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Klasifikimi
i individëve
në 4 profile
të stileve të 
të punuarit:

PIONEERS (PIONIERËT)

INTEGRATORS (INTEGRUESIT)

GUARDIANS (ROJTARËT)

DRIVERS (NXITËSIT)

Pionierët janë individë të cilët 
pëlqejnë të marrin risk, kërkojnë 
gjëra të reja, janë energjikë dhe 
spontan duke nxitur ide inovatore
në ambientin e punës. Pionierët
identifikohen më së miri me 
fjalën mundësi, janë të fokusuar 
për të kuptuar gjithë panoramën
e situatës dhe nuk fokusohen në 
detaje.

Rojtarët janë persona të 
organizuar, shumë racional dhe 
të kujdesshëm. Ata identifikohen 
më së miri me fjalën stabilitet, 
janë logjikë, pëlqejnë numrat, 
janë shumë metodikë.

Integruesit janë persona të 
orientuar drejt njerëzve dhe 
ndërtimit të marrëdhënieve 
pozitive me ta. Ata 
identifikohen më së miri me 
fjalën marrëdhënie, 
pëlqejnë krijimtarinë dhe 
punën në grup. Ndonjëherë 
janë persona emotiv ndaj 
duhet treguar kujdes duke 
patur më shumë ndjeshmëri 
gjatë bashkëpunimit dhe 
diskutimeve me ta.

Nxitësit janë persona me ide 
të qarta, e dinë shumë mirë 
se çfarë duan dhe si ta 
arrijnë atë.

Nxitësit identifikohen më së 
miri me fjalën sfidë por 
ndonjëherë janë më të 
fokusuar tek numrat sesa
tek njerëzit dhe për këtë 
arsye mund të perceptohen 
si persona shumë striktë.

Një produkt i orientuar drejt biznesit dhe i fokusuar në sjelljen 
njerëzore, i ndërtuar nga Deloitte në bashkëpunim me shkencëtarë 
nga fusha e neuro-antropologjisë dhe gjenetikës, për të identifikuar 
dhe kategorizuar individët, në katër profile të stileve të të punuarit.

“Business Chemistry” është shumë i lehtë për t’u përdorur dhe gjen 
zbatim jo vetëm në fushën profesionale por edhe në ndërtimin e 
marrëdhënieve të shëndosha në jetën personale. Mendoni për një
moment për personat me të cilët keni bashkëpunuar së fundmi në 
fushën profesionale dhe të të bërit biznes. Me shumë mundësi me 
disa prej tyre do të kishit dëshirë të bashkëpunonit në vazhdim dhe 
me disa të tjerë jo. Ne në jetën tonë të përditshme përdorim fjalën 
kimi, për të përshkruar marrëdhëniet me njerëzit. Nëpërmjet fjalës 
kimi, ju arrini të shprehni se përse me disa njerëz shkoni më mirë dhe 
me disa jo. Duke përdorur “Business Chemistry” të Deloitte do të keni 
mundësi të kuptoni edhe arsyet që ju çojnë në këtë përfundim.
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Çdo kompani mund të investojë
në këtë produkt, i cili shërben jo
vetëm për zhvillimin profesional
të punonjësve tuaj gjatë ciklit
të punësimit dhe  marrëdhënieve
me klientët, por njëkohësisht 
është një investim i cili mund t’ju 
shërbejë atyre për të ndërtuar
marrëdhënie të shëndosha me
individë të tjerë në afatgjatë.

Sipas “Business Chemistry” të 
Deloitte, ekipi më i mirë është 
ai që arrin të kombinojë më së 
mirë të katër stilet e sjelljes së
punonjësve të tij.
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“Business Chemistry” analizon 
stilin e të punuarit të çdo 
individi. Bazuar në këtë 
metodologji, ai ofron njohuri 
rreth karakteristikave të stilit të 
punës së individëve dhe 
bashkëpunimit në skuadër 
bazuar në tipare të dallueshme 
të sjelljes. Ky sistem është i 
fokusuar në ato tipare që janë 
kyç për sjelljen në biznes, si 
mënyra e marrjes së vendimeve, 
e procesimit të informacionit,
e qasjes ndaj riskut dhe stili i 
komunikimit të individit me të 
tjerë.

