Model: T.R.I.P.

Zadanie: Poznanie założeń "IJEZ"

Etap: TALENT A

Rezultat: Poznanie własnego "IJEZ"

Chmura Talentów

Świadomość swoich umiejętności ułatwia swobodne prezentowanie osiągnięć, np. podczas spotkania rekrutacyjnego.
Dobrze jest stworzyć skondensowany opis tego, co potrafisz robić w odniesieniu do własnych doświadczeń i osadzić
ich interpretację na 4 obszarach "IJEZ", czyli: ilość, jakość, efektywność i zysk.
Przypomnij sobie listę umiejętności z pierwszej części modelu T.R.I.P. i nawiąż do listy słów kluczowych
prezentowanych na kolejnej stronie. Zastanów się, które z nich możesz użyć do opisu swoich osiągnięć w 4 obszarach,
takich jak:
ilość (np. koordynowałam pracę 10- osobowego zespołu, zorganizowałem konferencję na 300 uczestników,
zrealizowałam 200 godzin indywidualnych spotkań doradczych, itd.)
jakość (np. przeprowadziłam prezentację produktu, po czym uzyskałam ofertę jego zakupu; stworzyłem e-book,
z którego korzystają obecnie pracownicy znaczących firm; przeprowadziłem szkolenie, które zostało wysoko
ocenione i zarekomendowane dalej, itd.)
efektywność (np. ukończyłam opracowywanie raportu przed terminem; wprowadziłem na rynek nową aplikację
ułatwiającą dbanie o zdrowy styl życia; zainicjowałam integrację zespołu, sfinalizowałam wyjazd pracowników, itd.)
zysk (np. wynegocjowałem niższą cenę wynajmu sali o 30%; doprowadziłam do wzrostu sprzedaży o 10%,
zoptymalizowałem proces wydruku zmniejszając o połowę zużycie tuszu/ papieru, itd.)
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Model: T.R.I.P.
Zadanie: poznanie słów
kluczowych "IJEZ"

MOJE "IJEZ"

SŁOWA KLUCZE
W tabelce obok zostały przedstawione
przykłady słów kluczowych przydatnych
do stworzenia twojego IJEZ.
Przeczytaj je uważnie i zastanów się, które
z nich możesz wykorzystać do opisu
realizowanych przez ciebie działań
w zakresie ilości, jakości, efektywności
i zysku.

administrowanie
badanie
budowanie
dodawanie
dopełnianie
dopracowywanie
doradzanie
dostarczanie
dystrybuowanie
finalizowanie
gromadzenie
kierowanie
konfigurowanie
kontrolowanie
koordynowanie
korygowanie
kształtowanie
mapowanie
mierzenie
monitorowanie
motywowanie
nadzorowanie
napisanie
naprawianie
nawiązywanie relacji
negocjowanie
obniżanie
obsługiwanie
ocenianie
odkrywanie
odzyskiwanie
ogłaszanie
ograniczanie
określanie

Etap: TALENT A
Rezultat: wybranie słów
kluczowych własnego "IJEZ"

opracowywanie
osiąganie
oszacowywanie
otrzymywanie
otwieranie
podejmowanie
podnoszenie
pokazanie
połączenie
poprawianie
porównanie
porządkowanie
promowanie
prowadzenie
przedstawianie
przekazywanie
przekonywanie
przenoszenie
przeprowadzanie
przeszkalanie
przetestowanie
przetłumaczenie
przetransportowanie
przewidywanie
przewodzenie
przygotowanie
przyspieszanie
przywracanie
reanimowanie
rekrutowanie
reprezentowanie
restrukturyzowanie
rozpoczynanie
rozpoznawanie

rozstrzyganie
rozszerzanie
rozwiązywanie
rozwijanie
skracanie
sprawdzanie
sprzedawanie
sterowanie
stwarzanie
trenowanie
udoskonalanie
ujednolicanie
ulepszanie
ułatwianie
umacnianie
upraszczanie
ustalanie
uzyskiwanie
wdrażanie
wpływanie
wprowadzanie
wspieranie
współpracowanie
wycofywanie
wydawanie
wygenerowanie
wykazanie
wykładanie
wykorzystywanie
wymyślanie
wypracowywanie
występowanie
wywoływanie
wyznaczanie

wzmacnianie
zachęcanie
zainwestowanie
zakańczanie
zaktualizowanie
zakwestionowanie
zalecanie
zaobserwowanie
zapewnianie
zapoczątkowanie
zaprezentowanie
zaprojektowanie
zarabianie
zarejestrowanie
zatrudnianie
zatwierdzanie
zdefiniowanie
zintegrowanie
zlikwidowanie
zlokalizowanie
zmienianie
zminimalizowanie
zmodernizowanie
zmodyfikowanie
znajdowanie
zorganizowanie
zrealizowanie
zredukowanie
zwalnianie
zweryfikowanie
zwiększanie
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