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Comunicare
Comunicarea este una dintre cele mai importante abilități și instrumente de
care aveți nevoie pentru a avansa cu succes în carieră. Această abilitate vă
permite să procesați și să transmiteți informații importante despre
operațiunile și termenele limită ale companiei. Este nevoie “să ascultați” și să
analizați conversațiile în care vă implicați, precum și să empatizați cu alți
colegi, referitor la situația curentă. S-ar putea să fiți nevoit să dați dovadă
că sunteți un ascultător activ și să luați notițe pe parcursul discuției, cu
privire la aspectele și acțiunile importante menționate. 

Puteți comunica în persoană, la telefon sau prin mijloace precum e-mailul sau
rețelele de socializare. Experimentarea este cea mai bună modalitate de a vă
dezvolta această abilitate.

Management
Bunele abilități de management reflectă capacitatea de a lua decizii rapide
și eficiente. Aceste decizii pot avea legătură cu sarcinile de lucru proprii sau
cele ale departamentului. Un angajat care ascultă, este conștient de 
 importanța sarcinilor sale și găsește soluții eficiente care îl ajută să își atingă
obiectivele, are șanse să avanseze în ierarhia unei organizații.

Rezolvarea problemelor
Abilitățile de rezolvare a problemelor vă testează nivelul de răbdare și
disciplină în momentele de adversitate. Trebuie să identificați rapid posibila
sursă a problemei, pentru a o rezolva. Modul în care rezolvați problemele
poate crea încredere între dvs. și restul echipei dvs. și îi poate motiva pe
aceștia să își creeze obiceiuri care să conducă la rezistența lor.

Organizare
Competențele organizatorice se referă la abilitatea dumneavoastră de a
prioritiza cele mai importante sarcini de lucru. De asemenea, aceasta se
reflectă și în modul în care arhivați documentele, astfel încât să știți unde se
regăsesc în caz de nevoie. În acest fel, îi puteți ajuta și pe alții să își
stabilească astfel de obiceiuri, pentru a avea succes la locul de muncă.



Abilități Tehnice
Abilitățile tehnice se dezvoltă prin experiența pe care o dobândiți în sala de
clasă sau prin training-uri. Asigurați-vă că vă documentați cu privire la
aptitudinile pe care trebuie să le învățați, astfel încât să vă pregătiți din timp
pentru cariera dumneavoastră profesională. 

Învățare
Indiferent de jobul la care visați, ar trebui să vă așteptați la schimbări și să
fiți capabil să vă adaptați la diversele circumstanțe de la locul de muncă. Cu
toate acestea, dacă vă exprimați dorința de a învăța, managerul și-ar putea
forma o impresie pozitivă despre dumneavoastră și dezvoltarea profesională
la care aspirați. Pasiunea pentru învățare arată, de asemenea, că sunteți
deschis către noi lucruri și doriți să vă extindeți perspectiva.

Muncă în echipă
O echipă bine motivată, care își înțelege obiectivele, poate duce la crearea
unor legături puternice între colegi. Relațiile pe care le aveți cu aceștia pot fi
un factor care contribuie la succesul dumneavoastră la locul de muncă.
Lucrul în echipă este, de asemenea, esențial pentru echipele creative, care se
bazează pe comunicarea ideilor cu ceilalți membri ai echipei.

Managementul timpului
Gestionarea timpului și abilitățile de organizare vă pot ajuta să vă îndepliniți
sarcinile până la termenele stabilite. 


