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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. 
 

Α ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Β ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Γ ΤΡΙΤΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

Δ ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

 

 

         Για κάθε ομάδα, θα πρέπει να υπάρχει ένα Α, ένα Β, ένα Γ και ένα Δ. 
 

Παράδειγμα: 
Σωστό                                            Λάθος 

Είναι συνεργάσιμος 

Ενεργεί δυναμικά 

Είναι ήρεμος 

Φέρνει τους άλλους κοντά 
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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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ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

ΟΝΟΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ: 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 

 

          Για κάθε ομάδα, θα πρέπει να υπάρχει ένα Α, ένα Β, ένα Γ και ένα Δ. 
 

                       Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΤΕΙ ΚΑΠΟΙΟΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ: 

1.                               είναι ανταγωνιστικός      

διατηρεί μια θετική θεώρηση 

                    ορίζει ομαλό ρυθμό εργασίας 

σέβεται την εξουσία 

 2.             κατά καιρούς είναι τελειομανής 

παίρνει αποφάσεις εύκολα 

διαθέτει κοινωνική προσωπικότητα  

δεν ενοχλείται από επαναληπτικές εργασίες 

 3.                                        βοηθά τους άλλους 

παραμένει ψύχραιμος 

εργάζεται στα πλαίσια των εταιρικών πολιτικών 

καλωσορίζει την ευθύνη 

 

   

   

   

 

4.            δεν ασκεί πίεση στους άλλους 

περιορίζεται στις καθιερωμένες διαδικασίες  

είναι ρηξικέλευθος 

είναι πειστικός 

 5.                          δράττεται των ευκαιριών 

εμπιστεύεται τους άλλους 

αποφεύγει να ορίζει περιττές προθεσμίες 

προτιμά να κάνει τα πράγματα μόνος του 

 6.                        θέλει να είναι αποτελεσματικός 

είναι καλός στην επικοινωνία 

παραμένει ήρεμος 

διαθέτει καλή οργάνωση 

 

   

   

   

 

7.                   είναι επακριβής και σαφής 

είναι ατομικιστής  

κατανοεί τους ανθρώπους 

καθιερώνει διαδικασίες 

 8.          διατηρεί τον έλεγχο της ποιότητας 

καταφέρνει πράγματα 

αισθάνεται οικεία με τους ανθρώπους 

μεταδίδει ηρεμία στους άλλους 

 9.                      δεν χρειάζεται συνεχείς αλλαγές 

εξειδικεύεται στον τομέα του 

είναι φιλόδοξος 

απολαμβάνει την επιρροή που ασκεί σε άλλους 

 

   

   

   

 

10.  σίγουρος στις συναλλαγές του με άλλους 

δεν ταράζει τα νερά 

εργάζεται πολύ προσεκτικά  

αντιμετωπίζει τα προβλήματα επιθετικά 

 11.                    είναι χαλαρός και άνετος 

εκτελεί εντολές χωρίς πρόβλημα 

θέτει στόχους 

είναι αισιόδοξος 

 12.                             επιζητά την αναγνώριση 

είναι γεμάτος ενθουσιασμό 

διατηρεί την αυτοκυριαρχία του 

είναι συνεργάσιμος 

 

   

   

   

 

13.                            πιάνει φιλίες εύκολα  

είναι υπομονετικός με τους ανθρώπους  

είναι ευσυνείδητος 

πασχίζει για την επιτυχία 

 14.                              είναι εκφραστικός 

δεν ταράζεται εύκολα 

εκτελεί οδηγίες 

θέλει να κερδίζει 

 15.              συνεργάζεται καλά με τους άλλους 

είναι υπεύθυνος 

είναι καλός στις λεπτομέρειες 

είναι ριψοκίνδυνος 

 

   

   

   

 

16.                   στοχεύει σε αποτελέσματα 

κάνει καλή εντύπωση  

είναι αξιόπιστος 

εργάζεται καλά υπό εποπτεία 

 17.                     είναι πολύ σχολαστικός 

χρειάζεται προκλήσεις 

είναι φιλικός και κοινωνικός 

απολαμβάνει τη σταθερότητα 

 18.          προτιμά να κάνει τα πράγματα σωστά 

απολαμβάνει να ασκεί εξουσία  

είναι ευφραδής συζητητής 

είναι συνεπής 

 

   

   

   

 

19.    εκμεταλλεύεται τα υπάρχοντα συστήματα 

απεχθάνεται τον κίνδυνο  

αναλαμβάνει την ευθύνη με φυσικότητα 

είναι διασκεδαστικός 

 20.                         είναι συστηματικός 

είναι προβλέψιμος στην απόδοση 

είναι ηγέτης 

του αρέσουν οι άνθρωποι ειλικρινά 

 21.    αντιμετωπίζει τις δυσκολίες κατά μέτωπο 

είναι καλοσυνάτος και εξωστρεφής 

επιδεικνύει σταθερή απόδοση 

ακολουθεί τους κανόνες 

 

   

   

   

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ. 
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