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Az eredmények értelmezése 
 

Bevezetés 

Az alábbi jellemzés Példa Pál irattárca-gyakorlat feladatának eredményei alapján készült. A 

jellemzés azt tükrözi, ahogyan a kitöltőt az értékelők látták. Amennyiben a jellemzés 

döntéshozatal alapjául szolgál, a megállapításokat feltétlenül gondosan össze kell vetni 

egyéb forrásokból származó információkkal. 

A leírás felhasználásakor vegyük továbbá figyelembe, hogy annak érvényessége az idő 

múlásával csökkenhet - különösen, ha időközben jelentősebb változások történtek a 

személy életében. 

 
 

Kompetencialeírás 

Írásbeli kommunikáció Pál gördülékenyen, érthetően, pontosan fogalmazott. Levelei 

struktúrájukban és stílusukban megfeleltek az üzleti 

követelményeknek. Megfelelően kifejtette álláspontját; hosszabb 

válaszaiban is fókuszált és tényszerű maradt; általánosságok 

helyett érdemi információkat közölt. Helyesírási hibákat nem 

vétett, de e-mailjeiben több elütést is fel lehetett fedezni. 

  

Stratégiai gondolkodás  
 

Tisztában volt a vállalat értékeivel és alapvető prioritásaival, 

ugyanakkor a cég stratégiájának nem minden vetületét vette 

teljesen figyelembe. Megoldásai észszerűek, reálisak és kellően 

jövőbe mutatók voltak ugyan, de ezeket valószínűleg inkább 

saját tapasztalataiból merítette, és kevésbé igyekezett 

összhangba hozni a vállalat új stratégiai irányvonalával. 

Összességében úgy tűnik, erőssége a stratégiaépítés, miközben 

kevésbé áll közel hozzá a létező stratégiának való maradéktalan 

megfelelés. 
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Elemzés Pál kitűnően megértette a feladatot. Széleskörűen felhasználta a 

rendelkezésre álló tényeket, adatokat; felismerte azok 

összefüggéseit. Elemzésében minden fontos szempontot – 

beleértve a pénzügyi vetületet is – figyelembe vett. Részletes és 

releváns SWOT-elemzést készített. 

  

Döntéshozatal  
 

Pál döntésképessége kiválónak bizonyult. Minden felmerülő 

problémával kapcsolatban kész volt levonni a következtetéseket 

a rendelkezésre álló információkból. Világos, jól használható 

javaslatokat tett, és meglátásait kellőképpen kifejtette, 

megmagyarázta. Kifejezetten kerülte az általános vagy 

kétértelmű kijelentéseket, és ezt másoktól se tűrte meg. 

  

Tervezés, 
szervezés 

Pál hatékonyan állított fel prioritásokat. Felismerte, melyek a 

fontos témakörök, és ezekre összpontosított. A kevésbé 

lényeges vagy nem sürgős témákkal is foglalkozott, de csak 

röviden: delegálta másoknak, vagy későbbre halasztotta az 

érdemi lépéseket. Jól körülírt akcióterveket készített, melyekben 

határidőket is szabott. 

  

Végrehajtás Pál kimagasló alaposságról tett tanúbizonyságot. Minden levélre 

válaszolt, minden felmerülő problémával érdemben foglalkozott. 

Egyenletes teljesítményt mutatott; a feladat utolsó elemeit is 

színvonalasan végezte el. A részletekre is odafigyelt, jól 

szervezett és strukturált munkát végzett. Konkrét javaslatokkal, 

megoldásokkal állt elő, amelyekkel érdemben hozzájárult a 

szimulált cég fellendítéséhez. 
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