de şapte dimensiuni
care influenţează succesul profesional. Raportul se bazează pe rezultatele
obţinute la aceste dimensiuni, descriind modul în care o persoană este
probabil să reacţioneze în anumite situaţii, aspectele pozitive şi ariile ce
necesită dezvoltare. Ultima pagină conţine graficul HPI, pe care se bazează
raportul, precum şi definiţiile celor şapte dimensiuni principale.

HPI (Profilul de
Personalitate Hogan)
evaluează persoanele în
funcţie de şapte
dimensiuni care
influenţează succesul

Profilul de Personalitate Hogan conţine o Scală de Validitate desemnată
profesional.
pentru a identifica persoanele care au completat la întâmplare sau neatent.
Pot fi obţinute trei scoruri de validitate (Valid, Scăzut, Invalid). Definiţiile
fiecărui nivel sunt explicate mai jos. Rezultatul Valid indică faptul că subiectul a fost atent atunci când a
completat chestionarul. Rezultatul Scăzut indică faptul că evaluarea a fost completată la întâmplare. Poate fi
necesară confirmarea acurateţii şi verificarea completitudinii răspunsurilor. Rezultatul Invalid indică faptul că
răspunsurile au fost date într-o manieră care nu este suficient de riguroasă încât profilul să poată fi interpretat.
Testul este valid si poate fi supus interpretării
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Puncte forte
Aveţi, de cele mai multe ori, tendinţa de a deveni auto-critic. Prin urmare, sunteţi vigilent, preocupat de
evaluarea proprie, astfel încât apreciaţi consilierea şi feedback-ul. În urma acestora, vă simţiţi plin de energie.
Aceste trăsături sunt recomandate în vânzări şi cercetare, fiind un stimul pentru perioadele dificile. Păreţi
încrezător în forţele proprii şi dispus să vă asumaţi sarcini într-un grup sau într-un proiect atunci când este
nevoie, dar vă simţiţi la fel de relaxat când alţii preiau conducerea.
Ceilalţi vă percep ca fiind o persoană energică, comunicativă şi activă social. Cu siguranţă vă plac întâlnirile
în public şi nu vă deranjează munca ce implică contactul cu persoane străine. Este foarte probabil să nu aveţi
emoţii în faţa unor grupuri de oameni. Această calitate este deosebit de importantă în domenii ce presupun
interacţiunea cu persoane necunoscute, precum vânzări, consiliere, marketing şi relaţii cu clienţii. Sunteţi un
om diplomat, prietenos, şarmant şi sensibil la nevoile şi sentimentele celor din jur. Veţi fi capabil să construiţi
şi să vă menţineţi prietenii. Vă preocupă moralul colegilor şi angajaţilor şi sunteţi un bun membru într-o
echipă. Consideraţi că este important să îi ajutaţi, susţineţi şi să îi protejaţi pe ceilalţi. Aceste calităţi facilitează
performanţa în posturi care implică atenţie, relaţii cu publicul şi dezvoltarea de relaţii pe termen lung.
Flexibil şi capabil, veţi reuşi să schimbaţi direcţia rapid, să lucraţi la mai multe proiecte în acelaşi timp şi nu vă
deranjează să fiţi întrerupt. Nu vă va deranja să folosiţi metode noi sau nonconformiste pentru a rezolva
probleme şi probabil vă asumaţi riscuri şi acceptaţi provocări. Aceste trăsături sunt importante în domeniile
care presupun un ritm alert, cu priorităţi care se pot schimba des, incluzând posibilitatea de eşec. Ar trebui să
fiţi mai interesat de a învăţa lucruri noi, deoarece vedeţi educaţia mai curând ca un instrument decât ca pe un
scop în sine. Fiecare organizaţie are la bază o strategie proprie. Încercaţi să o înţelegeţi, să o puteţi comunica
şi celorlalţi şi să vedeţi în ce măsură munca dvs. contribuie la realizarea obiectivelor comune.
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Arii de dezvoltare
Deoarece sunteţi auto-critic şi foarte rar mulţumit de propria dvs. performanţă, puteţi deveni încordat şi uşor
enervat de cele mai mici probleme - în special în perioadele foarte aglomerate. Uneori păreţi a fi indiferent
faţă de cei responsabili de proiecte şi activităţi. Chiar dacă aţi putea avea impact într-o anumită activitate, de
cele mai multe ori refuzaţi să vă asumaţi responsabilitatea coordonării echipei. Pentru că sunteţi o persoană
atât de plină de energie, aveţi tendinţa de a deveni prea implicat şi incapabil de a asculta. Veţi reuşi, cu
singuranţă, să dominaţi întâlnirile, dar această nevoie de a vă face remarcat vă poate împiedica să asimilaţi
toate informaţiile de care este posibil să aveţi mai târziu nevoie.
