TYPY OSOBOWOŚCI – ZAWODY I MIEJSCA PRACY
ENFP
Ekstrawertyczny, intuicyjny, odczuwający, obserwujący
„Wszystko jest możliwe”

Osoby o typie osobowości ENFP, satysfakcja zawodowa oznacza wykonywanie pracy, która
spełnia następujące warunki:
1. Pozwala mi pracować ze zmienną grupą ludzi nad różnymi projektami, pobudzonymi
przez twórczą inspirację.
2. Pozwala mi kreować nowe idee, produkty, usługi albo rozwiązania problemów, które
pomogą innym ludziom, a potem widzieć, jak projekty stają się rzeczywistością.
3. Jest przyjemna, ambitna i różnorodna.
4. Rzadko wymaga obsługiwania całego dalszego toku prac, rutynowych szczegółów i
utrzymywania systemu albo projektu.
5. Pozwala mi pracować we własnym rytmie i według własnego harmonogramu z
minimalnymi regułami czy strukturą oraz ze swobodą spontanicznego działania.
6. Pozwala mi poznawać nowych ludzi, uczyć się nowych umiejętności i nieustannie
zaspokajać ciekawość.
7. Jest spójna z moimi przekonaniami i wartościami. Pozwala mi stwarzać okazje, które
przynoszą korzyści innym.
8. Jest wykonywana w przyjaznym i spokojnym otoczeniu, pełnym poczucia humoru,
dobrej woli i przy minimum konfliktów interpersonalnych.
9. Zapewnia mi wolność, aby podążać za własnymi inspiracjami i brać udział w
pobudzających i intrygujących przygodach.
10. Jest wykonywana w środowisku, które docenia i wynagradza mój entuzjazm,
pomysłowość i wyobraźnię.
Zalety i słabości osób typu ENFP związane z pracą obejmują:
ZALETY:
 Innowacyjne myślenie, dobre rozwiązywanie problemów.
 Łączenie swoich talentów z zainteresowaniami i zdolnościami innych.
 Zdobywanie sukcesu we wszystkim, co ich interesuje.
 Umiejętność dopasowania ludzi do odpowiednich stanowisk i przydzielania
właściwych zadań.
 Motywowanie innych zaraźliwym entuzjazmem i energią.
SŁABOŚCI:
 Brak dobrego zorganizowania i ustalania priorytetów.
 Problemy z realizacją szczegółów projektu.
 Łatwe uleganie znudzeniu i zbaczanie z drogi.
 Niechęć do tego, co się powtarza albo jest rutynowe.
 Mniejsza efektywność podczas pracy w samotności.
Popularne zawody dla osób o typie osobowości ENFP
Wyliczając zawody popularne pośród ENFP, warto zauważyć, że ludzie wszelkich typów
odnoszą sukces we wszystkich zawodach. Poniżej podajemy kariery zawodowe, które osoby
ENFP mogą uznać za szczególnie satysfakcjonujące, wraz z niektórymi przyczynami.
W żadnym razie nie jest to wyczerpująca lista. Zamieszczamy ją po to, by zasugerować
możliwości, których mogłeś dotychczas nie rozważać. Mimo że wszystkie oferują potencjalną
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satysfakcję zawodową, dla niektórych przewiduje się większe zapotrzebowanie w przyszłości
niż dla innych.
ZAWODY TWÓRCZE
 Dziennikarz
 Dramaturg
 Felietonista
 Aktor charakterystyczny
 Muzyk – kompozytor
 Prezenter wiadomości
 Dekorator wnętrz
 Rysownik
 Artysta
 Reporter – redaktor
 Wydawca czasopism
 Projektant grafiki informacyjnej
Oczywistą atrakcją tych twórczych zawodów jest możliwość nieustannego rozwijania i
opracowywania nowych i oryginalnych podejść. Ludzie o osobowości ENFP lubią proces
twórczy, zwłaszcza jeśli oferuje on okazję do współpracy i inspirowania przez pracę z innymi.
Im bardziej nieskrępowane i elastyczne jest środowisko pracy, tym bardziej odpowiada ono
osobom typu ENFP. Dobrze pracują niezależnie, lecz potrzebują częstego, spontanicznego
kontaktu z innymi, aby utrzymać przepływ swych twórczych soków i zachować przyjemność
pracy.
MARKETING – PLANOWANIE
 Specjalista do spraw kreowania wizerunku firmy
 Konsultant marketingowy
 Dyrektor do spraw reklamy
 Autor materiałów informacyjnych – reklamowych
 Dyrektor artystyczny do spraw reklamy
 Planista w zakresie strategii
 Publicysta
 Asystent do spraw badań
 Redaktor – dyrektor artystyczny czasopism
Osoby te zazwyczaj wspaniale myślą długoterminowo i łatwo dostrzegają potencjalne skutki
pomysłu, programu czy usługi dla innych. W planowaniu biorą pod uwagę potrzeby i troski
innych ludzi, często kreując innowacyjne i korzystne dla nich rozwiązania problemów. Lubią
twórcze podejście do problemów, szczególnie w pracy z ożywionym i energicznym
zespołem. Bywają inteligentni i zabawni, często znajdują satysfakcję w pisaniu materiałów
reklamowych dla środków masowego przekazu. Pociąga ich szybkie tempo i nieustannie
zmieniające się oblicze reklamy. Mogą być także wspaniałymi mówcami dla różnych
organizacji, jako kierownicy do spraw kreowania wizerunku.
EDUKACJA – DORADZTWO
 Nauczyciel kształcenia specjalnego
 Nauczyciel nauczania dwujęzycznego
 Nauczyciel nauczania początkowego
 Nauczyciel: przedmioty humanistyczne
 Doradca do spraw dzieci
 Doradca do spraw uzależnienia od alkoholu i narkotyków
 Pracownik socjalny (opieka dzienna nad starszymi i dziećmi)
 Dyrektor do spraw rozwoju
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Doradca zawodowy
Dyrektor bogatego osiedla mieszkaniowego
Doradca duchowny
Rzecznik praw obywatelskich
Rehabilitant
Socjolog
Psycholog

Wiele osób o osobowości ENFP uważa za satysfakcjonującą pracę, która ma pozytywny
wpływ na innych. Potrafią być współczującymi i wspierającymi psychologami, a także
twórczymi i entuzjastycznymi doradcami zawodowymi, pomagając swoim klientom
znajdować nowe i oryginalne rozwiązania problemów. Koncentrują się na możliwościach,
szczególnie korzystnych dla innych, przybierając zaraźliwy i energiczny styl, który motywuje
klientów do podjęcia prób wprowadzenia pozytywnych zmian w swym życiu. Lubią pomagać
innym rozwijać ich własną osobowość. Często przyciągają ich zawody zaliczające się do
jakiegoś rodzaju służby. Są efektywnymi i innowacyjnymi katalizatorami zmian wewnątrz
organizacji, pomagając pojedynczym osobom i służąc im jako przewodnik w ich karierze
zawodowej.
SŁUŻBA ZDROWIA – USŁUGI SOCJALNE
 Dietetyk – specjalista do spraw żywienia
 Patolog do spraw mowy i języka – audiolog
 Lekarz zdrowia kompleksowego (medycyna alternatywna)
 Masażysta
 Doradca w programach pomocy pracownikom
 Fizykoterapeuta
 Rozjemca prawny-arbiter
Praca w służbie zdrowia i usługach socjalnych jest z reguły atrakcyjna dla osób ENFP,
ponieważ ma charakter pomocniczy i daje sposobność wykorzystywania twórczych podejść.
Jednocześnie umożliwia im samodzielne stanowisko z zachowaniem niezależności i
elastyczności. Osoby te są najbardziej usatysfakcjonowane wtedy, gdy mogą pracować poza
tradycyjnymi, sztywnymi strukturami, na przykład jako konsultanci służący różnym klientom.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – BIZNES
 Konsultant
 Wynalazca
 Sprzedaż: towary niematerialne – koncepcje
 Kierownik do spraw personalnych
 Szkoleniowiec do spraw rozwoju kadr
 Strateg konferencyjny
 Specjalista do spraw rozwoju zatrudnienia
 Restaurator
 Konsultant do spraw zarządzania: zarządzanie zmianami – budowanie
zespołu – sprawy różne
 Strateg dóbr i towarów
 Szkoleniowiec zespołu firmy
 Kierownik albo dyrektor do spraw reklamy
 Specjalista do spraw kreowania wizerunku firmy
 Dyrektor marketingowy: radio – telewizja – telewizja kablowa
 Konsultant osób zwalnianych z pracy
 Prawnik środowiskowy
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Ludzie o typie osobowości ENFP są urodzonymi przedsiębiorcami! Lubią pracować dla
siebie, ponieważ daje im to wolność i elastyczność oraz szansę wybierania projektów, nad
którymi pragną pracować, a także osób, z którymi chcą działać. Zazwyczaj mają mnóstwo
pomysłów do realizacji, szczególnie takich, które wpływają na innych ludzi. Wielu z nich lubi
doradzanie w dziedzinach budowania zespołu, rozwiązywania konfliktów, zwiększania
efektywności w miejscu pracy. Podoba im się również pozostawanie niezależnymi
handlowcami, zwłaszcza przy sprzedaży tego, co nieuchwytne – raczej koncepcji niż
produktu. Świat biznesu konwencjonalnego zazwyczaj ich nie przyciąga, ponieważ nie lubią
nadmiernych reguł, przepisów czy standardowych procedur działania. Jednak w ramach
tradycyjnych organizacji gromadzą się w działach personalnych, w roli szkoleniowców i
doradców. Uważają, że kariera zawodowa doradcy do spraw rozwoju zatrudnienia
wykorzystuje ich zdolności wczesnego planowania i wymyślania twórczych sposobów
wykonywania pracy przez ludzi, z jednoczesnym zachowaniem celów organizacji.
Pamiętaj, że to tylko niektóre dziedziny, umożliwiające pełne wyrażenie unikalnych,
naturalnych talentów osoby ENFP.
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ENFJ
Ekstrawertyczny, intuicyjny, odczuwający, osądzający
„Ekspert stosunków międzyludzkich”
Osoby o typie osobowości ENFJ, satysfakcja zawodowa oznacza wykonywanie pracy, która
spełnia następujące warunki:
1. Pozwala mi nawiązywać i zachowywać ciepłe, wspierające związki międzyludzkie ze
współpracownikami, klientami, kontrahentami itd.
2. Pozwala mi wypracowywać twórcze rozwiązania problemów w wartościowych
projektach; mogę widzieć pozytywne skutki mych wysiłków dla innych ludzi.
3. Jest wykonywana w środowisku, gdzie oczekiwania są jasne, zasługi doceniane, a
rozwój osobisty i zawodowy oraz wzrost popierane.
4. Pozwala mi stanowić część zespołu innych twórczych ludzi, którym ufam, jak również
być zajętym i produktywnym.
5. Daje mi czas na rozwijanie i wypracowywanie twórczych rozwiązań problemów, a
potem dzielenie się nimi z innymi wspierającymi i troskliwymi ludźmi.
6. Jest wykonywana w środowisku aktywnym i ambitnym, gdzie mogę żonglować
kilkoma projektami jednocześnie.
7. Pozwala mi wykorzystywać umiejętności organizacyjne oraz decyzyjne, kierować
własnymi projektami i ponosić za nie odpowiedzialność.
8. Zapewnia mi różnorodność działań, ale pozwala pracować w sposób stosunkowo
zorganizowany i dobrze zaplanowany.
9. Jest wykonywana w środowisku wolnym od konfliktów międzyosobowych i stałego
napięcia.
10. Konfrontuje mnie z nowymi koncepcjami i pozwala badać nowe podejścia,
szczególnie te, które poprawiają życie innych ludzi.
Zalety i słabości osób typu ENFJ związane z pracą obejmują:
ZALETY:
 Promowanie zgody i harmonii; budowanie ducha współpracy.
 Szacunek dla różnorodności opinii.
 Dobre przemawianie publiczne; ułatwianie dyskusji w grupach.
 Decyzyjność i zorganizowanie.
 Naturalne przywództwo.
SŁABOŚCI:
 Tendencja do idealizowania ludzi.
 Zbyt szybkie podejmowanie decyzji.
 Kłopoty w radzeniu sobie z konfliktami i odsuwanie problemów.
 Przyjmowanie krytyki zbyt osobiście.
 Zbyt małe przywiązywanie uwagi do dokładności faktów.
Popularne zawody dla osób o typie osobowości ENFJ
Z powodu zestawu swych preferencji ludzie typu ENFJ w sposób naturalny są przyciągani do
szerokiej różnorodności zawodów. Wyliczając zawody popularne pośród osób typu ENFJ,
warto zauważyć, że ludzie wszelkich typów odnoszą sukces we wszystkich zawodach.
Poniżej podajemy kariery zawodowe, które osoby ENFJ mogą uznać za szczególnie
satysfakcjonujące, wraz z niektórymi przyczynami. W żadnym razie nie jest to wyczerpująca
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lista. Zamieszczamy ją po to, by zasugerować możliwości, których mogłeś dotychczas nie
rozważać. Mimo że wszystkie oferują potencjalną satysfakcję zawodową, dla niektórych
przewiduje się większe zapotrzebowanie w przyszłości niż dla innych.
KOMUNIKACJA – porozumiewanie się
 Dyrektor do spraw reklamy
 Ekspert w dziedzinie stosunków międzyludzkich
 Dyrektor do spraw komunikacji i porozumiewania się
 Pisarz – dziennikarz
 Artysta estradowy
 Osoba zbierająca fundusze
 Pracownik rekrutujący
 Dyrektor do spraw socjalnych
 Producent telewizyjny
 Prezenter wiadomości
 Polityk
 Dyrektor do spraw marketingu (radio, telewizja, telewizja kablowa)
 Projektant grafiki informacyjnej
 Wydawca czasopism
Osoby o typie osobowości ENFJ porozumiewają się po mistrzowsku. Motywuje ich chęć
zrozumienia i podobania się innym, zatem często wykazują ogromny takt i dyplomację. Wolą
niekiedy słowo mówione od pisanego, lecz wielu spośród nich bywa dobrymi pisarzami.
Czerpią przyjemność z procesu zbierania informacji poprzez poznawanie ludzi,
przeprowadzanie z nimi wywiadów oraz z dotarcia do istoty bądź osobistej strony danego
wydarzenia czy sprawy. Często satysfakcjonuje ich świat reklamy, kreowania wizerunku
firmy i zbierania funduszy, szczególnie kiedy wierzą w produkt, usługę czy cel, którym się
zajmują, a atmosfera nie staje się zbyt konkurencyjna i prowadząca do konfliktów. Szybko
nawiązują relacje ze swymi klientami, kontrahentami czy współpracownikami i potrafią być
przekonującymi i skutecznymi agentami, producentami, pracownikami rekrutującymi i
politykami. Są naturalnymi charyzmatycznymi przywódcami, lubią też ułatwiać
funkcjonowanie dużym i małym grupom.
DORADZTWO
 Psycholog
 Organizator grup ludzkich
 Doradca zawodowy
 Doradca osobisty
 Duchowny
 Doradca firm do spraw zwolnień
 Tłumacz w mowie i piśmie
 Doradca do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków
 Doradca do spraw pracowniczych
Bardzo wiele osób o tym typie osobowości znajduje satysfakcję zawodową, pomagając
innym w odnajdywaniu szczęścia i zadowolenia w życiu poprzez zrozumienie samych siebie.
Lubią pomagać klientom w rozwiązywaniu spraw osobistych i przezwyciężaniu trudności. Są
zazwyczaj ciepłymi, współczującymi i wpływowymi terapeutami. Często czerpią przyjemność
z kariery zawodowej w służbie duchownej, ponieważ mogą dzielić się własnymi wartościami i
pomagać sobie i innym sięgać po pełny potencjał. Łatwo dostrzegają możliwe opcje czy
rozwiązania i potrafią pomóc klientom je zobaczyć.
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EDUKACJA – USŁUGI DLA LUDNOŚCI
 Nauczyciel: zdrowie-sztuka-dramat-język ojczysty
 Profesor: przedmioty humanistyczne
 Dziekan do spraw studentów
 Bibliotekarz
 Prezes bogatego osiedla mieszkaniowego
 Pracownik socjalny
 Dyrektor organizacji niedochodowej
 Nauczyciel edukacji specjalnej
 Nauczyciel nauczania początkowego
 Nauczyciel edukacji dwujęzycznej
 Pracownik do spraw dzieci
 Pracownik socjalny (usługi dla osób starszych)
Edukacja często pociąga osoby o typie osobowości ENFJ, ponieważ zapewnia im okazję
pracy bezpośrednio z innymi ludźmi, pomaganie im we wzroście i rozwoju. Wybierają
nauczanie przedmiotów, gdzie mogą skupić się na znaczeniu materiału i nauczać poprzez
interpretację i ekspresję. Potrzebują harmonijnego i współpracującego środowiska pracy,
które jest tolerancyjne dla wszelkich poglądów i sprzyja otwartemu wyrażaniu opinii i uczuć.
Organizacje świadczące usługi dla ludności zapewniają tym osobom okazję pracy nad
ulepszaniem jakości życia swojego i innych. Lubią być przywódcami, mieć możliwie
największą kontrolę nad projektami i widzieć pozytywne rezultaty wysiłków.
SŁUŻBA ZDROWIA
 Lekarz zdrowia kompleksowego (medycyna alternatywna)
 Dietetyk – specjalista do spraw żywienia
 Patolog mowy i języka – audiolog
 Terapeuta zawodowy
W ramach szybko rozwijającej się dziedziny ochrony zdrowia zawody te robią najlepszy
użytek ze zdolności osoby EFNJ do kompleksowego widzenia, diagnozowania i leczenia
człowieka. Interesują się oni zazwyczaj psychologicznymi, emocjonalnymi i duchowymi
przyczynami choroby. Często intrygują ich nowe i alternatywne sposoby leczenia. W terapii
zawodowej oraz patologii mowy i języka lubią elementy twórczego rozwiązywania
problemów.
BIZNES – DORADZTWO
 Szkoleniowiec kadry kierowniczej
 Szkoleniowiec handlowy
 Osoba rekrutująca do pracy
 Agent biura podróży
 Dyrektor: mały biznes
 Projektant programowy
 Kierownik handlowy
 Konsultant do spraw zarządzania: sprawy różne, budowanie zespołów
 Szkoleniowiec zespołów i dużych firm
 Konsultant do spraw zwolnień z pracy
 Specjalista do spraw ekoturystyki
Wiele różnorodnych prac w ramach zawodu konsultanta może zapewnić satysfakcję ludziom
o osobowości ENFJ, ponieważ oferują niezależność, zapewniając bliski związek z innymi.
Osoby te są wspaniałymi prezenterami i szkoleniowcami, zwłaszcza kiedy pracują z osobami
pojedynczymi albo grupami nad poprawą efektywności. Bywają twórczymi i energicznymi
projektantami nowych programów i usług, jednak tylko wtedy, gdy programy te przynoszą
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korzyść innym. Wolą stanowiska kierownicze w małych firmach czy organizacjach, gdzie
mogą wywierać pozytywny wpływ, cieszyć się różnorodnością i możliwościami badania
nowych sposobów postępowania, a mimo to zachowywać określony poziom kontroli.
Pamiętaj, że to tylko niektóre dziedziny, umożliwiające pełne wyrażenie unikalnych,
naturalnych talentów osoby ENFJ.
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INFJ
Introwertyczny, intuicyjny, odczuwający, osądzający
„Katalizator pozytywnej zmiany”
Osoby o typie osobowości INFJ, satysfakcja zawodowa oznacza wykonywanie pracy, która
spełnia następujące warunki:
1. Pozwala mi rozważać i tworzyć nowe koncepcje oraz podejścia do różnorodnych
problemów – w większości pomagające innym wzrastać i rozwijać się.
2. Pozwala mi wytwarzać produkt albo usługę, w którą wierzę i z której jestem dumny.
3. Uznaje moje autorstwo i prawo własności oraz unikalny udział.
4. Pozwala mi wyrażać siebie i widzieć rezultaty swojej wizji.
5. Pozwala mi wdrażać koncepcje dla dobra ludzi albo w służbie innym; umożliwia mi
pracę z innymi w kontaktach indywidualnych.
6. Jest wykonywana w środowisku przyjaznym i wolnym od napięcia, gdzie moje
koncepcje są poważnie rozważane i otrzymuję psychiczne wsparcie dla mych
wysiłków.
7. Może być wykonywana niezależnie, ale z możliwością częstego dzielenia się z innymi
w otoczeniu, które jest przyjazne i wolne od konfliktów interpersonalnych.
8. Pozwala mi organizować czas oraz środowisko pracy i sprawować znaczącą kontrolę
nad obydwoma procesami i produktem.
9. Zapewnia mi dość czasu na sformułowanie, przetwarzanie i pełne przygotowanie
koncepcji.
10. Pozostaje w zgodzie z moimi osobistymi wartościami i przekonaniami; pozwala
zachowywać duży stopień osobistej i zawodowej prawości.
Zalety i słabości osób typu INFJ związane z pracą obejmują:
ZALETY:
 Umiejętność wymyślania alternatywnych i twórczych podejść do problemu.
 Zdolność rozumienia złożonych koncepcji.
 Promowanie harmonii pomiędzy innymi.
 Przekonujące przywództwo; oddanie temu, w co się wierzy.
 Zamiłowanie do pomagania innym w rozwoju.
SŁABOŚCI:
 Niebezpieczeństwo braku elastyczności i jednokierunkowość.
 Brak praktyczności we wprowadzeniu koncepcji w życie.
 Perfekcjonizm i zbytnia niezależność w środowisku dużej firmy.
 Komunikowanie się w sposób zbyt złożony.
Popularne zawody dla osób typu INFJ
Wyliczając zawody popularne pośród osób INFJ, warto zauważyć, że ludzie wszelkich typów
odnoszą sukces we wszystkich zawodach. Poniżej podajemy kariery zawodowe, które osoby
INFJ mogą uznać za szczególnie satysfakcjonujące, wraz z niektórymi przyczynami. W
żadnym razie nie jest to wyczerpująca lista. Zamieszczamy ją po to, by zasugerować
możliwości, których mogłeś dotychczas nie rozważać. Mimo że wszystkie oferują potencjalną
satysfakcję zawodową, dla niektórych przewiduje się większe zapotrzebowanie w przyszłości
niż dla innych.
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DORADZTWO – EDUKACJA
 Doradca zawodowy
 Psycholog
 Nauczyciel: szkoła średnia
 Konsultant edukacyjny
 Bibliotekarz
 Nauczyciel nauczania specjalnego
 Nauczyciel edukacji dwujęzycznej
 Nauczyciel nauczania początkowego
 Doradca do spraw pracowniczych
 Doradca do spraw dzieci
 Doradca do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków
 Pracownik socjalny (opieka nad osobami starszymi i dziećmi)
Zawody te pozwalają osobom o typie INFJ wykorzystywać swoje pomysły i wiedzę, by
pomagać innym. Dziedziny doradztwa i nauczania wymagają bardzo osobistych
oddziaływań, często indywidualnych, co pozwala osobie INFJ nawiązywać głębokie więzi z
innymi. Osoby te lubią także okazje do studiowania, uczenia się i wzrostu w kontekście
edukacyjnym, zatem zwykle bardzo dobrze czują się w otoczeniu akademickim.
RELIGIA




