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Country
Competences

DE

LT

BG

LV

Analitiniai gebėjimai









Gebėjimas prisitaikyti

SI



Gebėjimas veikti, imtis veiksmų



Atkaklumas




Gebėjimas atsispirti streui





Gebėjimas į(si)vertinti





Santykių kūrimo gebėjimai




Gebėjimas deleguoti, paskirstyti įpareigojimus

Įsijautimas į klientą, atvirumas dialogui






Disciplinuotumas, taisyklių, normų laikymasis

Pasitikėjimas savimi



Pasiruošimas veiklai, veiksmams



Sprendimų priėmimo gebėjimai



Veikimas dėl rezultato











Noras eksperimentuoti, bandyti









Tarpdalykinės žinios



Dalykinės žinios



Holistinis, visaapimantis mąstymas



Atvirumas








Skatinimo gebėjimai



Iniciatyvumas
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Country
Competences

DE

Gebėjimas imtis naujovių



Komunikaciniai, bendravimo gebėjimai



LT

BG

LV

SI












Konstruktyvumas, gebėjimas išskirti svarbiausia

Tikslingumas (atkaklumas ir laviravimas)



Gebėjimas kooperuotis



Lojalumas



Rinkos žinios



Asmeninis tobulėjimas







Etiškumas



Atvirumas



Optimizmas







Organizaciniai gebėjimai



















Gebėjimas planuoti



Gebėjimas spręsti problemas



Sklandumas



Energingumas



Gebėjimas veikti komandoje



Tikslingas vadovavimas



Patikimumas



Noras išmokti
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Country
Competences

DE

Analitiniai gebėjimai



Gebėjimas atsispirti streui



Pasitikėjimas savimi



Pasiruošimas veiklai, veiksmams



Sprendimų priėmimo gebėjimai



Veikimas dėl rezultato



Holistinis, visaapimantis mąstymas



Atvirumas



Iniciatyvumas



Gebėjimas imtis naujovių



Komunikaciniai, bendravimo gebėjimai



Atvirumas



Optimizmas



Gebėjimas spręsti problemas



Tikslingas vadovavimas



Patikimumas
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Country
Competences

LT

Analitiniai gebėjimai



Santykių kūrimo gebėjimai



Įsijautimas į klientą, atvirumas dialogui



Pasitikėjimas savimi



Sprendimų priėmimo gebėjimai



Tarpdalykinės žinios



Dalykinės žinios



Iniciatyvumas



Komunikaciniai, bendravimo gebėjimai



Tikslingumas (atkaklumas ir laviravimas)



Rinkos žinios



Etiškumas



Atvirumas



Gebėjimas planuoti



Sklandumas



Patikimumas
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Country
Competences

BG

Analitiniai gebėjimai



Gebėjimas atsispirti stresui



Gebėjimas į(si)vertinti



Gebėjimas deleguoti, paskirstyti įpareigojimus



Pasitikėjimas savimi



Sprendimų priėmimo gebėjimai



Dalykinės žinios



Iniciatyvumas



Komunikaciniai, bendravimo gebėjimai



Konstruktyvumas, gebėjimas išskirti svarbiausia



Rinkos žinios



Asmeninis tobulėjimas



Organizaciniai gebėjimai



Energingumas



Gebėjimas veikti komandoje



Tikslingas vadovavimas



Patikimumas
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Country
Competences

LV

Analitiniai gebėjimai



Gebėjimas veikti, imtis veiksmų



Gebėjimas deleguoti, paskirstyti įpareigojimus



Sprendimų priėmimo gebėjimai



Noras eksperimentuoti, bandyti



Tarpdalykinės žinios



Atvirumas



Skatinimo gebėjimai



Komunikaciniai, bendravimo gebėjimai



Gebėjimas kooperuotis



Noras išmokti



Rinkos žinios



Atvirumas



Optimizmas



Gebėjimas planuoti



Tikslingas vadovavimas
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Country
Competences

SI

Gebėjimas prisitaikyti



Gebėjimas veikti, imtis veiksmų



Atkaklumas



Gebėjimas atsispirti streui



Disciplinuotumas, taisyklių, normų laikymasis



Pasitikėjimas savimi



Sprendimų priėmimo gebėjimai



Holistinis, visaapimantis mąstymas



Gebėjimas imtis naujovių



Komunikaciniai, bendravimo gebėjimai



Lojalumas



Etiškumas



Atvirumas



Optimizmas



Gebėjimas planuoti



Tikslingas vadovavimas
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