TRẮC NGHIỆM:
PHONG CÁCH LÀM VIỆC CỦA BẠN
NHƯ THẾ NÀO?

HỆ THỐNG PHẦN MỀM QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
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ĐÁP ÁN:
 Hình 1: Bạn Hiện đại sôi nổi
Bạn thích tỏa sáng và sống hết mình trong từng khoảnh khắc. Hiện tại là điều mà bạn
quan tâm nhất, không hoài niệm về quá khứ, cũng không quá lo lắng về tương lai.
Bạn dũng cảm và hăng hái, dám chấp nhận bất cứ thử thách.
Bạn sáng tạo và chăm chỉ, một khi đã được truyền cảm hứng, bạn dường như không
bao giờ cảm thấy mệt mỏi.
Bạn muốn mình là người dẫn đầu chứ không muốn phải chạy theo sự chỉ dẫn của ai
hết. Với tài nhìn xa trông rộng, bạn luôn đi trên con đường riêng của mình.
 Hình 2: Bạn thiên về hành động
Bạn là người dám làm dám chịu, sống có trách nhiệm với bản thân và thích ở một
mình.
Bạn có đầu óc tổ chức tốt, ngăn nắp, cẩn thận và thích mọi thứ ở đúng chỗ, đúng trật
tự của nó.
Bạn không phiền khi hòa mình vào đám đông, nhưng bạn vẫn thích được ở một mình
hơn.
Bạn làm việc chính xác, tỉ mỉ và có hệ thống. Rất chú trọng vào chi tiết và gần như
không có sai sót nào có thể qua được đôi mắt tinh tường của bạn.
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 Hình 3: Bạn đáng tin cậy, thực tế
Bạn là người cẩn thận, hay đề phòng và không dễ bị lừa. Bất cứ khi nào có thể, bạn sẽ
cố gắng giữ bản thân tiết chế và điềm tĩnh.
Bạn thích sự logic và thực tế trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, thường hay lo lắng và
nghĩ đến hậu quả trước khi hành động. "Luật lệ sinh ra là để tuân thủ" - đó là suy nghĩ
của bạn.
Bạn quan tâm đến mọi người xung quanh và những vấn đề tồn đọng trong xã hội.
Nhìn chung, bạn là người không bao giờ hấp tấp, bốc đồng và nóng vội, làm gì cũng
nghĩ trước nghĩ sau.
 Hình 4: Bạn ngọt ngào, đáng yêu
Bạn có tính cách dễ thương, dễ mến bẩm sinh, khiến ai nhìn cũng phải yêu mến, bao
bọc. Bản thân bạn cũng rất vô tư, ngây thơ và tốt tính.
Bạn cũng rất nỗ lực để phấn đấu đạt được thành tựu trong cuộc sống. Bạn tin rằng
không ai là hoàn hảo, song nếu bạn cố gắng, bạn sẽ khiến bản thân mình tốt hơn theo
từng ngày.
Bạn kiên nhẫn, chu đáo và biết cách thể hiện sự quan tâm đến mọi người.
Bạn thỏa mãn với những gì Thượng đế ban cho mình, luôn suy nghĩ tích cực mỗi khi
vấp ngã. Sự lạc quan cũng là một trong những điểm sáng tính cách của bạn.
Nguồn sưu tầm
Về chúng tôi/About us:
Lạc Việt luôn tự hào là đơn vị phát triển phần mềm Việt với Giải pháp Phần mềm Quản trị Nhân sự
phát hành ra thị trường sớm nhất Việt Nam ngay từ những năm đầu 1998 và là Giải pháp phần mềm áp
dụng các kỹ thuật công nghệ phát triển hiện đại, tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay/ Lac Viet is always
proud to be a Vietnamese software company that developed and released the Human Capital Solution in
early 1998, i.e. the first software application of this type in Vietnam, and it is now the software solution
applying the most advanced and newest development technology on today’s market.
Sản phẩm được xây dựng tuân thủ các yêu cầu về Quản trị chất lượng và Nguyên tắc Bảo mật quy định
theo tiêu chuẩn quốc tế CMMI Level3, ISO 9001:2015, ISO27001:2013/ This product meets the
requirements of quality management and security protection as prescribed by CMMI Level3, ISO
9001:2015, ISO27001:2013.
Sản phẩm phù hợp và đáp ứng yêu cầu theo luật định về Quản lý Lao động-Thuế Thu nhập cá nhân-Bảo
hiểm bắt buộc tại các nước Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia và sẽ phát triển đến các nước khác trong
tương lai/This product complies with the regulations on Labor, Personal income tax, Mandatory insurance
in Vietnam, China, Cambodia and will spread to many other countries in the future.
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P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, Hà Nội
Tp. Đà Nẵng
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