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Introduktion
Denne Insights Discovery Personprofil er baseret på Rikke Andersens svar på Insights Discovery
Evaluatoren, som blev udfyldt 30. august 2016.

Personlighedsteoriens oprindelse kan spores tilbage til det femte århundrede f.Kr., da
Hippokrates identificerede fire specifikke energier, som kunne genkendes hos forskellige
mennesker. Insights Discovery-systemet er bygget op omkring den personlighedsmodel, som
først blev skabt af den schweiziske psykolog Carl Gustav Jung. Modellen blev publiceret i hans
bog "Psykologiske typer" fra 1921 og blev siden videreudviklet i efterfølgende skriftlige værker.
Jungs arbejde med personlighed og præferencer er siden blevet bredt accepteret som en af
grundstenene i forståelsen af den menneskelige personlighed og har været genstand for tusinder
af lærdes forskning helt frem til i dag.

Baseret på Jungs typologi skaber Insights Discovery Personprofilen en ramme for selvforståelse
og udvikling. Forskningsresultater tyder på, at en god selvforståelse og et indblik i egne styrker
og svagheder kan sætte mennesker i stand til at udvikle strategier for interaktion og hjælpe dem
til bedre at imødekomme kravene fra deres omverden.

Eftersom den er genereret på baggrund af flere hundredetusinde kombinationer af udsagn, er
denne rapport unik. Den rummer en samling af udsagn, som dine svar indikerer meget vel kunne
passe på dig. Moderér eller slet udsagn som ikke passer, men først efter at du har konsulteret
dine kolleger eller venner for at afprøve, om udsagnet i virkeligheden blot er en ”blind plet”, som
du ikke selv kan se, når du ser dig i spejlet.

Brug rapporten proaktivt. Forsøg at finde de nøgleområder hvor du kan udvikle dig og gøre noget
aktivt. Delagtiggør venner og kolleger i de vigtigste aspekter. Bed om feedback fra dem på
områder som er særligt vigtige for dig og læg en plan for din egen personlige og
samarbejdsmæssige udvikling.



Rikke Andersen

© The Insights Group Ltd, 1992-2016. All rights reserved. Side 5

Overblik
Disse udsagn giver en bred forståelse af Rikkes arbejdsrutiner. Brug denne del til at opnå en
bedre forståelse af hendes indstilling til sine aktiviteter, arbejdsrelationer og beslutninger.

Personlig stil

Rikke er en seriøs, ansvarlig og fornuftsbetonet samfundsborger. Hun er pålidelig og lever op til
sine forpligtelser. Hun er klar over, at hun kan komme til at indtage ekspertrollen bag kulisserne.
Hun kan tilpasse sig et bredt spekter af opgaver, men foretrækker de kendte. Hun er som oftest
stærkt loyal over for sine venner og parat til at ofre sine egne behov til fordel for den andens.
Hun tager sit engagement og sine forpligtelser alvorligt.

Hun føler sig bedst tilpas blandt mennesker, som er indstillet på at tage sig tid til at lære hende at
kende og forstå hendes indre drivkraft. At kortlægge en plan og fuldende den på alle trin og i alle
detaljer - noget, hun er dygtig til - hjælper hende til at opveje sin medfødte mangel på initiativ.
Hun er mest tilfreds med arbejde, der er af praktisk betydning for organisationen og andre.
Hendes sunde fornuft tyder på praktisk sans over for såvel mennesker som opgaver. Hun er
mere interesseret i realiteterne, som hun oplever dem med sine sanser, og har evnen til at
påskønne alt naturligt.

Rikke er tålmodig, fleksibel og normalt nem at omgås, da hun har et ringe personligt ønske om at
dominere og kontrollere andre. Hvis hun begår en alvorlig fejltagelse på arbejde, kan hun føle sig
skyldig i lang tid. Rikkes fokus er indadrettet, mediterende og reflekterende. Rikke er en
engageret medarbejder, seriøs, samvittighedsfuld og loyal. Hun vil søge et arbejdsmiljø, hvor
hun kan være produktiv på en stilfærdig måde. Hun fokuserer indad som en objektiv tænker og
begrunder sit syn på verden med konkrete fakta.

