
Nyckelegenskaperna baseras på vald kravprofil. Poängen löper från 10 till 110 och genomsnittet ligger på 60.
Sifferangivelsen visar testtagarens poäng på denna skala, utifrån dennes svar. Matchningsindikatorn visar den
sammantagna matchningsprocenten i relation till kravprofilen.

Nyckelrapport

JobMatch Screen är en kortare version av JobMatch Talent. Testtagaren svarar endast på frågor kring utvalda
nyckelegenskaper och beteenden, relaterade till en viss yrkesroll.

Namn: Klaus Olsssomn
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 Fokus på detaljer 52

 Fokus på ordning 45

 Koncentration 64

 Uthållighet 81

 Tolerant inställning 110

 Diplomati 82

60%

De områden som du bör verifiera extra noga.

SKÖNMÅLNINGSRISK: LÅG-MELLAN. Kandidaten har till största delen varit realistisk i sina svar och risken för
skönmålning är tämligen låg. Vi rekommenderar ändå att ni verifierar egenskaperna som framkommer i resultatet.

Försök ta reda på om din kandidat ibland kan vara så förstående att hen agerar lite ”lamt” i de situationer som
normalt skulle kräva att man ifrågasätter?

Detta är sannolikt inte någon utpräglad ordningsmänniska, så ta reda på om personen eventuellt är rent slarvig och
inte håller sig till de rutiner och den ordning som krävs.

Ta reda på om din kandidat är mer envis än vad som är lämpligt för detta jobb.

Den sökande ser ut att ha en god självkännedom. Försök ta reda på personens balans mellan att fokusera på sina
styrkor respektive svagheter.

Kandidaten verkar generellt kommunicera på ett smidigt sätt, men du bör kontrollera att hen inte är så smidig att
budskapet blir otydligt.

Ålder: 27 Telefon: 2147483647
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Nyckelegenskaper Matchningsindikator

Kontrollpunkter



Nyckelrapport

Frågeställningarna nedan är baserade på testresultatet. För varje nyckelegenskap finns frågor du kan ställa i
anställningsintervjun.

Fokus på detaljer
Undersök hur viktigt kandidaten tycker det är att vara noggrann.

1. Alla människor begår misstag då och då. Vilken typ av misstag tycker du inte spelar så stor roll i detta jobbet? Och, när
det gäller detta jobbet, vilken typ av misstag tycker du är mer allvarliga?

2. Kan du tänka dig några uppgifter här som inte kräver så hög noggrannhet? Varför/varför inte i så
fall?

Fokus på ordning
Detta är sannolikt inte någon utpräglad ordningsmänniska, så ta reda på om personen eventuellt är rent slarvig
och inte håller sig till de rutiner och den ordning som krävs.

3. Hur störd blir du om dina arbetskamrater inte håller ordning på saker och
ting?

4. Om det saknas tid för dig att hålla ordning i ditt arbetsområde, vad gör du
då?

Koncentration
Prata gärna med din sökande om hur lätt/svårt denne har för att koncentrera sig.

5. Vad krävs för att du ska kunna hålla dig koncentrerad på det jobb du håller på
med?

6. Vad får dig att tappa koncentrationen när du jobbar? Vad uppfattar du som störande när behöver koncentrera dig på
något?

Uthållighet
Ta reda på om din kandidat är mer envis än vad som är lämpligt för detta
jobb.

7. Vad krävs för att du ska ge upp något du har
påbörjat?

8. Hur stor betydelse har det för dig att dina arbetsuppgifter är
varierande?

Tolerant inställning
Försök ta reda på om din kandidat ibland kan vara så förstående att hen agerar lite ”lamt” i de situationer som
normalt skulle kräva att man ifrågasätter?

9. Om du är i en diskussion med någon och ni har olika åsikter, vad tycker du är viktigast att göra i ett sådant
läge?

10. Vilken typ av felaktigheter eller missförhållanden brukar du lägga märke till på en
arbetsplats?
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Intervjuguide
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Diplomati
Kandidaten verkar generellt kommunicera på ett smidigt sätt, men du bör kontrollera att hen inte är så smidig att
budskapet blir otydligt.

11. Finns det lägen då du inte uttrycker dig särskilt smidigt? Vad gör du
då?

12. Hur viktigt är det för dig att säga vad du tycker och tänker? Och hur gör du detta när du är
irriterad?

Självrealism
Den sökande ser ut att ha en god självkännedom. Försök ta reda på personens balans mellan att fokusera på
sina styrkor respektive svagheter.

13. Hur skulle du vilja beskriva din självinsikt? Vilka styrkor/svagheter har du som
yrkesperson?

14. I vilka sammanhang skulle du tycka det är ok att tänja på
sanningen?
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I Tolkningsguiden hittar du information om de personliga egenskaperna som är valda till screeningens parametrar. Som
du kan se finns det både för- och nackdelar med höga respektive låga värden, men det är bara du och de som känner dig
väl som vet i vilken grad för- och nackdelarna är aktuella för dig. Det är vanligt att de negativa aspekterna av en egenskap
framkommer vid stress och att de positiva aspekterna i vanliga fall är de som faktiskt speglar dig. Använd denna guide
som inspiration till hur du kan utveckla dig i den riktning du önskar och tycker är mest optimal.

