Kære deltager på Lederafklaring.
I forbindelse med dit afklaringsforløb, bliver du bedt om at udfylde et spørgeskema, hvis formål
er at danne en profil af din personlighed. Nedenfor kan du læse lidt mere om selve profilen, og
hvordan vi håndterer din profil under og efter afklaringsforløbet.
Vi har valgt testen Big Five fordi:
• Den er bredt anerkendt som markedets bedste personlighedstest.
• Den er understøttet og valideret gennem mere end 30 års forskning.
• Den er bredt anerkendt som et hjælpsomt værktøj i forbindelse med personlig udvikling.

Big-Five; hvad tester den og hvad kan man bruge den til?
Testen måler på dine grundlæggende træk – ikke din adfærd eller dine kompetencer.
Helt kort kan det formuleres således: Vi undersøger ikke, hvad din personlighed gør med dig,
men hvad du gør med den.
Testen tydeliggør dine ”motorer”, dvs. det, du som person umiddelbart tiltrækkes af og trives
med at være eller at gøre. Testen kan ikke sige noget om din vilje og evne til at tilpasse dig og
finde måder at kompensere for de personlige træk, som kan spænde ben for dig i tidligere
og/eller fremtidige jobs og arbejdssituationer. Den kan kun give en forsigtig indikation på, hvor
stor en indsats der skal til, før du kan udvise en bestemt form for adfærd, der ikke umiddelbart er
i overensstemmelse med din personlighed.
Testen og tilbagemeldingen
Umiddelbart efter tilmeldingsfristen til Lederafklaringsforløbet er nået, modtager du en mail
med et link til testen. Du vil efterfølgende blive kontaktet af den konsulent, der skal give dig din
tilbagemelding. I aftaler herefter, hvornår du senest skal have besvaret testen, og hvor den
efterfølgende samtale skal finde sted.
Praktiske oplysninger i forbindelse med GDPR
Når du er tilmeldt Lederafklaringsforløbet, giver du automatisk tilsagn om at få udarbejdet en
Big Five. Vi gemmer din profil i et år, i en beskyttet database, så du har mulighed for at få
udarbejdet en ny kopi, såfremt du mister den oprindelige.
Hvis du har brug for at få uddybet ovenstående, er du velkommen til at kontakte:
Charlotte Andersen,
Ledelses- og Organisationskonsulent
Telefon 29 66 39 04
Mail: charlotte.andersen.02@regionh.dk