Ksiądz – duchowny – zakonnik – zakonnica
Katecheta
Dyrektor edukacji religijnej

Praca na niwie religijnej wymaga głębokiego i osobistego zaangażowania oraz filozofii pracy,
którą można by scharakteryzować jako misję. Właśnie w ten sposób często postrzegają
swoją pracę ludzie o osobowości INFJ i znajdują głęboką satysfakcję, dzieląc się z innymi
swoją filozofią i przekonaniami.
ZAWODY TWÓRCZE
 Artysta
 Dramaturg
 Pisarz
 Poeta
 Projektant
 Projektant grafiki informacyjnej
 Architekt planowania ogólnego
 Niezależny organizator mediów
 Dyrektor do spraw wydawniczych lub artystyczny (czasopismo)
 Genealog (badacz drzewa rodzinnego)
Pociąg do sztuki pośród osób INFJ wyraża się w zdolności tworzenia prac i dzieł unikalnych,
z wykorzystaniem własnych idei i wizji. Sztuka umożliwia ekspresję samych siebie w sposób
osobisty oraz wpływanie w jej wyniku na innych ludzi. W takich zawodach pracę na ogół
wykonuje się niezależnie, co pozwala na samodzielne organizowanie i kontrolowanie
środowiska, procesu i produktu.
SŁUŻBA ZDROWIA – USŁUGI SOCJALNE
 Administrator w służbie zdrowia
 Dyrektor agencji usług socjalnych
 Mediator – osoba rozwiązująca konflikty
 Naukowiec socjolog
 Pracownik socjalny
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Doradca w dziedzinie zdrowia psychicznego
Dietetyk – specjalista do spraw żywienia
Patolog mowy i języka – audiolog
Lekarz zdrowia kompleksowego (medycyna alternatywna)
Terapeuta masażysta
Terapeuta zawodowy

Zawody związane z usługami socjalnymi wymagają zaangażowania i oddania pomaganiu
innym, często w ramach struktury jakiejś organizacji. Większość osób typu INFJ czerpie
przyjemność z pracy w takim otoczeniu, szczególnie z niewielkim i blisko powiązanym
personelem. Usługi socjalne umożliwiają im rozważanie i wypracowywanie nowych podejść
do problemów pojedynczych osób czy społeczeństwa. Często pracownicy socjalni pracują na
własny rachunek z określoną liczbą pacjentów, co pozwala im mieć częsty, indywidualny
kontakt ze swymi klientami i kolegami.
BIZNES












Kierownik do spraw personalnych
Specjalista do spraw marketingu (koncepcji lub usług)
Konsultant do spraw rozwoju organizacyjnego
Koordynator lub doradca programu pomocy pracownikom
Analityk pracy
Doradca personalny
Szkoleniowiec zespołów lub korporacji
Reprezentant handlowy wobec wybranych klientów
Strateg towarów
Prawnik środowiskowy
Tłumacz (w mowie i piśmie)

Choć ludzie o osobowości typu INFJ nie skłaniają się gremialnie w kierunku kariery w
biznesie, to istnieją takie dziedziny, w których mogą znaleźć satysfakcję. Doradztwo
dotyczące zasobów ludzkich, personelu czy rozwoju organizacyjnego to „ludzkie” części
biznesu, wymagające zainteresowania i łatwości kontaktów z różnymi typami osobowymi.
Zawody te umożliwiają pomaganie innym w znalezieniu pracy, budowanie skutecznych
środowisk zawodowych i angażują w twórcze rozwiązywanie problemów, w których ludzie
stanowią punkt centralny. Zawody związane z marketingiem umożliwiają osobom INFJ
wykorzystywanie zdolności twórczego rozwiązywania problemów, często w zespole. Jeżeli
mają znaczący wkład w ten proces i są w stanie zachowywać odpowiedni poziom osobistej i
zawodowej prawości, mogą uważać ten rodzaj pracy za satysfakcjonujący. Pamiętaj, że to
tylko niektóre dziedziny, umożliwiające pełne wyrażenie unikalnych, naturalnych talentów
osoby INFJ.
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INFP
Introwertyczny, intuicyjny, odczuwający, obserwujący
„Cicha woda brzegi rwie”
Osoby o typie osobowości INFP, satysfakcja zawodowa oznacza wykonywanie pracy, która
spełnia następujące warunki:
1. Jest zgodna z moimi osobistymi wartościami i przekonaniami; pozwala mi wyrażać
własną wizję.
2. Daje mi czas na rozwijanie głębokiej koncepcji i utrzymywanie kontroli nad procesem
i produktem.
3. Jest wykonywana autonomicznie, w spokoju, z mnóstwem nieprzerwanego czasu
oraz z okresowymi okazjami do dzielenia się koncepcjami z szanującymi mnie ludźmi.
4. Jest wykonywana w elastycznej strukturze z minimum reguł i przepisów oraz
możliwością dopasowania czasu do indywidualnego natchnienia.
5. Może być wykonywana wraz z innymi twórczymi i spolegliwymi jednostkami we
współpracującym środowisku, wolnym od napięcia i konfliktów interpersonalnych.
6. Pozwala mi wyrażać własną oryginalność, a wzrost osobisty jest promowany i
wynagradzany.
7. Nie wymaga ode mnie częstego prezentowania pracy przed grupami ludzi ani
dzielenia się wynikami przed pomyślnym zakończeniem
8. Pozwala mi pomagać innym we wzrastaniu i rozwijaniu się oraz w realizacji ich
pełnego potencjału.
9. Obejmuje rozumienie ludzi i odkrywanie czynników, które ich motywują. Pozwala mi
rozwijać głębokie relacje z innymi ludźmi.
10. Pozwala mi pracować nad realizacją ideałów, bez ograniczeń polityką, finansami czy
innymi przeciwnościami.
Zalety i słabości osób typu INFP związane z pracą obejmują:
ZALETY:
 Preferencje dla pracy nad aprobowanymi celami.
 Dobra praca w samotności, z częstymi, znaczącymi i wspierającymi kontaktami z
podziwianymi ludźmi.
 Wierność obowiązkom i zobowiązaniom.
 Inspiracja poprzez pracę nad zadaniem, w które wierzą.
 Zdolność rozumienia i indywidualnego porozumiewania się z innymi ludźmi.
SŁABOŚCI:
 Częsty brak realizmu w planowaniu projektu.
 Pragnienie kontroli nad projektami i utrata zainteresowania przy braku kontroli.
 Zniechęcenie, jeśli praca nie kieruje się ku celom, w które wierzą.
 Brak elastyczności wobec koniecznych zmian w koncepcjach.
 Trudności wykonywania pracy w środowisku rywalizacji.
Popularne zawody dla osób typu INFP
Wyliczając zawody popularne pośród INFP, warto zauważyć, że ludzie wszelkich typów
odnoszą sukces we wszystkich zawodach. Poniżej podajemy kariery zawodowe, które osoby
INFP mogą uznać za szczególnie satysfakcjonujące, wraz z niektórymi przyczynami. W
żadnym razie nie jest to wyczerpująca lista. Zamieszczamy ją po to, by zasugerować
możliwości, których mogłeś dotychczas nie rozważać. Mimo że wszystkie oferują potencjalną
satysfakcję zawodową, dla niektórych przewiduje się większe zapotrzebowanie w przyszłości
niż dla innych.
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ZAWODY TWÓRCZE – SZTUKA
 Artysta
 Pisarz: poeta, powieściopisarz
 Dziennikarz
 Piosenkarz
 Architekt
 Aktor
 Redaktor
 Muzyk
 Projektant grafiki informacyjnej
 Dyrektor do spraw wydawniczych lub artystycznych (czasopisma)
Dla osób INFP w zawodach humanistycznych pociągająca jest możliwość twórczego i
osobistego wyrażania siebie i swoich idei. Często przyjmują styl życia artysty, który zapewnia
osobistą wolność i elastyczność. Dążą do stworzenia oryginalnego produktu, który byłby
autentycznym wyrażeniem wewnętrznego głosu, niezależnie od tego, czy pracują ze słowem
pisanym, pędzlem czy innym środkiem, wykorzystują swoje projekty budowlane czy też
własne ciała jako aktorzy czy muzycy. Wielu z nich opisuje siebie jako artystów gdzieś
głęboko w środku, nawet wtedy, gdy nie zarabiają w ten sposób na życie. Niektórzy
powiedzieliby nawet, że bycie artystą nie oznacza tego, co wybierają, lecz raczej krzyż, który
muszą dźwigać.
EDUKACJA – DORADZTWO
 Profesor: przedmioty humanistyczne, sztuka
 Badacz naukowy
 Psycholog
 Doradca
 Pracownik socjalny
 Bibliotekarz
 Konsultant edukacyjny
 Nauczyciel nauczania specjalnego
 Nauczyciel nauczania dwujęzycznego
 Nauczyciel nauczania początkowego
 Doradca do spraw pomocy pracownikom
 Doradca do spraw dzieci
 Doradca do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków
 Pracownik socjalny (opieka dzienna nad starszymi i dziećmi)
 Tłumacz (w mowie i piśmie)
 Mediator i prawnik
Zarówno nauczanie, jak i doradztwo są dziedzinami kariery zawodowej, które umożliwiają
osobom INFP pracować z innymi, aby pomagać im wzrastać i rozwijać potencjał ludzki.
Potrafią być naprawdę szlachetni w swoim pragnieniu i wysiłkach, by poprawić jakość życia
innych. Często wolą atmosferę college’u niż szkoły podstawowej, czy nawet średniej, gdyż
studenci mają na ogół wyższą motywację. Lubią proces uczenia się; zgłębianie wiedzy w
zawodach naukowca czy bibliotekarza sprawia im przyjemność. Bywają współczującymi i
rozumiejącymi doradcami, psychologami i pracownikami socjalnymi. Pragną pomóc klientowi
zrozumieć samego siebie i osiągnąć harmonię w relacjach z innymi oraz we własnym życiu.
Jako doradcy lubią proces rozumienia innych, dochodząc równocześnie do zrozumienia
samych siebie.
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RELIGIA





