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      .שתהיה לי אפשרות לעבוד בשיתוף פעולה עם הצוות שלי 1

      .שאקבל משימות בעבודה שיהיו מעניינות ובעלות אתגר 2

                .ת יכולת/ש כבעל"במע בשאחש 3

      .שעבודתי תהיה  לפי נוהלי עבודה ברורים ומוגדרים 4

      .י היכולת לקבל החלטות עצמאיות בעבודהשתהיה ל 5

      .ש"שהעבודה תהיה בשיתוף מנהלים ומפקחים של המע 6

      .שיהיה סדר ומרחב פיזי בעבודה 7

      .ש"שההנהלה תנהיג נכון את המע 8

      .שהעבודה תהיה  בשיתוף פעולה עם אחרים 9

      .שאקבל חופש פעולה בעבודה 10

      .ה תקשורת פתוחה בין העובדים להנהלהשתהי 11

      .שאקבל הערכה גבוהה מעמיתים לעבודה 12

      .שאקבל אחריות על פרויקט חשוב 13

      .שיתאפשר לי ללמוד מיומנות חדשה ומיוחדת  14

      .שאקבל קידום או עליה בדרגה  15

      .שהעבודה תשלב שימוש בשיטות חדשניות  16

      .בודה תהיה בסביבת עבודה מודרניתשהע  17

      .ש ריהוט נוח ומתוכנן היטב"שיהיה במע  18

      .שאקבל משוב קבוע ומועיל על הביצועים שלי  בעבודה  19

      .שיהיה לי חופש לתכנן את העבודה ואת סדר היום שלי  20


