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Pattern Attainer

Karakter
Bersahabat, tenang Setia, tekun dan telaten Termotivasi menyelesaikan tugas Didasarkan pada metode
mencoba atau pengujian
Weakness
Sewaktu-waktu terlihat menjauh atau menjaga jarak Dapat terlihat kurang teratur dalam menjalankan
tugas Hanya mengantungkan pada sesuatu yang telah terbukti atau keyakinan diri
Profil
Pribadinya menunjukkan gaya objektif dan analitis. Ia dapat berperan sebagai orang yang mandiri, tetapi
juga menyenangi bekerja sebagai bagian dari tim. Ia memiliki dorongan motivasi dari dalam diri sendiri
daripada lingkungan luar, terutama dari tujuan pribadinya dan kehendak dirinya untuk menyelesaikan
tugas secara benar dan menjadi "pemenang". Tugasnya mungkin akan bersinggungan dengan
pertimbangannya terhadap orang lain yang menyebabkan tampak kurang peduli atau mengambil jarak.
Ketika hubungan tidak baik, akan menyebabkan dirinya merasa terganggu. Ia menunjukkan perhitungan
yang tepat dan dapat berhasil dalam berbagai bidang. Ketenangannya dan karakter stabil menjadikan ia
cukup baik sebagai pemimpin dan memberikannya kemampuan merencanakan apa yang dikerjakan dan
mengerjakan apa yang direncanakan. Keyakinan dirinya mendorong keberhasilannya, meski ketika
dihadapkan pada situasi yang rumit. Ia mungkin memfokuskan lebih pada kualitas hasil daripada siapa
yang menghasilkannya. Ia cukup mampu bertahan lama dalam suatu proses kerja yang membutuhkan
banyak waktu, ia akan lebih baik didorong pada nilai dan hubungan kerja, bukan hanya pada tugas apa
yang harus dikerjakan. sebagai orang praktis, melakukan evaluasi diri dan orang lain berdasarkan hasi.
Ybs dapat menggabungkan kekuatan antara kesabaran dan dukungan. Ia menyukai penyelesaian dari
pekerjaan yang telah dimulai dan menjalankan tahap-tahap yang harus dilakukan. [Nama] cenderung
bekerja dengan sedikit orang atau independen, tidak suka dikejar-kejar target atau tertekan. Hasil
terbaik didapat dari cara dan irama kerjanya sendiri. Ketenangan dan ketekunan menghasilkan sesuatu
yang positif. Determinasi kerja dan kestabilan kerja ditunjukkan dengan kesabaran dan terbuka dengan
ide yang ada, memiliki keyakinan yang mendalam terhadap apa yang dikerjakan. Menikmati situasi
santai, tenang dan merasa yakin dengan sikap optimismenya, ybs memanfaatkan logika untuk mengambil
keputusan. Pada situasi yang menyenangkan ia dapat membuat keputusan emosional namun selanjutnya
dirinya harus diyakinkan dengan usaha yang lebih keras untuk menghasilkan sesuatu yang
diinginkannya.




