MODEL D’INFORME LABORAL PREMIUM
ANÀLISI DE LA PERSONALITAT
El subjecte analitzat, és constant, educat, conservador i extravertit. És una persona
ferma i perseverant en la consecució dels seus objectius, amb una pinzellada de
tossudesa i obstinació, que a la vegada li serveixen de trampolí per a mantenir elevada
la seva motivació personal.
Està molt vinculat al passat, a les experiències viscudes i els records, raó per la qual
pot caure en la rutina i en la por als canvis. Amb tot, canalitza molt bé la seva energia,
fruit (com dèiem), de les experiències viscudes que han enfortit el seu ego emocional i
l'han dotat de la capacitat de sobreposar-se davant de les adversitats.
És una persona optimista; si bé, en ocasions pot arribar a manifestar-ho de manera
compulsiva; circumstància aquesta, que intenta controlar en el pla conscient; ja que
existeix autodomini i control emotiu. En l'àmbit afectiu evidencia un cert "narcisisme",
que busca nodrir-se de l'estima i els elogis dels altres.
RELACIONS SOCIALS
Tot i ser una persona diplomàtica i cortés, s'observa l'existència de dificultats en el
tracte i en les relacions amb els altres. Aquests problemes de comunicació, fan que
adopti una posició de defensa davant de l'entorn; ja que la persona es receptiva, però
també influenciable i sensible. Es tracte d'un mecanisme d'autoprotecció del seu jo.
Altrament, s'aprecien en l'escrit signes grafològics que indiquen, que el subjecte busca
amb els altres un contacte interessat, egocèntric. És el que en grafologia anomenem
com "amistat interessada". Sens dubte és una àrea de millora sobre la qual treballar,
per evitar actituds de desconfiança i alhora fomentar valors com el treball en equip i la
cohesió de l'organització.
VALORACIÓ LABORAL
Es tracte d'un bon professional, aspecte grafològic que apareix molt marcat i de forma
reiterativa durant tot l'escrit. El rendiment la laboral es bo, òptim podríem dir, en tots els
àmbits. És una persona optimista, dinàmica, constant, resilient i amb autodomini. Té
aspiracions de caire professional; i si bé, es conscient de que actualment no té els
mèrits suficients per dur-les a terme, treballarà de valent per assolir els objectius
marcats. Tanmateix, s'esforçarà per aconseguir el favor dels seus caps.

Rendiment laboral:

