
Sammanfattning

De punkter som finns listade nedan har matchats mot den profil som är vald för aktuell befattning. Det handlar alltså inte
om någon generell bedömning av ditt arbetssätt.

⚫ Aktiv och energisk

⚫ Du är en person som agerar och
tar initiativ

⚫ Kan handskas med saker som
sker oförutsägbart

⚫ Arbetar fokuserat

⚫ Lämnar sällan eller aldrig saker
oavslutade

⚫ Har gärna ett rörligt arbete

⚫ Är ofta hoppfull inför framtiden

⚫ Van att ha en inflytelserik position

⚫ Känner lätt förtroende för andra
människor

⚫ Du låter dig sällan fastna i småsa‐
ker

⚫ Reagerar ofta direkt på det som
händer

⚫ Du tar till dig kritik

⚫ Tycker om att prata med andra

⚫ Öppen för utvecklingsåtgärder

⚫ Andra kan ganska lätt såra dig
med hårda ord

⚫ Du riskerar ibland att förväxla idé
med beslut

⚫ Ibland är du ganska oförsiktig

⚫ Ibland riskerar du att ta i för myc‐
ket i din kommunikation

⚫ Du kostar ibland på dig att bryta
mot regler eller föreskrifter

⚫ Förmodligen är du något av en
tidsoptimist

⚫ Trivs inte med höga krav på admi‐
nistrativa rutiner

⚫ Kan ibland bli överoptimistisk

⚫ Det finns risk att du blir mer envis
än vad som är praktiskt

⚫ Kan låta negativ

⚫ Du kan då och då uttrycka dig en
aning provocerande

⚫ Är relativt ointresserad av nätver‐
kande och sociala kontakter om
det inte finns ett uppebart syfte
med det

⚫ Tycker inte om att behöva vänta

⚫ Kan låta andras behov komma
före i för hög grad

⚫ Du tar tag i dina arbetsuppgifter på
ett lugnt och systematiskt sätt
samt med en känsla för detaljer
och ordning

⚫ Du är förmodligen en kreativ och
nytänkande person

⚫ Du har ett mål- och resultatinriktat
arbetssätt

⚫ Ibland kan du uttrycka dig en
smula taktlöst, men det är sällan
så att du har för avsikt att "platta
till" någon

⚫ Din stora optimism kan innebära
att du undervärderar risksituatio‐
ner

⚫ Du har inget emot att kliva fram
och "ta befälet" i en grupp

⚫ Provar gärna nya vägar

⚫ Vill gärna tänja dina gränser
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