
Czy lubisz 
swoją pracę?



Oceń czy w większości się zgadzasz
(TAK), czy w większości się nie zgadzasz
(NIE) z poniższymi stwierdzeniami na
temat Twojej pracy...

START



#1 Cieszy mnie niemal każdy dzień w mojej pracy   
TAK | NIE

#2 Obecna praca jest kamieniem milowym 
w mojej karierze i chcę dalej tu pracować, 
aby mieć szansę na lepsze możliwości 
w przyszłości    
TAK | NIE

#3 Jestem obecnie bardziej zainteresowana_y tą
pracą, niż jak zaczynałam_em
TAK | NIE



#4 Myślę, że zmierzam w kierunku odnalezienia
swojego powołania w tej pracy, albo
prawdopodobnie już je znalazłam_em  
TAK | NIE

#5 Cieszę się, że niemal codziennie mogę 
uczyć się nowych rzeczy 
 TAK | NIE

#6 Niepowodzenia w pracy mnie nie zniechęcają.
Nie poddaję się tak łatwo   
TAK | NIE



#7 Lubię ustanawiać osobiste i zawodowe cele,
a obecna praca pozwala mi je realizować
TAK | NIE

#8 Mogę realizować swoje zawodowe obowiązki
w sposób, który osobiście uważam za
najbardziej efektywny. Mam dużą niezależność
TAK | NIE

#9 Lubię współpracę z moim zespołem/kolegami
i koleżankami z pracy. To jeden z największych
plusów tej pracy
TAK | NIE
 



#10 Pracuję sumiennie i ciężko, żeby być
coraz lepszą_ym w pracy. Mam nadzieję, że
zostanę ekspertem, co pozwoli mi na awans
i dalszy rozwój
TAK | NIE

SPRAWDŻ SWÓJ WYNIK



Za każdą odpowiedź, przy której zaznaczyłaś_eś
„TAK”, przyznaj sobie 1 punkt.

1 – 2 pkt | Pracujesz, żeby móc się utrzymać i
przeżyć. Twoja obecna praca to
prawdopodobnie tylko „robota”

2 – 4 pkt | Lubisz swoją pracę, ale szału nie ma.
Gdyby zaproponowano mi inną, lepszą posadę,
nie wahałabym się/nie wahałbym się.



4 - 6 pkt | Stajesz się coraz bardziej
wytrwała_y w realizowaniu swoich
zawodowych celów. Twoja praca jest tym, co
cenisz. Z każdym dniem coraz bardziej

6 - 8 pkt  | Prawdopodobnie znalazłaś_eś
swoje powołanie.

8 - 10 pkt | Wspaniale! Chyba każdy chciałby
być na Twoim miejscu :)



Cieszę się, że zrobiłeś_aś ten test!
 

Ile zdobyłeś_zdobyłaś punktów?
 

Masz pracę wręcz idealną czy
rozmyslasz nad zmianami?

 
Patrycja PolaczukR

z Love My Job


