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Ikviens cilvēks sava darba gaitā uzņēmumā, organizācijai
rada noteiktu vērtību. Darbinieka darba galīgo rezultātu
nosauksim par „amata produktu”. Piemēram, sētnieks
slauc un tīra teritoriju, viņa amata produkts ir tīrs
pagalms. Sekretāre pieņem ienākošos zvanus, viņas
„amata produkts” ir maksimāli ātri pārvirzīts klienta zvans
pareizam darbiniekam. Tieši par šāda “produkta”
ražošanu uzņēmums maksā darbiniekam algu un to
atbalsta. Vai Jūs piekrītat, ka jebkuram amatam
organizācijā ir savs “produkts”?

KomentKomentārsrs: Jā, bet ne vienmēr
Izpildes laiks: 00:00:00

Paskaidrojiet savu iekpriekšējo atbildi:

KomentKomentārsrs: Dažreiz amats ir tāds, ka jāpāredz plašs lauks
no dažādiem sektoriem utt

Izpildes laiks: 00:01:38

Kādu amatu Jūs aizņēmāt pedējā darba vietā?

KomentKomentārsrs: Tīrdzniecības pārstāvis
Izpildes laiks: 00:00:27

Cik ildi Jūs nostrādājāt šajā amatā?

KomentKomentārsrs: 4 gadi
Izpildes laiks: 00:00:42

Kā Jūs varētu aprakstīt produktu savā darba vietā?

AtbildeAtbilde: Man ir grūti aprakstīt produktu, precīzāk es varu
uzrakstīt savus pienākumus:
KomentKomentārsrs: pārdot uzņēmuma piedāvātos produktus un
veicināt sadarbību ar klientiem

Izpildes laiks: 00:01:23

Vai Jūs vai kāds cits mēra Jūsu saražotā "produkta"
apjomu darbā?

KomentKomentārsrs: Jā
Izpildes laiks: 00:00:15

Lūdzu, zemāk aprakstiet Jūsu darbības rezultātus šajā
amatā, tas ir, cik daudz produkta Jūs saražojāt noteiktā
laikā.

AtbildeAtbilde: Man ir grūti aprakstīt precīzi, varu tikai aptuveni:
KomentKomentārsrs: mēneša apgrozījums 20000

Izpildes laiks: 00:01:06

Vai jūs kaut kā varat salīdzināt Jūsu sasniegtos rezultātus
ar citu cilvēku rezultātiem, kuri ieņem līdzīgu amatu jūsu
organizācijā vai ārpus tās?

AtbildeAtbilde: Mani rezultāti ir nedaudz augstāki, nekā cilvēkiem
analoģiskos amatos
KomentKomentārsrs: biju jauns darbinieks

Izpildes laiks: 00:00:45

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Kā ar laiku mainījās uz Jums uzliktās atbildības apjoms?

AtbildeAtbilde: Auga
KomentKomentārsrs: nācā klāt klienti un bija jāapkalpo vip klienti

Izpildes laiks: 00:00:48

Kā laika gaitā mainījās Jūsu izpildamā darba apjoms kopš
atnākšanas kompānijā līdz šim laikam?

AtbildeAtbilde: Auga
KomentKomentārsrs: auga klientu skaits

Izpildes laiks: 00:00:53

Vai savā darbā Jūs rīkojaties pamatojoties uz noteiktiem
plāniem?

KomentKomentārsrs: Jā
Izpildes laiks: 00:00:16

Vai Jūsu darbības rezultāti šajā darbā ir augstāki par
plānu?

AtbildeAtbilde: Augstāk
KomentKomentārsrs: pārpildīts plāns

Izpildes laiks: 00:00:50

Kam tieši Jūs bijāt pakļauts šajā darba vietā? Lūdzu,
norādiet šī cilvēka vārdu un amatu.

KomentKomentārsrs: uzņēmuma direktors
Izpildes laiks: 00:00:22

Kas ir Jūsu motivācija pildot šo darbu?

KomentKomentārsrs: Alga
Izpildes laiks: 00:00:25

Kāds faktors Jums ir pats svarīgākais, lai justos laimīgs
darbā?

KomentKomentārsrs: Darba vide un alga
Izpildes laiks: 00:00:14

Kādu labumu Jūs sniedzat darba devējam, un kādu
labumu darba devējs sniedz Jums?

KomentKomentārsrs: uzņēmumam ienākumi un man gandarījums
Izpildes laiks: 00:00:47

Lūdzu, sniedziet piemērus par kaut ko, ko jūs esat izdarījis
vai radījis: par ko Jūs lepojaties no pagātnes, tagadnes vai
ko jūs plānojat izdarīt. Tie var būt Jūsu saņemtie rezultāti
un sasniegumi, radītie projekti vai lietas. Jautājums
attiecas ne tikai uz darbu, bet arī uz dzīvi, sportu,
mācībām, ģimeni.

KomentKomentārsrs: visur bija labi rezultāti
Izpildes laiks: 00:01:07

Vai Jums ir vēl kāda darba vieta, par kuru Jūs vēlaties
pastāstīt?
KomentKomentārsrs: Nē

Izpildes laiks: 00:00:07

Kopējais laiks: 00:14:19


