
INTRODUKTION TIL MIT PRAICE SOFT SKILL CV

Mit Praice Soft Skill CV er automatisk skabt på baggrund af min egen vurdering og feedback fra mit
netværk. Det beskriver min adfærdstype, mine stærkeste soft skills (adfærdstræk), og hvordan jeg
bruger disse til at skabe værdi som kollega.

En Praice Profil bygger på 6 adfærdstyper, som er illustreret med hver med sin farve samt 36
underliggende adfærdstræk. De fleste personer har en dominerede adfærdstype, men trækker på
adfærdstræk fra flere typer. Du kan læse mere om Praice på www.praice.com

SÅDAN SKABER JEG VÆRDI

Som kollega er jeg grundlæggende optimistisk af sind, og jeg har en grundlæggende tro på, at alle
mennesker indeholder en masse kompetencer, som en stærk leder bør koordinere til fordel for et
fælles bedste.

Som kollega er jeg også meget fokuseret på, hvilke rammer jeg skal virke indenfor. Jeg vil gå meget
langt for at overholde disse rammer og sikre mig en ensartet arbejdsproces.

SÅDAN MOTIVERES JEG

Da jeg er markant på den orange adfærdstype, er jeg hovedsageligt optaget af at udvikle de
mennesker, jeg omgiver mig med. Jeg bliver motiveret af at kunne skabe begejstring, hvor end jeg
går og står. Hvis min optimistiske hjerne skal kunne arbejde mest effektivt, skal den være i samspil
med personer, der kan og vil udvikle sig.

MINE ADFÆRDSTYPER

ORANGE - INKLUDERENDE

Jeg tager gerne lederrollen på mig. Jeg udviser
interesse for andre mennesker og er generelt
god til at anerkende andre.

GRØN - REALISERENDE

Jeg er god til at arbejde systematisk og trinvist.
Jeg udviser overblik og er meget organiseret og
praktisk orienteret.

BLÅ - VURDERENDE

Jeg er god til at vurdere fordele og ulemper. Jeg
udviser en evne til at kunne analysere og vurdere
værdien af et produkt.

MINE TYPEKOMBINATIONER

ORANGE + GRØN

Jeg skal kende de overordnede retningslinjer,
der arbejdes efter, for selvom jeg ikke er bange
for at skifte retning, skal der være mening med
galskaben.

ORANGE + BLÅ

Som person stiller jeg mig gerne forrest, for jeg
er god til at tale til mennesker, samtidig med at
jeg er god til at vurdere værdien af de forslag,
der gås efter.

GRØN + BLÅ

Jeg tager ansvar for, at målet bliver nået og
organiserer gerne processen, så det hele
forløber på den mest effektive måde.

MINE 4 MEST MARKANTE SOFT SKILLS

BESLUTSOM

Jeg er god til at kunne træffe en beslutning. I
arbejdsmæssig sammenhæng betyder det, at
jeg er god til at skabe mig et klart billede af
fordele og ulemper ved en given situation, og
jeg er modig nok til at kunne vælge den mest
fordelagtige løsning.

SYSTEMATISK

Jeg er god til at skabe orden i kaos. I
arbejdsmæssig sammenhæng betyder det, at
jeg er god til at prioritere og organisere min
tilgang til opgaver. Det gør mig mere effektiv,
især når det handler om at overskue store
mængder information.

IMØDEKOMMENDE

Jeg er god til at møde mennesker med oprigtig
interesse. I arbejdsmæssig sammenhæng
betyder det, at jeg har let ved at kommunikere
med andre og har en naturlig indlevelse i andre
mennesker. Jeg har fokus på at forstå, hvad der
rører sig af tanker hos det menneske, jeg står
overfor.

ENERGISK

Jeg er god til at arbejde i et højt tempo og
udvise et højt udholdenhedsniveau. I
arbejdsmæssig sammenhæng betyder det, at
jeg arbejder hurtigt. Jeg har også en indre
drivkraft, der forhindrer mig i at stå stille alt for
længe ad gangen. Jeg er ikke bange for at
opstarte nye processer, og at jeg nyder at
jonglere med mange opgaver på samme tid.

MIT SOFT SKILL CV

ADFÆRDSPROFIL

En Praice Profil består af 6 adfærdstyper, som
er illustreret med hver sin farve. Fordelingen

er vist med procenter og er beregnet på
baggrund af mit eget input samt feedback fra

mit netværk. 

Personer i mit netværk, som har givet
feedback: 

7

SOFT SKILLS

Praice Soft Skill Grafen viser en liste over
mine soft skills (adfærdstræk). Der er i alt 36
forskellige soft skills, hvor listen viser mine 9

højest rangerede, som er beregnet på
baggrund af mit eget input samt feedback fra

mit netværk.
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