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Този профил е съставен на база на 
попълнени от желаещият психометрични 

въпросници, обработени от обучени 
професионалисти, представляващи

Analysingminds Ltd

Този профил е  ЛИЧЕН и КОНФИДЕНЦИАЛЕН. 
Този инструмент не би следвало да се използва за набиране на персонал, 

преназначаване или взимане на крайни решения. Тези решения следва да се 
използват само след консултация с професионален кариерен консултант или 

психолог.
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“Колкото по- добре познаваш себе си, толкова по-
успешни решения ще взимаш в живота си”
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КАКВО Е ЛИЧЕН КАРИЕРЕН ПРОФИЛ?
Този шаблон е предназначен да ви покаже какво ще получите след закупуване на ЛИЧЕН 
КАРИЕРЕН ПРОФИЛ. Целта му е да даде цялостен преглед на вашите умения и да ви 
помогне да подобрите живота си и изградите кариера. Екипът ни насърчава личното 
себепознание и разгръщането на потенциала на всеки човек, за това Ви предлагаме личен 
профил и списък с професии, които са подходящи за Вас. Профилът, който изготвяме ще 
Ви помогне в избора на подходящи учебни предмети или специалности за образование, 
за да напредвате в кариерата си или да придобиете нови умения.Профилът включва и 

лист с подохдящи за вас професии.

AnalysingMinds разрушава бариери, използвайки Психологически, Психометрични 
инструменти и решения, както и Астрология, за да помогне на всеки човек да погледне 

по – надълбоко, да преоткрие потребностите и достигне нови висоти

Средната дължина на Кариерен Психологически Профил е
 средно 10 страници
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КАРИЕРЕН профил
Г-н Петър Иванов
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КАКВО СЪДЪРЖА КАРИЕРНИЯТ 
ПРОФИЛ?

ВЪВЕДЕНИЕ

КАКВО ДА ОЧАКВАМ ОТ МОЯ ПРОФИЛ

РАЗЛИЧНИ ЛИЧНОСТНИ ПРОФИЛИ И ТЯХНАТА РОЛЯ В ОБЩЕСТВОТО

ВЪТРЕ ВЪВ ВАШИЯ ПРОФИЛ

  
  КАКВА Е ВАШАТА ЛИЧНОСТ
  Лични предпочитания и интереси
  Как приемате информация и взимате решения
  Подходящи професионални сфери за развитие
  Интереси
  Потребности
  Ценностна система
  Мотивация
  Лични способности
  Списък с подходящи за вас професии    

      
АМБИЦИИ И ИНТЕРЕСИ

ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛИЧНОСТНО ИЗРАСТВАНЕ “КАК ДА УПРАВЛЯВАМ ЖИВОТА СИ“

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...
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AM е концентрирана в изследването на съзнанието, способностите на мозъка 
и човешкото поведение. Нашата мисия е да подпомогнем преоткриването, 
комуникацията и прилагането на психологическия опит в полза на обществото, 
с цел подобряване живота на хората. Ние вярваме, че колкото по- добре 
познаваш себе си, толкова по-успешни решения ще взимаш в живота си. 

Със закупуване на вашият ЛИЧЕН КАРИЕРЕН профил вие ще откриете онази 
вътрешна сила, която дава възможност на всички нас да процъфтяваме.
Профилът ще ви помогне да:      

Откриете кои са най-подходящите професии за Вас

Откриете Вашите силни и слаби страни

Откриете Вашите поведенчески умения

Разберете Вашият стил на комуникация

Изберете Вашата професия, така, че да е в синхрон с Вашата личност

Повишите Вашата осъзнатост в процеса на учене, за да се възползвате максимално от 
професионалното си образование

и още…

 
В AM ние целим да повишим благосъстоянието на човека и представянето му 
в живота на организацията и работното място, чрез насърчаване на лично и 
организационно профилиране. Ние вярваме, че нашият живот символизира 
пътуването на героя. Това е психологическа метафора за съзряването на нашето 
съзнание. Това е една от най – старите приказки в света –  легендата за обикновеното 
момче, което се стреми да се превърне в герой. Сценарият е подобен навсякъде 
по света, независимо от култура, раса или религия. И той не е въображаем или 
фиктивен, а се основава на дълбоко архетипно ниво в колективното подсъзнавано.

 ОТКРИЙТЕ ВАШИЯТ ПЪТ КЪМ УСПЕХА!

Поръчай своя Профил СЕГА! 

Не се страхувай да погледнеш по - надълбоко,

Да преоткриеш потребностите си и

Достигнеш нови висоти!
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