Belbini
meeskonnarollide
aruanne
Marvi Soot

Meeskonnarollide lühikokkuvõte
Meeskonnaroll

Tugevused

Lubatud nõrkused

Hea kujutlusvõimega loominguline
vabamõtleja. Genereerib ideid ja
lahendab raskeid probleeme.

Ignoreerib ebaolulist. Liialt
hõivatud efektiivselt
suhtlemiseks.

Avatud, entusiastlik suhtleja. Uurib
võimalusi ja arendab kontakte.

Liialt optimistlik. Kaotab huvi
pärast esmase entusiasmi
möödumist.

Küps, enesekindel, tunneb ära talendid.
Eesmärke selgitav. Delegeerib edukalt.

Võidakse näha
manipuleerivana. Lükkab oma
töö teiste kaela.

Väljakutseid esitav, dünaamiline, töötab
suurepäraselt pinge all. Omab
motivatsiooni ja julgust takistuste
ületamiseks.

Kaldub provotseerima.
Haavab inimeste tundeid.

Hindaja

Kainelt kaalutlev, strateegiline ja
läbinägelik. Näeb kõiki valikuvõimalusi
ning teeb õiged otsused.

Puudus entusiasmist ja
võimest teisi inspireerida.
Võib olla ülikriitiline.

Meeskonnatöötaja

Koostööaldis, tähelepanelik ja
diplomaatiline. Hea kuulaja, hoiab ära
hõõrdumisi.

Kriisiolukordades kõhklev.
Vastasseise vältiv.

Praktiline, usaldusväärne, tõhus.
Muudab ideed tegevusplaanideks,
organiseerib kõik vajalikud tööd.

Mõnevõrra paindumatu.
Aeglane reageerima uutele
võimalustele.

Viimistleja

Hoolas, kohusetundlik, sisemiselt ärev.
Leiab üles vead ja puudused. Lihvib ja
täiustab.

Kaldub asjatult muretsema.
Delegeerib vastumeelselt.

Asjatundja

Sihikindel, algatusvõimeline,
pühendunud. Tagab teadmised ja
oskused, mida omavad vähesed.

Panus piirdub väga kitsa
alaga. Kaevub tehnilistesse
üksikasjadesse.

Innovaator

Võimaluste
otsija

Koordineerija

Kujundaja

Teostaja
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Marvi Soot
Meeskonnarollide ülevaade
Aruandes olev tulpdiagramm näitab Teie meeskonnarolle kõrgemast madalamani, kasutades kogu
olemasolevat informatsiooni. Aruande teisel leheküljel analüüsitakse Teie meeskonnarollide
ülevaadet põhjalikumalt.

Aruanne põhineb AINULT Enesehinnangul.
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Meeskonnaroll

Graafik näitab Teie meeskonnarolle eelistatuse järjekorras. Mõnel inimesel jagunevad meeskonnarollid
ühtlaselt, samas kui mõnel teisel on üks või kaks väga kõrget ja/või väga madalat meeskonnarolli.
Osadel inimestel võivad mõned meeskonnarollid üldse puududa.
Graafik põhineb ainult Teie enda hinnangutel. Lisaks võite paluda oma kolleegidel (neil, kes on Teiega
koos töötanud vähemalt 4-6 kuud) täita Kõrvaltvaataja hinnangud, et teada saada, kuidas nemad Teid
tajuvad. See on kasulik, sest inimese tugevusi meeskonnas (meeskonnarolle) saab kõige täpsemalt
kirjeldada, kui arvestatakse nii seda, kuidas Teid tajuvad Teie kolleegid, kui ka seda, kuidas Te ise.

© BELBIN 2014

Lehekülg 3

Enesehinnangu küsimustik koostati: 04-Sep-2014
Aruanne on prinditud: 23-Oct-2014

Marvi Soot
Teie meeskonnarollide eelistused
Aruanne näitab protsentiilset tulemust iga Teie meeskonnarolli kohta vastavalt Teie Enesehinnangu
küsimustiku tulemustele. Meeskonnarollid on jagatud protsentiilse tulemusena Eelistatud, Toimetuleku
ja Vähim eelistatud rollideks.

Aruanne põhineb AINULT Enesehinnangul.
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Marvi Soot
Profiilikohased soovitused
Aruanne annab juhiseid ja nõuandeid, kuidas töökohal parimal viisil käituda ning oma
meeskonnarollide tugevusi rakendada. Nõuannete kasutatavus võib sõltuda Teie karjääri staadiumist
ja praegusest töökeskkonnast.