Duchowny, ksiądz
Katecheta
Misjonarz
Pracownik kościelny

Wielu osobom typu INFP przynosi satysfakcję oddanie się karierze religijnej. Lubią pomagać
innym rozwijać stronę duchową oraz dążyć do osiągania swoich wizji dla siebie i innych oraz
zdobywać je. Często wolą kontakty indywidualne, lecz wraz z nabieraniem doświadczenia
może im odpowiadać nauczanie lub prowadzenie wykładów. Istotę stanowi praca zgodna z
wewnętrznymi wartościami i przekonaniami, a kariera zawodowa w ramach religii często to
zapewnia.
OPIEKA ZDROWOTNA
 Dietetyk, specjalista do spraw żywienia
 Fizykoterapeuta
 Pracownik środowiskowy służby zdrowia
 Terapeuta zawodowy
 Patolog mowy i języka, audiolog
 Masażysta
 Lekarz zdrowia kompleksowego (medycyna alternatywna)
Pociągającym aspektem tych dziedzin opieki zdrowotnej dla wielu osób INFP jest możliwość
pracy w bliskim i intymnym kontakcie ze swymi klientami lub pacjentami. Mówiąc ogólnie,
lubią autonomię, którą zapewnia większość z tych zawodów, gdy prowadzą własną praktykę
lub są konsultantami w większej instytucji. Ich preferencje dla intuicji i odczuwania są
zaspokajane poprzez twórcze i często duchowe elementy diagnozy i leczenia.
ROZWÓJ ORGANIZACYJNY
 Specjalista do spraw rozwoju zatrudnienia
 Specjalista do spraw personalnych
 Socjolog
 Dyrektor do spraw różnych
 Konsultant: budowanie zespołu, rozwiązywanie konfliktów
Mimo że zazwyczaj osoby INFP nie są usatysfakcjonowane karierami w biznesie, to istnieją
pewne wyselekcjonowane obszary, które oferują możliwości sukcesu i satysfakcji. Niektórzy
lubią środowisko dużej firmy, gdzie ich praca polega na pomaganiu innym w znalezieniu
optymalnego zajęcia. Odpowiadają im zawody w działach personalnych albo projektowania i
tworzenia stanowisk pracy wewnątrz firmy. Powinni pracować z innymi zachęcającymi ludźmi
oraz czuć, że ich wkład jest ceniony i jedyny, aby znaleźć satysfakcję w twardym i
konkurencyjnym świecie biznesu.
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ENTJ
Ekstrawertyczny, intuicyjny, myślący, osądzający
„Wszystko jest wspaniałe – ja kieruję”
Osoby o typie osobowości ENTJ, satysfakcja zawodowa oznacza wykonywanie pracy, która
spełnia następujące warunki:
1. Pozwala mi kierować, mieć władzę, organizować i doskonalić coraz bardziej
skuteczne funkcjonowanie systemów organizacji i osiąganie celów zgodnie z
harmonogramem.
2. Pozwala mi angażować się w długoterminowe planowanie strategiczne, twórcze
rozwiązywanie problemów oraz generowanie innowacyjnych i logicznych podejść do
różnorodnych problemów.
3. Jest wykonywana w dobrze zorganizowanym środowisku, gdzie mogę pracować w
ramach wyraźnego i określonego zestawu wskazówek i wytycznych.
4. Jest ambitna i stymuluje intelektualną ciekawość oraz pozwala mi pracować nad
skomplikowanymi, często trudnymi problemami.
5. Zapewnia mi możliwość poznawania i współdziałania z dużym gronem zdolnych,
interesujących i wpływowych ludzi.
6. Zapewnia mi sposobność awansu w ramach organizacji, a także pogłębiania i
udowadniania własnych kompetencji.
7. Jest podniecająca, prowokująca i konkurencyjna. Wystawia mnie na działanie opinii
publicznej, a moje dokonania są zauważane, uznawane i uczciwie wynagradzane.
8. Pozwala mi pracować z innymi inteligentnymi, twórczymi, ambitnymi i
ukierunkowanymi na cel jednostkami o uznanych kompetencjach.
9. Pozwala mi wyznaczać i realizować cele oraz wykorzystywać zdolności organizacyjne
do skupiania się na większych celach w trakcie realizowania moich własnych w
sposób zgodny z harmonogramem, terminowy i wydajny.
10. Pozwala mi zarządzać i nadzorować innych, stosując normy logiczne i obiektywne
oraz politykę wykorzystującą zalety każdej osoby, bez konieczności radzenia sobie
na co dzień z waśniami międzyosobowymi.
Zalety i słabości osób typu ENTJ związane pracą obejmują:
ZALETY:
 Liderzy wizjonerzy.
 Sprawdzanie się w organizacjach z możliwościami wzniesienia się na szczyt.
 Ambicja i pracowitość; uczciwość i bezpośredniość. Dobre, twórcze rozwiązywanie
skomplikowanych problemów; zdolność podejmowania logicznych decyzji.
 Zdolność zachowywania w umyśle celów długo – i krótkoterminowych.
SŁABOŚCI:
 Krytycyzm i onieśmielanie innych, zbyt wysokie wymagania.
 Przedkładanie pracy ponad pozostałe dziedziny życia.
 Pomijanie istotnych faktów i ważnych szczegółów w pośpiechu podejmowania
decyzji.
 Niechęć do wyrażania zachęty i pochwały.
 Brak zachęcania i przyzwolenia na udział i włączanie się innych.
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Popularne zawody dla osób typu ENTJ
Wyliczając zawody popularne pośród ENTJ, warto zauważyć, że ludzie wszelkich typów
odnoszą sukces we wszystkich zawodach. Poniżej podajemy kariery zawodowe, które osoby
ENTJ mogą uznać za szczególnie satysfakcjonujące, wraz z niektórymi przyczynami. W
żadnym razie nie jest to wyczerpująca lista. Zamieszczamy ją po to, by zasugerować
możliwości, których mogłeś dotychczas nie rozważać. Mimo że wszystkie oferują potencjalną
satysfakcję zawodową, dla niektórych przewiduje się większe zapotrzebowanie w przyszłości
niż dla innych.
BIZNES




















Dyrektor
Starszy kierownik
Kierownik biura
Administrator
Kierownik do spraw personalnych
Kierownik handlowy
Kierownik do spraw marketingu
Specjalista do spraw integracji sieci (telekomunikacja)
Szkoleniowiec techniczny
Usługi informacyjne – inwestor nowych firm
Konsultant logistyczny (wytwarzanie)
Konsultant do spraw zarządzania: usługi komputerowe – informacyjne,
reorganizacja, marketing
Kierownik do spraw reklamy
Dyrektor do spraw marketingu: radio, telewizja, telewizja kablowa
Planowanie mediów – handlowiec
Handel i marketing międzynarodowy
Właściciel koncesji
Kierownik sprzedaży: środki farmaceutyczne
Administrator: usługi zdrowotne

Ludzie o typie osobowości ENTJ często lubią świat biznesu. Odpowiada im pozycja władzy,
kierowania i przywództwa. Jako dyrektorzy w biznesie potrafią wykorzystywać
długoterminowe myślenie przy opracowywaniu planów awaryjnych i wytyczaniu najlepszego
trybu postępowania w celu zrealizowania swoich celów. Wykorzystują styl bezpośredniego
zarządzania, potrafią podejmować twarde, a mimo to sprawiedliwe decyzje i wytyczać
taktykę dla pracowników. Lubią otaczać się innymi niezależnymi, ukierunkowanymi na
rezultat ludźmi, pracującymi bez nadmiernego nadzoru czy interwencji. Zazwyczaj wznoszą
się na sam szczyt organizacji dzięki wykorzystywaniu zdolności wpływania na ludzi oraz
łatwości poznawania i nawiązywania kontaktów z innymi.
FINANSE










Doradca finansowy
Analityk ekonomiczny
Pośrednik wierzytelności hipotecznych
Badacz kredytów
Makler giełdowy
Bankier inwestycyjny
Prawnik finansowy dużych firm
Bankier międzynarodowy
Ekonomista
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Osoby te często celują w dziedzinie finansów. Lubią zarabiać pieniądze i lubią pracować z
pieniędzmi innych ludzi! Podoba im się rywalizacja w tej dziedzinie. Szybko i łatwo przejmują
władzę. Powyższe zawody umożliwiają im wykorzystywanie zdolności przewidywania
trendów i projektowania pomysłowych sposobów osiągania z okazji maksymalnej korzyści
dla siebie i klientów. Najlepiej sprawują się, kiedy mają mało pracy związanej ze szczegółami
i wykonaniem, a mogą ją przekazać kompetentnemu personelowi pomocniczemu.
DORADZTWO – SZKOLENIE
 Konsultant do spraw biznesu
 Konsultant do spraw zarządzania
 Konsultant edukacyjny
 Projektant programu
 Szkoleniowiec kadry kierowniczej
 Specjalista do spraw rozwoju zatrudnienia
 Konsultant do spraw bezpieczeństwa telekomunikacyjnego
 Szkoleniowiec zespołów gospodarczych
Do osób ENTJ przemawia różnorodność i niezależność oferowana przez powyższe zawody.
W ostatnich latach dziedziny te znacznie się rozwinęły, dając szansę zaspokojenia ducha
przedsiębiorczości, pracy z różnorodnymi ludźmi, w różnych układach, oraz wynagrodzenia
proporcjonalnego do wkładu pracy. Często celują w doradztwie w sprawach zarządzania i
biznesu. Bywają doskonałymi i stymulującymi szkoleniowcami. Zazwyczaj tworzą środowisko
uporządkowane i ambitne, z twórczymi wzorami oraz aktywnymi sesjami. Prawie zawsze
wolą realizować nowe projekty, lubią uczyć innych ambitnych ludzi sposobów podnoszenia
kompetencji.
WOLNE ZAWODY
 Prawnik – adwokat
 Sędzia
 Psycholog
 Nauczyciel przedmiotów ścisłych i socjologii
 Inżynier chemik
 Prawnik – specjalista prawa autorskiego
 Inżynier biomedycyny
 Psychiatra
 Inżynier środowiska
Zawody te oferują odpowiedni status oraz poziom wpływu, za jakim tęsknią w pracy
zawodowej osoby ENTJ. Często lubią dziedziny prawa i odnoszą sukcesy jako praktykujący i
zarządzający prawnicy oraz sędziowie. Wielu z nich pociąga intelektualne wyzwanie
psychologii i psychiatrii, jak również złożone dziedziny inżynierii chemicznej oraz rozwijające
się pola inżynierii środowiskowej i biomedycznej. W edukacji zazwyczaj preferują nauczanie
w starszych klasach, szczególnie w szkołach średnich, na poziomie college’u oraz edukację
dorosłych. Lubią stosować wiedzę i często uprawiają zawody, które pozwalają poszerzać
obowiązki nauczycielskie w innych dziedzinach – takich jak polityka albo doradztwo
polityczne.
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INTJ
Introwertyczny, intuicyjny, myślący, osądzający
„Kompetencja + niezależność = doskonałość”
Osoby o typie osobowości INTJ, satysfakcja zawodowa oznacza wykonywanie pracy, która
spełnia następujące warunki:
1. Pozwala mi tworzyć i opracowywać oryginalne, innowacyjne rozwiązania problemów,
aby poprawić istniejące systemy.
2. Pozwala mi skupiać energię na wdrażaniu dobrych pomysłów, działaniu w logiczny i
uporządkowany sposób, w otoczeniu, które wynagradza moją wytrwałość.
3. Pozwala mi pracować z innymi sumiennymi ludźmi o uznanym doświadczeniu,
inteligencji i kompetencji.
4. Zapewnia uznanie za moje oryginalne koncepcje i pozwala zachowywać autorstwo
oraz kontrolę nad ich realizacją.
5. Pozwala mi pracować niezależnie, lecz z okresowymi kontaktami z niewielką grupą
ludzi o wysokim poziomie intelektualnym, w środowisku działającym harmonijnie i
wolnym od waśni międzyosobowych.
6. Wystawia mnie na świeży przepływ informacji, dostarczając nowych sposobów
podnoszenia profesjonalności i kompetencji.
7. Pozwala mi wytwarzać produkt zgodny z własnymi wysokimi normami jakości, a nie
osobistymi upodobaniami albo niechęcią innych.
8. Nie wymaga ode mnie wielokrotnego wykonywania zadań konkretnych i
ukierunkowanych na szczegóły.
9. Zapewnia mi wysoki stopień autonomii i władzy, ze swobodą wprowadzania zmian i
rozwijania ludzi oraz systemu.
10. Jestem oceniany w oparciu o jednakowe i uczciwe normy dla wszystkich; oceny
wyników opierają się o ustanowione kryteria, a nie o walki osobiste. System
wynagradza uczciwie mój wkład pracy.
Zalety i słabości osób typu INTJ związane z pracą obejmują:
ZALETY:
 Wizjonerzy celujący w tworzeniu systemów.
 Zamiłowanie do twórczych i intelektualnych wyzwań.
 Zdolność do analizy teoretycznej i technicznej oraz logicznego rozwiązywania
problemów.
 Umiejętność samodzielnej pracy; zdecydowanie nawet w obliczu sprzeciwu.
 Zdolność rozumienia tematów skomplikowanych i trudnych.
SŁABOŚCI:
 Małe zainteresowanie projektem po twórczym rozwiązaniu problemu.
 Wywieranie na innych presji w równym stopniu co na siebie.
 Trudności w pracy z innymi albo dla innych, mniej kompetentnych.
 Zbytnia niezależność, by przystosować się do środowiska dużej firmy.
 Brak elastyczności; jednokierunkowość wobec swoich pomysłów.
Popularne zawody dla osób typu INTJ
Wyliczając zawody popularne pośród INTJ, warto zauważyć, że ludzie wszelkich typów
odnoszą sukces we wszystkich zawodach. Poniżej podajemy kariery zawodowe, które osoby
INTJ mogą uznać za szczególnie satysfakcjonujące, wraz z niektórymi przyczynami. W
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żadnym razie nie jest to wyczerpująca lista. Zamieszczamy ją po to, by zasugerować
możliwości, których mogłeś dotychczas nie rozważać. Mimo że wszystkie oferują potencjalną
satysfakcję zawodową, dla niektórych przewiduje się większe zapotrzebowanie w przyszłości
niż dla innych.
BIZNES – FINANSE
 Bezpieczeństwo telekomunikacyjne
 Konsultant do spraw zarządzania: usługi komputerowe – informacyjne,
marketing, reorganizacja
 Ekonomista
 Bankier międzynarodowy
 Badacz naukowy w dziedzinie farmacji
 Strateg finansowy
 Bankier inwestycyjny
Wszystkie wymienione zawody w interesach i finansach wymagają wysoce rozwiniętych
zdolności analitycznych, które posiada wiele osób typu INTJ. Konieczne dla satysfakcji
zawodowej wyzwanie intelektualne zapewniają wysoce techniczne, rozwijające się dziedziny
badań farmaceutycznych i bezpieczeństwa telekomunikacyjnego. Wciąż zmieniający się
świat inwestycji i bankowości międzynarodowej dobrze wykorzystuje ich perspektywiczne
patrzenie oraz zdolność do długoterminowego planowania.
ZAWODY TECHNICZNE
 Naukowiec
 Analityk systemów komputerowych
 Technik: elektryk – elektronik
 Inżynier projektant
 Astronom
 Programista komputerowy
 Strateg środowiskowy
 Badacz lub inżynier biomedyczny
 Analityk badań operacyjnych
 Inwestor usług informacyjnych
 Badacz i inwestor programów komputerowych i systemów
 Usługi informacyjne – inwestor nowych firm
 Specjalista do spraw integracji sieci (telekomunikacja)
Dziedziny techniczne pociągają osoby INTJ dzięki ich zainteresowaniu systemami
logicznymi. Obszary te oferują okazję pracy z najbardziej nowoczesnymi produktami i
urządzeniami. Często potrafią wykorzystywać kreatywność, tworząc systemy pomysłowe i
wynalazcze.
EDUKACJA





Nauczyciel uniwersytecki
Projektant programów akademickich (naukowych)
Administrator
Matematyk

Do osób tych bardziej przemawia nauczanie na poziomie wyższym niż szkoła podstawowa
czy średnia, ponieważ zazwyczaj wiąże się z wykładaniem skomplikowanych teorii oraz
systemów z bardziej ogólnej perspektywy. Opracowywanie systemów i programów
edukacyjnych oraz kontrola nad ich efektywnym prowadzeniem, pozwala tym osobom
wnosić ulepszenia. Otoczenie uniwersyteckie pozwala im też zbierać i przetwarzać
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informacje oraz kontaktować się z innymi inteligentnymi ludźmi, przy których mogą podnosić
poziom własnych kompetencji.
SŁUŻBA ZDROWIA – MEDYCYNA
 Psychiatra
 Psycholog
 Neurolog
 Inżynier biomedyczny
 Kardiolog
 Naukowiec w dziedzinie farmacji
 Badacz biomedyczny
Osoby te często odnajdują sukces i satysfakcję w bardziej technicznych dziedzinach
medycyny. Obejmują one bardzo skomplikowane systemy i pozwalają pracować niezależnie
z minimalną interwencją czy pomocą z zewnątrz.
WOLNE ZAWODY
 Prawnik: administracyjny – procesowy
 Konsultant do spraw zarządzania
 Strateg
 Analityk inwestycji – biznesu
 Menedżer
 Sędzia
 Redaktor wiadomości – pisarz
 Inżynier
 Inżynier metalurg
 Prawnik, specjalista prawa autorskiego
 Inżynier budownictwa lądowego
Wolne zawody przynoszą różnorodność aspektów pociągających osoby typu INTJ. Niemal
wszystkie wymagają niezależnych badań i planowania. Opracowywanie strategii, systemów i
długoterminowych planów wykorzystuje zorientowanie na przyszłość (intuicję) oraz
planowanie osiągania celów w sposób konsekwentny, sekwencyjny i logiczny. Na
stanowisku kierowniczym osoba INTJ na ogół znajduje największą satysfakcję, pracując w
stosunkowo niewielkich firmach, których pracownicy bardzo przypominają ją samą. Jeżeli
personel nie wymaga dużej ilości osobistego wsparcia i nadzoru, to prawdopodobnie osoby
te będą zadowolone z zarządzania i kierowania.
ZAWODY TWÓRCZE
 Pisarz – dziennikarz
 Artysta
 Wynalazca
 Projektant
 Architekt
 Architekt planowania przestrzennego
 Projektant grafiki informacyjnej
 Strateg środków masowego przekazu
 Wydawca – redaktor – dyrektor artystyczny
W zawodach twórczych aspektem atrakcyjnym jest możliwość wykonywania oryginalnego
dzieła. Pisarze i artyści wykorzystują intuicję, aby kreować nowe wrażenia i wypowiedzi.
Wynalazcy potrafią tworzyć nowe systemy czy urządzenia, które ulepszają obecne sposoby
życia albo rozwiązują nękające problemy. Wszystkie te zawody wymagają pracy niezależnej,
spełniania własnych celów i norm, pozostawania ostatecznym krytykiem.
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ENTP
Ekstrawertyczny, intuicyjny, myślący, obserwujący
„Przedsiębiorcy życia”
Osoby o typie osobowości ENTP, satysfakcja zawodowa oznacza wykonywanie pracy, która
spełnia następujące warunki:
1. Daje mi możliwość angażowania się w twórcze rozwiązywanie problemów oraz
generowania nowych i innowacyjnych podejść do problemu.
2. Pozwala mi wdrażać innowacyjne rozwiązania w tworzeniu efektywnie
funkcjonujących systemów.
3. Zachęca mnie do kreatywności, kompetencji i pobudza moje zdolności
improwizowania.
4. Pozwala mi doświadczać różnorodności sytuacji wypełnionych zabawą, działaniem i
podnieceniem.
5. Podąża zgodnie z logicznym porządkiem i opiera się na obiektywnych i uczciwych
normach, a nie upodobaniach czy niechęci jednej osoby.
6. Pozwala mi zdobywać nowe kwalifikacje zawodowe i osobiste oraz mieć częsty
kontakt z innymi ludźmi.
7. Pozwala mi spotykać się i mieć stały kontakt z wieloma różnymi ludźmi, szczególnie
szanowanymi.
8. Może być wykonywana w szybko zmieniającym się ożywionym, środowisku, przy
dużym kontakcie z innymi.
9. Jest wykonywana w środowisku przypadkowym i nie uporządkowanym. Mogę w nim
doświadczać wysokiego poziomu wolności osobistej, wolnego czasu i okazji do
spontanicznego działania.
10. Pozwala mi projektować albo rozpoczynać projekty, lecz nie wymaga kończenia
przeze mnie uciążliwych szczegółów.
Zalety i słabości osób typu ENTJ związane z pracą obejmują:
ZALETY:
 Wykorzystywanie pomysłowości i zdolności improwizowania do rozwiązywania
problemów.
 Chęć do pracy w następstwie stymulujących projektów.
 Zabawni i inspiracyjni mówcy publiczni.
 Zdolność do innowacji i bezstronnej analizy.
 Pewność siebie i osiąganie niemal wszystkich pragnień.
SŁABOŚCI:
 Utrata zainteresowania projektem po twórczym rozwiązaniu problemów.
 Trudności we wdrażaniu się w szczegóły i kontynuację pracy.
 Niechęć wobec rutyny i powtarzania; sprzeciw wobec wykonywania czegoś w
narzucony sposób.
 Częste przerywanie innym. Nadmierna pewność siebie i mylne przedstawianie
swoich umiejętności.
 Skłonność do niewiarygodności i nieodpowiedzialności.
Popularne zawody dla osób ENTP
Wyliczając zawody popularne pośród ENTP, warto zauważyć, że ludzie wszelkich typów
odnoszą sukces we wszystkich zawodach. Poniżej podajemy kariery zawodowe, które osoby
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ENTP mogą uznać za szczególnie satysfakcjonujące, wraz z niektórymi przyczynami. W
żadnym razie nie jest to wyczerpująca lista. Zamieszczamy ją po to, by zasugerować
możliwości, których mogłeś dotychczas nie rozważać. Mimo że wszystkie oferują potencjalną
satysfakcję zawodową, dla niektórych przewiduje się większe zapotrzebowanie w przyszłości
niż dla innych.
POLITYKA





