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Chestionar de slujbe McQUAIG     
 
 
 
 
 
 
The McQuaig Job Survey® este conceput astfel încât să ajute organizaţia 
dumneavoastră să definească cerinţele de comportament pentru poziţii de lucru 
specifice. 
  
Pe măsură ce avansaţi în completarea acestui Survey, descrieţi cum credeţi că ar 
efectua slujba candidatul ideal mai de grabă decât să descrieţi cum o îndeplineşte la ora 
actuală o persoană reală. 
 
Fiţi sigur că vă concentraţi asupra comportamentelor esenţiale succesului şi subliniaţi-le 
mai puţin pe acelea pe care ar fi doar bine să existe în plus. 

 
                  Cum completaţi formularul: 
 

Veţi găsi douăzeci şi unu de declaraţii sau grupuri de cuvinte.  Ierarhizaţi fiecare 
cuvânt sau declaraţie în ordinea în care consideraţi că descrie cel mai bine 
poziţia de lucru specifică. 
 

A CEL�MAI�IMPORTANT�COMPORTAMENT
B AL�DOILEA�COMPORTAMENT�CA�IMPORT
C AL�TREILEA�COMPORTAMENT�CA�IMPOR
D CEL�MAI�PUŢIN�IMPORTANT�COMPORTAM

 

 
         Fiecare set trebuie să conţină câte un singur A, B, C şi D. 

 
Exemplu: 

Corect                                            Incorect 
A B
D D
C B 

Este cooperant 
Acţionează asertiv 
Este calm 
Îi cooptează pe alţii B 

     Este cooperant 
Acţionează asertiv 
Este calm 
Îi cooptează pe alţii A 

 
 
 
Sunteţi rugat să contactaţi interpretul McQuaig pentru organizaţia dumneavoastră pentru 
ajutor în folosirea şi notarea acestui formular. 
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POZIŢIA EVALUATĂ: DATA: 

NUMELE: TITLUL: 

COMPANIA: 

 
          Fiecare set trebuie să conţină câte un singur A, B, C şi D. 
 

PENTRU�A�AVEA�SUCCES�ÎN�ACEASTĂ�SLUJBĂ�ESTE�NEVOIE�DE�O�PERSOANĂ�CARE: 
 

   

   

   

1.                                este competitivă 

are o atitudine pozitivă 

lucreză într-un ritm uniform 

respectă autoritatea  

2.          este întotdeauna perfectionist 

ia uşor decizii 

este uşor sociabil 

nu este deranjat de lucrări repetitive  

3.                      este gata să ajute pe alţii 

este controlat 

lucrază în cadrul regulamentului companiei 

acceptă cu plăcere responsibilitatea  

 

   4.       nu exercită presiune asupra celorlalţi 

respectă procedurile de lucru standard  

este întreprinzător 

este convingător  

5.                               nu scapă ocazia 

are încredere în alţii 

evită stabilirea unor termene care nu sunt necesare 

îi placă să facă lucrurile personal  

6.                  are nevoie să aibă realizări 

comunică bine 

îşi păstrează calmul 

ste bine organizat  
 

   7.                 este exact şi precis 

este un individualist  

înţelege oamenii 

stabileşte metode de rutină  

8.               menţine controlul de calitate 

face să se întâmple ceva 

se simte confortabil cu lumea 

are un efect calmant asupra altora  

9.      nu are nevoie de schimbări continui 

se specializează în domeniul de lucru 

este ambiţios 

îi face plăcere să-i influenţeze pe alţii  
 

   10.   este plin de încredere de sine în afacerile cu alţii 

nu stârneşte probleme 

lucrează cu multă grije 

atacă problemele cu agresivitate  

11.                    este relaxat şi comod 

accepta bine direcţiile 

îşi stabileşte ţeluri 

este optimist  

12.                    doreşte să fie recunoscut 

este plin de entuziasm 

rămâne temperat în reacţii 

este cooperant  
 

   13.                    face prieteni uşor 

are răbdare cu lumea  

este conştiincios 

se străduieşte să reuşească  

14.                                  este expresiv 

nu se enervează uşor 

urmează instrucţiunile 

doreşte să câştige  

15.                    lucrează bine în colectiv 

te poţi baza pe el 

este atent la detalii 

ia riscuri  
 

   16.   doreşte să obţină rezultate concludente 

face o impresie bună  

este de încredere 

lucrează bine sub supravegher  

17.                          este foarte meticulos 

are nevoie de provocare 

este prietenos şi sociabil 

îi place stabilitatea  

18.                    îi plac lucrurile bine făcute 

îi place să aibă autoritate 

este vorbăreţ 

este consecvent  
 

   19.     lucrează în şabloanele existente 

se fereşte de riscuri  

asumă conducerea în mod natural 

este amuzant  

20.                                  este sistematic 

este previzibil în performanţe 

este un conducător 

iubeşte cu adevărat oamenii  

21.  abordează situaţiile dificile în mod direct 

este sociabil şi extravertit 

produce rezultate uniforme 

urmează regulile  

MULŢUMIM. 
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