
 I hvilken grad er hver af de følgende 30 
personlige egenskaber typiske for mig – 
vurderet i forhold til de øvrige egenskaber 

 I høj 
grad 

I 
betydelig 
grad 

I middel 
grad 

I 
nogen 
grad 

I 
mindre 
grad 

Ambitionsniveau: Sætter mig høje 
mål, er handlings- og 
karriereorienteret. Arbejder målrettet 
for at opnå resultater.  

     

Analytisk/logisk tankegang: Er i 
stand til at gennemskue komplekse 
problemstillinger. Baserer mine 
argumenter og løsninger på fakta og 
systematik.  

     

Beslutningsevne: Træffer hurtigt og 
sikkert beslutninger, også på et 
usikkert grundlag. Tør tage ansvaret 
for mig selv og andre.  

     

Delegeringsevne: Har tillid til andres 
evner og potentiale. Delegerer gerne 
opgaver og ansvar. Koncentrerer mig 
om de overordnede opgaver.  

     

Energiniveau: Trives med at have 
travlt og overkommer meget.  

     

Faglig orientering: Prioriterer det 
faglige indhold i jobbet højt og lægger 
vægt på at udnytte min faglige viden 
og kompetence.  

     

Følelsesmæssig stabilitet: Er i god 
balance og harmoni med sig selv. Er 
moden, afklaret og reagerer 
hensigtsmæssigt over for 
omgivelserne.  

     

Gennemslagskraft: Virker troværdigt 
og har en naturlig autoritet. Er god til 
at sætte mig i andres motiver og 
handlemønstre.  

     

Indlevelsesevne: Interesserer mig for 
andres velbefindende og opfanger de 
signaler, som omgivelserne sender. Er 
god til at sætte mig ind i andres 
motiver og handlemønstre.  

     

Initiativrigdom: Tager mange 
initiativer og går uopfordret i gang med 
opgaverne.  

     

Kontaktskabende evner: Er 
udadvendt, trives i andres selskab. Er 

     



aktiv, virker engageret og har let ved 
at sælge mig selv.  
Kreativitet: Er nytænkende og 
procedurer mange ideer. Finder 
utraditionelle løsninger på problemer.  

     

Kvalitetsbevidsthed: Er 
samvittighedsfuld og går ikke gerne på 
kompromis med kvaliteten i mit 
arbejde.  

     

Motivationsevne: Er god til at 
formidle ideer, mål og visioner til 
andre. Kan inspirere og motivere 
andre til at yde deres bedste. 

     

Omstillingsevne: Er fleksibel i min 
tankegang og kan arbejde uden 
struktur. Kan hurtigt  

     

Overblik: Er god til at skelne det 
væsentlige fra det uvæsentlige, både i 
strukturerede og ustrukturerede 
sammenhænge. 

     

Personlig udstråling: Virker ægte, 
engageret og dynamisk. Har en 
naturlig gennemslagskraft.  

     

Planlægningsevne: Organiserer og 
systematiserer arbejdsopgaver. 
Forsøger via min planlægning at 
komme uforudsete og uønskede 
hændelser i forkøbet.  

     

Risikovillighed: Tør tage chancer og 
eksperimenterer mig frem. Er dristig 
både i sociale og forretningsmæssige 
sammenhænge.  

     

Robusthed: Lader mig ikke let slå ud. 
Bevarer selvkontrollen og overblikket i 
pressede situationer. Kan koncentrerer 
mig under usikre eller stressede 
forhold.  

     

Samarbejdsevne: Kan lide at arbejde 
i tæt samspil med andre. Kan give og 
deltage på konstruktiv vis i 
samarbejdet. Fremmer 
gruppesammenholdet ved at udvise 
initiativ og fleksibilitet.  

     

Selvstændighed: Har mine egne 
meninger, tær stå ved dem på trods af 
modstand fra omgivelserne. Arbejder 
uafhængigt af andre, ønsker selv at 

     



forme og påvirke mit job og mine 
opgaver.  
Selvtillid: Tror på mig selv og føler 
mig tryg ved at bringe mig i centrum af 
begivenhederne. Kan både give og 
modtage kritik på en konstruktiv måde.  

     

Tilpasningsdygtighed: Er god til at 
begå mig i forskellige miljøet. Finder 
hurtigt den rette omgangstone og 
omgås kollegaer på en smidig måde.  

     

Vedholdenhed: Kan arbejde med en 
opgave over længere tid, indtil målet 
med opgaven er nået. Arbejder 
ihærdigt, selvom omgivelserne giver 
modstand.  

     

Fleksibilitet: Evner hurtigt at omstille 
mig fra en situation eller 
arbejdsopgave til en anden. 

     

Struktureringsbehov: Lægger stor 
vægt på, at min arbejdssituation hele 
tiden forandres, at forudsætningerne 
ændres, og at mit ”repertoire” af 
standardløsninger hele tiden drages i 
tvivl.  

     

Simultankapacitet: Evner at arbejde 
med flere opgaver på en gang.  

     

Ændringsorientering: Alt andet lige 
passer det mig bedst, at min 
arbejdssituation hele tiden forandres, 
at forudsætninger ændres, og at mit 
repertoire af standardløsninger hele 
tiden drages i tvivl.  

     

Omgivelsesorientering: Lægger 
meget vægt på, at min tankesæt og 
min måde at varetage jobbet er stillet 
ind på omgivelserne og de nye krav, 
de stiller.  

     

 