Polityk
Menedżer polityczny
Analityk polityczny
Naukowiec socjolog

Zawody te pozwalają osobom ENTP wykorzystywać swoje koncepcje, wiedzę i osobiste
wykształcenie na arenie o wysokim pobudzeniu, szybkim tempie i pełnej władzy. Ludzie ci
potrafią wykorzystywać zdolności, aby przewidywać trendy i zmiany opinii publicznej i
przystosowywać się do tych zmian. Pociąga ich to, co potężne i lubią pracować z
różnorodnymi ludźmi. Świat polityki wymaga, by spotykali się i szybko nawiązywali nić
porozumienia z tymi, na których chcą wpływać. Często lubią przemawiać publicznie i bywają
doskonałymi oratorami, używając języka obrazowego i bogatego, wyrażającego wspaniałe
wizje.
PLANOWANIE I ROZWÓJ
 Strateg
 Specjalista rozwoju kadr
 Agent lub inwestor nieruchomości
 Inwestor programów specjalnych
 Makler inwestycyjny
 Analityk komputerowy
 Kierownik projektowania przemysłowego
 Konsultant logistyczny (wytwarzanie)
 Specjalista do spraw integracji sieci (telekomunikacja)
 Strateg finansowy
 Bankier inwestycyjny
Praca nad planowaniem i rozwojem wymaga zdolności do wykorzystywania czyjejś wizji i
przewidywania trendów oraz formułowania twórczych planów. Inwestorzy pracują nad
spekulacyjnymi projektami, często potrzebując przekonać innych o ich wartości i możliwości
sukcesu, co osoby te lubią i często w tym celują. Potrzebują także pozostawać elastyczni,
adaptując się do nowych okazji, gotowi połączyć nowe transakcje bez wielkiego
wcześniejszego planowania czy uwagi. Lubią kariery w planowaniu strategicznym, jeśli mogą
skupiać się na opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań problemów, a potem przekazać
realizację szczegółów innym.
MARKETING – TWÓRCZOŚĆ
 Dyrektor artystyczny w reklamie
 Specjalista do spraw kreowania wizerunku firmy
 Badacz marketingowy i planista
 Marketing w sporcie
 Gospodarz programów radiowych i telewizyjnych
 Producent
 Dyrektor artystyczny czasopisma
 Marketing międzynarodowy
 Projektant grafiki informacyjnej
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Rozwój nowych dziedzin: usług informacyjnych, marketingu, reklamy i kreowania wizerunku
firm pozwala osobom ENTP angażować się w pracę z innymi twórczymi ludźmi,
wypracowywać i wdrażać swoje koncepcje, często w twórczy i podniecający sposób. Lubią
dynamiczny, olśniewający świat reklamy i potrafią wykorzystywać swój wdzięk oraz
umiejętność postępowania z ludźmi, sprzedając swoje pomysły i koncepcje. Badania
rynkowe wymagają od nich wykorzystywania zdolności trafiania w trendy. Stymulują również
i zaspokajają ich nienasyconą ciekawość i aktywną wyobraźnię.
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ – BIZNES
 Przedsiębiorca
 Wynalazca
 Konsultant do spraw zarządzania
 Agent literacki
 Fotograf
 Dziennikarz
 Właściciel restauracji, baru
 Aktor
 Konsultant do spraw osób zwalnianych z pracy
 Szkoleniowiec techniczny
 Konsultant
do
spraw
zarządzania:
marketing,
odszkodowania

reorganizacja,

Osoby ENTP są urodzonymi przedsiębiorcami! Przyciąga ich możliwość tworzenia
środowiska pracy, które jest nowe, elastyczne i zmieniające się. Zawody te wiążą się często
z oddziaływaniem lub udziałem wielu ludzi, kreowaniem nowych koncepcji i podejść,
innowacyjnym myśleniem oraz zaangażowaniem w podejmowanie określonego ryzyka.
Programy często dotyczą dużej skali, wymagają wysokich budżetów oraz udziału ludzi
wpływowych i sprawujących władzę. To oczywiście tylko niektóre dziedziny, które
zapewniają satysfakcjonującą ekspresję unikalnych naturalnych talentów osób ENTP.
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INTP
Introwertyczny, intuicyjny, myślący, odczuwający
„Pomysłowe rozwiązywanie problemów”
Osoby o typie osobowości INTP, satysfakcja zawodowa oznacza wykonywanie pracy, która
spełnia następujące warunki:
1. Pozwala mi opracowywać, analizować i poddawać krytyce nowe koncepcje.
2. Pozwala mi skupiać uwagę i energię na procesie twórczym, teoretycznym i
logicznym, a nie na końcowym produkcie.
3. Jest ambitna i umożliwia wypróbowanie niekonwencjonalnych podejść i
podejmowanie ryzyka w celu dotarcia do najlepszego rozwiązania.
4. Pozwala mi pracować niezależnie z mnóstwem cichego, prywatnego czasu na
skoncentrowanie się i ukończenie procesu myślenia.
5. Pozwala mi wyznaczać i utrzymywać własne wysokie normy pracy i określać, jak
wyniki będą oceniane i wynagradzane.
6. Jest wykonywana w środowisku elastycznym, bez specjalnej struktury,
bezużytecznych reguł, nadmiernych ograniczeń albo niepotrzebnych spotkań.
7. Pozwala mi zachowywać kontakty z małą grupą wysoce poważanych przyjaciół i
szanowanych wspólników.
8. Daje mi okazję nieustannego podnoszenia kompetencji i możliwości; pozwala mi
spotykać się i nawiązywać kontakt z innymi wpływowymi ludźmi
9. sukcesu.
10. Umożliwia mi opracowywanie pomysłowych idei i planów oraz zlecanie ich wdrożenia
i zakończenia wydajnemu personelowi.
11. Nie wymaga ode mnie spędzania czasu na bezpośrednim nadzorowaniu innych ludzi
czy pośredniczeniu w konfliktach interpersonalnych.
Zalety i słabości osób typu INTP związane z pracą obejmują:
ZALETY:
 Zdolność analizowania problemów z głębokim zrozumieniem.
 Architekci twórczych koncepcji i systemów.
 Preferowanie sytuacji z możliwością uczenia się i doskonalenia nowych umiejętności
oraz wiedzy.
 Umiejętność pracy w samotności; dobra koncentracja.
 Zdolność myślenia długoterminowego.
SŁABOŚCI:
 Brak realizmu co do zastosowania koncepcji.
 Zbyt duża złożoność koncepcji, by inni mogli je zrozumieć.
 Utrata zainteresowania i brak zaangażowania na etapie końcowym pracy.
 Mała tolerancja dla rozwlekłości oraz pracy związanej ze szczegółami.
 Niewrażliwość na uczucia innych, krytycyzm i duże wymagania.
Popularne zawody osób typu INTP
Wyliczając zawody popularne pośród osób INTP, warto zauważyć, że ludzie wszelkich typów
odnoszą sukces we wszystkich zawodach. Poniżej podajemy kariery zawodowe, które osoby
INTP mogą uznać za szczególnie satysfakcjonujące, wraz z niektórymi przyczynami. W
żadnym razie nie jest to wyczerpująca lista. Zamieszczamy ją po to, by zasugerować
możliwości, których mogłeś dotychczas nie rozważać. Mimo że wszystkie oferują potencjalną
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satysfakcję zawodową, dla niektórych przewiduje się większe zapotrzebowanie w przyszłości
niż dla innych.
PLANOWANIE I ROZWÓJ
 Programista komputerowy
 Specjalista do spraw rozwojowo-badawczych
 Analityk systemowy – kierownik bazy danych
 Strateg
 Kreator nowych rynków lub produktów
 Inwestor usług informacyjnych – programowanie komputerowe
 Usługi informacyjne – inwestor nowych firm
 Specjalista do spraw integracji sieciowej (telekomunikacja)
 Konsultant zmian kierownictwa i zarządzania
 Strateg finansowy
 Bankier inwestycyjny
 Konsultant do spraw zarządzania: usługi komputerowe i informacyjne,
marketing, reorganizacja
Dziedzina planowania i rozwoju oferuje osobom INTP możliwość robienia tego, co potrafią
najlepiej – analizowania problemów i wysuwania innowacyjnych rozwiązań. Większość z tych
osób lubi pracować w dziedzinach technicznych, wykorzystując zdolności do rozumienia
kompleksowych systemów i znajdowania sposobów na eliminowanie błędów czy słabości.
Łatwo zauważają, w jaki sposób produkt, usługa czy system funkcjonują w kontekście całej
firmy, dziedziny czy technologii i cieszy ich tworzenie nowych i wydajnych sposobów
postępowania.
SŁUŻBA ZDROWIA – ZAWODY TECHNICZNE
 Neurolog
 Fizyk
 Chirurg plastyczny
 Farmaceuta
 Naukowiec: chemia – biologia
 Badacz w dziedzinie farmacji
 Inżynier lub naukowiec biomedyczny
 Weterynarz
Te dziedziny medycyny i nauk technicznych dobrze wykorzystują wspaniałe umiejętności
rozumowania osób INTP oraz ich łatwość posługiwania się materiałem technicznym. Szybko
rozwijające się dziedziny neurologii, chirurgii plastycznej, badań biomedycznych i
farmaceutycznych często ich interesują, ponieważ potrafią nadążać za innowacyjnymi
dziedzinami, niosącymi niekiedy wysoki stopień ryzyka. Fizyka, chemia i biologia oferują
sposobność pracy ze złożonymi koncepcjami, nieustannego uczenia się nowych rzeczy i
powtarzania pytania: „A co gdyby?”. Zawody te, szczególnie jeśli wiążą się z badaniami
naukowymi, pozwalają pracować w sposób niezależny. Są to dziedziny trudne i
konkurencyjne, zatem przyciągają na ogół innych utalentowanych ludzi i intelektualistów,
których osoby o typie INTP uznają za pobudzających.
WOLNE ZAWODY
 Prawnik
 Ekonomista
 Psycholog – psychoanalityk
 Analityk finansowy
 Architekt
 Śledczy
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Prawnik, specjalista prawa autorskiego
Mediator prawny
Prawnik finansowy korporacji
Psychiatra

Te kariery zawodowe również oferują osobom INTP mnóstwo okazji do analizowania i
rozwiązywania skomplikowanych problemów. Kariery te, często niezwykle ambitne,
wymagają jasnego, logicznego myślenia i innowacyjnych podejść do problemów i wyzwań.
Proces twórczy stanowi centrum zarówno w pracy architekta, jak i psychologa. Szczególną
zaletą osób o tej osobowości jest dostrzeganie, jak jeden element lub wydarzenie pasują do
całego wzoru czy systemu, a stanowi to częsty aspekt pracy śledczego i analityka
finansowego. Zawody te zapewniają podniecenie i osobiste wyzwanie, przy którym osoby te
rozkwitają, począwszy od opracowywania bezusterkowych, prawnych strategii po
przewidywanie subtelnych, lecz potężnych trendów ekonomicznych.
ZAWODY AKADEMICKIE
 Matematyk
 Archeolog
 Historyk
 Filozof
 Nauczyciel starszych lat w college’u
 Badacz naukowy
 Logik
 Administrator wydziału w college’u
 Ekonomista
 Tłumacz w mowie i piśmie
Osoby INTP często lubią stymulujący świat nauki. Znajdują satysfakcję na stanowisku
profesora college’u, ponieważ kładzie się tam nacisk na badanie i rozważanie nowych i
różnorodnych podejść. Zwykle wolą nauczać studentów starszych lat i ambitnych słuchaczy
zaawansowanych kursów. W każdej z dziedzin podoba im się element badania i
poszukiwania, a przyjemność sprawia im możliwość pracy w samotności oraz dzielenia się
swymi przemyśleniami i innowacjami z ludźmi o podobnym poziomie intelektualnym.
Najlepiej pracują, kiedy nie są ograniczani przez nadmierne przepisy i biurokrację, czego
czasami trudno jest uniknąć w przypadku dużych uniwersytetów i college’ów.
ZAWODY TWÓRCZE
 Fotograf
 Pisarz
 Artysta
 Piosenkarz – tancerz
 Muzyk
 Agent
 Wynalazca
 Projektant grafiki informacyjnej
To, co w tych zawodach najbardziej przyciąga osoby INTP, to tworzenie czegoś całkowicie
oryginalnego. Podoba im się proces twórczy przy pracy z różnymi mediami oraz
różnorodność ludzi i doświadczeń, do których mają dostęp. Zwykle lubią pracować w
samotności lub z niewielką liczbą utalentowanych jednostek, które wnoszą do procesu coś
nowego. Zależnie od dziedziny i zainteresowania prezentacją swej sztuki może odpowiadać
im wystawianie dzieł. Niekoniecznie jednak potrzebują wystaw, aby znaleźć satysfakcję.
Wielu z nich jest inspirowanych przez świat twórczych ludzi i lubią pracować jako agenci.
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ESTJ
Ekstrawertyczny, poznający, myślący, osądzający
„Dbałość o interesy”
Osoby o typie osobowości ESTJ, satysfakcja zawodowa oznacza wykonywanie pracy, która
spełnia następujące warunki:
1. Pozwala mi pracować systematycznie, organizować fakty, taktyki lub ludzi oraz
wykorzystywać skutecznie czas i zasoby dla logicznego rozwiązania.
2. Pozwala mi po mistrzowsku opanować umiejętności w pracy nad konkretnymi i
bezpośrednimi zadaniami z jasną specyfikacją, z wykorzystaniem wysokich zdolności
rozumowania.
3. Jest mierzona i oceniana poprzez uczciwe, logiczne, jasne i obiektywne normy.
4. Jest wykonywana w środowisku przyjaznym, z innymi pracowitymi i sumiennymi
ludźmi, którzy nie przynoszą do pracy problemów osobistych, ani nie spodziewają się,
że będę się z nimi dzielić osobistymi uczuciami.
5. Jest realna i uchwytna w naturze, ma praktyczne zastosowanie oraz konkretne
rezultaty.
6. Posiada jasne oczekiwania oraz czytelną hierarchię zależności służbowych.
7. Pozwala mi być produktywnym, organizować konieczne kroki i zasoby, podążać za
ustalonymi procedurami oraz wyznaczać terminy i dotrzymywać ich.
8. Jest wykonywana w środowisku stabilnym i dającym się przewidzieć, lecz
jednocześnie wypełnionym akcją, działaniem i różnorodnymi ludźmi.
9. Może być wykonywana z innymi ludźmi, z możliwością sprawowania kontroli nad
sobą i innymi.
10. Pozwala mi podejmować decyzje i dysponować dużą władzą oraz
odpowiedzialnością. Moje opinie, rekomendacje i doświadczenie są uważane za
ważne.
Zalety i słabości osób typu ESTJ związane z pracą obejmują:
ZALETY:
 Duża praktyczność; ukierunkowanie na wynik.
 Dobra koncentracja na celach organizacji.
 Naturalne zdolności organizacyjne.
 Łatwość podejmowania obiektywnych decyzji.
 Skuteczność w realizacji zobowiązań, stanowczość w razie potrzeby.
 Dostrzeganie tego, co nielogiczne, niekonsekwentne, niepraktyczne
nieskuteczne.

