
Match med virksomhedskultur rapport
T. Testesen

   



Forudsigelse af match med virksomhedskultur/omgivelser

Baseret på Saville Assessments omfattende forskning, som kobler virksomhedskultur med
enkeltpersoners stil, sætter denne rapport fokus på de aspekter i kultur, job og omgivelser,
som sandsynligvis vil forstærke eller hæmme din succes:

Præstationsforstærkere
hvor evnen til at komme hurtigt til sagens kerne og til hurtigt at finde løsninger på
problemer er højt værdsat

hvor ophedede debatter værdsættes, og man opmuntres til at udfordre ideer,
argumentere og give åbent udtryk for uenighed

hvor man opfordres til at påtage sig ansvar for vigtige beslutninger, og beslutsomhed
er en værdsat egenskab

hvor der er et stærkt resultatorienteret fokus og en fast beslutning om at opnå succes
uanset hvad; og hvor man belønnes for at opnå fremragende resultater

hvor der opmuntres til at udvise kreativitet og nytænkning, og hvor radikale ideer og
løsninger er velkomne

hvor energiniveauet er højt; hvor der er en stærk handlingsorientering, og man
belønnes for at tage initiativ og få ting til at ske

hvor selvtillid betragtes som et aktiv, og man opmuntres til at kende sit eget værd og
tage ansvar for sin egen arbejdsmængde

hvor evnen til at argumentere på en overbevisende måde er højt værdsat, og
indflydelse udøves ved hjælp af overtalelse og forhandling snarere end gennem
udøvelse af autoritet

Præstationshæmmere
hvor det at give ny indsigt og identificere mulige forbedringer tillægges begrænset
værdi

hvor det ikke er velset at have afvigende meninger, og hvor man ikke opmuntres til at
sætte spørgsmålstegn ved ideer og give udtryk for uenighed

hvor ansvaret for større beslutninger ligger hos andre, og der kun er begrænset
mulighed for at påvirke resultater

hvor tilskyndelsen til at opnå fremragende resultater er begrænset, og man sjældent
kæmper videre, hvis man støder på vanskeligheder

hvor konventionelle holdninger er fremherskende; hvor traditionelle fremgangsmåder
foretrækkes, og hvor man ikke opmuntres til at komme med nye ideer

hvor energiniveauet er lavt, og man udviser begrænset initiativ

hvor selvtillid ligestilles med arrogance, og der bliver set ned herpå; hvor man ikke
opmuntres til at tage ansvaret for sit eget arbejde

hvor indflydelse udøves ved hjælp af ordrer og kontrol snarere end ved hjælp af
overtalelse og forhandling
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Om denne rapport

Denne rapport er baseret på en Work Strengths test, der udforsker et individs styrker inden
for kritiske arbejdsområder.

Resultaterne er baseret på en sammenligning med en international gruppe på over 14.000
"professionals and managers".

Idet testen er en selvbeskrivelsestest, reflekterer resultaterne personens selvopfattelse.
Vores omfattende forskning har vist, at en persons selvbeskrivelse er en god indikator for,
hvorledes personen sandsynligvis vil agere i en arbejdssammenhæng. Ikke desto mindre bør
der tages passende hensyn til det subjektive aspekt, når data er baseret på en persons
selvopfattelse.

Det skal bemærkes, at de informationer, der er indeholdt i denne rapport, kan være
personfølsomme, og det skal derfor sikres, at rapporten opbevares et sikkert sted.

Informationerne indeholdt i denne rapport vil sandsynligvis være en god afspejling af
personens selvopfattelse i en periode på 12-24 måneder, afhængigt af omstændighederne.

Rapporten er fremstillet ved brug af Saville Assessments software systemer. Den er
fremkommet på baggrund af resultaterne fra en selvbeskrivelsestest respondenten har
besvaret, og reflekterer respondentens svar.

Denne rapport er blevet fremstillet elektronisk. Saville Assessment garanterer ikke for, at den
ikke er blevet ændret eller redigeret. Vi påtager os intet erstatningsansvar for eventuelle
konsekvenser ved anvendelsen af denne rapport, hvordan de end er opstået.

Anvendelsen af denne rapport er begrænset til ansatte hos Saville Assessment, Saville
Assessments agenter samt kunder, der er certificeret af Saville Assessment.
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