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Naziv dela KADROVIK VZOREC
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Zahteve dela: DO IZV ST OC SO KO SN IV TV
Kandidatov profil: DO IZV SO OC KO TV ST SN IV

Profil vlog za delo: KADROVIK VZOREC               
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DO IZV ST OC SO KO SN IV TV

Opisano delo bi najbolje opravljal posameznik, ki je odločen, da bo svoje delo opravljal zelo
kvalitetno in si bo prizadeval, da pri delu ne bo prihajalo do napak ter se bo docela zavedal
pomembnosti spoštovanja rokov. Primerna oseba za to delo posveča veliko pozornosti
podrobnostim in solidni izpeljavi dela do konca. Upoštevajte, da iščete posameznika, ki ima
izrazit smisel za praktičen in organiziran pristop k delu. Idealen kandidat bo uspešen v
urejenih in organiziranih situacijah. Znal bo oceniti kaj je izvedljivo in kaj ne in bo preudarno
presodil potrebe organizacije. Izbrani kandidat bi moral biti zanesljiv delavec in dobro
prenašati različne pritiske, ki se pojavljajo pri delu ter kazati precejšnjo stopnjo stanovitnosti
značaja in temperamenta.

Značilna je povprečna zastopanost strokovnega znanja in izkušenj ter samoiniciativnosti na
določenem strokovnem področju. Potreben je povprečen nivo načrtovanja in razmišljanja ter
preudarne presoje.

Veliko število lastnih pobud in zmožnost ukazovanja drugim ni pomemben pogoj za opravljanje
tega dela.

KRALJ NATAŠA zelo dobro ustreza zahtevam, ki izhajajo iz opisa dela. Izgleda, da je
natančen(na), je vesten(na),  je dober(ra) v izvajanju, kar je željena lastnost za opravljanje
obravnavanega dela.
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Kaže lastnosti  osebe, na katero se lahko popolnoma zanesemo, ko gre za uspešno izvajanje
in dokončno realizacijo prevzetih nalog. Zmožen(na) je  temeljitega in natančnega
izpolnjevanja delovnih zadolžitev. On/ona bo verjetno učinkovit(a) v vseh situacijah, kjer so
potrebne priprave v praksi in nadzor. Zelo verjetno bo dovolj strokoven(na) in predan(a)
svojemu poklicu. Vendar je potrebno posebej presoditi ustreznost delovnih izkušenj in
strokovno znanje.  Ni videti, da je perfekcionist(ka), kar bi bilo zelo koristno pri opravljanju
obravnavanega dela.
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