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Country
Competences

DE

LT

BG

LV

Analītiskās spējas









Pielāgošanās spējas

SI



Spēja rīkoties



Neatlaidība




Stresa noturība





Novērtēšanas spējas





Attiecību vadība



Deleģēšana



Atvērtība dialogam





Disciplinētība



Pašpaļāvība



Gatavība rīkoties



Spēja pieņemt lēmumus



Mērķorientēta rīcība











Vēlme eksperimentēt









Starpdisciplinārās zināšanas



Eksperta zināšanas



Holistiska domāšana



Ticamība








Spēja citus iedvesmot



Iniciatīva



2





This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reﬂects the views only of the author, and the Commission cannot
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

Country
Competences

DE

Spēja mēģināt ko jaunu



Komunikācijas prasmes



LT

BG

LV

SI




Konsekventa rīcība









Konceptuālās spējas



Spējas sadarboties



Lojalitāte



Tirgus pārzināšana



Darbinieku attīstīšana







Ētiska attieksme



Atvērtība izmaiņām



Optimisms







Organizatoriskās spējas



















Plānošanas spējas



Spēja risināt problēmas



Runas spējas



Enerģiskums



Spēja darboties komandā



Mērķorientēta vadība



Uzticamība



Vēlme mācīties







3

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reﬂects the views only of the author, and the Commission cannot
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

Country
Competences

DE

Analītiskās spējas



Stresa noturība



Pašpaļāvība



Gatavība rīkoties



Spēja pieņemt lēmumus



Mērķorientēta rīcība



Holistiska domāšana



Ticamība



Iniciatīva



Spēja mēģināt ko jaunu



Komunikācijas prasmes



Atvērtība izmaiņām



Optimisms



Spēja risināt problēmas



Mērķorientēta vadība



Uzticamība
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Country
Competences

LT

Analītiskās spējas



Attiecību vadība



Atvērtība dialogam



Pašpaļāvība



Spēja pieņemt lēmumus



Starpdisciplinārās zināšanas



Eksperta zināšanas



Iniciatīva



Komunikācijas prasmes



Konceptuālās spējas



Tirgus pārzināšana



Ētiska attieksme



Atvērtība izmaiņām



Plānošanas spējas



Runas spējas



Uzticamība



5

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reﬂects the views only of the author, and the Commission cannot
be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."

Country
Competences

BG

Analītiskās spējas



Stresa noturība



Novērtēšanas spējas



Deleģēšana



Pašpaļāvība



Spēja pieņemt lēmumu



Eksperta zināšanas



Iniciatīva



Komunikācijas prasmes



Konsekventa rīcība



Tirgus pārzināšana



Darbinieku attīstīšana



Organizatoriskās spējas



Enerģiskums



Spēja darboties komandā



Mērķorientēta vadība



Uzticamība
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Country
Competences

LV

Analītiskās spējas



Spēja rīkoties



Deleģēšana



Spēja pieņemt lēmumus



Vēlme eksperimentēt



Starpdisciplinārās zināšanas



Ticamība



Spēja citus iedvesmot



Komunikācijas prasmes



Spēja sadarboties



Vēlme mācīties



Tirgus pārzināšana



Atvērtība izmaiņām



Optimisms



Plānošanas spējas



Mērķorientēta vadība
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Country
Competences

SI

Pielāgošanās spējas



Spēja rīkoties



Neatlaidība



Stresa noturība



Disciplinētība



Pašpaļāvība



Spēja pieņemt lēmumus



Holistiska domāšana



Spēja mēģināt ko jaunu



Komunikācijas prasmes



Lojalitāte



Ētiska attieksme



Atvērtība izmainām



Optimisms



Plānošanas spējas



Mērķorientēta vadība
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