Mine arbejdsværdier

Formål
At blive bevidst om, og afklare hvad der er vigtigt for dig i dit job.
Tag stilling til hvert punkt med afkrydsning.

Jeg ønsker

Ikke
vigtigt

Vigtigt

Meget
vigtigt

At tjene penge nok til at leve godt
At arbejde godt sammen med mine kollegaer
At få mulighed for at blive leder
At have fast job med tryghed i ansættelsen
At føle mig betydningsfuld i mit job
At få lov til at arbejde for mig selv
At arbejde sammen med dygtige kollegaer
At udføre varieret arbejde
At udnytte alle mine evner
At komme godt ud af det med mine kollegaer
At have et godt arbejdsklima
At få frynsegoder ud over min løn
At være kreativ
At gøre et godt stykke arbejde
At udføre et arbejde som passer til mine færdigheder
At få mulighed for at avancere
At have fast arbejdstid
At arbejde i forskellige afdelinger
At blive honoreret efter indsats
At få bedre job, jo mere jeg lærer
At træffe selvstændige beslutninger i mit job
At vide, hvad der forventes af mig i et job
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At arbejde mod mine langsigtede mål
At løse de problemer, jeg møder i mit arbejde, på egen hånd
At bruge de særlige kvalifikationer, jeg har tilegnet mig
At se resultat af mit arbejde
At blive pensioneret tidligt
At sikre mig en god pension
At få den ferie, der tilkommer mig
At arbejde i et udadvendt/servicebetonet job
At blive aflønnet bedre jo mere arbejde, jeg laver
At kunne adskille mit arbejdsliv og privatliv
At have et job, der giver mig udfordring
At have et job, der passer til min personlighed
At få yderligere erhvervserfaring
At blive opfordret til at tænke selvstændigt
At se en mening med det jeg laver
At have et job der ikke går imod mine personlige værdinormer
At have et job der afspejler mine interesser
At få mulighed for at videreuddanne mig
At have det rigtige udstyr til at udføre mit arbejde
At få udtalelser om, hvordan jeg klarer mit arbejde
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