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Tidsforbrug: 38 minutter og 27 sekunder

Kære Richardt Deluran2 

Nedenfor er listet de talenter, som er mest udtalt hos dig. Talenterne er udtryk for de områder, der ligger
naturligt for dig, og som du derfor har utroligt let ved at bruge i dit arbejde. Det er derfor de kvaliteter, du bør
fokusere på, for at udnytte dit eget potentiale fuldt ud. 

De tre øverste talenter er de mest markante - du kan slet ikke lade være. Bruger du dem aktivt og e�ektivt vil
du udvikle dig - både på arbejde og personligt. Talenterne 4-9 er kvaliteter, der ikke er helt så markante som
de 3 første, men de vil altid kunne hjælpe dig, til at gøre ting endnu bedre.

Dette er kun et lille udsnit af den fulde rapport: Det er side 1 af mere end 20 sider og kun top 9 talenter ud
af 38. Den fulde rapport har over 130 unikke træk om dig og dine evner. Den vil bl.a. indeholde en
kortlægning af din stressadfærd, teamevner, salgsstyrker og meget mere.

 

01. Koordinerende

Du er koordinator i store komplekse projekter, så de får det ønskede resultat. Selv de sværeste ting kan
du styre af, og være den, der beholder overblikket og fortæller andre, hvor det er, de skal hen. Du er
e�ektiv, �eksibel og får rettet til, så samspillet fortsat er optimalt. Du �nder altid den gunstigste vej, der
hvor andre farer vild.
 

02. Ansvarlig

Du føler ansvar for alt, hvad du går ind i. Når du først har sagt ja, bliver du ved, indtil du har nået det, du
sætter dig for. Du laver nok lidt for meget, men du når det og kommer aldrig for sent og bliver ikke nødt til
at komme med dårlige undskyldninger.
 

03. Relaterende

Du kan lide at lære mennesker dybere at kende, og at de kender dig godt. Du ønsker dybe relationer. Du
tør give af dig selv for at opnå endnu bedre relationer. Hellere blive gode venner end nøjes med at være
bekendte.

 

04. Problemløser

Du er en problemløser. Du �nder løsningen, selv når det ser allermest håbløst ud. Faktisk motiverer det
dig, at udfordringen er stor. Måske har du et speciale, måske er du til lidt af hvert, men nærmest intuitivt
véd du, hvad der skal til for at få ting eller situationer til at lykkes.
 

05. Charmerende

Du er charmerende. Du elsker at møde nye mennesker og få dem til at kunne lide dig. Du kan altid �nde
noget at tale om, �nde fælles interesser, og få gang i samtalen mellem dig og fremmede. I din verden er
ingen fremmede men bare venner, som du ikke har mødt endnu.
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06. Retfærdig

Retfærdighed og balance er afgørende for dig. Du er et værn mod det uretfærdige og ubalancerede. Du
behandler alle ens og retfærdigt. Alle skal have den sammen fair chance.

 

07. Forbedrende

Du elsker dygtighed, ikke kun lidt over middel, men det fremragende. Du tænder på at kunne hjælpe
andre til excellence, og du elsker, når du selv er bedre end bedst og når nye højder. Du kan lide det unikke
og samtidig fantastiske, og du omgås helst mennesker, som er bragende dygtige - det er sjovere og mere
udfordrende.
 

08. Indlevende

Du kan mærke, hvad der foregår hos dem, du omgås. Du véd, hvad de føler, næsten som om det var dine
egne følelser. Du kan sætte dig ind i deres verden, ikke at du giver dem ret, men du forstår, hvad det er,
der sker hos dem. Du véd, hvad de har brug for, og hvad de forventer, så du forstår at tale til dem på den
helt rigtige måde, og nogle gange kan du forklare deres personlighed og handlemåde bedre, end de selv
kan.
 

09. Selvsikker

Du har højt selvværd: du ved at du er dygtig, du kan dine ting, og ser ting, ingen andre ser. Kun du kan
lede dig - andre kan give råd, men du véd, hvad der er rigtigt. Du hviler i dig selv og véd, at du kan klare alt,
hvad der kommer.
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