Fokus på detaljer

52

Fokus på ordning

45

Koncentration

64
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Tolkningsguide - Screeningresultat

Har lätt för att ha helhetssyn och fokusera på de större riktlinjerna.
Lägger dig oftast inte i andras arbete eller hänger upp dig på
småsaker.

+ Du är sannolikt noggrann och grundlig. Ser oftast till att det du gör är
helt korrekt innan andra får ta del av det. Är välinformerad p.g.a. ditt
intresse att gå på djupet. Fångar lätt upp saker som andra kanske inte
ser. Tålamod med komplicerade saker.

Kan ha tendens till små slarvfel: ”hoppsan, det såg jag inte”. Du kan
möjligen ha svårt med tålamodet om något är komplicerat eller om
någon gör långa utläggningar.

− Kan riskera att vara mer grundlig än vad som är praktiskt, vilket kan
medföra att mycket tid går åt. Kräver ibland mer detaljerad
information än vad som kan ges.

Irriteras sällan av att andra människor har dålig ordning. Klarar av att
jobba i stökig eller kaotisk omgivning. Störs inte nämnvärt av oreda. + Håller koll på arbetsuppgifter. Välorganiserad. Hittar dina dokument.

Bygger strukturer och rutiner.

Prioriterar annat än ordning och riskerar därför att stöka till det eller
behöva leta efter dina saker. Kan samla på dig högar, ha bristande
koll och riskerar bli stressad av det.

− Kan vara lite perfektionistisk och ha svårt att tåla oreda. Riskerar att
fastna i att bygga rutiner och organisera, oavsett om det behövs eller
inte. OBS! Gäller högsta nivån i kombination med låg E3 och H2.

Har ”radarn” på och lägger märke till saker som händer runt omkring. + Klarar av att sitta och vara koncentrerad på din uppgift. Har oftast
inget emot att det händer saker runtom. Kan bli avbruten utan att bli
särskilt stressad. Har lätt för att fokusera.

Kan ibland bli splittrad eller stressad av avbrott. Dina tankar kan
ibland skena iväg och du kan ha svårt att koppla bort saker. Du kan
behöva hitta sätt att skärma av för att lättare kunna koncentrera dig.

− Kan bli så uppslukad av det du håller på med att du inte reagerar när
något händer i omgivningen.
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Uthållighet

81

Tolerant inställning

110

Diplomati

82
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Ger upp i tid, innan du har kört huvudet i väggen. Väljer dina strider.
Du har gärna omväxlande arbetsuppgifter. + Genomför och avslutar det du har påbörjat. Enträgen och ger inte

upp. Kan jobba med saker som drar ut på tiden. Kämpar in i det sista
för sådant du tycker är viktigt.

Kan ibland ha lätt för att ge upp eller avbryta något om det blir för
jobbigt. Du kan ogilla uppgifter som tar lång tid, är monotona eller
kräver att man forcerar många hinder. Behöver omväxling.

− Kan betraktas som envis och svår att rå på. Riskerar att bara köra på,
oavsett om det du håller på måste göras eller ej. Inser kanske inte när
det är dags att ge upp.

Går sällan på nitar. Du ser upp och tar inget för givet. Plockar upp
sådant som inte stämmer. Drar lätt öronen åt dig när du tycker något
verkar fel.

+ Oftast vidsynt och fördomsfri. Har lätt för att ”gilla läget”. Hänger inte
upp dig på småsaker. God lyssnare, eftersom du sällan förkastar det
andra säger utan att först försöka förstå hur de tänker.

Kan ibland vara mer inställd på att hitta det som är fel än se det som
är bra. På lägsta nivåerna finns risk att man förkastar eller fördömer
sådant som inte stämmer in med det egna synsättet. Kan vara lite
skeptisk och misstänksam och ibland förutsätta att saker inte
stämmer.

− Tror ibland för gott om saker. Kan vara mer tillåtande eller
accepterande än vad som är lämpligt för situationen. Lägger inte alltid
märke till saker som är fel.

Har inga större restriktioner med att uttrycka dig rakt och direkt. Drar
dig oftast inte för att säga din mening. + Smidig i ditt uttryckssätt. Tänker på hur andra uppfattar det du säger.

Det är sällan du stöter dig med andra eller uppträder provocerande.

Kan uttrycka dig klumpigt. Kan eventuellt såra andra i onödan genom
att du säger saker på ett osmidigt sätt. Det kan låta värre än du
menar.

− Kan bli lite otydlig. Riskerar att linda in kritik eller tråkiga
meddelanden i bomull så att budskapet kanske inte når fram.
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