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Poznaj swoją
osobowość, a dowiesz
się gdzie i z kim lubisz

pracować.

Zeszyt ćwiczeń



Poznaj swoją osobowość, a dowiesz się
gdzie i z kim lubisz pracować.

Idziesz na imprezę. Wyobraź sobie, że wchodzisz do dużej sali pełniej ludzi. Gra
muzyka, dookoła jest gwar. Widzisz grupki ludzi w różnych częściach sali, którzy
rozmawiają. Ludzie o podobnych bądź tych samych zainteresowaniach zebrali się 
w tych grupach. Widok tej sali z góry przedstawia rysunek na następnej stronie.
Przeczytaj krótki opis każdej z grup i wybierz z kim chcesz porozmawiać. Do, której
grupy podejdziesz najpierw, żeby przyjemnie spędzić czas. Które towarzystwo
najbardziej Ci odpowiada? Gdzie czujesz się najlepiej?
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Przyjęcie czas zacząć!



Poznaj swoją osobowość, a dowiesz się
gdzie i z kim lubisz pracować.
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R - jak realiści B - jak badacze

- jak artyściA

- jak społecznicyS

P - jak przedsiębiorcy

K
- jak konwencjonalnii

Ludzie uzdolnieni do czynności
fizycznych, manualnych,

mechanicznych, lubiących pracę
z przedmiotami, maszynami,
narzędziami, roślinami czy

zwierzętami, często także na
świeżym powietrzu.

Ludzie, którzy lubią obserwować,
uczyć się, badać, analizować,

oceniać 
i rozwiązywać problemy.

Ludzie obdarzeni zdolnościami
artystycznymi, intuicją i zmysłem

innowacji, którzy lubią pracować w
niezbyt sztywno określonych
sytuacjach, pozwalających na

wykorzystanie wyobraźni
 i kreatywności.

Ludzie, którzy pracować z
ludźmi - kształcić ich, szkolić,

rozwijać, pomagać im 
i opiekować się nimi, albo też są

wyjątkowo sprawi w
komunikacji.

Ludzie, którzy lubią pracować z
ludźmi - wpływać na nich,

przekonywać ich, skłaniać do
działań, przewodzić, zarządzać

w celu osiągania celów
organizacji lub korzyści

ekonomicznych.

Ludzie, którzy lubią pracę z
danymi, z liczbami, są dobrymi
urzędnikami, dbają o szczegóły

lub dokładnie wykonują
polecenia innych.



Poznaj swoją osobowość, a dowiesz się
gdzie i z kim lubisz pracować.

Ku któremu z rogów sali spontanicznie byś się skierowała, aby
przebywać wśród ludzi, z którymi najbardziej lubisz spędzać czas?
(Pomiń kwestie nieśmiałość lub lęku przed rozmawianiem z nimi).
Napisz literę w tym kwadracie.
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Po 15 minutach wszyscy (poza Tobą) ” bywalce” tego rogu sali
„wyruszają w miasto” na inną imprezę. Do której grupy z
pozostałych w sali teraz dołączysz, aby nadal być w towarzystwie
osób z którymi lubisz spędzać czas? Napisz literę w kratce.

3 kolejne wybrane przez Ciebie litery, to właśnie Twój kod Hollanda. To on opisuje
Twoją osobowość oraz z kim i w jakim środowisku czujesz się dobrze pracując. 

Po następnych 15 minutach również i ta grupa opuszcza salę. Do
kogo teraz dołączysz, aby cieszyć się towarzystwem, które lubisz?
Napisz literę w kwadracie.



Poznaj swoją osobowość, a dowiesz się
gdzie i z kim lubisz pracować.

 Realiści

Badacze

Artyści

Teraz kiedy już znasz swój kod Holanda, przeczytaj opis 6 typów osobowości i poznaj
lepiej siebie, swój mix, tworzący Twoją osobowość:

Ludzie preferujący działania jasne, uporządkowane i systematyczne. Lubiący
pracować ze zwierzętami lub z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi, często na
zewnątrz. Osoby te mają rozwinięte umiejętności w zakresie mechaniki, dużą
sprawność fizyczną. Często unikają towarzyskich aspektów pracy zawodowej.