albo

SŁABOŚCI:
 Niecierpliwość wobec tych, którzy nie przestrzegają procedur albo nie zwracają uwagi
na ważne szczegóły.
 Brak cierpliwości wobec nieefektywności.
 Tendencje do pomijania ludzi w podążaniu za celami.
 Brak zainteresowania możliwościami, które nie istnieją w chwili obecnej.
 Niechęć do słuchania odmiennych poglądów i punktów widzenia. Szorstkość i brak
okrzesania.
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Popularne zawody osób typu ESTJ
Wyliczając zawody popularne pośród osób ESTJ, warto zauważyć, że ludzie wszelkich
typów odnoszą sukces we wszystkich zawodach. Poniżej podajemy kariery zawodowe, które
osoby ESTJ mogą uznać za szczególnie satysfakcjonujące, wraz z niektórymi przyczynami.
W żadnym razie nie jest to wyczerpująca lista. Zamieszczamy ją po to, by zasugerować
możliwości, których mogłeś dotychczas nie rozważać. Mimo że wszystkie oferują potencjalną
satysfakcję zawodową, dla niektórych przewiduje się większe zapotrzebowanie w przyszłości
niż dla innych.
HANDEL – USŁUGI
 Agent ubezpieczeniowy
 Handel (dobra konkretne): komputery, nieruchomości
 Dyrektor biura pogrzebowego
 Kucharz
 Oficer wojskowy
 Nauczyciel: handel, przemysł, technika
 Pracownik rządu
 Pracownik ochrony
 Sprzedawca sprzętu sportowego
 Sprzedawca środków farmaceutycznych
 Bezpieczeństwo telekomunikacyjne
 Funkcjonariusz policji lub więziennictwa
Zawody te pozwalają osobom typu ESTJ pracować w rzeczywistym świecie nad realnymi i
konkretnymi projektami. Większość z tych zawodów wymaga zgodności ze standardowymi
procedurami działania oraz licznych kontaktów z grupami ludzi albo publicznością. Osoby te
lubią władzę i przepadają za wydawaniem rozkazów. Handel konkretnymi towarami oferuje
możliwość zaangażowania w pracę, która przynosi natychmiastowe i namacalne rezultaty.
ZAWODY TECHNICZNE I FIZYCZNE
 Inżynier: mechanika, nauki stosowane
 Analityk komputerowy
 Rewident
 Kontrahent ogólny
 Rolnik
 Pracownik budowlany
 Farmaceuta
 Technik kliniczny
 Wewnętrzny rewident księgowy
 Szkoleniowiec techniczny
 Laborant lub technik EEG
 Wyższy urzędnik w sądownictwie
Dziedziny te wymagają stosowania technicznych i mechanicznych zdolności osób ESTJ.
Każda pozwala koncentrować się na zbieraniu, organizowaniu i analizowaniu faktycznej
informacji oraz angażowaniu się w myślenie dedukcyjne. Wymaga logicznego i
zorganizowanego stylu pracy, który odpowiada tym osobom, lubiącym uporządkowane i
schludne środowisko pracy. Przejawiają one niecierpliwość wobec zamieszania i
nieefektywności.
STANOWISKA KIEROWNICZE
 Inspektor bankowy lub kredytowy
 Kierownik programu
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Dyrektor (ścisłe kierownictwo)
Administrator
Zarządca zakładów przemysłowych
Kierownik bazy danych
Agent handlowy
Analityk kredytowy
Urzędnik państwowy kontrolujący przestrzeganie prawa
Analityk budżetowy
Administrator: służba zdrowia
Kierownik do spraw informacji
Konsultant do spraw zarządzania: działania w biznesie
Kierownik logistyki i dostaw
Bankowiec – kierownik do spraw kredytów
Analityk kredytowy – doradca

Stanowiska kierownicze często satysfakcjonują osoby typu ESTJ, ponieważ lubią sprawować
władzę. Bywają dobrymi kierownikami, gdyż czerpią przyjemność z wydawania rozkazów,
podejmowania decyzji i nadzorowania innych. Są bardzo lojalni wobec istniejących instytucji.
Zarządzanie wymaga nieustannego wchodzenia w interakcję z innymi ludźmi oraz zdolności
do kierowania, monitorowania i oceniania pracy innych.
WOLNE ZAWODY
 Dentysta
 Lekarz: medycyna ogólna
 Makler giełdowy
 Sędzia
 Dyrektor
 Nauczyciel: przedmioty techniczne i handlowe
 Inżynier budownictwa lądowego, inżynier mechanik, inżynier metalurg
 Specjalista finansowy prawa gospodarczego
 Inżynier elektryk
 Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 Inżynier w przemyśle
 Wyższy urzędnik w sądownictwie
 Farmaceuta
Tym, co przyciąga w dziedzinie wolnych zawodów, jest możliwość pracy w stabilnych,
tradycyjnych instytucjach z pozycji władzy. Medycyna oraz stomatologia są zawodami
technicznymi, które w zasadzie obejmują działania manualne – pracę z prawdziwymi ludźmi i
materialnymi przedmiotami, takimi jak zęby i dziąsła (dla dentystów) oraz ludzkie ciało (w
przypadku lekarzy ogólnych). Zawody te wykorzystują zdolność myślenia dedukcyjnego oraz
rozumienia przyczyn i skutków. Ludzie ci wolą postępować zgodnie z określoną przepisami
procedurą, która okazała się skuteczna w doświadczeniu własnym oraz innych, których
szanują.
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ISTJ
Introwertyczny, poznający, myślący, osądzający
„Nie spiesz się i zrób to dobrze”
Osoby o typie osobowości ISTJ, satysfakcja zawodowa oznacza wykonywanie pracy, która
spełnia następujące warunki:
1. Jest z natury techniczna i pozwala mi polegać na mej zdolności do utrzymywania w
pamięci i wykorzystywania ważnych faktów i szczegółów.
2. Dotyczy rzeczywistych produktów lub usług wykonywanych w sposób przemyślany,
logiczny i skuteczny, najchętniej z wykorzystaniem standardowych procedur
działania.
3. Pozwala mi na niezależność z mnóstwem czasu na samotną pracę oraz na
wykorzystywanie przeze mnie wspaniałej koncentracji w realizowaniu do końca
projektów oraz zadań.
4. Jest wykonywana w środowisku stabilnym i tradycyjnym, gdzie nie muszę
podejmować niepotrzebnego ryzyka ani wykorzystywać podejść nie sprawdzonych
czy eksperymentalnych.
5. Daje namacalne i mierzalne wyniki; wymaga precyzji i przestrzegania ścisłych norm.
6. Ma jasne cele i wyraźnie zdefiniowaną strukturę organizacyjną.
7. Zapewnia mi odpowiedni czas na przygotowanie się przed jakąś nadarzającą się
okazją albo zmianą kierunku w pracy, najchętniej w układzie indywidualnym lub małej
grupie.
8. Zapewnia możliwość podnoszenia poziomu odpowiedzialności, z minimum polityki
społecznej; podstawą oceny jest spełnienie wymagań, a wkład jest doceniany.
9. Jest wykonywana w środowisku, gdzie mój praktyczny osąd i doświadczenie są
cenione i wynagradzane.
10. Pozwala mi wyznaczać i sięgać po ustalone cele, zapewniając potrzebne zasoby.
Zalety i słabości osób typu ISTJ związane z pracą obejmują:
ZALETY:
 Dokładność i precyzja w każdej pracy.
 Podążanie za ustalonymi rutynami i procedurami.
 Wspaniała zdolność koncentracji i samotnej pracy bez potrzeby towarzystwa.
 Wspaniałe wspieranie organizacji.
 Stabilność, wiarygodność, sumienność i niezawodność w finalizowaniu zadań.
SŁABOŚCI:
 Trudności z adaptowaniem się do zmieniających się systemów czy układów.
 Potrzeba widzenia praktycznych zastosowań, aby zaakceptować nowe koncepcje.
 Niechęć wobec zmian. Nieelastyczność.
 Brak zrozumienia potrzeb innych niż własne.
 Niedocenianie siebie ani swego wkładu.
Popularne zawody dla osób typu ISTJ
Wyliczając zawody popularne pośród osób ISTJ, warto zauważyć, że ludzie wszelkich typów
odnoszą sukces we wszystkich zawodach. Poniżej podajemy kariery zawodowe, które osoby
ISTJ mogą uznać za szczególnie satysfakcjonujące, wraz z niektórymi przyczynami. W
żadnym razie nie jest to wyczerpująca lista. Zamieszczamy ją po to, by zasugerować
możliwości, których mogłeś dotychczas nie rozważać. Mimo że wszystkie oferują potencjalną
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satysfakcję zawodową, dla niektórych przewiduje się większe zapotrzebowanie w przyszłości
niż dla innych.
BIZNES












Rewident księgowy
Kierownik biura
Księgowy
Kierownik, kontroler
Językoznawca
Ekspert, analityk do spraw wydajności
Agent ubezpieczeniowy
Kierownik do spraw logistyki i dostaw
Urzędnik państwowy do spraw przestrzegania prawa
Dyrektor do spraw informacji
Ekspert ubezpieczeniowy

Ludzie o osobowości ISTJ lubią kariery zawodowe w biznesie i celują w dziedzinach
zarządzania systemami oraz utrzymywania wszystkiego w sprawnym działaniu. Zazwyczaj
wolą tradycjonalne i uznane organizacje czy firmy. Swoją obecnością wpływają stabilizująco
na ich działanie. Są wydajni i dokładni w śledzeniu wydatków i przychodów. Nie pozwalają,
aby błędy czy pomyłki przeszły nie zauważone czy nie poprawione. Jako kierownicy
zapewniają pracownikom jasne określenie ról oraz ustalone sposoby wykonywania różnych
spraw i postępowania. Odpowiadają im przedsięwzięcia świadczące wymierne usługi i
wytwarzające konkretne produkty.
HANDEL – USŁUGI
 Oficer policji – detektyw
 Pracownik urzędu skarbowego
 Pracownik rządowy
 Oficer wojskowy
 Agent nieruchomości
 Handel sprzętem sportowym, innymi towarami
 Oficer więziennictwa
Zawody w służbie państwowej i administracji często przyciągają ludzi o osobowości ISTJ z
powodu ich pragnienia służby na rzecz społeczeństwa. Lubią utrzymywać systemy, które
służą lub chronią wszystkich ludzi. Dobrze pracują w środowisku uporządkowanym,
przyjmują oraz udzielają wskazówek, a także dobrze poddają się władzy zwierzchniej, lecz
również sami nadzorują. Stosują wiedzę i wcześniejsze doświadczenie do skutecznego i
zdecydowanego radzenia sobie z bieżącymi problemami. Mają dobrą pamięć do faktów i
szczegółów. Wykorzystują praktyczny osąd we wszystkim, co robią. Lubią sprzedaż rzeczy
materialnych, których sami używają.
FINANSE








Inspektor bankowy
Dyrektor inwestycji giełdy papierów wartościowych
Inspektor podatkowy
Makler giełdowy
Strateg majątkowy
Analityk do spraw kredytów
Analityk budżetowy
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Często mówi się, że ludzie o osobowości ISTJ mają głowę do liczb. Wykorzystują i pamiętają
fakty oraz szczegóły, potrafiąc zacytować dowód na poparcie swoich poglądów. Nie dają się
łatwo rozproszyć i pracują cierpliwie nad dokładnym i sumiennym zakończeniem zadań.
Zawody w dziedzinie finansów często wymagają zdolności do samodzielnej pracy,
przyswajania dużych ilości danych oraz dopilnowania dokładnego wykonania obliczeń.
EDUKACJA





Dyrektor szkoły
Nauczyciel:
przedmioty
wychowanie fizyczne
Bibliotekarz
Administrator

techniczne,

przemysłowe,

matematyka,

Osoby typu ISTJ zadowala kariera w edukacji, szczególnie gdy dotyczy administracji,
zarządzania albo przedmiotów technicznych. Dobrze się sprawują, przewidując działanie
szkoły albo programu. Poszukują praktycznych możliwości i sposobów funkcjonowania
systemów. Zawody administracyjne i bibliotekarskie umożliwiają im samodzielną pracę,
wykorzystywanie obiektywnej analizy w utrzymywaniu porządku lub monitorowaniu danych,
takich jak wyniki badań oraz budżety. Nauczanie może sprawiać im przyjemność, kiedy
pracują z tematami technicznymi i praktycznymi, gdzie istnieje wiele okazji do nauczania
praktycznego.
ZAWODY PRAWNICZE, TECHNICZNE
 Badacz sądowy
 Sekretarz sądowy
 Elektryk
 Inżynier
 Mechanik
 Programista komputerowy
 Wyższy urzędnik w sądownictwie
 Handlowiec farmaceutyków: badacz w dziedzinie farmacji
 Technik lub laborant EEG
 Geolog
 Meteorolog
 Mechanik w liniach lotniczych
 Inżynier mechanik, inżynier elektryk, inżynier w przemyśle
 Naukowiec w dziedzinie agrokultury
Zawody te dają często możliwość wykorzystywania zdolności technicznych oraz pracy z
produktami, które wymagają dużej dokładności. Osoby ISTJ niczego nie przyjmują za
oczywiste, zatem wyłapują niedociągnięcia i przeoczenia. Wiernie przestrzegają koniecznych
procedur i systemów. Wiele z tych zawodów daje szansę samodzielnej pracy, z
wykorzystaniem ogromnej siły koncentracji, cudownej pamięci do faktów i mistrzowskiego
opanowania umiejętności.
SŁUŻBA ZDROWIA
 Weterynarz
 Chirurg ogólny
 Dentysta
 Administrator kadry pielęgniarskiej
 Administrator w służbie zdrowia
 Farmaceuta
 Technik laboratoryjny
 Naukowiec w dziedzinie medycyny
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Lekarz podstawowej opieki medycznej
Technik biomedyczny
Fizjolog do spraw ćwiczeń fizycznych
Farmaceuta, technik farmaceutyczny

Osoby o tym typie osobowości często przyciągają zawody medyczne, zwłaszcza
wykonywane w tradycyjnej strukturze szpitala. Zwracają baczną uwagę na bezpośrednie i
praktyczne troski pacjentów. Uważnie słuchają i udzielają przemyślanych i ostrożnych rad
oraz planu leczenia. Z powodzeniem również administrują w środowisku służby zdrowia,
pracując sumiennie i solidnie, aby wypełnić obowiązki i zobowiązania. Lubią środowisko
uporządkowane, wynagradzające skupienie się na zadaniu i wykonanie prac w terminie.
Często odpowiada im bardziej techniczna natura stomatologii i farmacji, gdyż łatwo
opanowują konkretne informacje i na zawsze je zapamiętują.

źródło: P.,B.Tieger, Rób to, do czego jesteś stworzony, Studio Emka 2000

TYPY OSOBOWOŚCI – ZAWODY I MIEJSCA PRACY
ESFJ
Ekstrawertyczny, poznający, odczuwający, osądzający
„Co mogę dla ciebie zrobić?”
Osoby o typie osobowości ESFJ, satysfakcja zawodowa oznacza wykonywanie pracy, która
spełnia następujące warunki:
1. Pozwala mi nawiązywać i utrzymywać ciepłe i prawdziwe relacje z innymi ludźmi,
pracując w rzeczywisty i wymierny sposób nad poprawieniem jakości ich życia.
2. Przynosi praktyczne korzyści dla ludzi i daje mi czas na nauczenie się i opanowanie
koniecznych umiejętności, zanim przyjdzie mi ich użyć.
3. Pozwala mi sprawować władzę w pracy z wieloma ludźmi i pomagać im działać
harmonijnie w kierunku wspólnego celu.
4. Tworzy jasne oczekiwania. Ocena moich wyników opiera się o ustalone i wyraźnie
podane kryteria.
5. Jest wykonywana w środowisku współpracującym, wolnym od konfliktów i napięcia
pomiędzy współpracownikami, szefami, klientami, pacjentami i innymi osobami.
6. Pozwala mi podejmować decyzje i wykorzystywać skuteczne procedury, by wszystkie
projekty były realizowane zgodnie z wytycznymi.
7. Daje mi mnóstwo okazji do kontaktów z innymi ludźmi oraz stanowienia integralnej
części procesu podejmowania decyzji.
8. Pozwala mi zorganizować własną pracę oraz pracę innych, aby wszystko odbywało
się możliwie gładko i wydajnie.
9. Jest wykonywana w przyjaznym środowisku, w którym ludzie doceniają osiągnięcia,
gdzie czuje się wsparcie i pochwałę oraz gdzie współpracowników można uważać za
przyjaciół.
10. Jest wykonywana w otoczeniu o stabilnej strukturze, gdzie znany jest i rozumiany
łańcuch zależności służbowych, a władza szanowana.
Zalety i słabości osób typu ESFJ związane z pracą obejmują:
ZALETY:
 Dobra współpraca. Tworzenie przyjaznych i harmonijnych relacji.
 Utrzymanie osobistego podejścia do spraw niezależnie od zawodu.
 Pracowitość, wydajność, sumienność i lojalność.
 Dobre przystosowanie do czynności rutynowych. Przestrzeganie reguł i przepisów.
 Dobre zorganizowanie, zdolność zapamiętywania i wykorzystywania faktów.
SŁABOŚCI:
 Wrażliwość na krytykę; stresowanie się sytuacjami wypełnionymi napięciem.
 Zniechęcanie się przy braku pochwały i uznania.
 Zbyt szybkie podejmowanie decyzji, bez rozważenia innych opcji.
 Niechęć do poszukiwania nowych sposobów postępowania. Upór i
elastyczności.
 Niepokój przy dłuższej pracy w samotności. Potrzeba towarzystwa.

