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Organizování pracovní činnosti
Tento člověk vytváří kolem sebe plánované, strukturované pracovní prostředí, ale uskutečňuje je neformálním, uvolněným
způsobem. Cílů dosahuje co možná efektivně, ale odmítá být svázán nějakými pravidly a v práci a ve svém týmu dává
přednost prostému pořádku a určitému prvku prediktability.
Má potřebu úzké spolupráce s druhými a těší ho vést nějaký tým, kde může využít své schopnosti ovlivňovat a motivovat
druhé k dosahování jasně určených cílů.
Dovede prací pověřovat druhé, pečlivě je seznámí s jejich úkoly a umí v nich vyvolat nadšenou podporu, aniž by musel stále
na ně dohlížet.

Plnění termínů a organizování času
Ačkoli je při sestavování plánu silně orientovaný na cíl a patřičně disciplinovaný, může se stát, že se v nich dostatečně
neobráží pozornost, kterou věnuje druhým lidem. Má sklon k impulsivnosti a nejenom že bývá vtahován do věcí mimo svůj
obor, což ho okrádá o čas, ale dokonce se k tomu může - on sám i za svůj tým - zavazovat. Tyto sklony, právě tak jako jeho
snaha pracovat metodicky a jemu vyhovujícím tempem, mohou k plnění termínů přidávat zbytečný stres.
Tento člověk se také může bránit kontrole a pokusy poskytnout mu pomoc může vnímat jako kriticismus. Ze strany
nadřízeného bude asi zapotřebí určité vedení v určování priorit, ale mělo by se tak dít spíše "zpovzdálí" a nepřímo, aniž by
se tím narušovala touha tohoto člověka po nezávislosti a autoritě.

Poskytování informací či služeb
Tento člověk je nejen výtečným komunikátorem, ale má také velkou schopnost dotahovat věci do konce, což vede k
dobrému a spolehlivému výkonu jeho servisní role.
Opakovaná činnost a rutina mu sice nevadí, ale aby zůstal motivován, potřebuje jednoznačné náročnější výzvy. Asi nebude
dostatečně pozorný k detailům, ale důležité složky své role bude většinou plnit na vysoké úrovni, a to díky své důkladnosti a
silné orientaci na výsledky.
Bude mu zatěžko déledobě zaměřovat pozornost na vysoce detailní nebo technicko-odborné informace a takovou činností
raději pověří druhé. Rád se zabývá informacemi, které jsou různorodé a spíše obecné povahy, a takové také umí získat
prostřednictvím svých četných kontaktů.

Zajištění kvality a přesnosti
Při své důkladnosti a orientaci na výsledky bude většinou odvádět vysoce kvalitní práci. Když na tom bude záviset důležitý
výsledek, bude houževnatě usilovat o perfektnost, někdy však může udělat triviální chyby v důsledku vrozené neschopnosti
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soustředit se na drobné detaily.
Detailní prací raději pověří druhé, zvlášť půjde-li o opakující se banální činnost, a od nich pak bude vyžadovat práci na
vysoké úrovni kvality a přesnosti.

Řešení problémů
K problémům bude tento člověk přistupovat přímo a se záměrem co nejdříve obnovit uspořádané mezilidské vztahy, bez
zbytečných tenzí. Proto také často spolehne na intuici a vyhne se zdlouhavému a do hloubky jdoucímu vyšetřování.
Bere na vědomí pocity druhých a nejen že uvítá jejich názory na daný problém, ale málokdy přijme rozhodnutí, které by se
někoho dotklo nebo by ho poškodilo. Nemá-li jinou možnost, dovede být i tvrdý, ale takovému jednání se raději vyhne.
Záleží-li na tom důležitý výsledek, může k řešení problému zaujmout více metodický přístup, i když ten může spočívat spíše
v pouhém vstřebávání informací, než v jejich rozsáhlejší analýze a promýšlení. Vyvaruje se zavádění změny "pro změnu
samu" a dá přednost neporušování zaběhnuté rutiny. V přístupu k problémům se nebude cítit příliš vázaný konvencí nebo
hospodářskou politikou podniku.
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