R = Ludzie lubiący przyrodę, ruch, narzędzia i maszyny.

Ludzie lubiący badać i analizować zjawiska fizyczne, biologiczne lub kulturowe.
Preferujący działania polegające na obserwowaniu i systematycznym twórczym
zgłębianiu świata oraz jego klasyfikowaniu, czy ujmowaniu w kategoriach symboli.
Nazywaniu. Są to osoby, które mają rozwinięte umiejętności w zakresie matematyki
 i nauk ścisłych. Często unikają przedsiębiorczych aspektów pracy zawodowej.

B = ludzie ciekawi wszystkiego, lubiący poznawać i analizować różne rzeczy.

Ludzie preferujący działania wieloznaczne, swobodne, nieusystematyzowane. Ludzie
obdarzeni możliwościami tworzenia form i treści właściwych sztuce. Lubiący
wykorzystywać materiały fizyczne lub niematerialne do tworzenia dzieł sztuki. Mający
rozwinięte umiejętności artystyczne, językowe, muzyczne. Często unikający
systematycznych zajęć i konwencjonalnych aspektów pracy zawodowej.

A = artyści, ludzie z wyobraźnią, innowacyjni.
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6 typów osobowości 



Poznaj swoją osobowość, a dowiesz się
gdzie i z kim lubisz pracować.

 Społecznicy

Przedsiębiorcy

Konwencjonalni

Ludzie preferujący działania polegające na wywieraniu wpływu na innych w celu ich
informowania, edukowania, szkolenia oraz zapewnieniu innym ludziom rozwoju
i opieki. Lubiący pracować z ludźmi. Mający rozwinięte zdolności interpersonalne
i zdolności związane z uczeniem się. Często unikający działań związanych 
z realistycznymi aspektami pracy zawodowej.

S = Ludzie skłoni do pomagania, kształcenia i wspierani innych ludzi.

Ludzie preferujący działania polegające na wywieraniu wpływu na innych dla
osiągnięcia celów firmy, organizacji lub we własnym interesie. Lubiący oddziaływać na
innych i przewodzić im w osiąganiu celów organizacji lub uzyskaniu korzyści
ekonomicznych. Mający rozwinięte kompetencje w zakresie przetwórstwa i perswazji.
Często unikający aspektów pracy zawodowej związanych z dociekliwością.

P = ludzie chętnie inicjujący nowe projekty, zakładający firmy oraz mający w tym
względzie wpływ na innych.

Ludzie preferujący działania polegające na jasnych, uporządkowanych 
i systematycznych czynnościach z użyciem danych, jak na przykład prowadzenie
rejestrów, ewidencji, dokumentacji, wypełnianie formularzy, odtwarzanie dokumentów,
porządkowanie materiałów (druków) i zbiorów danych zgodnie z przyjętymi zasadami,
obsługiwanie urządzeń przetwarzania danych i wspierania działań biznesowych.
Określenie konwencjonalni odnosi się tu do systemu powszechnie uznanych wartości,
typowych dla szeroko rozumianego nurtu kultury. Są to ludzie lubiący porządkować
 i przetwarzać dane w usystematyzowanych sytuacjach. 
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6 typów osobowości 



Poznaj swoją osobowość, a dowiesz się
gdzie i z kim lubisz pracować.

Konwencjonalni
Rozwinięte umiejętności administracyjne i urzędnicze pomagają im w tym. Często
unikają niejasnych, swobodnych, nieusystematyzowanych aspektów pracy zawodowej.

K = ludzie lubiący pracę uporządkowaną w szczegółach, prowadzącą do widocznych 
i całościowych rezultatów.

Otoczenie zawodowe
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6 typów osobowości 

Znajomość swojego dominującego typu osobowości pomaga lepiej zrozumieć siebie 
i również otoczenie zawodowe, w którym lubimy pracować. To otoczenie, to tak
naprawdę głównie inni ludzie, którzy nas otaczają.