Rikke kombinerer venlighed og elskværdighed med en stærk pligtfølelse. Hun er meget effektiv
ved specialiseret arbejde og overordentlig stabil i sin indsats. At indsamle en bred vifte af
informationer med henblik på de fremtidige følgevirkninger af hendes beslutninger vil forøge
hendes effektivitet i de fleste situationer. For at kunne yde sit bedste foretrækker hun
specificerede og detaljerede instrukser, før hun begynder på en opgave. Hun synes normalt, det
er svært at håndtere stress og kaos.

Hendes stærke fornemmelse for personlige værdier gør hende ofte temmelig reserveret over for
fremmede, hvis værdier hun føler strider mod hendes egne. Hendes styrke er hendes evne til at
handle korrekt og holde fast ved projekter, indtil de er færdige. Rikke kan opfattes som en
ekspert i færdiggørelse. Rikke sætter sig systematisk for at opnå sine fastsatte mål til tiden på en
effektiv måde. Hun er en jordbunden realist og foretrækker at være sammen med andre, der er
som hende, og afspejler hendes ganske stille og fordringsløse opførsel.

Interaktion med andre

For at holde en lav profil er Rikke stille og tilbageholdende, navnlig blandt fremmede. Hun
foretrækker at knytte tætte relationer med mindre grupper af mennesker og kan lide at holde på
det kendte og forudsigelige. Hendes indre reaktioner åbenbares sjældent, men inde bag det
udadtil rolige ydre, overvåger hun tingene intenst. Man kan regne med hende og hendes vilje til
at lægge et sympatisk, men objektivt øre til, hvilket gør hende til en opbakkende holdspiller. Hun
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foretrækker egentlig at være privat, men kan camouflere dette ønske, når situationen kræver det,
uden at ændre på sin private, indadvendte natur. Dog har hun senere brug for tid for sig selv for
at kompensere for det.

Hun sætter sjældent ord på sine inderste følelser. Hun kan være yderst kritisk over for
ligegyldighed eller mangel på disciplin hos andre. Hun er god til at yde grundlæggende
kundebetjening og service. Da hun er venlig i sin omgang med mennesker, føler hun sig ikke
umiddelbart tiltalt af synlig og direkte ledelse. Hendes følelser kan komme bedre til udtryk
gennem handlinger end gennem ord alene, og hun er altid opmærksom på de krav, situationen
stiller.

Selvom hun er tilbageholdende udadtil, er hun deltagende inderst inde. Hun har stærke bånd til
sin familie, og at holde sig i tæt kontakt er en nødvendig del af hendes dagligdag. Hun forstår sig
godt på mennesker i nød og kan etablere langvarige venskaber med mennesker, hun anser for
ugunstigt stillede på den ene eller anden måde. Hun kan mistro autoriteter og hierarki, men vil
vælge at forblive neutral frem for at blive trukket ind i at støtte noget, der er tabt på forhånd. Hun
er villig til at yde hjælp, hvis der foreligger et reelt behov, men kun hvis hun synes, det er
meningsfuldt. Hun kan have svært ved at forstå andres behov, hvis de adskiller sig meget fra
hendes egne.

At tage en beslutning

Rikke er en god forligsmand eller fredsskaber, fordi hun kan komme overens uden fuldt ud at
tilslutte sig det ene eller det andet synspunkt. Hun er ikke tryg ved at gå ud over sin egen
erfaring, før hun fuldt ud forstår problemet. Hun søger at tilegne sig og gennemgå
kendsgerningerne uden at blive presset til at træffe en hurtig beslutning. Hun er opmærksom på
de mindre opgaver, der skal gøres, og vil ofte tilbyde at udføre dem eller udfører dem
automatisk. Hendes stilfærdige opførsel gør det ofte muligt for hende at opnå enighed om sine
alternative løsninger. Hendes naturlige lederstil er at undgå at skabe forandring for forandringens
egen skyld og at hæmme impulsiv beslutningstagen.

Hun er normalt ikke parat til at forpligte sig til beslutninger, der indebærer høj risiko. Hun kan
virke afvisende over for beslutninger baseret på mandsmod frem for på objektiv analyse. Med sin
moderate og elskværdige opførsel er Rikke betænksom, tålmodig og villig til at følge dem, hun
opfatter som sine venner. Rikkes beslutninger er normalt konsekvente, praktiske og
hensigtsmæssige. Hun kan ofte blive misforstået på grund af sin tendens til ikke at markere sig
med eftertryk.

