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Basiskenmerken:

Advies aan de kandidaat:

Deze persoon is een ware teamspeler die weet
hoe zij moet samenwerken met anderen om
gezamenlijk succes te behalen. Zij zijn ook in staat
om snel te handelen, gebruikmakend van hun
ins ncten als leidraad voor het nemen van
beslissingen.

De kandidaat vindt het misschien gemakkelijker om te slagen als zij de situa es benadert met een
meer compe eve inslag en beter tracht te presteren dan anderen.

Werks jl:

Kan je een voorbeeld geven van een moment dat niet in staat zijn om een belo e na te komen, je een
gevoel van stress gaf?

Hoofdvragen:
Wanneer denk je dat je vriendelijke concurren e zou kunnen gebruiken om je zelfmo va e te
verbeteren?

Deze persoon kan op eﬀec eve wijze prioriteiten
stellen in lijn met doelstellingen die zich
aandienen en laat zich niet verrassen door
plotselinge hindernissen. Zij kunnen ook
aanslui ng vinden met collega's op emo oneel
vlak en kunnen hen helpen om persoonlijke
zorgen te verlichten.
Geschikt voor een rol die omvat of vereist:
Flexibel omgaan met veranderingen
Onderzoekend en leergierig zijn
Strategieën ontwerpen
Crea viteit bevorderen

Hoe ga je om met omgevingen waar de nadruk vooral gelegd wordt op reeds bestaande processen en
ideeën?
Beschrijf een situa e waarin je het moeilijk had je eigen doelstellingen boven die van een team te
promoten.
In welke situa es zou je een paar passen terug kunnen ze en om na te denken over een situa e?
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De bovenstaande balkjes zijn gebaseerd op een combina e van de scores op de Ins nc eve en Dagelijkse
Persona

