Ćwiczenie 1

W ten sposób ustaliliśmy przybliżony swój kod osobowości zawodowej. Twórcą tej teorii był Holland.
Według niego do poszczególnych zawodów ludzi predysponuje własna osobowość oraz wiele czynników
wywodzących się z ich otoczenia. Wybór zawodu jest formą połączenia osobistych zainteresowań z
możliwościami, jakie stwarza świat pracy. W tym ćwiczeniu określiliście w przybliżeniu swój kod
wybierając grupy osób, z którymi mielibyście ochotę przebywać na przyjęciu. Zwykle w sytuacji dla nas
nowej lepiej czujemy się z osobami podobnymi do siebie. Holland wyróżnił 6 typów osobowości zawodowej.
Typ realistyczny. Reprezentowany jest przez osoby, które lubią poprzez działanie rozwiązywać różne
problemy. W pracy używają maszyn, narzędzi przy obsłudze obiektów, produkcji, przetwarzaniu
surowców, ich wydobywaniu, przy uprawie roślin, hodowli zwierząt. Dobrze się czują realizując zadania,
w których trzeba się napracować fizycznie. Osoby te są uzdolnione technicznie lub mechanicznie.
Typowe zawody: elektryk, grawer, kierowca, mechanik, optyk, pilot, tokarz, tapicer i inne zawody
rzemieślnicze. Zawody związane z przetwórstwem surowców, leśnik, ogrodnik, rolnik.
Typ badawczy. Dąży do zrozumienia otaczającego świata, poszukuje prawdy analizując rzeczy, zjawiska,
myśli, uczucia. Lubi w pracy spotykać się z abstrakcyjnymi, skomplikowanymi problemami, wyzwaniami,
oceniać, tworzyć teorie. Osoby z cechami tego typu często posiadają zdolności matematyczne i naukowe.
Typowe zawody: antropolog, astronom, archeolog, biolog, chemik, filozof, geolog, geograf, fizyk,
farmaceuta, matematyk, historyk, meteorolog, programista, politolog, statystyk, socjolog.

Typ artystyczny. Lubi zajmować się sztukami pięknymi, muzyką, literaturą, rozwija pomysły, koncepcje,
tworzy nowe rzeczy. Preferuje zachowania kreatywne, niecodzienne sytuacje, wymianę myśli. Woli
pracować w sytuacjach nieplanowanych, wykorzystując swoją wyobraźnię i zdolności twórcze. Problemy
rozwiązuje przez tworzenie. Wykazuje zdolności muzyczne, pisarskie, plastyczne. Określany jest, jako
twórczy o rozwiniętej wyobraźni i estetyce.
Typowe zawody: aktor, architekt, dyrygent, dekorator wnętrz, fotograf ilustrator, kompozytor, malarz,
muzyk, pisarz, projektant mody, plastyk, reżyser, rzeźbiarz, tancerz, wizażysta.
Typ społeczny. Lubi zajęcia z innymi ludźmi: pomaga, doradza, wyjaśnia, informuje, opiekuje się innymi,
leczy. W pracy z innymi używa słów uczuć, idei. Osoby z tego typu określane są, jako empatyczne i
cierpliwe.
Typowe zawody: fizykoterapeuta, bibliotekarz, hostessa, ksiądz, kelner, lekarz, logopeda, masażysta,
nauczyciel, psycholog, pracownik socjalny, policjant, ratownik, pielęgniarka, stewardesa, trener.
Typ przedsiębiorczy. Lubi pracę z ludźmi, ale ukierunkowaną na osobiste korzyści. Lubi mieć władzę,
pieniądze, wpływać na innych, kierować, przewodzić, przekonywać innych do celów organizacyjnych lub
osiągnięć ekonomicznych. Posiada cechy przywódcze i komunikowania się. Określany jest, jako energiczny
i pewny siebie.
Typowe zawody: adwokat, agent ubezpieczeniowy akwizytor, dyplomata, doradca np. podatkowy
księgarz, makler, menedżer, notariusz, prawnik, zaopatrzeniowiec.
Typ konwencjonalny. Lubi zajęcia i zawody związane z danymi, ich porządkowaniem i
strukturalizowaniem. Lubi porządek i bezpieczeństwo. Rozwiązuje problemy według ustalonych zasad,
instrukcji, reguł i procedur działania, poleceń zwierzchników. Posiada umiejętności urzędnicze i
rachunkowe.
Typowe zawody: archiwista, bileter, agent celny, agent ubezpieczeniowy, edytor, inkasent, kasjer,
kosztorysant, księgowy, notariusz, radca prawny, recepcjonista, rzeczoznawca, statystyk, syndyk,
stenograf, urzędnik biurowy, technik BHP, wizytator.
Typy czyste nie istnieją – jeden typ jest dominujący, a pozostałe dopełniające.
Analogicznie do 6 kategorii osobowości można wyróżnić 6 typów środowisk pracy: realistyczne,
badawcze, artystyczne, społeczne, przedsiębiorcze i konwencjonalne. Środowisko pracy tworzą osoby o
określonym typie osobowości, problemach i wymaganiach zawodowych. Ludzie poszukują takiego
środowiska pracy, które umożliwia realizację im własnych umiejętności, wartości, preferowanych ról.
Jeżeli jednostka nie znajduje takiego środowiska – odczuwa konflikt, frustrację, ma niskie osiągnięcia i
niski poziom satysfakcji z pracy.
Satysfakcja z wykonywanej pracy zależy od stopnia zbieżności typu osobowości i wybranego zawodu. Dla
podjęcia świadomych decyzji zawodowych istotne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy o samym sobie
oraz wymaganiach zawodowych.