brak

Popularne zawody dla osób typu ESFJ
Wyliczając zawody popularne pośród osób ESFJ, warto zauważyć, że ludzie wszelkich
typów odnoszą sukces we wszystkich zawodach. Poniżej podajemy kariery zawodowe, które
osoby ESFJ mogą uznać za szczególnie satysfakcjonujące, wraz z niektórymi przyczynami.
W żadnym razie nie jest to wyczerpująca lista. Zamieszczamy ją po to, by zasugerować
możliwości, których mogłeś dotychczas nie rozważać. Mimo że wszystkie oferują potencjalną
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satysfakcję zawodową, dla niektórych przewiduje się większe zapotrzebowanie w przyszłości
niż dla innych.
SŁUŻBA ZDROWIA
 Asystent medyczny lub dentystyczny
 Patolog mowy
 Rehabilitant
 Lekarz rodzinny
 Pielęgniarka
 Stomatolog
 Sekretarka medyczna
 Optometryk
 Dietetyk – specjalista do spraw żywienia
 Masażysta – terapeuta
 Optyk
 Farmaceuta – technik farmaceutyczny
 Terapeuta dróg oddechowych
 Weterynarz
 Pielęgniarka licencjonowana
 Pomoc w domowej opiece zdrowotnej
 Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 Fizykoterapeuta
 Pracownik socjalny domowej opieki zdrowotnej
W służbie zdrowia osoby ESFJ przyciąga praca w bezpośrednim kontakcie z innymi ludźmi,
niosąca im pomoc. Czy to jako lekarz, pielęgniarka, czy inny praktyk, osoba ESFJ cieszy się,
wykorzystując zdobyte umiejętności, by pomagać w ułatwianiu życia pacjentów, czynieniu go
mniej bolesnym czy mniej nieszczęśliwym. Celują w karierach zawodowych, które wymagają
praktycznego zastosowania umiejętności oraz zgodności ze standardowymi procedurami
działania. Zawody w służbie zdrowia umożliwiają również nawiązywanie i utrzymywanie
silnych więzi osobistych z pacjentami i współpracownikami.
EDUKACJA







Nauczyciel w szkole podstawowej
Nauczyciel nauczania specjalnego
Organizator opieki nad dzieckiem
Nauczyciel gospodarstwa domowego
Trener sportowy
Nauczyciel nauczania dwujęzycznego

Osoby te nauczają poprzez osobiste zaangażowanie i przykład. Szczególnie przyciągają ich
młodsi uczniowie i ci o specjalnych potrzebach, ponieważ znajdują satysfakcję w pomaganiu
innym, ucząc podstawowych umiejętności. Bezpośrednia praca z małymi dziećmi jest
atrakcyjna dla naturalnej energii i entuzjazmu tych osób. Otoczenie szkolne często wyróżnia
się znacznym stopniem zorganizowania i porządku, a takie środowisko uznają za wygodne.
Lubią także aktywność fizyczną i nauczanie fizycznych umiejętności z podkreśleniem
ważności pracy w zespole.
USŁUGI SOCJALNE – DORADZTWO
 Pracownik socjalny
 Pracownik do spraw potrzeb społecznych
 Katecheta
 Doradca
 Duchowny – ksiądz – rabin
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Doradca do spraw pracowniczych
Doradca do spraw dzieci
Doradca do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków
Pracownik socjalny (opieka dzienna nad starszymi i dziećmi)
Wyższy urzędnik w sądownictwie

Osoby ESFJ silnie wspierają społeczność i często zgłaszają się na ochotnika, by tworzyć i
utrzymywać organizacje społeczne. W związku z tym często doświadczają satysfakcji
zawodowej, angażując się w pracę tego typu. Wynagradzający jest dla nich osobisty związek
w pracy socjalnej – pomaganie poszczególnym osobom i rodzinom przezwyciężać problemy
i stawać się produktywnymi członkami społeczeństwa. Większość z nich uważa za
satysfakcjonujące działania na rzecz społeczności dzięki łatwości poznawania ludzi i
przemawiania do grup. Przyciąga ich doradztwo, nauczanie religijne oraz służba duchowa,
gdyż lubią zaangażowanie w pomaganiu innym w niebanalny i głęboki sposób. Bywają z
natury konserwatywni i tradycyjni, lubią też pracować w kontekście organizacji już
istniejących i wartościowych, aby wnieść swój wkład.
BIZNES













Dyrektor do spraw kreowania wizerunku firmy
Bankier
Handlowiec
Przedstawiciel handlowy (dobra konkretne)
Telemarketing
Kierownik biura
Handel detaliczny – właściciel lub agent
Recepcjonista
Konsultant do spraw zarządzania: zasoby ludzkie, szkolenie
Agent ubezpieczeniowy (rodzinny)
Doradca kredytowy
Strateg handlowy

Świat biznesu zapewnia osobom ESFJ możliwość spotykania dużej liczby ludzi i ciężkiej
pracy nastawionej na osiąganie celów. Lubią ożywione i ruchliwe tempo wielu biznesów i
odpowiadają im kontakty z klientem lub kontrahentem. Kiedy interesy mają naturę osobistą,
taką jak pośrednictwo w handlu nieruchomościami czy osobiste porady bankowe, wiele z
tych osób osiąga sukces, ponieważ są zmotywowanie do ustanawiania pozytywnych relacji z
innymi, a potem energicznej pracy ku podtrzymaniu tych związków. Kreowanie wizerunku
firmy i marketing wymagają doskonałych umiejętności współżycia z ludźmi oraz
porozumiewania się, które posiada większość osób ESFJ. Oba te typy kariery wymagają
bacznej uwagi wobec szczegółów i pełnej koordynacji. W zawodach tych szeroko
wykorzystywane są umiejętności organizacyjne. Osoby te osiągają duży sukces w handlu
dzięki wykorzystywaniu swych umiejętności postępowania z ludźmi, zaradności i wrażliwości
na potrzeby innych. Zazwyczaj wolą sprzedaż dóbr konkretnych niż niewymiernych, takich
jak koncepcje, idee czy złożone systemy. Najczęściej obiektem ich zainteresowania jest
sprzedaż detaliczna, ponieważ wiąże się z kontaktem z publicznością oraz umiejętnością
zachwalania zalet i własności specjalnych produktów.
SPRZEDAŻ – USŁUGI
 Stewardesa
 Przedstawiciel do spraw obsługi klienta
 Dyrektor domu pogrzebowego
 Fryzjer, kosmetyczka
 Gospodarz, hostessa
 Dostawca artykułów spożywczych
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Zbieracz funduszy – kwestor
Sprzedaż usług podróży
Specjalista do spraw ekoturystyki
Agent nieruchomości, makler
Dyrektor do spraw marketingu: radio, telewizja, telewizja kablowa
Tłumacz w mowie i piśmie
Genealog
Sprzedaż usług domowej opieki zdrowotnej
Handel sprzętem sportowym, innymi towarami

Osoby ESFJ często skłaniają się do świadczenia usług przede wszystkim dlatego, że
potrafią pracować bezpośrednio z innymi ludźmi i zapewniać usługę, która pomaga uczynić
jakieś doświadczenie przyjemniejszym lub mniej stresującym. Możliwość taką zapewniają
zawody przedstawicieli do spraw obsługi klienta. Są oni pewni i niezawodni w trudnych
czasach i potrafią nawet w kryzysie zająć się wszelkimi szczegółami. Dyrektorzy domów
pogrzebowych muszą okazywać niezwykły poziom wrażliwości i troski wobec innych. Z
drugiej strony osoby ESFJ lubią też różnorodność, podróże i kontakty osobiste związane z
pracą stewardesy. Większość z nich to ludzie serdeczni i mili, bywają wspaniałymi
gospodarzami czy hostessami w restauracjach oraz w interesach związanych z
zaopatrywaniem w artykuły spożywcze. Na ogół lubią i często celują w handlu, szczególnie
produktami realnymi i konkretnymi oraz w sytuacjach, gdzie mogą rozwijać i pielęgnować
długotrwałe związki z klientami.
ZAWODY BIUROWE – URZĘDNICZE
 Sekretarka
 Recepcjonista
 Operator urządzeń biurowych
 Księgowy
 Maszynistka
Osoby ESFJ poza umiejętnościami współżycia z ludźmi, koniecznymi na wielu stanowiskach
biurowych, posiadają także dużą zręczność manualną. Kiedy przyswoją sobie jakąś
umiejętność, nigdy jej nie zapominają. Potrafią wykonywać rutynowe zadania z bezbłędną
dokładnością i zazwyczaj mają łatwość pracy z liczbami potrzebną w księgowości.
Najważniejszym elementem w zawodach biurowych jest dla nich odczuwanie akceptacji jako
części
zespołu
oraz
zdolności
nawiązywania
stosunków
towarzyskich
ze
współpracownikami. Izolacja jest dla nich bardzo wyczerpująca.
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ISFJ
Introwertyczny, poznający, odczuwający, osądzający
„Na mój honor, wykonuję swój obowiązek…”
Osoby o typie osobowości ISFJ, satysfakcja zawodowa oznacza wykonywanie pracy, która
spełnia następujące warunki:
1. Wymaga ode mnie uważnej obserwacji i skrupulatnej dokładności; pozwala mi
wykorzystywać zdolność zapamiętywania faktów i szczegółów.
2. Pozwala mi pracować nad konkretnymi i wymiernymi projektami, które pomagają
innym ludziom, wymagając często wielkiej dokładności i czujności wobec
szczegółów.
3. Pozwala mi wyrażać współczucie i oddanie poprzez ciężką pracę, a mój wkład jest
uznawany i doceniany.
4. Jest wykonywalna w środowisku tradycyjnym, stabilnym, uporządkowanym i
zorganizowanym, gdzie wyniki są praktyczne i zorientowane na usługę.
5. Wymaga zgodności ze standardowymi procedurami, wykorzystywania praktycznego
osądu i kontynuowania pracy w uważny, zorganizowany sposób.
6. Pozwala mi skupić całą energię na jednym projekcie i jednej osobie w danym czasie,
pracując nad produktami i usługami o wymiernych i widocznych wynikach
końcowych.
7. Zapewnia mi spokój, „własną przestrzeń pracy”, możliwość koncentrowania się przez
dłuższy czas z minimalnymi tylko przerwami i zakłóceniami.
8. Pozwala mi pracować, pomagając innym albo też współpracować z innymi ludźmi,
którzy podzielają moje przekonania i wartości osobiste. Wiąże się przede wszystkim
z kontaktami indywidualnymi.
9. Wymaga ode mnie zorganizowania i skutecznego kończenia zadań.
10. Nie wymaga zbyt częstego prezentowania wyników mojej pracy przed grupami ludzi
bez wystarczającego czasu na przygotowanie się.
Zalety i słabości osób typu ISFJ związane z pracą obejmują:
ZALETY:
 Wysoka etyka pracy. Odpowiedzialność i pracowitość.
 Wspaniała realizacja czynności rutynowych, wymagająca kolejnych powtarzanych
procedur albo zadań.
 Dokładność, sumienność; zwracanie uwagi na szczegóły.
 Chęć służenia innym. Wspieranie współpracowników i podwładnych.
 Wykorzystywanie uznanych sposobów postępowania. Szanowanie statusu
związanego z tytułami.
SŁABOŚCI:
 Niedocenianie własnej wartości. Brak umiejętności walczenia o własne potrzeby.
 Częste przepracowanie z powodu nadmiernych obowiązków. Trudność
dostrzeganiu skutków albo przyszłych konsekwencji.
 Trudności w przystosowywaniu się do ciągłej zmiany.
 Skłonność do zniechęcania się, jeśli nie czują się już potrzebni albo doceniani.

w

Popularne zawody dla osób ISFJ
Wyliczając zawody popularne pośród osób ISFJ, warto zauważyć, że ludzie wszelkich typów
odnoszą sukces we wszystkich zawodach. Poniżej podajemy kariery zawodowe, które osoby
typu ISFJ mogą uznać za szczególnie satysfakcjonujące, wraz z niektórymi przyczynami. W
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żadnym razie nie jest to wyczerpująca lista. Zamieszczamy ją po to, by zasugerować
możliwości, których mogłeś dotychczas nie rozważać. Mimo że wszystkie oferują potencjalną
satysfakcję zawodową, dla niektórych przewiduje się większe zapotrzebowanie w przyszłości
niż dla innych.
SŁUŻBA ZDROWIA
 Higienista stomatologiczny
 Lekarz rodzinny
 Pielęgniarka lub pielęgniarz
 Technik medyczny
 Fizykoterapeuta
 Handel sprzętem medycznym
 Administrator opieki zdrowotnej
 Dietetyk, specjalista do spraw żywienia
 Optyk
 Administrator rejestrów medycznych
 Farmaceuta, technik farmaceutyczny
 Technik radiolog
 Terapeuta chorób dróg oddechowych
 Weterynarz
 Pielęgniarka dyplomowana
 Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 Pomoc w domowej opiece zdrowotnej
 Asystent medyczny
Zawody te pozwalają osobom ISFJ pracować w dziedzinie, gdzie ich wkład ma osobisty i
bezpośredni wpływ na innych. Wiele z tych zawodów wymaga praktyki i indywidualnych
kontaktów z klientami i pacjentami. Osoby te lubią pomagać innym w sposób konkretny i
praktyczny. Wiele z tych stanowisk pozwala pracować stosunkowo niezależnie w ramach
tradycyjnej i zorganizowanej struktury. Dziedzina medycyny dobrze wykorzystuje zdolność
do uczenia się i praktykowania umiejętności technicznych oraz daje szansę ustanawiania
osobistych relacji z innymi ludźmi.
USŁUGI SOCJALNE – EDUKACJA
 Nauczyciel przedszkolny i w szkole podstawowej
 Bibliotekarz, archiwista
 Kurator
 Administrator edukacyjny
 Pracownik socjalny
 Doradca zawodowy
 Doradca osobisty
 Katecheta
 Patolog mowy
 Kurator sądowy młodocianych przestępców wypuszczonych warunkowo
na wolność
 Pracownik socjalny domowej opieki zdrowotnej
 Doradca do spraw dziecka
 Doradca do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków
 Pracownik socjalny (opieka dzienna nad starszymi i dziećmi)
 Nauczyciel edukacji specjalnej
 Bibliotekarz, archiwista
 Genealog
 Administrator edukacyjny
 Pracownik socjalny (usługi dla starszych)
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Edukacja to częsta dziedzina zainteresowania dla osób ISFJ, ponieważ umożliwia im
pomaganie innym ludziom i wnoszenie czegoś do społeczeństwa. Często odpowiada im
nauczanie w szkole podstawowej z powodu osobistego kontaktu z uczniami i możliwością
uczenia podstawowych zdolności. Osoby te lubią zawody w administracji i zarządzaniu
edukacją, szczególnie kiedy są odpowiedzialne za konkretną dziedzinę specjalności (na
przykład edukację specjalną), albo na stosunkowo niewielkim obszarze (raczej jedno miasto,
niż system szkół w dużej aglomeracji miejskiej). Lubią pracować niezależnie, lecz w ramach
organizacji, gdzie są doceniani za swój wkład, i wiedzą, czego się od nich oczekuje.
Dziedzina badań naukowych oferuje im zadowolenie, ponieważ pozwala pracować
niezależnie i prowadzić konkretne zadania badawcze. Od kuratorów wymaga się tworzenia i
zachowywania pełnych i dokładnych rejestrów, co pozwala wykorzystywać zdolności
organizacyjne, oraz zapamiętywania faktów. Choć dziedzina pracy socjalnej często stanowi
osobiste wyzwanie, to zapewnia osobom ISFJ dużą satysfakcję. Uważają wkład, jaki
wnoszą, za wynagradzający, ponieważ poprzez zaangażowanie wobec klientów są w stanie
pomagać im czynić konkretne i odczuwalne ulepszenia w życiu. Zawody te oferują takie
same okazje przy indywidualnych kontaktach oraz w pracy w niezależnym środowisku.
BIZNES










Sekretarka
Inspektor
Przedstawiciel do spraw obsługi klienta
Administrator personelu
Operator komputerowy
Księgowy
Doradca kredytowy
Wyższy urzędnik w sądownictwie
Sprzedaż usług domowej opieki zdrowotnej

