
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.1
УМЕНИЯ НА РАБОТНОТО

МЯСТО

Приложение 4.1

Умения на работното място 

Комуникационни - Комуникацията е едно от най-важните умения и инструмент, от
който се нуждаете, за да напреднете успешно в кариерата си. Това умение Ви
позволява да обработвате и да говорите за важна информация относно операциите и
сроковете на компанията. Изисква да „слушате“ и да отбелязвате разговорите, в
които участвате, и да съчувствате на колегите си относно текуща ситуация. Може да
се наложи да демонстрирате активно слушане и да си водите бележки относно важни
точки и елементи за действие от дадена дискусия. 
Можете да общувате лично, по телефона или чрез средства като имейл и социални
медии. Опитът е най-добрият начин да развиете това умение. 

Управлениски - Добрите управленски умения показват способността Ви да вземате
бързи и ефективни решения. Тези решения могат да бъдат относно задачи, върху
които работите, или такива, свързани с Вашия отдел. Служителят, който слуша,
подчертава важността на задачите си и предлага ефективно решение, за да постигне
на целите, вероятно ще се издигне в ранговете на организацията. 

Разрешаване на проблеми - Вашите умения за решаване на проблеми тестват
нивата Ви на търпение и дисциплина във времена на трудности. Трябва незабавно
да разберетее потенциалния източник на проблема, за да определите как може да
бъде разрешен. Начинът, по който решавате проблеми, може да изгради доверие
между Вас и останалата част от екипа Ви и да ги мотивира да изградят навици, които
водят до тяхната устойчивост. 

Организационни - Организационните умения разкриват способността Ви да
приоритизирате ключови задачи. Също така показва процеса, който предприемате
при подаване на важни документи, така че можете да следите кога имате нужда от
достъп до тях. По този начин можете да научите другите на добри навици, за да им
помогнете да станат успешни в работата.

Технически - Вашите технически умения могат да бъдат придобити от опита,
натрупан в класната стая или чрез обучение. Не забравяйте да проучите уменията,
които трябва да притежавате, за да можете да направите необходимата подготовка,
за да продължите кариерата си. 

Обучителни -  Без значение за коя работа мечтаете, трябва да очаквате промяна и
да можете да се адаптирате към различни обстоятелства на работното място.
Въпреки това, ако имате страст към учението, можете да направите положително
впечатление на Вашия мениджър и да му дадете представа за Вашето
професионално развитие. Вашето желание за учене показва, че сте непредубедени и
желаете да разширите хоризонта си. 



Съвместна дейност - Един добре мотивиран екип, който разбира целите си, може да
доведе до неразрушима връзка между колегите. Отношенията Ви с колегите могат да
допринесат за успеха Ви в работата. Работата в екип също е от съществено значение за
творческите екипи, които разчитат на комуникацията с други членове на екипа. 

Управление на времето - Управлението на времето, съчетано с организационни
умения, може да Ви помогне да постигнете задачите си в определени срокове.


