Facet5 er en personlighetsprofil som er spesielt utviklet av psykologer til bruk for virksomhetsledelsen. Den har omfattende rapporter
om arbeidsmønsteret en person vil anvende i arbeidet: faktisk atferd, hvordan vedkommende best kan ledes, hvilke styrker som kan
forventes i arbeidet og hans/hennes arbeidspreferanser og karrieredrivere.

Facet5 atferdsmodell

Profilrapport og delrapporter

Facet5 personlighetsprofil er basert på forskning ved
Edinburgh Universitet i 1980-årene og på personlighetsteorien
“Big5”. Fem-faktormodellen er generelt ansett av psykologer
for å være den beste modellen for forståelse av atferd. Facet5-

Spørreskjemaet danner grunnlaget for Facet5s
produktbredde og gir individuell data som er kombinert med
og inngår i en rekke andre Facet5 produkter. Rapporter
bruker informativt, arbeidsrelatert og lett tilgjengelig språk og

modellen bruker følgende fem atferdsdimensjoner:
•
•
•
•
•

Vilje: i hvilken grad en person er bestemt, hevdende og
uavhengig
Energi: i hvilken grad en person er entusiastisk,
omgjengelig og engasjert

Relasjoner: i hvilken grad en person er åpen, oppriktig,
varm og sjenerøs

Kontroll: i hvilken grad en person er strukturert, ryddig og
selvdisiplinert
Følelsesstyrt: samhandler med de andre Facet5 faktorer
og påvirker stresstoleranse, tillit og emosjonell state

Facet5prosessen

Facet5 personlighetsprofil leveres fra et nettbasert
spørreskjema. Tilgjengelig på over 30 forskjellige språk,
med tilsvarende normgrupper. Resultatene kan lastes ned
umiddelbart etter ferdigstillelse. Spørreskjemaet består av 106
spørsmål og tar ca 15-20 minutter å besvare. Prosessen er i
sin helhet nettbasert for datainnsamling og analyse over hele
verden.

Akkreditering

Facet5 krever at enkeltpersoner som ønsker å debriefe eller
tolke Facet5 må fullføre en 2 dagers akkreditering. Med
fokus på praktisk anvendelse på arbeidsplassen er det et
interaktivt “ansikt til ansikt” opplæringsprogram. Omfattende
støtte og online opplæringsmateriale betyr at nye brukere raskt
kan anvende sine nye kunnskaper på jobb. For ytterligere
informasjon om akkreditering kontakt din lokale partner.

produserer følgende rapporter:
1. En individuell profil og rapport: beskriver individuell
atferd og preferanser
2. Familieportrett: sammenholder den individuelle profilen
med en av de 17 referansefamiliene
3. Søkelys på kompetanse: beskrivelse av individuelle
styrker og utviklingsområder innenfor seks
kjernekompetanser: ledelse, mellommenneskelige
ferdigheter, kommunikasjon, analyse og
beslutningstaking, initiativ og innsats, planlegging og
organisering
4. Ledelsesguide: hvordan engasjere og lede individet slik
at engasjement og jobbtilfredshet maksimeres
5. Arbeidspreferanser: enkeltpersoners indre
motivasjonsfaktorer og arbeidsdrivere.

Viktige funksjoner:
•
•
•
•
•
•

Tilgjengelig på over 30 språk
Gode grafiske presentasjoner letter forståelsen
Spørreskjemaet tar ca. 15-20 minutter å besvare noe
som gir rask leveringstid
Rapportene anvender god norsk språkbruk uten sjargong
Stil og layout gjør det lett å lese og tolke
Informasjonen kan brukes av organisasjonen eller
personen i hele den ansattes livssyklus i virksomheten

For å komme i gang med Facet5 vennligst kontakt:
Telefon +47 67106750 eller

Et navn du kan stole på
Facet5 er kvalitetssikret og godkjent av
www.facet5.com

e-post info@facet5.no

For mer informasjon om Facet5 besøk www.facet5.com