Kariery te wymagają dużej ilości indywidualnych kontaktów z ludźmi i często odpowiadają
osobom ISFJ. Wiele z nich oznacza stanowiska pomocnicze, umożliwiające
wykorzystywanie umiejętności organizacyjnych oraz dopilnowanie ważnych szczegółów,
szczególnie wtedy, gdy praca pomaga komuś szanowanemu i podziwianemu. Stanowiska te
wymagają także wiedzy i wykorzystania zarówno umiejętności technicznych, jak i
porozumiewania się, aby pomagać innym w zdobywaniu potrzebnych informacji i udzielać
pomocy.
ZAWODY TWÓRCZE I TECHNICZNE
 Dekorator wnętrz
 Elektryk
 Właściciel punktu sprzedaży detalicznej
 Właściciel gospody albo zajazdu
 Artysta
 Muzyk
 Przedstawiciel handlowy dla wybranych klientów
 Strateg towarów
 Pośrednik w handlu nieruchomościami, makler
Zawody te niekoniecznie są powiązane, mają jednak pewne wspólne cechy
charakterystyczne i wymagania. Każdy oznacza pracę wśród rzeczy i urządzeń związanych
z codziennym życiem. Dekorator wnętrz wykorzystuje zmysł artystyczny, aby znaleźć
właściwy wystrój. Jego zajęcie wymaga zwracania uwagi na szczegóły i zdolności do pracy z
drugim człowiekiem, by zaspokoić jego potrzeby i życzenia odnośnie domu. Ludzie ci zwykle
przywiązują dużą wagę do wystroju własnego domu i łatwo potrafią zrozumieć oraz odnieść
się do pragnień klientów. Elektryk odpowiada za techniczną dokładność i zgodność ze
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standardowymi procedurami i przepisami. Osoby ISFJ lubią skupiać uwagę na zadaniach,
które wymagają praktycznej pracy, a także cieszą się z wykorzystywania umiejętności, jakie
opanowali. Praca elektryka może być satysfakcjonująca, jeżeli osoba ISFJ odczuwa
akceptację i podziw, a także utrzymuje dobre kontakty z klientem, wspólnikiem albo ze
współpracownikami. Sprzedaż detaliczna i handel wybierane są często jako zawód dla osób
ISFJ, szczególnie wtedy, gdy mogą pracować w małym sklepie specjalistycznym albo w
jednym dziale większego sklepu. Bywają dobrymi właścicielami butików. Ich czujność wobec
szczegółów i wyglądu sklepu oraz odczuć klientów często owocuje długotrwałymi interesami.
Cieszą się, spędzając czas z jednym klientem, znajdując odpowiedni przyrząd czy szczegół,
który będzie współgrał z tym, co klient już posiada. Lubią kontynuowanie i podtrzymywanie
relacji z klientami i traktują personel z uprzejmością i lojalnością.
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ESTP
Ekstrawertyczny, poznający, myślący, obserwujący
„Zajmijmy się czymś!”
Osoby o typie osobowości ESTP, satysfakcja zawodowa oznacza wykonywanie pracy, która
spełnia następujące warunki:
1. Pozwala mi spotykać się i kontaktować spontanicznie z wieloma ludźmi. Każdego
dnia oferuje coś innego i jest przyjemna.
2. Pozwala mi wykorzystywać dobrą spostrzegawczość oraz umiejętność rejestrowania i
zapamiętywania faktów.
3. Pozwala mi wykorzystywać zdolność do poszukiwania rozwiązań w oparciu o własne
doświadczenie oraz analizować je krytycznie, dla znalezienia optymalnego.
4. Jest aktywna, pełna przygody oraz przyjemności, wszystko dzieje się szybko; mogę
podejmować ryzyko i być czujnym wobec nowych okazji.
5. Pozwala mi reagować na niespodziewane sytuacje z wykorzystaniem
niekonwencjonalnych
podejść
i
możliwością
umiejętnego
negocjowania
satysfakcjonujących rozwiązań.
6. Jest wykonywana w środowisku bez wielu reguł czy restrykcji, gdzie mogę działać z
innymi praktycznymi i pełnymi dynamizmu ludźmi i pozwala mi cieszyć się wolnym
czasem po zakończeniu zadań.
7. Umożliwia mi zorganizowanie pracy według własnych kryteriów i upodobań, a nie
zgodnie z cudzymi normami.
8. Jest praktyczna i logiczna. Zapewnia mi możliwość wykorzystywania zdolności
rozumowania w celu wykrycia niezgodności czy wad w logice systemu oraz
natychmiastowej ich naprawy.
9. Pozostawia mi swobodę reagowania na kryzys i wyboru dogodnego sposobu pracy
ze sprawami pilnymi.
10. Dotyczy prawdziwych ludzi i rzeczy, a nie teorii i koncepcji. Wysiłki są ukierunkowane
na wyprodukowanie wymiernego, mierzalnego produktu albo usługi.
Zalety i słabości osób typu ESTP związane z pracą obejmują:
ZALETY:
 Spostrzegawczość, doskonała pamięć do rzeczowych informacji.
 Zdolność dostrzegania koniecznych zadań i środków.
 Częste zamiłowanie do handlu i negocjacji.
 Umiejętność przystosowywania się do wielu różnych ludzi.
 Umiejętność rozpoczynania przedsięwzięć. Bycie naturalnym promotorem.
SŁABOŚCI:
 Niedostrzeganie długoterminowych konsekwencji działań.
 Niewrażliwość i niedostrzeganie uczuć innych.
 Odczuwanie ograniczeń stawianych przez przepisy i reguły.
 Nietolerowanie administracyjnych szczegółów i procedur.
 Nieodpowiedzialność wobec terminów końcowych i harmonogramów.
Popularne zawody dla osób ESTP
Wyliczając zawody popularne pośród osób ESTP, warto zauważyć, że ludzie wszelkich
typów odnoszą sukces we wszystkich zawodach. Poniżej podajemy kariery zawodowe, które
osoby ESTP mogą uznać za szczególnie satysfakcjonujące, wraz z niektórymi przyczynami.
W żadnym razie nie jest to wyczerpująca lista. Zamieszczamy ją po to, by zasugerować
możliwości, których mogłeś dotychczas nie rozważać. Mimo że wszystkie oferują potencjalną
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satysfakcję zawodową, dla niektórych przewiduje się większe zapotrzebowanie w przyszłości
niż dla innych.
HANDEL – USŁUGI – „AKCJA”
 Policjant
 Strażak
 Zawody paramedyczne
 Pilot
 Śledczy
 Urzędnik więzienny – oficer więziennictwa
 Agent w handlu nieruchomościami
 Technik pogotowia ratunkowego
 Rehabilitant w zakresie medycyny sportowej
 Terapeuta chorób układu oddechowego
 Steward lub stewardesa
 Handel artykułami sportowymi
 Śledczy w sprawach oszustw ubezpieczeniowych
 Prywatny detektyw
Wiele osób typu ESTP uważa kariery zawodowe w dziedzinie usług publicznych i
administracyjnych za satysfakcjonujące, ponieważ oferują dużo działania, różnorodności i
możliwości współdziałania z ludźmi z różnych środowisk. Wiele z tych stanowisk wymaga
zdolności błyskawicznego myślenia i reagowania na szybko zmieniające się sytuacje oraz
zachowania spokoju w sytuacji stresującej. Z natury ciekawi i spostrzegawczy, są często
wspaniałymi detektywami i śledczymi.
FINANSE









Osobisty strateg finansowy
Rewident księgowy
Makler giełdowy
Bankier
Inwestor
Sprzedaż ubezpieczeń
Analityk budżetowy
Agent ubezpieczeniowy

Świat finansów często interesuje osoby ESTP, szczególnie gdy wiąże się z szybko
zmieniającymi się sytuacjami i zawiera określoną ilość ryzyka. Umiłowanie podniecenia i
podejmowania ryzyka oznacza, że dobrze sobie radzą, grając czy uprawiając hazard na
giełdzie papierów wartościowych. Są ludźmi realistycznymi i pragmatycznymi, lubią kariery,
które wymagają rozwiązywania problemów, nawet jeśli oznacza to stosowanie podejścia
niekonwencjonalnego. Większość z dziedzin świata finansów oznacza kontakt z
publicznością, a ich przyjazny i spokojny styl pomaga im poznawać ludzi i zdobywać nowych
klientów.
ROZRYWKA – SPORT
 Sprawozdawca sportowy
 Reporter wiadomości
 Promotor
 Agent podróży
 Tancerz
 Barman
 Licytator
 Sportowiec zawodowy – trener

źródło: P.,B.Tieger, Rób to, do czego jesteś stworzony, Studio Emka 2000

TYPY OSOBOWOŚCI – ZAWODY I MIEJSCA PRACY


Instruktor lub trener sprawności fizycznej

Zawody „rozrywkowe” oferują mnóstwo sposobności do zabawy, co stanowi najważniejszy
element satysfakcji zawodowej dla osób ESTP. Żyją tutaj i teraz. Odpowiada im praca,
pozwalająca na aktywność i ożywienie. Są naturalnymi promotorami, lubią przygodę i
podniecenie występowania. Wielu z nich jest fanami sportowymi. Celują w rodzajach pracy,
gdzie duch sportowy zajmuje centralne miejsce, obejmując rywalizację i szkolenie innych.
Lubią pracę w pobliżu innych ludzi. Potrafią być uroczymi i przekonującymi barmanami,
kelnerami czy licytatorami.
ZAWODY TECHNICZNE, RZEMIOSŁO
 Stolarz
 Rzemieślnik – artysta
 Rolnik
 Generalny dostawca
 Pracownik budowlany
 Szef kuchni – kucharz
 Inżynier elektryk
 Specjalista elektronik
 Szkoleniowiec techniczny
 Kierownik do spraw logistyki i dostaw – wytwarzanie
 Specjalista do spraw integracji sieci (telekomunikacja)
 Inżynier budownictwa lądowego (naprawa infrastruktury transportu)
 Inżynier w przemyśle, inżynier mechanik
 Nadzorca – inspektor
 Technik lub technolog EEG
 Technik radiolog
 Mechanik samolotowy
 Biolog morski
Rzemiosło pociąga osoby ESTP możliwością pracy z konkretnymi przedmiotami i
wykorzystywaniem narzędzi w sposób skuteczny, ekonomiczny i umiejętny. Zazwyczaj
dobrze rozumieją sprawy mechaniczne, przejawiają zdolności manualne. Lubią pracować dla
siebie, jeśli mogą być w pobliżu innych ludzi. Odpowiada im materialna i czynna natura tych
zawodów, związana niekiedy z napięciem pracy w ścisłych ramach czasowych (na przykład
w rolnictwie czy gastronomii).
BIZNES









Makler lub agent handlu nieruchomościami
Przedsiębiorca
Inwestor ziemski
Hurtownik
Handel detaliczny
Handel samochodami
Konsultant do spraw zarządzania (działanie biznesu)
Właściciel koncesji

Mówiąc ogólnie, wiele osób ESTP uznaje świat biznesu za zbyt ograniczający oraz powolnie
odmierzany, by mógł być satysfakcjonującym. Jednak zawody te oferują więcej
elastyczności, jeśli chodzi o harmonogram, wolność osobistą, różnorodność, co może
przyciągnąć uwagę niektórych osób ESTP. Są wspaniałymi przedsiębiorcami, cieszą się
elementem ryzyka, jakie mieści się w otwieraniu nowych firm albo w pracy inwestora. Bywają
wspaniałymi handlowcami, ponieważ dobrze wyczuwają subtelne wskazówki ze strony
innych ludzi. Lubią proces negocjacji i są uczciwymi arbitrami.
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ISTP
Introwertyczny, poznający, myślący, obserwujący
„Wykorzystywać do maksimum to, co się ma”
Osoby o typie osobowości ISTP, satysfakcja zawodowa oznacza wykonywanie pracy, która
spełnia następujące warunki:
1. Pozwala mi identyfikować i wykorzystywać dostępne zasoby w sposób najbardziej
wydajny.
2. Pozwala mi ćwiczyć, opanować, a potem wykorzystywać nabyte umiejętności,
zwłaszcza mechaniczne i wymagające posługiwania się narzędziami.
3. Pozwala mi stosować zrozumienie i wiedzę techniczną o świecie oraz widzieć
logiczne zasady leżące u podstaw pracy. Umożliwia mi udział w rozwiązywaniu
problemów i usterek.
4. Zawiera jasne wskazówki. Pozwala mi pracować z realnymi i praktycznymi
produktami.
5. Jest przyjemna i aktywna; umożliwia mi pracę niezależną, z częstymi okazjami, by
wyrwać się z miejsca pracy i pobyć na świeżym powietrzu.
6. Wykonywana jest w środowisku bez nadmiernych reguł czy norm działania
narzuconych przez innych. Mogę cieszyć się spontanicznymi przygodami, a potem
wkraczać, aby zaradzić w dowolnym kryzysie.
7. Pozwala mi pracować niezależnie, z minimalnym nadzorem. Nie wymaga bliskiego
nadzorowania innych.
8. Pozostawia mi mnóstwo czasu, bym mógł podążać za swoimi zainteresowaniami i
rozwijać hobby.
9. Przynosi mi dużo radości, jest ambitna i prowokująca.
10. Pozwala mi ekonomicznie wykorzystywać ruch i energię, nie wymaga niekończących
się zajęć rutynowych i procedur.
Zalety i słabości osób typu ISTP związane z pracą obejmują:
ZALETY:
 Dobre sprawdzanie się przy zadaniach oraz produktach realnych i wymiernych.
 Umiejętność
wprowadzania
porządku
do
pomieszanych
danych
nierozpoznawalnych faktów.
 Zamiłowanie do zadań manualnych i używania narzędzi.
 Skłonność do pracy samodzielnej lub w otoczeniu szanowanych osób.
 Dobre identyfikowanie i wykorzystywanie dostępnych zasobów.

