
THOMAS STEFFENSEN

STYRKER

Både Thomas og netværket er enige i, at Thomas er markant defineret ved den orange adfærdstype.
Når det er tilfældet, er man en rigtig menneskekender. Man har fornemmelse for andre folk og kan
hurtigt både se deres styrker og potentiale, og hvordan de kan ledes i en given retning. Samtidig er
man virkelig god til at tilpasse sig nye eller omskiftelige situationer.

Både Thomas og netværket er enige i, at Thomas er markant defineret ved den grønne adfærdstype.
Når det er tilfældet, er man først og fremmest en enestående eksekvator. Man kan tilrettelægge, sætte i
system og samtidig praktisk tage fat. Man arbejder hårdt, meget og er ikke bange for deadlines - og
har man givet sit ord, svigter man ikke.

Thomas selv mener også at være markant defineret ved den gule adfærdstype. Når det er tilfældet, er
man god i stillinger, hvor der skal tænkes kreativt og ud af boksen. Man trives bedst, når der konstant
sker noget - og gerne noget nyt. Man har også ofte behov for hurtige synlige resultater for at
opretholde sin høje energi.

VIGTIG FEEDBACK FRA NETVÆRKET:

Thomas' netværk mener også, at Thomas er markant defineret ved den blå adfærdstype. Når det er
tilfældet, er man god til at forholde sig til konkret data, og man er typisk dygtig til at tænke strategisk
og sætte en retning. Man har stor forretningsmæssig forståelse og er god til at turde tage beslutninger.
Samtidig er man god til at spotte afvigelser og forbedringspunkter.

GODE JOBMATCH

Butiksarbejde • Data og fakta • Effektivisering • Ledelse

Undervisning • PR / Journalistik • Formidling • Salg • Coaching • Kundeservice

Driftsarbejde • Koordinator • Praktisk arbejde • Madlavning og servering • Administration •
Planlægning og eksekvering • Logistik

Kontrol og sikkerhed • Rådgivning • Kvalitetssikring • Analyse og strategi • Lov og orden •
Finans

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER:

Thomas' profil er under 10% rød. Når det er tilfældet, tager man typisk ikke på arbejde med
udgangspunkt i det gode kollegaskab, men snarere den overordnede forretning og egne ansvar for
øje. Man kan måske godt lide andre mennesker, men nærer ikke oprigtig og automatisk interesse og
omsorg for alle på sin vej.

JOBMATCH DER KAN GIVE UDFORDRINGER:

Socialt og pædagogisk arbejde • Sundhed og pleje • Personlig service • HR • Trivsel

PRAICE
JOBMATCHRAPPORT

PRAICE PROFIL

En Praice Profil består af 6 overordnede
adfærdstyper. Herunder ses Thomas'

personlige fordeling af dem. De mest markante
adfærdstræk er også vist nedenfor.

THOMAS' EGEN VURDERING

SAMLET VURDERING INKL. 7
NETVÆRKSPRAICES
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DE MEST MARKANTE ADFÆRDSTRÆK

THOMAS ER: BESLUTSOM

Styrke: Tør træffe et valg og stå ved det

God til: Opgaver der giver mulighed for at påvirke og fremskynde en
beslutningsproces

Opmærksomhedspunkt: Kan komme til at forsimple tingene for lettere at kunne
tage en beslutning

Udfordring: Opgaver der ændrer retning hele tiden

THOMAS ER: SYSTEMATISK

Styrke: God til at skabe og handle efter et bestemt system

God til: Opgaver der kræver definering og prioritering

Opmærksomhedspunkt: Kan virke lidt begrænsende på meget omstillingsparate
mennesker

Udfordring: Opgaver præget af irrationalitet og for stor omskiftelighed

THOMAS ER: IMØDEKOMMENDE

Styrke: Kan tale med alle og er god til at netværke

God til: Opgaver der involverer mennesker, formidling og fremdrift

Opmærksomhedspunkt: Kan have svært ved at sætte grænser

Udfordring: Samarbejde med meget vurderende mennesker

THOMAS ER: ENERGISK

Styrke: God til at arbejde i et højt tempo.

God til: Opgaver der indebærer effektivitet og fremdrift - og gerne mange, der skal
jongleres samtidig

Opmærksomhedspunkt: Den høje energi kan opfattes som intens, og det kan være
svært for andre at følge med.

Udfordring: Uendelighedsopgaver, eller opgaver der ikke viser et synligt resultat

THOMAS ER: MODIG

Styrke: God til at tage chancer og kan handle selvsikkert i en usikker situation

God til: Opgaver hvor der er noget på spil

Opmærksomhedspunkt: Kan blive for risikovillig

Udfordring: Forudsigelige opgaver som ikke giver anledning til at prøve noget nyt

THOMAS ER: LØSNINGSORIENTERET

Styrke: God til at kunne fremsætte konkrete forslag

God til: Opgaver der kan udføres i praksis

Opmærksomhedspunkt: Kan have det svært med processer der er for hypotetiske

Udfordring: Ukonkrete opgaver der ikke kan vise en synlig afslutning

PRAICES SEKS
ADFÆRDSTYPER:

TOLERANT INKLUDERENDE

UDVIKLENDE FOKUSERET

VURDERENDE ORGANISERET

THOMAS SOM MEDARBEJDER

Thomas' profil er primært defineret
ved den grønne og orange

adfærdstype. Når det er tilfældet, er
man typisk meget organiseret i sin

tilgang til de daglige
arbejdsprocesser. Man er drevet af

at forfine det nuværende og tror på,
at effektivitet skabes, når alle følger
samme klare procedurer og rutiner.

Man er optimistisk af sind og tror
fuldt og fast på, at alle kolleger kan
og vil bidrage til et fælles bedste. I

éns optik er en stærk leder et
menneske, der bevidst og
strategisk udnytter alle de

ressourcer, der ligger gemt i
medarbejderstaben.

Derudover motiveres man ofte af, at
fokus ligger på forbedring af det

nuværende, og at konstruktiv kritik
ses som noget positivt.

Udviklet af Praice ApS. 
Læs mere på www.praice.com


