PersonProfil
Kend kandidatens evner, kompetencer og motivation
HVAD ER EN PersonProfil?





En færdigheds– og persontest, som kandidaten tager on-line
1½-2 t samtale. Lederen er velkommen som bisidder.
Evt. referencer
En rapport på 3-4 sider med resultaterne af færdighedstesten, motivation,
udvalgte kompetencer, referencernes udtalelser i anonymiseret form
samt overordnede refleksioner i forhold til jobbet og kandidaten

Du er velkommen til at få en anonymiseret PersonProfil rapport tilsendt.

HVILKE PERSPEKTIVER GIVER EN PersonProfil?
Personprofilen giver vigtige indsigter om ens potentielle nye medarbejder med
svar på spørgsmål som:






Hvordan indgår han/hun i et team?
Hvornår er ansøgeren vedholdende?
Hvad skal der til for, at medarbejderen yder sit ypperste?
Hvad har han/hun talent for? Sprog, tal, processer eller?
Hvad motiverer? De udfordrende opgaver, kollegerne, konkurrencen mod
sig selv eller andre, gøre en meningsfuld forskel…? Og hvad demotiverer?

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

BIRGIT O’SULLIVAN
FÅ EN SKARP PERSONPROFIL
Kronprinsessegade 40, 3
1306 Kbh. K.
M +45 5122 1979
birgit@osullivan.dk
www.osullivan.dk

HVORFOR O’SULLIVAN
CONSULTING?


200+ PersonProfiler



13 år i det private (bl.a. HR-chef)



Evner at skabe et tillidsfuldt og fortroligt rum for leder og kandidater
takket være 8 år som præst



Løbende testcertificeringer

HVAD ER TIDSHORISONTEN?


Ofte kan en PersonProfil klares inden
for 4-5 dage, enkelte gange på 2-3
dage

PRISEN FOR EN PERSONPROFIL?


2 tests, testsamtale & rapport
koster 6.500 kr.

 Prisen er ex. moms og direkte omUddannelser & Medlem: M.Theol.,
kostninger til tests samt transport
HR, CBS bestyrelsesuddannelse & DI
(uden for Storkøbenhavn)
 Forfatter Jobjagt, Gads Forlag 2020


» Som leder er en af mine vigtigste opgaver at ansætte de rigtige. 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.
Adm. Dir. Tove From Jørgensen

GO Forlaget A/S

