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Hvorfor?
Personprofilering er brugen af arketypeteori
til at identificere og kortlægge motivation,
kommunikations- og læringsstil, komfortzoner
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Hvad?

Wrooof
WE PUT

Forbedret kommunikation og transparens i

IN HUMAN
RESOURCE

dine samarbejder. På tværs af virksomheder,

HHH

afdelinger, funktioner og roller.

og energitab.

VI HAR RIG ERFARING
MED PERSONPROFILER,
-ANALYSER OG TESTS

Er personprofiler ikke sådan noget flapsy-hapsy menneske-noget? Nej – personprofilering
er faktisk et unikt værktøj til at kvalificere
noget så lidet målbart som personlighed – og
endda kemi.

ET UNIKT VÆRKTØJ
TIL AT KVALIFICERE
PERSONLIGHED
Og fordi individuel håndtering af individer

Hvordan?
Vil du i stedet beholde din viden in-house og selv certificeres I Extended
DISC eller Kognitive tests, så kontakt os for et tilbud. Vi har ingen ekstra
licenser og certificeringen koster på åbne hold kun kr. 9.500 per person, så
det tjener sig hurtigt hjem. ikke mindst, da vi også udbyder selve profilerne
til en yderst fordelagtig pris, bagefter. Vi vil det hele og kan så meget. Og er
du i tvivl. Så spørg.

rette identifikation af netop dit team, din

udfordringer, skaber det stærkeste samar-

ogene – dem med mange komplementære
typer – men det er også disse teams der
har mest vanskeligt ved at arbejde med
hinanden. Ikke mindst på direktionsgangen.
Og her er viden og forståelse vejen til løsning.

Af ren, nørdet interesse, har vi fordybet os i
palette af værktøjer for at tilpasse den helt

mennesker, deres forskelligheder, styrker og

De mest progressive teams er ofte de heter-

-analyser og tests.

markedets muligheder og dermed valgt en

er vejen frem. Den store forståelse blandt

bejde.

Vi har rig erfaring med personprofiler,
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VI TILBYDER

kandidat eller den direktion du måske er en
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PERSONPROFILERING
Teamanalyse og -udvikling
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del af.
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Testbatteri
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Hvor meget
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Vores testbatteri består blandt andet af:
H Extended DISC

1

J

K

H Persolog DISK

H Enneagrammet
H Jungs Typologier (JTI)
H Predictive Index (PI)

S

Vores viden stammer fra omfattende
benyttelse af disse værktøjer i mange sam-
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personanalyse inkl. feedback, rapportering
og opsummering 4.500 DKK.
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Som udgangspunkt koster en enkeltstående
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H EASI profilen (Master Management)

VI TILPASSER OS
DINE BEHOV
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YOU, BUT BETTER!

H HR Solutions Ability Testing

ET UNIKT VÆRKTØJ
TIL AT KVALIFICERE
PERSONLIGHED

er, som den bedste løsning, tilpasser vi vores
priser til dit behov.
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H Stress-Profilen

Da vi tror på individuel håndtering af individ-
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Prøv os!
DU BEHØVER
IKKE TAGE VORES
ORD FOR DET

menhænge. Og desuden fra undervisning
og formidling og netop anvendelse og etik i
forbindelse med brugen.
Vi elsker vores værktøjskasse og tager
vores menneskelige ansvar alvorligt. Jo
– vi kommer skam med fred og

FORTJENER DU SUBLIMT SAMSPIL, HVOR I
KONSTANT SPILLER HINANDEN BEDRE?
RING TIL OS PÅ TELEFON 6116 4400 ELLER SKRIV PÅ MAIL@ARNOLD-ULV.DK

fordragelighed, i tanke.
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