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ISIKSUSE KIRJELDUS  

See inimene on äärmiselt põhjalik, sihikindel ja 

kannatlik. Ta ei ole pealetükkiv ega kipu vältima või 

hajutama vaenulikke olukordi, on mõistlik ja/või tugineb 

faktidele. Ta on sihikindel töötaja, kes tegutseb käsiloleva 

ülesandega visalt. On siiski oluline meeles pidada, et ta 

kipub töötama omal kiirusel. Ta võib muutuda ärevaks ja 

kaotada huvi, kui teda püütakse sundida kiiremini töötama. 

Tegelikult võib ta teisi närvi ajada oma võimetuse või 
soovimatusega muutuda.  

Ta kaldub alati täislikkusele ja teised võivad teda 

mõnikord pidada "norivaks". Ta on hea kuulaja, mitte eriti 

väljakutsuv ja võib tunduda pisut vaikne ja uje. On oluline 

mõista, et tal on vajadus kuuluda rühma, kes võtab ta 

omaks sellisena nagu ta on. Kuigi ta on suunatud 

rühmatööle, kaldub ta töötama kõige tõhusamalt siis, kui ta 

teab, mida teistelt oodatakse. Ta väldib otsuste tegemist, 

eriti kui need on karmid või mittesoositud. Ta järgib eeskirju 

ja tõenäoliselt sobib talle kõige paremini roll, kus ta töötab 
"nii käte kui ka peaga".  

MOTIVATSIOON  

Selline inimene püüab vältida vastuolulisi või vaenulikke olukordi. Ta vajab turvalisust, 

mida pakuvad nii korrastatud töökeskkond kui ka selgelt määratletud kohustused. Teda 

innustab siiras tunnustus pikaajalise teenistuse eest ja selle väärtustamine.  

TÖÖALASED RÕHUASETUSED  

Erialaoskuste kasutamine teiste teenindamiseks  

Põhiülesandeks peaks olema erialaoskuste või -teadmiste kasutamine teiste aitamiseks 

või teenindamiseks. Tal peaks olema võimalus uurida enne tegutsema hakkamist kõiki 

võimalusi. Oleks suurepärane, kui ta ei peaks teisi korrale kutsuma ega tegema 

karme/mittesoositud otsuseid. Ta saavutab eesmärgid pigem asjatundlikkuse kui 

loomuliku eestvedamise või läbisurumise kaudu. Töö võiks olla osaliselt üksluine ja 
korduv ning eeldada põhjalikkust ja tähelepanu pööramist üksikasjadele.  

KIRJELDAVAD SÕNAD  

Täpne, üksikasjalik, hoolikas, mittepealetükkiv, uudishimulik, kahtlustav, vaikne, 

põhjalik, usaldatav, mõistuspärane, armastusväärne, lahke, sihikindel, täiuslikkusele 
püüdlev, avameelne, hea kuulaja, küsib "miks?" ja "kuidas?".  

 


