
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1 
РАБОТНА ЕТИКА

Приложение 2.1

Характеристики за работна етика:
Надеждност - Служителите със силна работна етика са много надеждни. Можете да
очаквате тези хора да идват навреме за смени и срещи. Спазват сроковете и
предлагат качествена работа. Надеждният колега е отличен съотборник, защото
допринася справедливо за всички проекти.

Всеотдайност - Част от добрата работна етика е всеотдайността към работата. Тези
служители знаят как да се фокусират върху задачите, без да се разсейват. Те
обикновено работят, докато не свършат задълженията си. Обикновено остават в
една компания за дълги периоди от време.

Дисциплина - Дисциплината е съществена част от добрата работна етика.
Служителите с добра дисциплина показват решителност и всеотдайност към
работата. Те се стремят да отговорят или надхвърлят очакванията и търсят
възможности за научаване на нови умения и подобряване на представянето си.

Продуктивност - Силната работна етика означава изключителна производителност.
Продуктивните служители често имат по-висока продукция от своите колеги. Те
завършват своите проекти по-рано и изпълняват повече от минималните
изисквания.

Сътрудничество - Добрата работна етика е нещо, което служителите често
разпространяват сред хората около себе си, като си сътрудничат с желание по
различни проекти. Те показват добра екипност и с готовност помагат на другите,
когато е необходимо.

Почтеност - Професионалната почтеност означава придържане към високи морални
принципи. Тези със силна работна етика също имат изключителна почтеност. Те са
честни, учтиви и справедливи към другите.

Отговорност - Демонстрирането на силна работна етика изисква силно чувство за
отговорност. Тези, които са етични и разумни, се отговорни и за действията си. Те ще
приемат вината за грешките, за които са допринесли, и ще работят продуктивно за
отстраняване на тези проблеми.

Професионализъм - Служителите с добра работна етика почти винаги запазват своя
професионализъм. Те проявяват професионално отношение и в начина, по който се
обличат, говорят и носят. Те са уважителни, фокусирани, организирани и спретнати.

 