Aruanne põhineb AINULT Enesehinnangul.
Teis on kombineerunud suurepärane ja täpne analüüsivõime ning erapooletu otsustusvõime, mis
aitavad hästi läbimõeldud plaane ja hoolikalt kaalutletud otsuseid teha. Tähtis on seejuures, et Teil
oleks võimalik töötada kiirustamata ja ilma välise survestamiseta. Teisisõnu keskkonnas, kus
eesmärgid ei ole mitte lühi-, vaid pikaajalised ja peamiseks sihiks on kvaliteetne tulemus. Teie
positsioon võimaldab teiste rumalaid vigu märgata ja ära hoida. Alternatiivina sobib teile ka töö,
mis võimaldab mõne projekti algusest lõpuni valmis tegemist. Sellisel juhul saate ise seada
standardid ning planeerida, kuidas tagada nõudmiste täitmine.
Paremini sobib Teile aruandmine ülemusele, kes mõtleb strateegiliselt, hindab nõuandeid ja
väärtustab asjade lõpule viimist. Rohkem võib olla probleeme ülemustega, kes on kannatamatud
ning väga tugevalt tegutsemisele orienteeritud. Kolleegide ja alluvatega suheldes oleks kasu
sellest, kui esitate oma seisukohti ja põhjendusi positiivsemas valguses. Tõenäoliselt töötate kõige
paremini koos nendega, kes suudavad Teie hoolika mõtlemise ja planeerimise muuta praktiliseks
ja efektiivseks tegutsemiseks.
Oma tööstiililt olete harva eksiv nõuandja.
Te näitate üles kalduvust õppimisele ja sügavuti teadmiste omandamisele. Kui märkate
meeskonnas tegevusala, milles puuduvad eriteadmised, pakkuge ennast vabatahtlikult võtma
selleteemalist kursust või lugema vastavat raamatut. Kui suudate rakendada oma uurivat loomust
viisil, mis on kasulik ja informatiivne ülejäänud meeskonnale, hakkavad teised nende enda
arusaamade koondamiseks Teie peale toetuma.
Lõpetuseks peate arvesse võtma Teile kõige vähem sobivat rolli. Teil ei näi olevat sellise inimese
iseloomuomadusi, kes saavutab tulemusi teisi tegutsema innustades. Kui suudate töötada
harmoonias kellegagi, kellel on need täiendavad omadused, siis tõenäoliselt on see ka Teile
kasulik.
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Marvi Soot
Teie potentsiaali maksimeerimine
Aruanne toob esile Teie meeskonnarollide tugevused ja võimalikud nõrkused, mis põhinevad Teie ja
vajadusel Kõrvaltvaatajate seisukohtadel. Lõik nimetusega 'Oma tugevuste mõistmine' analüüsib Teie
Enesehinnangu vastuseid, andes Teile näpunäiteid, kuidas efektiivsemalt töötada.

Aruanne põhineb AINULT Enesehinnangul.
Tugevused
Te:
o

teete tõenäoliselt otsuseid aeglaselt, kuid hästi läbimõeldult.

o

kaldute lähenema oma valdkonnale professionaalselt ning peene vaistuga.

o

olete võimeline nägema kõiki võimalusi objektiivselt ning olete edukas töökohal, mis eeldab
põhjalikku hindamist.

o

sobite tegema metoodilist tööd, kus rõhk on nii tõhususel kui täpsusel.

Võimalikud nõrkused
Te võite:
o

kinni jääda pisiasjadesse, pidurdades sellega otsustusprotsesse.

o

kalduda panustama piiratud alal.

o

tunda ennast konfliktide lahendamisel ebamugavalt.

o

olla tõrges teisi organiseerima ja juhtima.

Oma tugevuste mõistmine:
Vaadates ainult Enesehinnangu tulemusi, olete rõhutanud kahte võimalikku omapoolset tugevust.
Allpool on mõned nõuanded tugevuste arendamiseks:
Teie Hindaja rolli oskuslikumaks kasutamiseks demonstreerige oma võimet jääda rahulikuks
ja tasakaalukaks olukorras, kus ülejäänud suure tõenäosusega lähtuvad emotsioonidest või
teevad ennatlikke järeldusi. See oskus võib eriti oluline olla inimestevaheliste konfliktide
tekkimisel.
Teie Viimistleja rolli oskuslikumaks kasutamiseks püüelge võimalikult viimistletud
töötulemuse poole ja näidake ennast inimesena, kellel on pisiasjad alati kontrolli all.
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Marvi Soot
Tagasiside ja ettepanekud arenemiseks
Aruanne on ideaalne kasutamiseks otsese juhiga vestlemisel. Aruanne võimaldab pilguheitu
eelistatud tööstiilile ja keskkonnale, milles olete edukas. Teiseks on aruanne kasulik igale juhile või
värbamisspetsialistile, kes soovib töökeskkonna seisukohalt rohkem teada saada nii inimeste kui
nende eelistatud tööstiilide kohta.