Hendes naturlige indadvendthed forhindrer hende ikke i at fremsætte kritiske og skarpe
kommentarer med overbevisning og nærvær. Hun lader sig lede af forsikringer og fortilfælde.
Hun har en evne til at bemærke, hvad der er nødvendigt i en situation, og handler derefter. Hun
har en personlig indfaldsvinkel til livet, idet hun vurderer begivenheder ud fra de personlige
værdier og idealer, der præger hendes liv. Det er når hun opnår andres accept af sine ideer, at
hun demonstrerer dygtigt lederskab.

Personlige noter
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Vigtige styrker og svagheder
Styrker
Denne del peger på de grundlæggende styrker, som Rikke tilfører organisationen. Rikke har
evner, egenskaber og anlæg på andre områder, men udsagnene nedenfor vil sandsynligvis
rumme nogle af de fundamentale kvaliteter, hun har at byde på.

Rikkes grundlæggende styrker:

● Analytisk og upartisk.

● Opmærksom på detaljerne.

● Ordentlig og organiseret.

● Vejer normalt alle relevante faktorer op mod hinanden, inden hun når til en beslutning.

● Holder fast på etablerede regler og procedurer.

● Nøjagtighed.

● Fornuftig og realitetsbunden.

● Stiller store personlige præstationskrav.

● Hendes ord er et ord.

● God til at påtage sig rutineopgaver.

Personlige noter
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Vigtige styrker og svagheder
Mulige svagheder
Jung sagde, at "visdom accepterer, at alting har to sider". Det er også blevet sagt, at en svaghed
er en overforbrugt styrke. Rikkes svar i Evalueringen har foreslået disse områder som mulige
svagheder.

Rikkes mulige svagheder:

● Udtrykker måske ikke sine synspunkter så hurtigt, som situationen kræver det.

● Hendes sindige arbejdsform kan af nogle opfattes som magelighed.

● Er tilbøjelig til at blive trukket ind i ordkløveri.

● Hendes ønske om at organisere sine tanker kan få hende til at virke ude af stand til at
formulere sig.

● Kan lede efter fejl og mangler i næsten hvad som helst.

● Stoler for meget på det afprøvede og testede.

● Finder det svært at reagere positivt på aggression.

● Reagerer ikke altid positivt på pludselige forandringer.

● Tendensen til at fokusere på tidligere nederlag frem for betydningsfulde succeser.

● Hendes fokuseren på stabil effektivitet kan forårsage frustration hos andre.

Personlige noter
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Betydning for teamet
Hvert enkelt menneske tilfører specielle kvaliteter, egenskaber og forventninger til de omgivelser,
de befinder sig i. Tilføj til dette alle andre erfaringer, egenskaber eller anlæg, som Rikke tilfører,
og delagtiggør de andre gruppemedlemmer i de vigtigste punkter.

Rikke som medlem af teamet:

● Vil arbejde med stor ukuelighed og flid mod et fælles mål, selvom det kan tage sin tid, før
hun når det.

● Vil følge et projekt til dørs.

● Ansporer til troskab på teamet.

● Knytter relationer ved at huske fødselsdage og særlige begivenheder.

● Hun lægger sig i selen.

● Kan blive ved med at være målbevidst og ihærdig.

● Påtager sig ansvaret for at fuldende en opgave.

● Har en stærk pligtfølelse og tager sit arbejde alvorligt.

● Hjælper med til at sikre stabilitet i teamets resultater.

● Identificerer nøgleområder i vigtige situationer.

Personlige noter
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Kommunikation
Effektiv kommunikation
Kommunikation kan kun være effektiv, hvis den er modtaget og forstået af den person, den er
stilet til. For hver enkelt person er visse kommunikationsstrategier mere effektive end andre.
Denne del peger på nogle af de grundlæggende strategier, som vil føre til effektiv kommunikation
med Rikke. Udpeg de vigtigste udsagn, og stil dem til rådighed for kolleger.

Strategier for kommunikation med Rikke:

● Giv hende informationer, der kan kontrolleres.

● Lyt til hendes synspunkter.

● Prøv at få hende til at overveje fleksibilitet og forandring.

● Lad hende få lov til at forklare logikken bag sine synspunkter.

● Påskøn hendes stilfærdige engagement.

● Omgås med hende på en ærlig og oprigtig måde.

● Skab et arbejdsmiljø, hvor hun kan udtrykke sine tanker.

