SOFT SKILLS
Miękkie umiejętności są dziś na rynku pracy tak samo ważne, jak dyplom wyższej uczelni. Te
najczęściej poszukiwane to komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, ale również
kreatywność i zaangażowanie. Sprawdź, czy Ty posiadasz soft skills.
Wybierz po jednej odpowiedzi z każdego pytania. Pamiętaj, tu nie ma złych odpowiedzi.
Na następnej stronie znajduje się klucz odpowiedzi i rozwiązanie testu.
1. Płyniesz łódką po jeziorze, nagle okazuje się, że w dnie jest dziura. Łódka szybko nabiera
wody. Jak reagujesz ?
a. To już koniec – myślisz; siadasz i czekasz, kiedy łódka zatonie
b. Szukasz czegoś, czym można zatkać dziurę i dzięki temu dopłynąć do brzegu
c. Drżącymi ze zdenerwowania rękoma wyjmujesz komórkę i dzwonisz po pomoc
2. Kiedy na głowę spada ci nagle mnóstwo obowiązków:
a. Robisz sobie spis na kartce i systematycznie wykonujesz poszczególne czynności
b. Odkładasz część spraw na później
c. Puszczasz sprawę na żywioł licząc, że wszystko samo się ułoży
3. Który zawód wykonywałbyś najchętniej ?
a. Bibliotekarz
b. Przedstawiciel handlowy
c. Kierownik zespołu w agencji reklamowej
4. Którą z trzech form egzaminu lubisz najbardziej ?
a. Test wyboru, bo nie trzeba rozmawiać z profesorem
b. Pytania opisowe, bo można lać wodę licząc, że profesor coś sobie z tego wybierze
c. Egzamin ustny, ponieważ lubisz prowadzić dyskusję i jest to szansa na przekazanie tego,
co dokładnie chce usłyszeć profesor
5. Najchętniej wolny czas spędzasz:
a. Na imprezie wśród znajomych
b. Czytając książkę z dziedziny, która Cię interesuje
c. Na spacerze ze swoim partnerem(-ką)
6. Zaproponowano Ci udział w komitecie, który zajmuje się organizacją juwenaliów:
a. Przyjmujesz propozycję z nadzieją na realizację kilku swoich pomysłów
b. Boisz się odpowiedzialności, więc rezygnujesz
c. Chętnie służysz pomocą, ale wolisz, by przygotowaniami kierowali inni
7. Kumpel zaprosił Cię na imprezę, na której będą ludzie, których znasz. Co robisz w takiej
sytuacji ?
a. Siedzisz w kącie i czekasz, aż ktoś do Ciebie zagada
b. Jesteś ostrożny, rozmawiasz z tymi, którym zostałeś przedstawiony przez kumpla
c. Jesteś rozmowny i w krótkim czasie poznajesz wszystkich, którzy są na imprezie
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8. Na Twoim biurku:
a. Zwykle panuje porządek
b. Jest ciągły bałagan
c. Czasem panuje nieład, ale tylko, gdy intensywnie pracujesz
9. Promotor wyznaczył Ci termin, w którym musisz mu oddać pierwszy rozdział swojej pracy
magisterskiej:
a. Bierzesz się ostro do pracy i oddajesz ją w terminie
b. Z powodu imprezy, na którą się wybrałeś, praca dociera dzień później, niż było to
wyznaczone
c. Oddajesz ją z tygodniowym opóźnieniem, w końcu lepiej późno niż wcale
10. Na dużym przyjęciu, na którym są poważne osobistości, masz wznieść toast za zdrowie
solenizanta:
a. Takie zadanie przyprawia Cię o mocne bicie serca
b. Układasz sobie w głowie test, który za chwilę wypowiesz
c. Prosisz znajomego, aby zastąpił Cię w tej roli
11. Kiedy na święta wysyłasz kartki z życzeniami:
a. Starasz się do każdego pisać oryginalne życzenia
b. Wszystkim życzysz tego samego
c. Szczególne życzenia wysyłasz tylko do swojego partnera
12. Kolega poprosił Cię, abyś przez dwie godziny zajął się jego młodszym bratem, który
przyjechał do niego w odwiedziny. Co robisz ?
a. Włączasz mu telewizor i wychodzisz do pokoju obok
b. Przez cały czas rozmawiacie, np. o sporcie, muzyce
c. Proponujesz mu coś do picia, rozmawiacie przez jakiś czas, po czym pogrążasz się w
lekturze swojej ulubionej książki
13. W tramwaju złapał cię kanar i zapłaciłeś mandat. Wychodząc z niego ktoś o Ciebie zahaczył
i rozdarł Ci bluzę. Na dodatek zadzwonił kumpel i powiedział Ci, że oblałeś egzamin. Co
czujesz w takiej chwili, gdy wszystko, jak się wydaje, jest przeciwko Tobie ?
a. Jesteś wściekły; masz wszystkiego dosyć !
b. Pomimo tylu przykrych zdarzeń nie tracisz pogody ducha
c. Jesteś trochę przybity, ale nie na tyle, żeby rozpaczać
14. W gronie kolegów jesteś osobą która:
a. Ma dobry kontakt z większością ludzi
b. Izoluje się od grupy i chodzi własnymi ścieżkami
c. Bliższe kontakty utrzymujesz tylko z kilkoma osobami, których osobowość ci odpowiada
15. Najbardziej lubisz wykonywać prace:
a. W których możesz coś tworzyć
b. Przy wykonywaniu których rzadko pojawiają się nowe problemy
c. Takie które nie wymagają wyobraźni i twórczego myślenia
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Klucz odpowiedzi:
Pytanie 1
A–1
B–3
C–2
Pytanie 2
A–3
B–2
C–1
Pytanie 3
A–1
B–2
C–3
Pytanie 4
A–1
B–2
C–3
Pytanie 5
A–3
B–1
C–2

