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 Als mens (en/of collega) apprecieer ik    Benoit Dorné omwille van: 

Zijn emotionele intelligentie en zijn betrouwbaarheid als mens maar vooral zijn praktisch 

en analytisch denkvermogen. Benoit is een zeer gedreven persoon die bijzonder snel  en 

goed situaties kan inschatten en die steeds probleemoplossend denkt. Hij heeft ook een 

heel scherp observatievermogen waardoor hij details ziet die een doorsnee mens niet 

altijd waarneemt.  Bovendien is hij een heel aangename persoon die snel wordt 

geapprecieerd in verschillende omgevingen. Door het voortouw te nemen en gemakkelijk 

te communiceren in bepaalde situaties ontpopt hij zich onbewust tot een charismatische 

leider. 

 

 

 Benoit is een goede compagnon voor het volgende/ik kan rekenen op 

 voor het volgende:  

- Organiseren van een reis, uitstap 

- Iets in elkaar knutselen, allerlei herstellingen uitvoeren  

- Iets of iemand aanprijzen (overtuigingskracht) 

- Bemiddelen, probleemoplossend optreden 

- Oog voor detail en een betrouwbaar geheugen  

 

 Als tip/advies voor zijn/haar loopbaan, geef ik graag het volgende mee:  

- Neem niet teveel hooi op je vork, alles op zijn tijd 

- Pik alle mogelijke opleidingen mee die je kunt volgen in je loopbaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kan 

ik? 

Vaardigheden 

 



 
 

 

 

 

 

 

 Zeer 
sterk 

Sterk Gemiddeld Minder 
sterk 

Zwak  

Analysevermogen X     

Administratieve taken  X    

Aandacht en concentratie X     

Aanpassingsvermogen  X    

Acteren X     

Besluitvaardigheid  X    

Bemiddelen X     

Budgetbeheer  X    

Bundelen en beknopt 
weergeven van informatie 

  X   

Coördinatievermogen  X    

Conflicten oplossen X     

Controleren X     

Creativiteit X     

Cijfervaardigheid X     

Delegeren  X    

Empathie  X    

Flexibiliteit X     

Fysiek uithoudingsvermogen   X   

Geheugen  X    

Handvaardigheid  X    

In team kunnen werken  X    

Improviseren  X    

Initiatief nemen X     

Innoveren  X    

Zelfstandigheid X     

Leiding geven  X    

Leesvaardigheid  X    

Materiaalgevoel  X    

Mensgerichtheid  X    

Organiseren  X    

Overtuigen  X     

Omgaan met collega’s X     

Omgaan met chefs   X   

Omgaan met ondergeschikten  X    

Onderwijzen  X    

Ordelijkheid  X    

Plannen  X    

Stiptheid X     

Prioriteiten kunnen bepalen  X    

Redeneringsvermogen  X     

Wat kan ik? 

Vaardigheden 

 



 
 

 

 

 

 

 

  Technische kennis: welke zijn,  zijn sterktes?  

 Ruimtelijke inzicht 

 

 Weet snel hoe een systeem, mechanisme of apparaat  

  functioneert / hoe ze in elkaar  zitten 

 

 Kan goed anticiperen, vooruitdenken 

 

 Zeer behendig 

 

 Zin voor afwerking bij het koken, knutselen, etc… 

 

 

 

 

 

 Zeer 
sterk 

Sterk Gemiddeld Minder 
sterk 

Zwak  

Stressbestendigheid  X    

Spreekvaardigheid  X    

Schrijfvaardigheid   X   

Technische kennis  X    

Tempo  X     

Tijdsbeheer X     

Taakgerichtheid X     

Veiligheidsvoorschriften kennen en 
respecteren 

X     

Verantwoordelijkheid nemen en 
dragen 

 X    

Wat kan 

ik? 

Vaardigheden 

 


