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HOGAN SELECT ADVANTAGE
Definitioner på de tre skalaer i Hogan Advantage Report:
SAMVITTIGHEDSFULD

Skalaen drejer sig om at være en god medarbejder - at følge regler, acceptere ledelse, at være
i stand til selvledelse, at færdiggøre opgaver og undgå unødvendige risici. Personer med høje
scores er vedholdende, pålidelige og har selvdisciplin. Personer med lave scores har tendens
til at være impulsive, lette at distrahere og utilbøjelige til at indordne sig.

AFBALANCERET

Skalaen drejer sig om i hvilken grad personen fremstår rolig, ligevægtig og i godt humør.
Personer med høje scores er stabile og bevarer fatningen under pres, de kan klare stress og
kan håndtere stort arbejdspres, og de har ofte en beroligende indvirkning på andre. Personer
med lave scores har tendens til at blive anspændte, humørsvingende og sensible, og de
præsterer dårligere, når de er stressede.

KUNDEORIENTERET

Skalaen drejer sig om, i hvilken grad personen kan yde god kundeservice, når det kræves; det
drejer sig ikke om at være charmerende eller venlig. Mange introverte mennesker er gode til
kundeservice, og mange ekstroverte er dårlige til det. Folk med høje scores på denne skala er
ofte rolige, venlige, høflige og tålmodige. Personer med lave scores har tendens til at være
uopmærksomme, distraherede, anspændte og muligvis korte for hovedet.
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• Hvis du virkelig er uenig med din chef, hvad gør du så?
• Fortæl mig om dit forhold til din tidligere chef.
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• Fortæl mig om sidst du råbte ad nogen.
• Fortæl mig om sidst du var virkelig frustreret på arbejdet.
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• Hvordan har du det, når folk konstant beder dig om tjenester og hjælp?
• Hvor stor en procentdel af dine kunder er besværlige?

KANDIDATENS SAMLEDE EGNETHED TIL STILLINGEN ER

34%

Resultaterne i denne rapport kan IKKE erstatte den rekrutterings-ansvarliges bedømmelse af kandidaten. Resultaterne bør
anvendes af den rekrutterings-ansvarlige som en hjælp til at træffe den rette beslutning vedrørende ansættelse af
kandidaten.
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