● Værdsæt hendes bidrag til at opbygge stabile relationer.

● Tag fat på her-og-nu-projekter.

● Vær ærlig, moderat i dit tempo, ligefrem og åben over for hende.

● Ros hendes bidrag, før du begynder at lede efter fejl.

● Fremlæg kun vandtætte og pålidelige fakta.

Personlige noter
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Kommunikation
Barrierer mod effektiv kommunikation
Visse strategier vil være mindre effektive for kommunikation med Rikke. Nogle af de forhold, som
bør undgås, er anført nedenfor. Denne information kan anvendes til at udvikle stærke, effektive
og gensidigt acceptable kommunikationsstrategier.

Ved kommunikation med Rikke, LAD VÆRE MED AT:

● Tale følelsesladet, hurtigt eller højt.

● Blive utålmodig eller vise irritation over hendes rolige ydre.

● Forvente hurtig accept af nye ideer.

● Optræde aggressivt eller afvise hendes ideer uden begrundelse.

● Presse hende eller lægge mere og mere beslag på hendes fritid.

● Komme uforberedt eller uorganiseret.

● Antage, at hendes manglende respons er ensbetydende med stiltiende enighed i, hvad der
foreslås.

● Glemme at respektere hendes behov for at være alene fra tid til anden.

● Foretage kritiske sammenligninger med det øvrige personale.

● Blive forledt af hendes tilsyneladende forbeholdenhed til at tro, at hun er ligeglad.

● Afvige fra dagsordenen.

● Være vag eller skynde på hende.

Personlige noter
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Mulige blinde pletter
Vores selvopfattelse kan være forskellig fra den opfattelse, andre har af os. Vi viser den ydre
verden et billede af os selv gennem vores "persona" og er ikke altid vidende om effekten af vores
mindre bevidste adfærdsmønstre på andre. Disse mindre bevidste adfærdsmønstre kaldes
"blinde pletter". Fremhæv i denne del de vigtigste udsagn, som du ikke er vidende om, og
efterprøv deres gyldighed ved at bede om feedback blandt venner og kolleger.

Mulige blinde pletter hos Rikke:

Rikke ser sort/hvidt på verden, på det praktiske og realiteterne, hvor hun kan udvikle en række
procedurer og regulativer til at klare den forhåndenværende situation. Rikke giver indtryk af at tro
på, at man skal økonomisere med sine kræfter. Hun skal passe på, at det ikke bliver opfattet
som, eller fører til, uvirksomhed. En temmelig privat natur kan afholde Rikke fra at stille
spørgsmål. Stimuler hende, ved at sætte tempoet ned, til at tilkendegive sin opfattelse af nye
ideer.

Hun har en stil, der består af disciplin, struktur, skemaer og orden, og hun fungerer bedst som
leder, hvis hun lærer at tøjle sin tilbøjelighed til at blive frustreret og utålmodig med andre. Hun er
et privat menneske, som holder en følelsesmæssig afstand til andre og en fysisk afstand under
samtale. Hun kan være langsommere end andre til at skabe resultater, da dataindsamlingen for
hende ofte er den mest stimulerende del af arbejdet. Rikke kan reflektere længere end
nødvendigt, før hun påbegynder eller sætter et projekt i gang. Hun værdsætter etablerede
institutioner og vil ofte gerne deltage aktivt i og være medlem af komiteer og organisationer. Hun
er dog ikke altid sikker på, at hun deltager af den rigtige årsag.

På grund af sin veludviklede tolerance over for sig selv og andre mennesker kan Rikke virke
distanceret og uinteresseret Hun kan stole så meget på sin logisk-analytiske tankegang, at hun
overser menneskelige anliggender. Medmindre hun har kendskab til den fuldstændige plan, kan
hun føle sig anspændt eller frustreret. Hendes evne til at opdage, hvad der kan gå galt, bliver af
nogle opfattet som mistænksomhed over for alt nyt og uprøvet. Hun bør arbejde på at blive mere
udtryksfuld og handlingsorienteret.

Personlige noter
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Modsætningen
Denne del giver et indblik i den type person, som Rikke sandsynligvis har sværest ved at forstå
og omgås. Beskrivelsen er baseret på Rikkes modsatte Insights-type. At kunne genkende disse
karaktertræk kan hjælpe til at udvikle strategier for personlig vækst og øget effektivitet i
samarbejdet med andre mennesker.

