CVGeneratorn för Anders Andersson

Personlighet

Han är bra på att presentera och åskådliggöra information, både i tal och skrift. Han är
medveten om sitt anseende och vill vara omtyckt. Han är charmig, utåtriktad och generös
till sin läggning. Han är diplomatisk, utåtriktad, vänlig och har ett ganska stort
sällskapsbehov. Han är ganska noga med att inte stöta sig med andra i onödan. Han är
övertygande, verkar entusiastisk och påverkar genom sin saklighet och logik. Det kan
hända någon gång att Anders Andersson inte alltid lyssnar, och kanske överskattar sin
förmåga genom att enbart prioritera sina känselspröt.

Motiveras av

Regler och systematik. Påverka andra och ge information. Popularitet och tillfällen att
glänsa. Demokratisk och stödjande chef för att ge råd och stöd. Obunden men tydlig
arbetsbeskrivning.

Speciella
värdeegenskaper

Är lämpad för specialistroller. Är oftast medgörlig och anpassningsbar. Utåtriktad,
kontrollerande och handledande. Ger ett sympatiskt intryck. Håller fast vid rutiner.

Kommunikations-/
invändningsstil

Pratar för mycket detaljer. Frågar forskande. Drar in andra. Frågar vem och hur.

Arbets–/ledarstil

Ledande. Hårddrar endast argument via faktaframställning. Entusiasmerande.
Charmerande.

Behov/bör tänka på

Behov av objektivitet och förtroende för andra. Behöver uppmuntran till självständighet.
Behöver bredare och större perspektiv. Bör tänka på att tona ner det ideologiska framför
det logiska.

Söker/önskar

Inga plötsliga och/eller stora förändringar i miljö eller förutsättningar. Uppskattning.
Offentlig uppskattning. Popularitet.

Motiveras inte av

Att bli uppenbart utnyttjad. Ologiskt agerande. Att inte längre bli socialt uppskattad. Att bli
förnekad som person och/eller för sin kompetens.

Eventuella
begränsningar

Kan vara känslig och ta illa vid sig av kritik, eftersom den logiska känslan för vad som är
rätt styr. Kan vara överdrivet bunden till beprövade metoder och tillvägagångssätt. Kräver
förmodligen extra och utförligare förklaringar och anledningar. Kan stödja sig för mycket på
chef.

Beskrivande ord

Har lätt för att kommunicera Mjuk Ganska systematisk Social, grupporienterad
Övertygande Ibland impulsiv Anpassar sig ganska precis Artig Rastlös Energisk