Aruanne põhineb AINULT Enesehinnangul.
Võtmepunktid
Uurige välja, kas Marvi Soot on tugev sihikindluse poolest asju ellu viia. Uurige, kas ta mõistab pinge all
töötades, et tähtaegadest kinnipidamine on samavõrd oluline, kui õigete otsuste tegemine.
Töökeskkond
Marvi töötab tõenäoliselt kõige paremini seal, kus täpsus ja tähelepanu detailidele on olulised ning kus
vead võivad viia tõsiste tagajärgedeni. Tal oleks ilmselt kasu juhist, kes on valmis kuulama ka ise
nõuandeid, seega vastastikku aruandev suhe mängib olulist osa selles, kuidas see roll lõppkokkuvõttes
toimib.
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Marvi Soot
Soovitatavad tööstiilid
Aruanne vaatleb Teie tugevaimate meeskonnarollide kombinatsiooni ja teeb ettepanekuid
potentsiaalselt sobivate tööstiilide osas. Allpool leiate väljendid, mis teevad kokkuvõtte võimalikest
tööstiilidest.

Aruanne põhineb AINULT Enesehinnangul.
Meeskonnarollid
1

2

3

Tööstiilid
4

Parandamine
HI

"Ma usun, et mul on annet vigade ja

VI

puuduste ennetamiseks ning nende
parandmiseks."

Kalkuleerimine
HI

"Mulle meeldib analüüsida, kus ja kuidas
saab teadmisi kasulikult rakendada."

AT

Planeerimine
HI

TE

"Mulle meeldib vastutada ettevalmistustöö
ja planeerimise eest."

Peenviimistlemine
VI
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AT

"Ma kasutan oma põhjalikku lähenemist ja
eriteadmisi, et muuta asju täiuslikuks."

Lehekülg 8

Enesehinnangu küsimustik koostati: 04-Sep-2014
Aruanne on prinditud: 23-Oct-2014

Põhimõistete sõnastik
Enesehinnangu küsimustik
Enesehinnangu küsimustik on küsimustik, mille inimene täidab, et kindlaks teha oma meeskonnarolle.
Küsimustik koosneb kaheksast osast, millest igaüks omakorda sisaldab kümmet ühikut. Inimestel on
palutud ära jaotada kümme märgist igas osas nende väidete kohta, mis kõige paremini peegeldavad
nende tööstiile.

Kõrvaltvaataja hinnangu küsimustik
Kõrvaltvaataja hinnangu küsimustik on küsimustik, mis täidetakse nende inimeste poolt, kes tunnevad
hästi vaadeldavat kandidaati. Kõrvaltvaatajad soovitatakse valida nende inimeste seast, kes on Teiega
hiljuti koos töötanud vähemalt 4-6 kuud, kuna meeskonnarollide käitumised võivad aja jooksul erinevates
olukordades muutuda.

Meeskonnarolli tugevused
Kindla meeskonnarolliga seostatavad positiivsed käitumisomadused.

Meeskonnarolli nõrkused
Tugevuse vastaspool: negatiivne käitumine, mida nähakse mõne meeskonnarolli tugevuse tulemusena.
Kui keegi täidab mõnda meeskonnarolli hästi ja tugevused kaaluvad rollis üles nõrkused, siis nimetatakse
neid “lubatud nõrkusteks". Nõrkusest saab lubamatu, kui see muutub äärmuslikuks või kui inimeses ei ole
näha meeskonnarolli seotud tugevusi.

Protsentiil
Protsentiil on Teie positsiooni mõõtmine võrreldes teistega antud valimist. Kui testi sooritab grupp inimesi,
saab tulemused reastada kõrgeimast madalaimani ning inimese tulemuse üle saab otsustada, võrreldes
neid teiste inimeste tulemustega. Kui inimese tulemus on 80. protsentiilis, siis see tähendab, et 20%
inimestest on saanud selles mõõtes kõrgema tulemuse.

Protsendid
Protsent näitab proportsiooni tervikust. Kui teete võimete testi ning tulemus on 70 punkti 100st
võimalikust, siis Teie tulemus on 70%.

Meeskonnarolli tugev näide
Meeskonnarolli tugev näide on inimene, kelle käitumises on näha selle meeskonnarolli täitmist eriti
tugevalt. Selleks, et kvalifitseeruda meeskonnarolli tugevaks näiteks, peab tase vastavalt Enesehinnangu
küsimustiku tulemusele olema vähemalt 80 protsentiili. Pärast Kõrvaltvaatajate hinnangute lisamist
võetakse arvesse ka nende tagasiside, et otsustada, kas inimene on meeskonnarolli tugev näide või
mitte.

Kaotatud punktid
Mõned väited Enesehinnangu küsimustikus käivad inimese enda mitte mõne meeskonnarolli tugevuse
kohta. Kui olete neid väiteid märgistanud rohkem kui 90% vastanutest, arvestatakse seda Teie
profiilikohastes soovitustes.
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