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adaptować się do sytuacji  prowadzić wywiady z ludźmi  

analizować dane  przeglądać archiwum  

brać udział  przekazywać  

bronić własności  przekonywać innych  

być cierpliwym  przeliczać dane  

być odpowiedzialnym  przemawiać publicznie  

być precyzyjnym  przepisywać  

być szczegółowym  przeprowadzać poszukiwania  

dbać o  przeprowadzać spotkania  

decydować  przeprowadzać nabór  

delegować  przeprowadzać wywiady  

demonstrować  przestrzegać wskazówek  

dokonywać inspekcji  przetwarzać informację  

dokonywać napraw  przewidywać  

dokonywać pomiaru  przewidywać problemy  

doradzać ludziom  przewodzić ludziom  

dostarczać rzeczy  przygotowywać materiały  

dostarczać wskazówek  przygotowywać raporty  

dotrzymywać terminów  przyjmować do pracy  

dozorować  publikować  

egzaminować  radzić sobie  

eliminować  redagować  

generować pomysły  redukować koszty  

graficznie przedstawiać informację  rejestrować dane  

gromadzić informację  rekomendować  

gromadzić materiały  rekonstruować  

gromadzić pieniądze  rekrutować ludzi  

hodować  rozmawiać  

improwizować  rozmawiać z grupą ludzi  

informować ludzi  rozprowadzać towar  

inicjować działania  rozumieć  

instalować  rozwiązywać problemy  

instruować  rozwijać zainteresowania  

interpretować dane  selekcjonować  

jednoczyć ludzi  składać całość z części  

karmić  składać propozycje  

kierować firmą  składać zamówienia  

kierować innymi  śledzić  

kierować ludźmi  słuchać  



kierować samochodem  słuchać instrukcji  

klasyfikować rzeczy  sortować  

komunikować się  sporządzać spis  

kontaktować się z innymi  sporządzać spis zajęć  

kontrolować koszty  sprawdzać dokładność  

kontrolować ludzi  sprawdzać produkty  

kontrolować sytuację  sprzedawać  

koordynować działania  stawiać czoła innym  

kopiować kreślić szkicować  studiować  

księgować  stworzyć  

kształcić  sygnalizować  

kształtować  syntetyzować  

kupować produkty  szacować  

kupować usługi  szkicować  

malować  szkolić  

montować  szybko się uczyć  

motywować innych  szybko wykonywać pracę  

myśleć logicznie  szybko załatwiać sprawy  

myśleć perspektywicznie  szyć  

nadzorować  targować się  

napisać  testować/sprawdzać  

naprawiać  tłumaczyć  

naradzać się  tłumaczyć z języka obcego  

nawiązywać kontakt  tolerować przerywania  

negocjować  tworzyć  

obchodzić się z pieniędzmi  tworzyć listę czynności do wykonania  

obchodzić się z przyrządami  uaktualniać informację  

obchodzić się ze sprzętem technicznym  uczyć innych  

objaśniać  uczyć się odnajdywać informację  

obliczać  udoskonalać  

obserwować  udzielać poparcia  

obsługiwać urządzenia  ujednolicać  

oceniać  układać w formie tabel  

oceniać jakość usług  ukończyć  

oceniać sytuację  ulepszać  

odnawiać  upraszczać  

odwiedzać ustalać kolejność  

opiekować się  ustalać harmonogram  

opracowywać materiały promocyjne  ustanawiać cele  

organizować  usuwać awarie  



organizować ludzi  uzyskiwać informację  

osiągać postawiony cel  ważyć  

pilnować  wdrażać  

pilnować sprzętu  weryfikować  

pilotować  wprowadzać  

pisać na klawiaturze  wprowadzać na rynek  

pisać prace techniczne  współpracować z innymi  

pisać raporty  wygrywać wykonywać rutynową pracę  

planować  wykorzystać  

planować wydatki  wykrywać błędy  

podejmować decyzje  wymieniać części  

podnosić ciężkie przedmioty  wymyślać rozwiązania  

podnosić lekkie przedmioty  wyprodukować  

podróżować  wytwarzać rzeczy  

pomagać ludziom  wyznaczać zadania  

pomagać w rozwiązywaniu problemów  zabawiać  

poprawiać  zabezpieczać  

porównywać dane  zachęcać  

porządkować dane  zadawać pytania  

pouczać zainicjować  

pozyskiwać pieniądze  załatwiać skargi  

produkować  zaopatrywać  

programować  zapamiętywać informację  

projektować  zarządzać ludźmi  

promować  zatwierdzać  

proponować  zawierać umowy  

prowadzić badania  zbierać zbudować  

prowadzić dochodzenie  zestawiać statystyki  

prowadzić handel  zgłaszać się na ochotnika  

prowadzić korespondencję  zlecać innym  

prowadzić negocjacje  zmuszać  

prowadzić rehabilitacje  znajdować informację  

zrealizować 


