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Pot fi antreprenor? / Can I be an Entrepreneur? 

 

Disponibil la: http://www.careerplanet.co.za/page/do-i-fit-the-profile-of-an-entrepreneur  

 

Condiții de aplicare: 

- Cunoașterea limbii engleze 

 

Descriere: 

Setul de 15 întrebări de verificare este construit atât ca o trecere în revistă a calităților 

recomandabile pentru începerea unei afaceri (conform instrucțiunilor, ar trebui răspuns cu “Da” la 

fiecare) cât și probabil ca un mecanism de motivare, dat fiind faptul că orice antreprenor-debutant 

posedă o doză considerabilă de entuziasm, atribuindu-și trăsături favorabile: 

 

“01. Aveți credință de sine: cred în mine, produsul și serviciul meu; 

02. Aveți experiență relevantă: Sunt experimentat în domeniul ales de mine; 

03. Pot merge mai departe: sunt auto-motivat și pot să mă descurc cu sarcinile care nu ma bucura 

în mod special;  

04. Au aptitudini organizatorice: Sunt organizat și pot stabili priorități pentru maximizarea 

eficienței mele; 

05. Obiective realiste: am stabilit obiective realiste și am lucrat pentru a le atinge; 

06. Lucrez cu înțelepciune: lucrez inteligent pentru a-mi păstra sănătatea;  

07. Îmi asum responsabilitatea: Îmi asum responsabilitatea pentru acțiunile mele și reparăm 

greșelile ușor și rapid  

08. Determinare: continui să lucrez spre obiective pe termen lung, în ciuda eșecurilor inevitabile  

09. O atitudine pozitivă: văd potențialul într-o situație și muncesc pentru a o realiza. 

10. Manipulez bine stresul: sunt optimist și gestionez situații stresante cu o atitudine pozitivă  

11. Am aptitudini de comunicare: Eu exprim idei și sentimente logic, atât oral cât și în scris  

12. Muncesc din greu: mă ocup de muncă cu entuziasm și un nivel ridicat de energie  
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13. Am o structură de sprijin: familia și prietenii îmi susțin decizia de a începe o afacere  

14. Focus: Odată angajat, mă axez pe obiectivele mele principale  

15. Automotivat: pot lucra singur pentru perioade lungi de timp”. 


