PersonProfil
Når mennesker blomstrer,
kan forretningen komme i centrum
Der er mange velkvalificerede ansøgere, men måske kun én med den rigtige
personlige profil. Dén person finder jeg, så din virksomhed får den rigtige
medarbejder fra begyndelsen.
Indsigterne fra en PersonProfil er ekstremt værdifulde. Både for personen selv
og for den virksomhed, de skal arbejde i. Den giver svar på spørgsmål som:
»
»
»
»
»
»

Hvordan indgår han i et team?
Hvor robust er han?
Hvornår er han vedholdende?
Hvad skal der til for at præstere det ypperste?
Hvad har han talent for? Sprog, tal, processer eller?
Hvad motiverer ham? Og hvad demotiverer?

En PersonProfil giver svar på mange af de spørgsmål, der er så vigtige at kende,
hvis personen skal blomstre i netop jeres virksomhed.

Hvornår giver en PersonProfil mening?
»
»
»

Ved rekruttering: Bruges af lederen til at vælge mellem flere
topkandidater, som virksomheden evt. selv har fundet.
Ved karriereudvikling: Nye øjne på sagen, drømmejobbet findes - og her er
en PersonProfil et meget stærkt redskab.
Ved outplacement forløb: Når virksomheder hjælper medarbejdere videre.
Her hjælper PersonProfilen den opsagte med at blive bevidst om sine
foretrukne eller typiske måder at handle, tænke og reagere på. Det er en
god hjælp til at finde frem til, hvilke job eller karriere, der nu passer bedst.

Hvad koster det?
PersonProfil: kr. 6.500
Prisen er ex. moms og direkte omkostninger til tests & evt. transport

Birgit O’Sullivan
Kronprinsessegade 40, 3 – 1306 Kbh. K.
birgit@osullivan.dk
+45 5122 1979

Min klassiske PersonProfil
En personprofil er kombineret af flere elementer:
» Færdighedstest: Sproglig, numerisk og diagrammatisk præcision måles og sammenlignes med
kandidatens normgruppe.
Nogle job kræver stor præcision, andre hurtighed andre begge dele. Jeg er certificeret i brugen af
WAVE & SHL Tests.
» Persontesten er et stærkt samtaleværktøj. Ingen
sættes i kasser, men ved hjælp af testen er der
mulighed for en meningsfuld drøftelse af bl.a.
adfærdsmønstre og motivationsfaktorer.
» SAMTALE med afsæt i jobbeskrivelse, CV og tests
Processen skræddersyes, og jeg henviser gerne til
referencer.

Next step…
Du er velkommen til at ringe eller skrive til mig for at arrangere et møde, få
mere information eller besvaret spørgsmål.
Testimonial
» Som leder er en af mine vigtigste opgaver at ansætte de rigtige, og her bruger jeg
Birgit til at lave en PersonProfil af topkandidaterne. Selv om de er under pres,
kommer Birgit rundt om de væsentlige ting på en spændende og positiv måde.
Birgits testinterviews har gjort mig meget mere sikker og oplyst ved ansættelsen.
CEO Tove From Jørgensen, GO Forlaget A/S

200+ PersonProfiler
» Bygherrerådgiver – Forlagsredaktør - Business Manager
HR-Manager - PR-konsulent – CEO – Softwareudvikler
International Sales & Marketing Manager – Sælger
Maskiningeniør – QA Engineer - Proces & IT ingeniør
Udviklingsingeniør – Senior Project Manager – Technical Project
Manager – Administrationschef - Projektchef - Office Manager
Sales Engineer – Finance Manager - Application Engineer
VP Business Development - Sales & Marketing Manager
Quality Manager - Indkøbschef - IT-projektleder

