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Fåråilrd.

Resultatet af spørgeskemaet for Predictive Index@ bør altid gennemses af en Pl-certificeret med efaring i det, Pl-rapporten giver dig
en kort oversigt over resultaterne af Predictive Index@, og tilskynder dig til at overueje mange aspekter af resultatet, som ikke fremgår
af oversigten. Hvis du endnu ikke har deltaget i et Predictive Index@-seminar, så rådfør dig venligst med 6n, der har deltaget, for at
kunne gøre rappoften komplet,

Stærkeste adfærd
Stefan vil stærkest udvise følgende adfærdsmønstre:

.
.
.
.
.
o

til at komme i kontakt med andre. Han er åben, givende, og opbygger og benytter sig af
relationer for at gøre sit arbejde.
Han taler tilpas flydende, huttigt og meget. Han overtaler og motiverer entusiastisk andre ved at overveje
deres synspunkter og siden tilpasse sin kommunikation.
Samarbejdende: Han arbejder som regel sammen med og igennem andre. Han forstår intuitivt samarbejde,
holdets dynamik og relationer mellem mennesker,
Stræber aktivt for at nå sine mål i en hastighed, som er hurtigere end gennemsnittet. Nysgerrig over for verden
Han tager selv initiativ

omkring sig.
Han handler forholdsvis uafhængigt på egne ideer. Arbejder sig opfindsomt hen over de fleste forhindringer, for
at han kan færdiggøre det, han vil fuldføre
Han er ivrig efter at se resultater, og han ser helst, at tingene bliver iværksat hurtigt. Han arbejder bedst i
tempofyldte miljøer med en række aktiviteter frem for rutiner.

RESUME
Stefan er en medrivende, stimulerende kommunikator, afbalanceret og i stand til at projicere entusiasme og varme og

til at motivere andre mennesker.
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Han har en stærk fornemmelse for, hvornår noget haster, han er initiativrig og konkurrencemenneske og får tingene
gjort, med vægt på at arbejde med og gennem andre mennesker i processen. Han forstår andre mennesker lodt og
bruger den forståelse effektivt til at påvirke og overtale andre til at handle.

Utålmodig efter resultater og især utålmodig med detaljer og rutiner. Stefan er en selvsikker og dristig "handlingens
mand" og beslutningstager, som vil uddelegere detaljer, og som også kan uddelegere ansvar og beføjelser, når det er
nødvendigt. Stefan er en selvstarter, som også kan være dygtig til at oplære og udvikle andre. Han presser på for at få
resultater, men når han gør det, er hans stil mere at "sælge" end at give ordrer.
Afslappet og selvsikker i grupper eller ved skabelsen af nye kontakter. Stefan er selskabelig og udadvendt, har en
oplivende indflydelse på andre mennesker og er generelt altid i gang med at "sælge". Han lærer og reagerer hurtigt og
arbejder i et højere tempo end gennemsnittet. I stand til at tilpasse sig hurtigt til ændringer og variationer i sit
arbejde, og han bliver utålmodig og mindre effektiv, hvis han skal arbejde primært med gentagne rutiner og detaljer.
Generelt er Stefan en ambitiøs og dynamisk person, som motiveres af muligheden for forfremmelse til
ansvarsniveauer, hvor han kan udnytte sine kvalifikationer som teambuilder, motivator og initiativtager.

SALGSSTIL
Som sælger vil Stefan være:

.

o

.
.
o

.

Han leder processen imod sine mål med selvsikkerhed og overtalelse
Han ønsker at få processen til at skride fremad så hurtigt som muligt, og bruger overtalelse - ikke pres - for at
slutte en handel
Er dygtig til at benytte de følelsesmæssige sider ved en handel til at skabe kontakt til kunden på områder ud
over de specifikke detaljer omkring implementeringen, og han benytter aktivt disse informationer til hurtigt at
slutte handlen

Dygtig til at navigere i en organisations politikker, finde nøglepersonerne og anvende overtalelse for at vinde
salget
Han er fleksibel, tilpasser sig og stoler på egne evner til at tænke på stedet frem for at udarbejde en
dybtgående plan, som han kan følge
Er dygtigere til at sælge det uhåndgribelige som ideer og koncepter end de tekniske og specialiserede

produKer,

LEDELSESSTRATEGIER

Overvej at give Stefan følgende for at maksimere hans effektivitet, produktivitet og jobtilfredshed,;
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.
.
.
.
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Muligheder for engagement og samspil med andre mennesker
Nogen selvstændighed og fleksibilitet i hans aktiviteter
Ingen gentagelsesprægede rutiner og detaljer i arbejdet, hvilket skaber variation og ændring i tempo
Muligheder for at laere og avancere i et rimeligt hurtigt tempo.
Anerkendelse og belønning for de udviste kommunikations- og ledelsesmæssige kompetencer
Social anerkendelse og anerkendelse af status som belønning for arbejdspræstationen.
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