THE McQUAIG JOB SURVEY

Το McQuaig Job Survey (Eρωτηματολόγιο Εργασίας McQuaig) έχει σχεδιαστεί ώστε να
διευκολύνει τον οργανισμό σας στον καθορισμό των απαιτήσεων συμπεριφοράς για μια
συγκεκριμένη θέση εργασίας.
Καθώς συμπληρώνετε το Ερωτηματολόγιο, περιγράψτε πώς εσείς πιστεύετε ότι θα
εκτελούσε την εργασία ο ιδανικός υποψήφιος, αλλά μην περιγράψετε κάποιον που εκτελεί
ενδεχομένως αυτή την εργασία επί του παρόντος.
Φροντίστε να εστιάσετε σε εκείνες τις συμπεριφορές που είναι απαραίτητες για την επιτυχία
και δώστε λιγότερη έμφαση σε εκείνες που απλά θα ήταν καλό να έχει κανείς.
Πώς θα συμπληρώσετε αυτό το έντυπο:
Υπάρχουν είκοσι-μία ομάδες λέξεων ή διατυπώσεων. Βαθμολογήστε κάθε λέξη ή
διατύπωση ανάλογα με το πόσο καλά περιγράφει τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.
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Για κάθε ομάδα, θα πρέπει να υπάρχει ένα Α, ένα Β, ένα Γ και ένα Δ.
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Για βοήθεια στη βαθμολόγηση και στη χρήση του παρόντος εντύπου, απευθυνθείτε στο διερμηνέα
της McQuaig του οργανισμού σας.
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κατανοεί τους ανθρώπους

αισθάνεται οικεία με τους ανθρώπους

είναι φιλόδοξος
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μεταδίδει ηρεμία στους άλλους
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ακολουθεί τους κανόνες
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