Dlatego właśnie otoczenie zawodowe również można opisać przez pryzmat tych typów
osobowości np. bank będzie typowym konwencjonalnym środowiskiem pracy,
natomiast agencja reklamowa będzie przykładem otoczenia artystycznego. Satysfakcja
zawodowa zależy w dużej mierze od dopasowania osobowości do otoczenia
zawodowego. Przykładowo, osoba o typie osobowości artystycznym nie będzie dobrze
się czuła pracując w banku czy firmie ubezpieczeniowej, czyli w środowisku
konwencjonalnym. W drugą stronę tak samo osoba konwencjonalna nie będzie się
spełniać w agencji reklamowej lub teatrze.

To kim jesteś pokazuje Ci, co robić.
Budując pomysł na siebie w zgodzie ze sobą, te dwa elementy czyli to kim jesteś 
i co robisz, powinny być sþójne.



Poznaj swoją osobowość, a dowiesz się
gdzie i z kim lubisz pracować.

Otoczenie zawodowe
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Teraz przyjrzyj się poniżejszej grafice i zobacz, w jakim środowisku pracy dobrze się
czujesz.

R - jak realiści

B - jak badacze- jak artyściA

- jak społecznicy
S

P - jak przedsiębiorcy K - jak konwencjonalnii

Przedsiębiorca
Dyrektor

Sprzedawca
Pracownik biura podróży

Menedżer
Specjalista ds. zakupów itd...

Ludzie Rzeczy

Dane

Pomysły

Pracownik banku 
Księgowa
Sekretarka
Programista
Analityk finansowy
Specjalista ds. podatków itd...

Mechanik samochodowy
Kontroler lotów
Elektryk
Rolnik
Geodeta itd...

Geolog
Naukowiec
Chemik
Fizyk
Asystent laboratoryjny
Technik medyczny
Biolog itd...

Aktorka
Kompozytor

Muzyk
Projektantka

Dekorator wnętrz
Tancerka itd...

Psycholog
Logopeda

Pielęgniarka
Doradca

Trener biznesu
Nauczycielka itd...



Poznaj swoją osobowość, a dowiesz się
gdzie i z kim lubisz pracować.

Aby Twój kod Holanda, wnosił realną wartość do określenia kim jesteś, z kim lubisz
pracować i w jakim otoczeniu, uzupełnij poniższe zdanie.

Najbardziej odpowiada mi praca wykonywana w otoczeniu ludzi
…………………………...(tu wpisujesz opis osób z 1 litery), którzy są także nastawieni
……………………….(2 litery), oraz dodatkowo ……………………....................(3 litera).

Przykładowe zdanie może wyglądać następująco:
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Z kim i gdzie Ty lubisz pracować

Najbardziej odpowiada mi praca wykonywana w otoczeniu
ludzi ciekawych świata, dociekliwych, którzy lubią badać i

analizować (B), którzy są także nastawieni innowacyjnie (A),
oraz dodatkowo nastawieni na służenie i pomaganie innym (S).

 



Poznaj swoją osobowość, a dowiesz się
gdzie i z kim lubisz pracować.

Zapisz w jednym zdaniu wiedzę na temat tego, gdzie i z kim lubisz pracować.
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Czas na Twoje zdanie

 
Najbardziej odpowiada mi praca wykonywana w otoczeniu

ludzi ………………………….....................................................................................
(tu wpisujesz opis osób z 1 litery), którzy są także nastawieni

………………………........................................................................................................
(tu wpisz opis osób z 2 litery), oraz dodatkowo

…………….............................................………..............................................................
( tu wpisz opis osób z 3 litera).

 
 



Jaką wartość chcesz podarować światu?

Wartości
................................

......................................
.......................................

 

IV 

V 
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Teraz wpisz, to zdanie w część o numerze III. Dopisz jeszcze gdzie, w jakim otoczeniu
lubisz pracować.

Co chcę robić - moje umiejętności
................................

......................................
........................................
.......................................
........................................

 

Z kim i gdzie lubię pracować
..................................................
...............................................

..................................................
.......................................
........................................

 



Jaką wartość chcesz podarować światu?

I  - Wartości, jakie chcesz podarować światu
II  - Umijętności i zaintersowania
III  - Osobowość

III 

I 

II

IV 

V 
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IV  - Talenty
V  - Mocne strony