i

SŁABOŚCI:
 Brak zainteresowania lub zdolności do słownego porozumiewania się.
 Mała cierpliwość wobec abstrakcyjnych i złożonych teorii.
 Uleganie znudzeniu i niepokojowi.
 Sprawianie wrażenia niewrażliwości na potrzeby i uczucia innych.
 Nieprzewidywalność i niewiarygodność.
Popularne zawody dla osób typu ISTP
Wyliczając zawody popularne pośród osób ISTP, warto zauważyć, że ludzie wszelkich typów
odnoszą sukces we wszystkich zawodach. Poniżej podajemy kariery zawodowe, które osoby
ISTP mogą uznać za szczególnie satysfakcjonujące, wraz z niektórymi przyczynami. W
żadnym razie nie jest to wyczerpująca lista. Zamieszczamy ją po to, by zasugerować
możliwości, których mogłeś dotychczas nie rozważać. Mimo że wszystkie oferują potencjalną
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satysfakcję zawodową, dla niektórych przewiduje się większe zapotrzebowanie w przyszłości
niż dla innych.
HANDEL – USŁUGI – WIĘZIENNICTWO
 Oficer policji, więziennictwa
 Kierowca samochodów wyścigowych
 Pilot
 Pracownik obsługujący broń
 Myśliwy
 Agent wywiadu
 Szeryf
 Strażak
 Inspektor
 Handel artykułami sportowymi
 Handel środkami farmaceutycznymi
 Prywatny śledczy, detektyw
Czynne zawody pociągają ludzi typu ISTP, ponieważ nie chcą czuć się ograniczeni strukturą
albo surową dyscypliną. Dobrze działają i pracują pod wpływem impulsu i lubią sytuacje
spontaniczne, które wymagają zdolności szybkiej oceny zasobów i podjęcia odpowiednich
działań. Dobrze pracują sami, ale w razie konieczności potrafią też funkcjonować jako
członkowie drużyny. Lubią biegłość w posługiwaniu się narzędziami czy maszynami
specjalistycznymi, a także przebywanie na świeżym powietrzu i aktywność fizyczną.
ZAWODY TECHNICZNE
 Inżynier mechanik, elektryk, budownictwa lądowego
 Specjalista elektronik
 Szkoleniowiec techniczny – nauczanie indywidualne
 Inwestor usług informacyjnych
 Inwestor w dziedzinie oprogramowania komputerowego
 Kierownik do spraw logistyki i zaopatrzenia
 Specjalista do spraw integracji sieci (telekomunikacja)
 Programista komputerowy
 Biolog morski
Często znajdują satysfakcję w karierach i zawodach technicznych, ponieważ interesuje ich,
jak i dlaczego coś działa. Znają się na sprawach mechanicznych, gdyż są niezwykle
spostrzegawczy oraz umieją zapamiętywać i wykorzystywać ważne fakty i szczegóły.
Zazwyczaj lubią pracę manualną, a także odpowiada im zajęcie zapewniające stałe źródło
informacji dla zmysłów. Logiczna analiza jest przez nich najlepiej używana wtedy, gdy może
bazować na pewnych faktach, które zbierają sami za pomocą pięciu zmysłów.
SŁUŻBA ZDROWIA
 Technolog lub technik EEG
 Technik radiologiczny
 Technik pogotowia ratunkowego
 Rehabilitant
 Asystent dentystyczny, higienista
Ze względu na wysoce techniczną naturę te dziedziny służby zdrowia są szczególnie
satysfakcjonujące dla osób ISTP. Każda z nich wymaga idealnej precyzji, dobrze
rozwiniętego zmysłu praktycznego i mechanicznego oraz cierpliwości i koncentracji
koniecznych do obsługiwania i konserwacji wrażliwych urządzeń diagnostycznych.
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BIZNES – FINANSE
 Analityk papierów wartościowych
 Agent handlowy
 Kierownik biura
 Bankier
 Ekonomista
 Sekretarz prawny
 Konsultant do spraw zarządzania (działanie biznesu)
 Wyższy urzędnik w sądownictwie
Osobom ISTP może odpowiadać kariera w biznesie i finansach, gdyż są pragmatyczni i
dokładni w obliczeniach. Ogromnie ważne jest środowisko pracy, które powinno zapewniać
wolność osobistą i elastyczność, by przynosić im zadowolenie. Najchętniej pracują
autonomicznie bez zbyt częstych spotkań albo poddawania się polityce biura. Osoby te
często potrafią wnieść porządek do zagmatwanych danych i nierozpoznawalnych faktów.
Łatwo dostrzegają realia sytuacji ekonomicznej oraz z chęcią i umiejętnie reagują na
natychmiastowe zmiany.
HANDEL I RZEMIOSŁO
 Osoba naprawiająca komputery
 Mechanik lotniczy
 Rolnik
 Trener
 Cieśla, stolarz
 Sprzedawca detaliczny produktów motoryzacyjnych
 Artysta w reklamie
Osoby ISTP przyciąga niezależność i praktyczność tych zawodów. Wolą zadania
rzeczywiste i konkretne oraz manualne. Pracują najbardziej sumiennie nad projektami, które
w pełni angażują ich zainteresowanie. Dlatego jeśli uwielbiają sport, to będzie im
odpowiadać praca trenera bardziej niż inna, zdawałoby się bardzo podobna kariera.
Doskonałą strategią osób ISTP jest zbudowanie kariery zawodowej na bazie swego hobby.
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ESFP
Ekstrawertyczny, poznający, odczuwający, obserwujący
„Nie martw się – bądź szczęśliwy!”
Osoby o typie osobowości ESFP, satysfakcja zawodowa oznacza wykonywanie pracy, która
spełnia następujące warunki:
1. Pozwala mi uczyć się na bazie praktycznego doświadczenia, poszukiwać rozwiązań
problemu poprzez zbieranie wszystkich dostępnych faktów i zastosowanie zdrowego
rozsądku.
2. Pozwala mi osobiście angażować się w zadania, podczas bezpośredniej pracy z
klientami lub kontrahentami, raczej w terenie niż z dala od miejsca akcji.
3. Umożliwia mi pracę z wieloma innymi ludźmi w środowisku aktywnym i towarzyskim,
które zapewnia różnorodność, zabawę, a także spontaniczność.
4. Wymaga ode mnie umiejętnego radzenia sobie z ludźmi i konfliktami, zdolności
łagodzenia napięć i ułatwiania pracy grup, a także motywowania innych.
5. Pozwala mi żonglować wielorakimi projektami lub działaniami, zwłaszcza tymi, które
wykorzystują mój zmysł estetyczny i wyczucie przestrzenne.
6. Umożliwia mi kontaktowanie się w ciągu dnia pracy z innymi niefrasobliwymi i
towarzyskimi ludźmi, którzy podzielają entuzjazm, energię i zarazem realistyczny
punkt widzenia.
7. Pozwala mi pracować nad projektami, które mają natychmiastową użyteczność i biorą
pod uwagę potrzeby ludzi.
8. Jest wykonywana w atmosferze przyjaznej i spokojnej, bez ukrytych motywów
politycznych.
9. Wynagradza mój ciężki trud i dobre intencje. Czuję to, że wkład mojej pracy jest
doceniany.
10. Pozwala mi bawić się, cieszyć codziennymi niespodziankami. Jest w niej minimum
biurokracji, reguł czy restrykcji.
Zalety i słabości osób typu ESFP związane z pracą obejmują:
ZALETY:
 Praktyczność i realizm, rozsądek.
 Zamiłowanie do prac aktywnych. Dobre przystosowanie do zmiany i różnorodności.
 Tworzenie atmosfery ożywionej i radosnej.
 Dobre porozumiewanie się – osobiste i przez telefon.
 Wzbudzanie sympatii ze strony współpracowników i klientów.
SŁABOŚCI:
 Brak planowania i przewidywania skutków swoich działań.
 Impulsywność, łatwe wybuchanie gniewem i rozpraszanie się.
 Trudności z samotną pracą nawet przez krótki czas.
 Trudności z dyscyplinowaniem siebie i innych.
 Brak zdolności do czytania między wierszami i dostrzegania kryjącego się za czymś
znaczenia.
Popularne zawody dla osób ESFP
Wyliczając zawody popularne pośród osób ESFP, warto zauważyć, że ludzie wszelkich
typów odnoszą sukces we wszystkich zawodach. Poniżej podajemy kariery zawodowe, które
osoby ESFP mogą uznać za szczególnie satysfakcjonujące, wraz z niektórymi przyczynami.
W żadnym razie nie jest to wyczerpująca lista. Zamieszczamy ją po to, by zasugerować
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możliwości, których mogłeś dotychczas nie rozważać. Mimo że wszystkie oferują potencjalną
satysfakcję zawodową, dla niektórych przewiduje się większe zapotrzebowanie w przyszłości
niż dla innych.
EDUKACJA – USŁUGI SOCJALNE
 Nauczyciel: wczesne dzieciństwo i szkoła podstawowa
 Opiekun lub organizator opieki dla dzieci
 Trener sportowy
 Pracownik socjalny domowej opieki zdrowotnej
 Nauczyciel edukacji specjalnej
 Doradca do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków
 Doradca do spraw dzieci
 Biolog morski
Kariera zawodowa w edukacji często satysfakcjonuje osoby ESFP, szczególnie gdy pracują
z małymi dziećmi. Nauczanie przedszkolne i w szkole podstawowej jest niekiedy mniej
formalne i mniej zorganizowane, a także oferuje mnóstwo okazji do spontanicznego
działania. Osoby te lubią nauczać umiejętności podstawowych i pomagać dzieciom współżyć
ze sobą nawzajem, na co kładzie się największy nacisk w młodszych klasach. Odpowiada im
aktywność, ożywienie i różnorodność związana z nauczaniem w szkole podstawowej. Sami
są zazwyczaj czynni i utalentowani fizycznie, często też lubią sport oraz treningi. Uprawianie
sportu, uczenie się pracy w zespole i działania na świeżym powietrzu to ulubione zajęcia. Są
entuzjastycznymi, zachęcającymi i wspierającymi trenerami i nauczycielami.
SŁUŻBA ZDROWIA
 Pielęgniarka pogotowia
 Pracownik socjalny
 Treser psów
 Asystent medyczny
 Asystent dentystyczny, higienista
 Dyplomowana pielęgniarka
 Fizykoterapeuta
 Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
 Pomoc w zakresie domowej opieki zdrowotnej
 Terapeuta – masażysta
 Dietetyk – specjalista do spraw żywienia
 Optyk – optometryk
 Technik pogotowia ratunkowego
 Fizjolog ćwiczeń fizycznych
 Technik farmaceuta
 Technik radiolog
 Terapeuta układu oddechowego
 Weterynarz – technik weterynaryjny
 Terapeuta zawodowy
Służba zdrowia oraz dziedzina usług socjalnych zapewnia osobom ESFP okazję pomagania
innym. Kariery te wymagają nabycia i ciągłego używania określonych umiejętności.
Większość z tych osób lubi pracować bezpośrednio z innymi ludźmi i rozkwita w pracy
różnorodnej i wykonywanej w szybkim tempie. Praca pielęgniarki w pogotowiu wymaga
szybkiego myślenia i zdolności do uspokajania przestraszonych ludzi w sytuacji kryzysowej.
Wiele z tych osób przepada za zwierzętami i lubi z nimi pracować albo w środowisku
weterynaryjnym, albo jako treserzy. Dziedziny prac socjalnych umożliwiają poznawanie i
pracę z wieloma różnymi ludźmi, identyfikowanie dostępnych zasobów. Łatwo nawiązują
kontakty i znajdują satysfakcję w ułatwianiu życia innym.

źródło: P.,B.Tieger, Rób to, do czego jesteś stworzony, Studio Emka 2000

TYPY OSOBOWOŚCI – ZAWODY I MIEJSCA PRACY
ROZRYWKA








Agent podróży, przewodnik i organizator wycieczek
Fotograf
Producent filmowy
Muzyk
Aktor: tancerz, komik
Promotor
Koordynator imprez

Osoby ESFP lubią się bawić, zarówno w środowisku pracy, jak i prywatnie z przyjaciółmi.
Miewają silny zmysł estetyczny. Niektórzy lubią prezentować własną sztukę, inni po prostu
chcą być pomiędzy innymi artystami w podniecającym i wciąż zmieniającym się świecie
rozrywki. Lubią podróżować i są dobrymi agentami podróży, gdyż potrafią pilnie słuchać
informacji o wakacyjnych potrzebach klientów i bardzo się starają, by odpowiednio
dopasować propozycję. Są zdolni w żonglowaniu kilkoma projektami lub kilkoma elementami
projektu na raz, często znajdują satysfakcję zawodową w koordynacji imprez i wydarzeń
specjalnych.
BIZNES – HANDEL
 Handel detaliczny, strateg handlu detalicznego
 Specjalista do spraw kreowania wizerunku firmy
 Gromadzenie funduszy
 Mediator w sprawach relacji w pracy
 Recepcjonista
 Strateg towarów
 Trener zespołu
 Sprzedaż ofert podróży
 Agent ubezpieczeniowy, makler (zdrowie lub życie)
 Agent sprzedaży nieruchomości
 Handel lub marketing sprzętu sportowego
 Handel lub zarządzanie sprzedażą detaliczną
 Sprzedaż ofert domowej opieki zdrowotnej
Osoby ESFP właściwie nie przepadają za światem biznesu, zwłaszcza za dużymi spółkami.
Mogą im jednak odpowiadać zawody wiążące się z częstymi kontaktami z ludźmi i o mniej
sztywnym harmonogramie. Często lubią handel nieruchomościami, gdyż większość czasu
spędzają poza biurem, pracując bezpośrednio z różnorodnymi ludźmi, demonstrując
wszelkiego rodzaju domy i mieszkania. Odpowiada im dziedzina kontaktów z klientami,
zbierania funduszy oraz mediacji, gdzie mogą wykorzystywać swoją z natury przekonującą
osobowość. Te kariery zawodowe pozwalają sięgać po umiejętności kontaktów z ludźmi oraz
zbierania informacji. Wiele z tych osób przyciągają kariery w handlu detalicznym, zwłaszcza
te, gdzie mogą wykorzystywać wyczucie tego, co modne oraz swą smykałkę do dramaturgii.
USŁUGI







Steward lub stewardesa
Sekretarka – recepcjonista
Kelner, kelnerka
Gospodarz – hostessa
Projektant kompozycji kwiatowych
Oficer policji lub więziennictwa (szkolenie, rehabilitacja, doradztwo)

Usługi przyciągają osoby ESFP przede wszystkim dlatego, że dają możliwość kontaktów
międzyludzkich i wykorzystywania zdobytych umiejętności. Bywają serdeczni i przyjaźni,
potrafią sprawiać, by inni czuli się jak u siebie.
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ISFP
Introwertyczny, poznający, odczuwający, obserwujący
„To myśl się liczy”
Osoby o typie osobowości ISFP, satysfakcja zawodowa oznacza wykonywanie pracy, która
spełnia następujące warunki:
1. Jest zgodna z moimi wewnętrznymi wartościami. Bardzo mi na niej zależy i chcę jej
oddawać całą moją energię i talenty.
2. Jest wykonywana razem z innymi, w atmosferze zachęcającej i aprobującej, w której
mogę być lojalnym i współpracującym członkiem zespołu.
3. Wymaga zwracania uwagi na szczegóły. Wiąże się z konkretnymi przedmiotami,
które przynoszą korzyść innym ludziom i mają praktyczne zastosowanie.
4. Zapewnia mi swobodę niezależnej pracy w pobliżu innych, zgodnych i uprzejmych
ludzi, nie ograniczając mnie nadmiernymi regułami, strukturami czy nieelastycznymi
procedurami działania.
5. Pozwala mi przystosowywać się i jednocześnie być zaangażowanym. Zapewnia
poczucie sensu, możliwość obserwowania i doświadczania rzeczywistych rezultatów
dokonań.
6. Pozwala mi wykorzystywać zmysł smaku i estetyki w celu nadania miejscu pracy
aspektu osobistego i wpływu na lepsze samopoczucie innych.
7. Jest wykonywana w otoczeniu spokojnym i miłym oraz współpracującym. Konflikty
interpersonalne są utrzymywane na minimalnym poziomie.
8. Pozwala mi doświadczać wewnętrznego wzrostu i rozwoju w ramach pracy, którą
odczuwam jako ważną.
9. Umożliwia mi szybkie i proste radzenie sobie z problemami oraz oferowanie
praktycznej pomocy.
10. Nie wymaga ode mnie regularnego występowania przed ludźmi, przemawiania,
prowadzenia i kierowania dużymi grupami albo wyrażania negatywnej krytyki.
Zalety i słabości osób typu ISFP związane z pracą obejmują:
ZALETY:
 Zamiłowanie do pracy manualnej i bezpośredniej, zwłaszcza do zawodów
pomocniczych.
 Gotowość do zmian; łatwe przystosowanie do nowych sytuacji.
 Oddanie pracy, którą uważają za ważną. Lojalni członkowie organizacji; dobre
przyjmowanie poleceń przełożonych.
 Rozkwitanie w atmosferze zachęcającej i doceniającej.
SŁABOŚCI:
 Niedostrzeganie okazji, jeśli nie istnieją w chwili obecnej.
 Tendencja do przyjmowania krytyki i reakcji negatywnej w sposób osobisty.
 Niechęć do wcześniejszego przygotowania; kłopoty ze zorganizowaniem czasu.
 Odczuwanie ograniczeń nadmiernymi przepisami i biurokracją.
Popularne zawody dla osób typu ISFP
Wyliczając zawody popularne pośród osób ISFP, warto zauważyć, że ludzie wszelkich typów
odnoszą sukces we wszystkich zawodach. Poniżej podajemy kariery zawodowe, które osoby
ISFP mogą uznać za szczególnie satysfakcjonujące, wraz z niektórymi przyczynami. W
żadnym razie nie jest to wyczerpująca lista. Zamieszczamy ją po to, by zasugerować
możliwości, których mogłeś dotychczas nie rozważać. Mimo że wszystkie oferują potencjalną
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satysfakcję zawodową, dla niektórych przewiduje się większe zapotrzebowanie w przyszłości
niż dla innych.
RĘKODZIEŁO – RZEMIOSŁO
 Projektant mody
 Stolarz
 Jubiler
 Ogrodnik
 Twórca tkanin dekoracyjnych, gobelinów
 Garncarz
 Malarz
 Tancerz
 Architekt wnętrz, architekt krajobrazu
 Szef kuchni
Głównym powabem tych zawodów dla osób ISFP jest możliwość wykonywania pracy
własnymi rękami w tworzeniu czegoś atrakcyjnego i często użytecznego. Lubią
wykorzystywać zmysły w sposób praktyczny, jak również pracować z konkretnymi rzeczami
w rzeczywistym świecie. Wiele z tych zawodów oferuje możliwość pracy w dowolnych
godzinach oraz swobodę ustalania własnego harmonogramu pracy. Większość z tych osób
lubi cieszyć się niezależnością i brakiem konieczności przestrzegania wytycznych
administracyjnych.
SŁUŻBA ZDROWIA
 Pielęgniarka środowiskowa
 Terapeuta wychowania fizycznego
 Terapeuta – masażysta
 Technik radiolog
 Asystent medyczny
 Asystent dentystyczny, higienista
 Asystent weterynaryjny
 Stajenny lub treser zwierząt
 Pomoc w domowej opiece zdrowotnej
 Lekarz podstawowej opieki lekarskiej
 Dietetyk, specjalista do spraw żywienia
 Optyk, optometryk
 Fizjolog ćwiczeń fizycznych
 Terapeuta zawodowy
 Terapeuta sztuką
 Technik farmaceutyczny
 Terapeuta układu oddechowego
 Pielęgniarka dyplomowana
Osoby ISFP często znajdują satysfakcję w pracy w służbie zdrowia, zwłaszcza gdy mogą
pracować bezpośrednio z klientami i pacjentami. Odpowiada im praktyczny element wielu
zawodów terapeutycznych, pomaganie innym, czy to fizycznie czy emocjonalnie, w czasie
lub po kryzysie. Zazwyczaj są bardzo spostrzegawczy i dobrze reagują na subtelne zmiany.
Lubią natychmiastowe rozwiązywanie doraźnych problemów. Istotnym elementem ich
satysfakcji jest doświadczanie odzewu wobec wkładu oraz wiara w istotną wartość
wykonywanej pracy.
ZAWODY TECHNICZNE
 Inspektor
 Operator komputera
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Leśniczy
Botanik
Geolog
Mechanik
Biolog morski

Odpowiada im praca, która dotyczy faktów, a nie teorii. Lubią czynnie wykorzystywać
umiejętności praktyczne. Szczególnie pociąga ich okazja przebywania na świeżym
powietrzu, a także zmiany i różnorodność w pracy.
HANDEL, USŁUGI
 Dyżurny operator gorącej linii
 Wykonawca usług czyszczenia
 Magazynier
 Kelner, kelnerka
 Znawca kosmetyków
 Agent podróży – sprzedaż
 Reprezentant handlowy dla wybranych klientów
 Strateg towarów
 Handel sprzętem sportowym
 Handel usługami opieki zdrowotnej w domu
 Pracownik socjalny domowej opieki zdrowotnej
 Doradca do spraw dzieci
 Doradca do spraw uzależnień od alkoholu i narkotyków
 Pracownik socjalny (opieka dzienna nad starszymi i dziećmi)
Wiele osób ISFP uważa za satysfakcjonującą pracę w usługach. Zawody, które pozwalają im
pomagać w spełnianiu potrzeb innych ludzi czy zwierząt w konkretny i uchwytny sposób,
należą do najbardziej satysfakcjonujących. Preferują środowisko pracy podzielające ich
wartości i sprzyjające oraz zachęcające do harmonii między ludźmi, współpracy i doceniania
pracy każdego. Wielu z nich odpowiada nauczanie konkretnego przedmiotu, zazwyczaj
małych dzieci, z okazją do włączania sporej dozy spontaniczności i zabawy.
BIZNES







Księgowy
Doradca prawny
Maszynistka
Inspektor
Administrator
Wyższy urzędnik w sądownictwie

Kariery urzędnicze w odpowiednim otoczeniu mogą zapewniać satysfakcję osobom ISFP.
Czynnik najbardziej istotny stanowi zdolność wykorzystywania wspaniałych, praktycznych
umiejętności w zachęcającej i aprobującej atmosferze. Najlepiej pracują jako członkowie
zespołu, w stabilnej grupie, która szanuje indywidualne potrzeby prywatności i wzrostu. Lubią
otoczenie, które pozwala tworzyć oraz utrzymywać miłe i dostosowane do osobistych
potrzeb środowisko pracy.
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