 

 

 

në kuadër të punës në grup për 
të arritur qëllimet e vendosura.

“Business Chemistry” është i 
orientuar ndaj ndërveprimit 
me të tjerët. 
Është një sistem i cili
nëpërmjet metodologjisë së 
tij në analizimin dhe 
krahasimin e të dhënave, të 
gjeneruara nga përgjigjet e 
dhëna si edhe në pyetësorin e 
hartuar me këtë qëllim, shkon 
përtej të kuptuarit të vetes. 
Kjo metodë fokusohet në 
shume teste personaliteti dhe 
është e menduar për të 
njohur preferencat dhe stilet 
e të tjerëve duke u fokusuar 
në sjelljet e tyre të matshme, 
lehtësisht të vëzhgueshme 
dhe të orientuara drejt 
biznesit.

Pse “Business 
Chemistry” i Deloitte? Si organizohet?

Pasqyrime të personalizuara 
për individ dhe për ekipin. 
“Business Chemistry” hedh 
dritë mbi dinamikën e ekipit 
duke nxjerrë në pah aspektet 
unike të secilit, duke mbajtur në 
konsideratë edhe përbërjen e 
grupit në tërësi. Analiza e 
përbërjes së ekipit siguron një 
perspektivë mbi pikat e forta dhe 
të dobëta të gjithsecilit. 
Gjithashtu ndihmon për të 
evidentuar fushat ku ka
keqkuptime me qëllim 
eliminimim e tyre dhe 
shfrytëzimin sa më të mirë të 
karakteristikave të secilit individ 

“Business Chemistry” merr 
formën e një seminari (me 
lojëra), i cili mund të zhvillohet si 
një aktivitet i veçantë ose si 
pjesë e organizimeve me 
stafin.Është një produkt i 
rëndësishëm për çdo kompani 
që dëshiron të investojë në 
rritjen dhe përmirësimin e 
marrëdhënieve mes punonjësve 
të saj, performancës së 
skuadrave, rritjes së 
produktivitetit dhe shërbimit 
ndaj klientit. Çdo punonjës do të 
pajiset me një raport të detajuar 
i cili shpjegon karakteristikat 
kryesore të sjelljes për stilet që i 
identifikojnë më mirë dhe çfarë 
duhet të mbahet parasysh kur 
bashkëpunon me stile të 
ndryshme.

Qëllimi i seminarit, është që 
secili punonjës të kuptojë më 
mirë karakteristikat dalluese të 
stilit të tij dhe si të 
bashkëpunojnë me personat me 
stile të ndryshme. Në pjesën e 
parë të trajnimit, pjesëmarrësit, 
të ndarë në grupe sipas stilit që i 
identifikon më së miri, kuptojnë 
dhe përshkruajnë karakteristikat 
më tipike të stilit të tyre. Në 
pjesën e dytë të trajnimit 
pjesëmarrësit kuptojnë si të 
përshtaten me 

stilet e tjera, e gjitha kjo e 
organizuar nëpërmjet skenarëve 
nga jeta profesionale të cilat
sigurojnë ndërveprim të lartë 
mes pjesëmarrësve nëpërmjet 
metodologjisë me lojëra.

“Business Chemistry” gjen 
aplikim shumë të rëndësishëm 
edhe në ndërtimin e aftësive të 
shitjes apo përmirësimin e 
shërbimit ndaj klientit.

“Business Chemistry” paraqitet 
në formë aq të kuptueshme nga 
ana jonë, sa karakteristikat 
dalluese të secilit stil mund të 
mbahen mend lehtë dhe të 
zbatohen jo vetëm në punë, por 
kudo në jetë.

Aplikimi i thjeshtë dhe 
sistem i sofistikuar. Sistemi 
është i ndërtuar mbi 
algoritme të hartuara
për të vlerësuar sjelljet dhe 
preferencat tona, rezultatet e 
të cilit përkthehen në veprime 
të thjeshta të cilat janë të 
lehta për t’u kuptuar, zbatuar 
dhe mbajtur mend.
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