At genkende sin modsætning

Rikkes modsatte Insights-type er motivatoren, Jungs udadvendte intuitive type.

Motivatorer har evnen til at værdsætte resultater og mennesker lige højt. De bryder sig ikke om
detailarbejde, men kan udføre det for at opnå et specifikt kortsigtet mål. De er glade for opgaver,
som de tror får dem til at tage sig godt ud. Rikke kan dog ofte opfatte dem som for optimistiske i
forhold til, hvad de og andre mennesker kan yde. Motivatorer kan være vanskelige at styre. De
har ikke noget naturligt anlæg for administration.

Rikke kan opfatte motivatoren som indiskret og nogle gange ubesindig. Motivatorer behøver en
vifte af forskellige aktiviteter og muligheden for at arbejde i omgivelser med andre mennesker.
De kan blive arbejdsnarkomaner, hvis de ikke er opmærksomme på deres begrænsninger.
Motivatorer søger ofte materiel overlegenhed og økonomisk og social status. De afskyr rutiner,
detaljer og tæt overvågning og kan sno sig eller sågar være kamæleonagtige, når noget eller
nogen kommer i vejen for dem.

Rikke vil ofte fornemme et stort ego hos motivatoren og undre sig over, hvorfor motivatoren
meget hellere vil deltage i en lille intellektuel spøg frem for at afslutte en opgave eller tilbringe
nogle stille timer alene. Motivatoren holder sig måske ikke helt til sit tidsskema eller sin plan, hvis
en bedre eller mere spændende udfordring dukker op. De kan ofte tilsidesætte vigtige
forberedelser, som de anser for unødvendige.

Personlige noter
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Modsætningen
Kommunikation med Rikkes modsætning
Denne del, som er skrevet specielt til Rikke, foreslår nogle strategier, hun kan bruge til effektiv
interaktion med sin modsætning.

Rikke Andersen: Hvorledes kan du imødekomme din modsætnings behov?

● Vis tolerance over for hendes vane med at skifte emne uden varsel.

● Anerkend hendes strålende kreative indfald.

● Vær klar og tydelig omkring afgørende detaljer.

● Brug stærke og følelsesbetonede ord.

● Vis respekt for hendes ideer og standpunkter.

● Spørg efter hendes tanker og ideer.

Rikke Andersen: Stillet over for din modsætning, LAD VÆRE MED AT:

● Konkurrere direkte med hende om at overtage styringen.

● Møde hende med et "kan ikke lade sig gøre" eller en nederlagsattitude.

● Forvente at kunne udmanøvrere hende uden kamp.

● Holde hende udenfor - gør du det, vil hun gøre det samme mod dig.

● Blive overrasket, hvis hun bryder reglerne.

● Antage, at du vil nå gennem hele din dagsorden.

Personlige noter
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Forslag til personlig udvikling
Insights Discovery tilbyder ikke nogen direkte måling af evner, intelligens, uddannelse eller
erfaring. Ikke desto mindre er en række forslag til Rikkes udvikling anført nedenfor. Peg på de
vigtigste områder, som endnu ikke har været drøftet. De kan integreres i en personlig
udviklingsplan.

Rikke kan drage nytte af:

● At sigte efter for et kort øjeblik at være centrum for alles opmærksomhed.

● At skrive kortere rapporter.

● At reagere spontant og dramatisk.

● At dele arbejdet op i mindre bestanddele og udføre dem en ad gangen.

● At tilkendegive sine behov og ønsker med mere eftertryk.

● At stemme dørklokker for en sag, hun brænder for.

● Hurtigere at blive mere åben om, hvad hun virkelig føler.

● At efterlade løse ender i en sag i stedet for altid at søge at få en afslutning.

● At tage sig tid til at forberede sig før møder og fokusere på den store sammenhæng.

● At lære, hvordan hun bedre kan administrere sin tid.

Personlige noter
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Ledelse
At skabe de ideelle arbejdsbetingelser
Mennesker er generelt mest effektive, når de har arbejdsbetingelser, der passer til deres
præferencer og stil. Det kan være ubehageligt at arbejde under betingelser, som ikke gør det.
Denne del skal anvendes til at sikre en nøje sammenligning af Rikkes ideelle arbejdsbetingelser
og hendes nuværende betingelser, herunder pege på enhver mulig uoverensstemmelse.

