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Att känna till människors förmågor

Hur anställer du rätt personal med hänsyn tagen till vad de är bra på och vad som passar just dem?
Alla har vi vårt eget karaktäristiska sätt att göra saker och ting på, och det är just det som skiljer oss från
andra människor: vår personlighet. Den får oss att uppvisa vissa typer av beteenden automatiskt och
andra beteenden mer sällan. När man känner sig själv är det lättare att hantera de olika situationer man
ställs inför i vardagen och likaså att prestera maximalt på jobbet. Reflector Big Five Personality hjälper dig 
säkerställa att du har rätt person på rätt plats och gör det möjligt för dina anställda att prestera och
utveckla det bästa av sin förmåga. 

Potentiella styrkor och svagheter

Varje anställd måste besitta vissa kritiska kompetenser för att kunna prestera optimalt i en yrkesroll.
En Account Manager behöver till exempel vara duktig på att nätverka, vilket är lättare desto mer extrovert
en person är. För en extrovert person tar det mindre energi i anspråk att nätverka ofta och med hög
kvalitet än för en introvert person. En introvert person använder mer energi för samma uppgift på
bekostnad av energi denne istället kunde investera i arbetsuppgifter som bättre matchar personligheten.
Anställda når en effektiv energiförbrukning när deras arbetsuppgifter präglas av kompetenser som
överensstämmer med deras personlighet. Energi omvandlas då till prestation.

Underlag för vidareutveckling 

En ökad medvetenhet om vilka kompetenser som passar en viss person mer eller mindre bra utgör
grunden för en framgångsrik plan. Beslut kan fattas av närmaste chef eller coach att placera personer där
de kan dra största möjliga nytta av de kompetenser som innebär en personlig styrka eller som är lätta att
vidareutveckla. Fokus på andra kompetenser kan då minimeras eller ersättas genom experthjälp när just
sådana kompetenser efterfrågas. Utöver detta kan även karriärval kopplas till områden som passar en viss
personlighet. Det går även att sätta ihop team baserat på matchning av de personlighetsprofiler som
framkommer i Reflector Big Five Personality: team där medlemmarna kan dra nytta av varandras styrkor
samt understödja förekommande svagheter. 

Big Five i detalj (FFM; Femfaktormodellen)

Reflector Big Five Personality är ett modernt (online) personlighetsformulär som beskriver hur en
människas personlighet ser ut jämfört med andra, baserat på de fem viktigaste och mest grundläggande
faktorerna inom personlighetsteorin. Reflector Big Five Personality ger också en bild av alla underliggande
beteenden bakom de fem faktorerna. Resultatet är en detaljerad och mycket noggrann bild.
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Reflector Big Five Personality återspeglar fem personlighetsfaktorer: 

Emotionell stabilitet:  
•  i vilken omfattning vi reagerar känslomässigt på motgångar
Extroversion: 
• i vilken omfattning vi upprätthåller aktiv kontakt med andra 
Öppenhet: 
• i vilken omfattning vi söker nya erfarenheter och provar nya idéer
Anpassning:  
• i vilken omfattning vi sätter andras intressen före våra egna 
Plikttrogenhet: 
• i vilken omfattning vi är organiserade och målmedvetna

Tydlig rapport 

De fem personlighetsfaktorerna beskrivs utförligt i rapporten och gås igenom i detalj. Rapporten granskar också
personlighetsdrag med utgångspunkt i hur dessa matchar kompetenser den anställde behöver för att utföra sitt arbete.
Hur lätt kommer t e x en person att kunna uppvisa eller utveckla en viss typ av beteende baserat på sin personlighet? 

Hjälp med administration och testanvändning

För att Reflector Big Five Personality ska vara till största möjliga nytta, måste den bli en integrerad del av verksamheten
och följas upp. HUCAMA hjälper ditt företag att skapa en lämplig infrastruktur kring Reflector Big Five Personality. Detta
innefattar utbildning av företagets medarbetare i syfte att lära dem:

 •  Tillhandahålla information om verktyget 
 •  Ge feedback till kandidater/testpersoner
 •  Coacha personal på grundval av resultatet från Reflector Big Five Personality

HUCAMA bistår också med övrig aktuell support (manualer, intervjumallar, etc) som kan fungera som ett extra stöd för
chefer och coacher i deras dagliga arbete med coaching av personal.  Vårt mål är att man som kund, så snart som möjligt
ska ha nog med kunskap för att kunna arbeta med våra verktyg på egen hand.

HUCAMA är länken mellan ditt företags affärsmål och dina anställdas arbetsprestation.
Vi erbjuder lösningar inom performance management, competency based management, ledarskap och urval.
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