
KOMPETENCEVÆLGEREN

    

Sæt kryds i feltet (X)

  KOMPETENCE           BESKRIVELSE  Afgørende   Ønskværdig  Irrelevant 

1. LEDELSE Giver på eget initiativ andre klar retning og gør tydeligt 
opmærksom på, hvad der forventes af dem.

2. COACHING Bidrager på eget initiativ til ansattes eller kollegers udvikling.

3. GRUPPELEDELSE Giver på eget initiativ retning og rådgivning til en gruppe på 
en måde, der fører til optimale resultater.

4. DELEGERE Delegerer på eget initiativ og giver ansatte eller kolleger den 
nødvendige beslutningskompetence.

5. PLANLÆGNING OG
ORGANISERING

Planlægger og organiserer sit eget arbejde effektivt på en 
proaktiv og selvstændig måde og involverer andre, når det er 
hensigtsmæssigt.

6. LEDELSESKONTROL Sikrer en uafhængig overvågning af projekter og aktiviteter, 
rapporterer og forudsiger potentielle forhindringer i fremdrift.

7. IVÆRKSÆTTELSE Tager på eget initiativ fat på at realisere og udnytte salgs- og 
servicemuligheder.

8. MARKEDS-
ORIENTERING

Gør aktivt brug af sin viden om markedet og teknologiske 
muligheder og deler den viden med ansatte og kolleger.

9. KUNDEORIENTERING Arbejder aktivt med kunder/klienter for at identificere deres 
behov og udvikle passende løsningsforslag.

10. NETWORKING Tager selv hånd om at opbygge relationer og netværk 
samt gør brug af disse til at realisere mål.

11. PROBLEMANALYSE Indsamler og udvælger aktivt relevant information fra 
forskellige kilder. Samler og organiserer information.

12. DØMMEKRAFT Inddrager aktivt forskellige synspunkter og fakta i sine 
standpunkter.

13. BESLUTSOMHED Tager selvstændige beslutninger og handler også uden at have 
fuldstændig information til rådighed.

14. VISION Kommer aktivt med forslag i forhold til vision og strategi for 
sin egen del af organisationen.
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Målet med kompetencevælgeren er at vælge maksimalt 6 afgørende kompetencer (ud af i alt 43) for at 
være i stand til at fokusere på det, der er relevant for funktionen i en samtale-/vurderingssituation med en 
potentiel kandidat. 

Mennesket har en tendens til at betragte ”alt” som vigtigt. For at undgå det, skal du fokusere på de mest 
afgørende mål for funktionen. Kandidatvurderingen bliver derfor mere objektivt målbar og resultatet 
sammenligneligt. 

Metoden: 
1) Fravælg de kompetencer/færdigheder, der er irrelevante for den aktuelle position (irrelevant)
2) Markér 12 vigtige kompetencer for den aktuelle funktion (ønskelig)
3) Prioritér de 12 færdigheder ned til 6 afgørende

Emne: Dato: 

Funktion/Rolle: 
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15. INDSIGT I 
VIRKSOMHEDEN

Tager aktivt forskellige interesser i forskellige dele af 
organisationen med i sine overvejelser.

16. ORIENTERING MOD 
OMVERDENEN

Gør aktivt brug af sin viden om eksterne udviklinger (sociale, 
politiske og økonomiske) og deler denne viden med sine 
ansatte/kolleger.

17. VIDENSTILEGNELSE Opsøger og anvender aktivt ny information og ideer.

18. KREATIVITET Kommer aktivt med nye ideer eller nye løsninger med 
eksisterende metoder.

19. ORGANISERING AF 
EGET ARBEJDE 

Organiserer og prioriterer aktivt sine opgaver med det formål 
at nå sine mål effektivt.

20. MUNDTLIG 
KOMMUNIKATION 

Tilpasser aktivt sit sprog og sine forklaringer til andre og 
understøtter sit budskab i adfærd og kropssprog.

21. MUNDTLIG 
FREMSTILLING

Tilpasser form og indhold til publikum ved præsentationer; 
understøtter sit budskab i adfærd og kropssprog.

22. SKRIFTLIG 
KOMMUNIKATION 

Sikrer aktivt, at skriftlig kommunikation er kort og præcis 
samt tilpasset læserne.

23. LYDHØRHED Stiller spørgsmål til andre, er opmærksom på nonverbal 
kommunikation og formår at have en god idé om andre 
personers tilstand.

24. SENSITIVITET Er aktivt opmærksom på at undersøge andres mål, følelser, 
behov og ideer og reagerer på dem med forståelse og takt.

25. OVERTALELSESEVNE Opnår en god indsigt i andres udgangspunkt og tilpasser sit 
ræsonnement til dén viden.

26. FORHANDLING Demonstrerer aktivt over for sin forhandlingspartner, at han/ 
hun er fokuseret på effektivt at skabe fælles mål på en måde, 
der fører til enighed og accept fra alle parter.

27. INDVIRKNING Engagerer andre med en smittende entusiasme og kommer 
aktivt med selvstændige og acceptable udtalelser.

28. TEAMWORK Arbejder aktivt sammen med andre på at nå fælles mål.

29. OMGÆNGELIGHED Omgås på eget initiativ på en let og ubesværet måde med 
andre mennesker, er afslappet sammen med andre eller ved 
sociale lejligheder.

30. OMSTILLINGSEVNE Er opmærksom på at bevare effektivitet ved at omstille sig til 
skiftende omstændigheder, opgaver, ansvar og personer.

31. TOLERANCE OVER 
FOR STRESS

Er bevidst om at fortsætte med at præstere på en effektiv 
måde på trods af tidspres, modgang, skuffelse og modstand.

32. UAFHÆNGIGHED Handler på basis af egen overbevisning i stedet for at forsøge 
at behage andre, går sin egen vej.

33. IHÆRDIGHED Fortsætter med at arbejde og tager nye initiativer for at nå 
sine mål. Er på ingen måde bange for at fastholde sit synspunkt 
eller at kritisere andre, hvis det er nødvendigt.
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34. FLEKSIBILITET Har eller opnår en god forståelse af andre og tilpasser sin 
adfærd for at opnå et ønsket resultat.

35. INITIATIV Handler efter egen overbevisning og på eget initiativ.

36. PERFEKTIONISME Tager gerne ekstra opgaver udover sit eget ansvarsområde og 
tager aktivt initiativ til at forbedre arbejdet.

37. AMBITION Søger aktivt efter nye ansvarsområder og muligheder for at 
kunne udvikle sig. Bidrager aktivt med initiativer, der kan 
være af betydning for hans/hendes organisation.

38. SELVUDVIKLING Søger aktivt muligheder for personlig udvikling.

39. INTEGRITET Tager selv ansvar for sine handlinger og er ærlig i forhold 
til både interne og eksterne aktører om muligheder og risici 
indenfor de grænser, der er for fortrolighed.

40. DISCIPLIN Viser sig at være velinformeret og tager ansvar for 
virksomhedens politikker og procedurer og forholder sig til 
disse - selv i situationer, hvor der er stort arbejdspres og/eller 
konflikter i forhold til egne interesser.

41. LOYALITET OVER 
FOR VIRKSOMHEDEN

Er på linje med og tilpasser sin adfærd i forhold til 
organisationens mål, prioriteter og kultur.

42. 
RESULTATORIENTERING

Er meget opmærksom på at sætte ambitiøse mål og at nå dem.

43. KVALITETS-
ORIENTERING

Kommer med forslag til initiativer, der kan højne standarder 
angående kvaliteten af produkter og tjenesteydelser.
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