Pentru că sunteţi o persoană atât de plăcută, veţi evita neînţelegerile, vă va deranja să fiţi respins, probabil
veţi avea tendinţa de a promite mai mult decât puteţi face şi să întâmpinaţi dificultăţi în a lua decizii. În plus,
este posibil să deveniţi mai preocupat de a face pe plac altora decât de a vă îndeplini obligaţiile. Pentru că
sunteţi o persoană flexibilă, adaptabilă şi nu aveţi nevoie de supraveghere, ceilalţi vă pot vedea ca fiind
impulsiv, necalculat şi îndrăzneţ. Deoarece sunteţi o persoană curioasă şi creativă, vă plictisiţi cu uşurinţă
dacă nu aveţi de îndeplinit diferite tipuri de sarcini. Tineţi, însă, minte că este foarte posibil ca restul colegilor
să nu fie la fel de entuziaşti în faţa schimbărilor şi a noilor provocări. Pentru că sunteţi o persoană bine
informată, anticipaţi situaţiile neprevăzute şi rezolvaţi problemele mai repede decât colegii dvs. În consecinţă,
puteţi să acţionaţi înainte ca ceilalţi să înţeleagă de ce.
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Sfaturi legate de dezvoltarea carierei
Aveţi tendinţa de a deveni oarecum defensiv şi de a lua lucrurile foarte personal. Este necesar să vă amintiţi
din când în când să vă calmaţi şi să încercaţi să dominaţi stresul. Acceptaţi provocările, preluaţi iniţiativa şi fiţi
mai entuziast. În acelaşi timp, rămâneţi concentrat asupra sarcinilor importante şi fiţi orientat asupra
rezultatelor. Ar trebui să căutaţi ocaziile de a vă asuma roluri de conducere în timp ce îi susţineti pe colegi
atât verbal cât şi acţional.
Sunteţi o persoană foarte deschisă şi entuziastă. Ar fi util să îi ascultaţi cu atenţie şi pe ceilalţi atunci când
vorbesc, mai ales în cazul subordonaţilor sau a celor cu mai puţină experienţă. De asemenea, ar trebui să
împărţiţi şi cu ceilalţi meritul rezultatelor obţinute. Deoarece pentru dvs. este important să vă înţelegeţi bine cu
ceilalţi, veţi evita să adoptaţi roluri nepopulare. Aveţi grijă să nu promiteţi mai mult decât puteţi face. Încercaţi
să rezolvaţi problemele înainte ca acestea să devină imposibile şi oferiţi-le celorlalţi ocazia să vă cunoască.
Pentru că uneori nu sunteţi suficient de atent la detalii, ar trebui să faceţi o listă zilnică cu lucrurile pe care le
aveţi de facut. Asiguraţi-vă că respectaţi şi cele mai neînsemnate detalii şi angajamente faţă de colegi şi
clienţi. Este necesar să faceţi un efort pentru a duce la bun sfârşit sarcinile neplăcute şi asiguraţi-vă că
detineţi suficiente informaţii înainte de a lua o decizie. Deoarece sunteţi o persoană vizionară şi plină de
imaginaţie, puteţi să vă plictisiţi cu uşurinţă de sarcini rutiniere. Cu toate acestea, trebuie să nu uitaţi să vă
achitaţi de obligaţii. Creaţi un plan pentru propria dezvoltare şi verificaţi-vă periodic progresele. Găsiţi metode
de a fi mereu la curent cu informaţiile din domeniul dvs. şi rămâneţi deschis pentru oportunităţi de a dobândi
mai multe competenţe.
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Raport grafic - Profilul de Personalitate Hogan
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Scorurile înalte se situează deasupra percentilei 65. Scorurile medii se încadrează între percentilele 35 şi 65.
Scorurile mici se situează sub percentila 35.
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Reflectă măsura în care o persoană este calmă sau indispusă şi nestatornică. Scorurile
ridicate denotă încredere şi optimism. Scorurile scăzute indică tensiune, iritabilitate şi
negativism.
Evaluează măsura în care o persoană are aptitudini de lider şi apreciază realizările.
Scorurile înalte indică o persoană competitivă şi muncitoare. Scorurile scăzute indică
nehotărâre şi un interes scăzut pentru promovare.
Estimează măsura în care o persoană pare a fi sigură pe sine în contextul social.
Scorurile ridicate reflectă persoane pozitive şi optimiste. Scorurile scăzute indică
persoane rezervate şi tăcute.
Reflectă tactul şi gradul de atenţie şi intuiţie în raport cu stările celorlalţi. Scorurile ridicate
indică o persoană prietenoasă, caldă şi populară. Scorurile scăzute indică independenţă,
o fire directă şi francă.
Reflectă controlul de sine şi conştiinciozitatea. Scorurile ridicate indică o personă
organizată, predictibilă, care respectă regulile şi este uşor de supravegheat. Scorurile
scăzute indică spontaneitate şi flexibilitate.
Reflectă măsura în care o persoană poate părea curioasă, aventuroasă şi inventivă.
Scorurile înalte desemnează o persoană care se plictiseşte uşor. Scorurile scăzute
reflectă simţ practic şi capacitate de concentrare.
Reflectă măsura în care o persoană apreciază educaţia ca scop în sine. Scorurile ridicate
indică plăcerea de a citi şi de a studia. Persoanele cu scoruri scăzute manifestă mai puţin
interes pentru educaţia de tip formal şi se bazează pe învăţarea practică.
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