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Country
Competences

DE

LT

BG

LV

Аналитични умения









Адаптивност

SI



Готовност за изпълнение



Постоянство




Издръжливост





Умения за преценка






Управление на взаимоотношенията с клиенти

Делегиране







Способност за диалог/Ориентация към клиента

Дисциплина



Лична отговорност



Оперативна готовност



Способност за вземане на решения



Насочено към конкретни резултати действие











Желание за експериментиране









Мултидисциплинарни знания



Експертни знания и опит



Цялостно мислене



Правдоподобност








Даване на стимул



Инициатива
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Country
Competences

DE

Иновационен дух



Умение за общуване



LT

BG

LV

SI




Последователност









Умение за разработване на концепции



Умение за общуване



Лоялност



Познаване на пазара



Стимулиране на служителите







Нормативно-етична настройка



Отвореност към промени



Оптимизъм







Организационна способност



















Планово-ориентирано поведение



Способност за решаване на проблеми



Красноречие



Активност



Умение за работа в екип



Ръководене, ориентирано към целите



Надеждност



Noras išmokti
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Country
Competences

DE

Аналитични умения



Издръжливост



Лична отговорност



Оперативна готовност



Способност за вземане на решения



Насочено към конкретни резултати действия



Цялостно мислене



Правдоподобност



Инициатива



Иновационен дух



Умение за общуване



Отвореност към промени



Оптимизъм



Способност за решаване на проблеми



Ръководене, ориентирано към целите



Надеждност
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Country
Competences

LT

Analitiniai gebėjimai
Управление на взаимоотношенията с клиенти



Способност за диалог/Ориентация към клиента



Лична отговорност



Способност за вземане на решения



Мултидисциплинарни знания



Експертни знания и опит



Инициатива



Умение за общуване



Умение за разработване на концепции



Познаване на пазара



Нормативно-етична настройка



Отвореност към промени



Планово-ориентирано поведение



Красноречие



Надеждност
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Country
Competences

BG

Аналитични умения



Издръжливост



Умение за преценка



Делегиране



Лична отговорност



Способност за вземане на решения



Експертни знания и опит



Инициатива



Умение за общуване



Последователност



Познаване на пазара



Стимулиране на служителите



Организационна способност



Активност



Умение за работа в екип



Ръководене, ориентирано към целите



Надеждност
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Country
Competences

LV

Аналитични умения



Готовност за изпълнение



Делегиране



Способност за вземане на решения



Желание за експериментиране



Мултидисциплинарни знания



Правдоподобност



Даване на стимул



Умение за общуване



Способност за сътрудничество



Управление на взаимоотношенията с клиенти



Познаване на пазара



Отвореност към промени



Оптимизъм



Планово-ориентирано поведение



Ръководене, ориентирано към целите
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Country
Competences

SI

Адаптивност



Готовност за изпълнение



Постоянство



Издръжливост



Дисциплина



Лична отговорност



Способност за вземане на решения



Цялостно мислене



Иновационен дух



Умение за общуване



Лоялност



Нормативно-етична настройка



Отвореност към промени



Оптимизъм



Планово-ориентирано поведение



Ръководене-ориентирано към целите
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