Pytanie 6
A–3
B–1
C–2
Pytanie 7
A–1
B–2
C–3
Pytanie 8
A–3
B–1
C–2
Pytanie 9
A–3
B–2
C–1
Pytanie 10
A–2
B–3
C–1

Pytanie 11
A–3
B–1
C–2
Pytanie 12
A–1
B–3
C–2
Pytanie 13
A–1
B–3
C–2
Pytanie 14
A–3
B–1
C–2
Pytanie 15
A–3
B–2
C–1

Rozwiązanie testu:
Jeżeli uzyskałeś od 15 do 22 pkt.
Musisz się jeszcze wiele nauczyć i nabrać doświadczenia. Jeśli pracodawca wymaga od kandydata soft
skills, lepiej na razie nie wysyłaj CV. Poszukaj innej pracy, w której może uda Ci się przyswoić te
umiejętności. Radzimy też przeczytać dobrą książkę traktującą o zagadnieniach miękkich
umiejętności, może się to okazać przydatne w kształtowaniu swojego wizerunku. Zachęcam do
podjęcia działań w grupie i w miarę możliwości częstszego przebywania wśród znajomych – to
pozwoli Ci rozwijać swoją komunikatywność i ułatwi współpracę z innymi.

Jeśli uzyskałeś od 23 do 36 pkt.
Całkiem nieźle. Prawdopodobnie przy odrobinie wysiłku możesz wspiąć się na wyżyny. Wymagania
stawiane przez pracodawców, takie jak komunikatywność, odporność na stres czy kreatywność nie
powinny Cię przerażać. Pamiętaj jednak, aby wciąż się rozwijać. Zawsze, bowiem można być jeszcze
lepszym niż jest się w danej chwili. To przy dzisiejszej dużej konkurencji na rynku pracy jest bardzo
ważne.
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Jeśli uzyskałeś od 37 do 45 pkt.
Rewelacja ! Możesz być z siebie dumny. Dla wielu firm możesz stać się wartościowym pracownikiem.
Jesteś osobą kreatywną, dobrze radzącą sobie ze stresem. Starasz się rzetelnie wykonywać
powierzone Ci obowiązki, potrafisz Współdziałać z grupą, na co wpływ ma Twoja zdolność do
komunikacji. Pamiętaj jednak, żeby nie wpaść w samozachwyt; zbytnia wyniosłość i zarozumiałość nie
jest pożądaną cechą, zwłaszcza jeśli chodzi o pracę w grupie.

https://kariera-zawodowa.pl
kontakt@kariera-zawodowa.pl