Rikkes ideelle arbejdsbetingelser er kendetegnet ved at:

● Der hersker enighed og samhørighed.

● Det foregår formelt, men afslappet.

● Principper og standarder bliver respekteret.

● Fakta og informationer danner grundlag for beslutningsprocessen.

● Der er præcise metoder og systemer.

● Der er sørget for en vidtspændende medarbejderpolitik.

● Der er tid til at samle sine tanker og ideer.

● Teorier og ideer er blevet efterprøvet.

● Mål og processer er i centrum frem for overvågningen af detailarbejde.

● Hun kan have sin egen arbejdsplads.

Personlige noter
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Ledelse
Ledelse
Denne del peger på nogle af de vigtigste ledelsesstrategier over for Rikke. Nogle af disse kan
Rikke selv tage til sig, og andre tager hendes kolleger eller ledelsen måske til sig. Gennemgå
denne liste for at identificere de vigtigste øjeblikkelige behov, og brug den til at lægge en plan for
det individuelle ledelsesforhold.

Rikke behøver:

● Forståelse af sin tendens til logisk og vedholdende at forsvare sine beslutninger.

● At få sit bidrag gennemgået og godkendt.

● At være en del af et mindre hold, hvor man værdsætter og opmuntrer ideer.

● Kontakt med mennesker, som forstår, at det afslappede, rolige ydre dækker over en
malstrøm af bekymringer og ambitioner.

● At få den store sammenhæng forklaret.

● Respekt for sit behov for at reflektere og være alene.

● En leder, som kommunikerer klart og præcist, men også giver hende plads til at manøvrere.

● At være en nøglefigur på et lille, men succesfuldt hold.

● Opmuntring til at tænke på mere vidtfavnende emner og anvende mere af sin
forestillingsevne, når muligheden byder sig.

● Regelmæssige muligheder for at samarbejde med andre respekterede og værdsatte
kollegaer.

Personlige noter
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Ledelse
Motivation
Det er ofte blevet sagt, at det ikke er muligt at motivere nogen - kun muligt at skabe nogle
betingelser, hvorunder de vil motivere sig selv. Her er nogle forslag, som kan hjælpe Rikke til
motivation. Integrer, med hendes samtykke, de vigtigste i hendes Performance Management
System og Key Result Areas for at opnå maksimal motivation.

Rikke motiveres af:

● Festligholdelse med mådehold.

● At opfylde sine egne mål frem for at konkurrere med andre.

● En leder, som forstår, at hun har personlige mål og værdinormer.

● Små udtryk for goodwill, som vil forstærke hendes følelse af at høre til.

● Koordination af forskelligartede aktiviteter.

● Involvering i lokalsamfundet og samarbejde med eksterne grupper.

● Skriftlig kommunikation, som gør hende i stand til at tilegne sig informationer.

● At der tages hensyn til hendes private behov, når de forretningsmæssige mål fastsættes.

● Åbne og uhildede projekter, som bygger mere på kvalitet end stramme tidsfrister.

● Belønning for kvalitet, ikke kvantitet.

Personlige noter
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Ledelsesstil
Der er mange forskellige indfaldsvinkler til ledelse, som hver især hører hjemme i forskellige
situationer. Denne del peger på Rikkes naturlige tilgang til ledelse og kommenterer hendes
ledelsesstil, herunder kaster lys over både kvaliteter og mulige hindringer, der kan undersøges
nærmere.

I ledelsen af andre har Rikke en tendens til at:

● Uddelegere opgaver, men hun finder det svært at slippe tøjlerne i forbindelse med større
projekter.

● Forholde sig tavs, til hun har fået struktur på sine tanker.

● Ignorere dem, hvis synspunkter strider mod hendes egne dybfølte værdinormer.

● Søge at udfordre, hvad hun opfatter som ulogisk.

● Idealisere dem, hun respekterer.

● Være god til at skabe og overvåge projektplaner.

● Miste blikket for virksomhedens tarv, mens hun koncentrerer sig om arbejdsrelationer.

● Protestere mod uretfærdighed og forsøge at rette op på den.

● Afvæbne andre med sin åbenhed og ærlighed omkring sin egen utilstrækkelighed.

● Blive forvirret af for mange detaljer.

Personlige noter
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Insights Discovery® hjulet
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Insights Discovery® farvedynamik
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