Hoe jouw MBTI type het best tot zijn recht komt in jouw werk

16 MBTI persoonlijkheidstypen
ISFJ (praktische ondersteuner)

ISFP (veelzijdige medestander)

ISFJ-types willen zich graag op hun gemak voelen op het

ISFP-persoonlijkheidstypes doen graag werk dat persoonlijke
waarde voor hen heeft. Een omgeving met collega's die naar
elkaar omkijken en die elkaar steunen vinden zij prettig om in te
werken Het liefst vermijden zij concurrentie. ISFP's zijn vaak te
vinden in beroepen binnen de gezondheidszorg, administratie of
dienstverlening.

werk. Ook vinden ze het belangrijk om samen te werken met
mensen die elkaar helpen waar nodig. ISFJ's werken graag
in functies, waarbij loyaliteit en verantwoordelijkheid worden
beloond. Dit kan bijvoorbeeld goed in de gezondheidszorg
of in de administratieve of sociale sector.

ISTJ (verantwoordelijke realist)
ISTP (logische pragmaticus)
ISTP's houden ervan om in problemen te duiken en van
crisismanagement. Het liefst werken ze op eigen kracht. Ze
hebben een voorkeur voor praktische of analytische
functies. Banen waar je vaak ISTP's aantreft, zijn banen in
onder andere de chirurgie, landbouw of techniek.

ISTJ's werken graag met duidelijke doelen en realistische
deadlines. Ze zijn een ster in het oplossen van problemen. Ze
controleren progressie van zaken op basis van meetgegevens
en feiten. Een traditionele organisatie heeft hun voorkeur. Ze
werken graag samen met mensen bij wie het
verantwoordelijkheidsgevoel hoog is. Mensen met een
ISTJ-profiel zie je vaak terug in management- of administratieve
functies, binnen ordehandhaving, projectmatige functies of in
administratieve functies, zoals controlling.

INTP (objectieve analist)
INTJ (conceptuele planner)
INTP's hebben vaak vakkennis en zijn daardoor vaak te
vinden in de techniek of wetenschap. Ze vinden het fijn om
in een omgeving te werken waar ze de mogelijkheid hebben
,,
om
geconcentreerd ergens aan te werken zonder
interrupties. Het werken in teams of vergaderen ervaren ze
eerder als iets wat er nou eenmaal bij hoort dan dat ze het
gevoel hebben dat het hen iets oplevert. INTP's zie je vaak
terug in beroepen als IT specialist, architect, onderzoeker of
sociaal wetenschapper.

INFJ (inzichtrijke visionair)
INFJ’s houden er van om te werken voor organisaties die
een humanitair doel hebben. Ze vinden het belangrijk dat
het een integere reputatie heeft. Ze werken graag aan de
ontwikkeling van innovatieve programma's of diensten. Ze
dragen graag bij aan de spirituele/innerlijke behoeften van
mensen. Beroepen waar je vaak INFJ's in terug ziet zijn
leraar, sociaal werker of kunstenaar.

Mensen met het INTJ-profiel worden graag intellectueel
gestimuleerd. Een besluitvaardige en doelgerichte omgeving
is voor hen ideaal. Als dit mogelijk is, werken ze graag
samen met een expert in hun vakgebied. Vaak zijn INTJ's
terug te vinden in een wetenschappelijke of technische
omgeving. Te denken valt aan beroepen in bijvoorbeeld
wetgeving of automatisering.

INFP (bedachtzame idealist)
INFP's helpen graag anderen om hen te stimuleren in hun
(persoonlijke) ontwikkeling. Ze geven vaak uiting aan hun
creativiteit via schrijven en via beeldende kunst. Ze houden
ervan om werk te doen dat betekenis heeft. Ze werken
samen met anderen op basis van gedeelde normen en
waarden. Vaak zie je INFP's in beroepen binnen de
hulpverlening of persoonlijke ontwikkeling of voor een
bestaan als schrijver of kunstenaar.
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16 MBTI persoonlijkheidstypen
ESFJ (behulpzame medewerker)
ESFP (enthousiaste improvisator)
ESFJ's houden van een werkomgeving waar een
vriendelijkschappelijke en vertrouwde sfeer heerst die om
elkaar geven. Ze vinden het leuk om in direct contact met
klanten en collega's samen te werken en om over de
waarde van een product, dienst of project te communiceren.
ESFJ's zullen zich prettig voelen in functies binnen de
kinderzorg, verpleging, het onderwijs of religieuze
organisaties.

ESFP-types houden van een goede teamspirit. Ze maken
werken graag leuk. Mensen met een ESFP profiel leren
graag samen met anderen. Ze ziet dat ze vaak zijn
aangetrokken tot een loopbaan waar hun extraversie en
aandacht voor anderen van pas komt, zoals in de
gezondheidszorg of het onderwijs.

ESTP (energieke probleemoplosser)

ESTJ (efficiënte organisator)

ESTP's vinden het geen probleem om hier en daar een
risico te nemen, een crisis te managen of om brandjes te
blussen. Ze komen het beste tot hun recht in een omgeving
waar actieve en taakgerichte mensen werken en die gericht
zijn op een taak of klus. Ze zijn vaak direct in de omgang.
ESTP's zijn geregeld te vinden in de beveiliging, landbouw,
productie en marketing.

ESTJ's houden ervan om heldere doelen te stellen met
deadlines. Hun werkwijze is om zaken op een logische
manier te analyseren. Je ziet ESTJ’s vaak terug in
stabiele omgevingen waar rollen en
verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Je vindt ESTJ’s vaak
in banen binnen de wetshandhaving, productie of
toegepaste technieken.

ENTP (ondernemende verkenner)

ENTJ (besluitvaardige strateeg)

ENTP's halen voldoening uit om te werken in een
snelgroeiende en energieke omgeving. Ze vinden het
,,
belangrijk om de vrijheid te hebben zaken aan te pakken op
hun eigen manier. Ze bedenken graag (technische)
oplossingen en verkopen deze nieuwe ideeën en kansen
door aan anderen. ENTP's zijn veel te vinden in creatieve,
management-, financiële en technische functies.

Mensen met een ENTJ profiel zijn niet bang om lastige
beslissingen te nemen om resultaten te bereiken. Ze zien
complexe problemen als uitdagingen die ze op willen lossen.
Ze werken graag in een snelgroeiende en/of competitieve
omgeving, waarin het bereiken van doelen wordt
gewaardeerd en beloond en waar ze steeds voor nieuwe
uitdagingen worden gesteld. ENTJ's zijn vaak te vinden in
(analytische) leiderschaps- en managementfuncties.

ENFJ (compassievolle trainer)

ENFP (verbeeldingsvolle motivator)

ENFJ's vinden het prettig anderen te helpen bij het
ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, tijdmanagement en
het halen van deadlines. Ze komen het beste tot hun recht
in een omgeving waar samenwerken en harmonie hoog in
het vaandel staan, vooral bij het behalen van gezamenlijke
doelen. ENFJ's zijn vaak aangetrokken tot banen in de
hulpverlening, het onderwijs, de gezondheidszorg of in een
religieuze omgeving.

ENFP's werken graag in een omgeving waar creativiteit
mogelijk is, aangemoedigd en beloond wordt. Teamwerk is
ook belangrijk. Ze vinden fijn om met verschillende mensen
samen te werken, met name om ze te ondersteunen en te
begeleiden bij hun persoonlijke ontwikkeling. ENFP's worden
vaak gezien in functies in coaching, ontwikkeling en
onderwijs of in creatieve functies. Ook hebben nog wel eens
een religieuze roeping.

