
Er du en menneskekender?

Det mest avancerede værktøj til måling af menneskeligt
potentiale og vurdering af fremtidig jobsucces

ProfileXT ™



Sikker & troværdig i dagens jobmarked

• ProfileXT™ er designet og udviklet til den arbejdende befolkning og er valideret både i henhold til
  American Psychological Associations standarder og det danske arbejdsmarked (pågår p.t.).

• ProfileXT™ normeres efter danske forhold og Profiles Nordic AS (Norge) er godkendt af datatilsynet.

• ProfileXT™ er udviklet og valideret til ikke at tage hensyn til alder, køn og etnisk oprindelse. 

• ProfileXT™ måler de faktorer, som er relevante for at kunne vælge netop den person, 
   som passer bedst til de krav, der stilles til en given stilling.

CV, uddannelse, referencer,
interview og erhvervserfaring
er god, men begrænset
information
- og kun 10% af den totale
personlighed

Tænkemåde og resonering, erhvervsmæssige 
interesser og adfærdsmæssige tendenser
er nødvendig information for at finde 
den rette person til et givet job
- og angiver 90% af den
totale personlighed

Mennesker lader dig kun se det, de vil have at du skal se
Det er med mennesker som med isbjerge: kun 10% er synligt -

de resterende 90% gemmer sig under overfladen!

Et gennembrud i psykometrisk teknologi

• ProfileXT™ er det mest avancerede online-værktøj til måling af
   menneskeligt potentiale og til vurdering af fremtidig jobsucces.

• ProfileXT™ er det eneste system, der måler:

DEN TOTALE PERSONLIGHED

ProfileXT ™
- DET HELT UNIKKE ONLINE LEDELSESVÆRKTØJ

Den mest omfattende

human ressource vurdering

ProfileXT giver dig

det totale billede

Reducere medarbejder udskiftningen
Lede virksomheden effektivt
Forbedre og fremme effektiviteten
Forbedre kvaliteten

Eliminere stress
Forbedre kommunikationen
Øge produktiviteten
Øge værdien af den
menneskelige kapital

ProfileXT™
giver dig mulighed for at 

Skræddersyet jobmatchmønster

Sikkert jobmatch til alle stillinger

Din organisation
Dine specielle behov

Din afdeling
Dine udfordringer

Din ledelsesstil
Din virksomhedskultur

Vil du vide, hvorfor nogle af dine ansatte præserer ekstraordinære resultater
mens andre, der virker lige så velkvalificerede, kun præsterer gennemsnitligt?

Harvard Business Review har gennemført et studie af 360.000 ansatte
med det formål at evaluere effektiviteten og validiteten i traditionelle
ansættelsesmetoder. Deres studie afslører dels, at mænd og kvinder gør deres
arbejde lige godt - og dels at der er ikke er nogen sammenhæng mellem en 
en persons alder og vedkommendes præstation.

Det offentliggjorte studie konkluderer:

“Det er hverken erfaring, uddannelse eller andre traditionelle faktorer,
der er afgørende for, hvem den bedste medarbejder er - succes afhænger
af, om jobbet og personen passer sammen.”

Virksomhedens egne og fuldstændigt tilpassede jobmatchmønstre
sikrer, at jobbet passer til personen!

Det er enkelt at identificere hvilke ansatte i virksomheden, der passer til sine 
jobs. Dermed kan der søges og ansættes personer med den samme profil.
Virksomhedens egne jobmatchmønstre hjælper desuden med at 
tilrettelægge oplæringsprogrammer og uddannelser, som er vinklet
direkte mod det, virksomheden ønsker af medarbejderen - resultatet overgår 
som regel alle forventninger!

ProfileXT ™

ProfileXT finder den rigtige

person til d
et rig

tige job
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Fordelagtig pris

J. Skjoldborgsvej 52 | 8230 Åbyhøj
Tlf. 86 12 47 00 | 20 43 20 66

info@newway.dk | www.newway.dk

Hvorfor er det vigtigt at matche mennesker med deres job?

EGENSKABER FORDELEANVENDELSESOMRÅDER
Ansættelse
Coaching & træning
Karriereplanlægning
Jobmatching

Færre kostbare
fejlansættelser
Øget produktivitet
Mindre medarbejder-
udskiftning
Større fortjeneste

Den mest værdifulde egenskab ved ProfileXT er 
jobmatch-funktionen. ProfileXT giver muligheden 
for at analysere en persons jobrelaterede 
egenskaber, og sammenligne dem 
med de kvaliteter, der kræves for
at udføre jobbet med succes.

Vidste du, at man kun i 16% af tilfældende ansætter den rigtige person, hvis 
man alene ansætter på baggrund af en ansættelsessamtale? Det kan gøres 
bedre ved at supplere med en personprofil.

New  Way Consulting har valgt at blive certificeret partner hos Profiles 
International. Det er verdens hurtigst voksende profileringsvirksomhed, hvor 
over 50.000 virksomheder anvender de mange værktøjer til at forbedre 
produktivitet, motivation, reducere stress og få færre konflikter. Alt sammen 
for at opnå en effektiv kommunikation og en målbar vækst i bundlinien.

ProfileXT™ sales er en specialudgave med fokus på at sammensætte, 
udvælge, træne og coache sælgere, som har potentiale til at blive eller 
allerede er ekstraordinært gode sælgere.

ProfilesEasy™ er et online ansættelses- og ansøgersystem, som strømliner 
ansøgningsprocessen ved at styre ansøgninger, CV’er, personevalueringer og 
stillingsmatch. Systemet giver et godt beslutningsgrundlag, når du skal 
ansætte nye medarbejdere. Det fungerer som et link fra din egen hjemmeside 
og tilpasses med dine farver & logos.

CheckPoint360°™ feedback system er et komplet lederudviklingsværktøj, 
som hjælper den enkelte leder og organisation til vækst og succes. Der måles 
lederkompetencer på 8 hovedområder via feedback fra udvalgte personer i 
organisationen. Resultaterne præsenteres i en fyldestgørende rapport, der 
samtidig giver anvisning til, hvor lederen kan forbedre sine kompetencer.

KundeserviceProfil™ værktøjet sikrer, at alle i virksomheden fokuserer 
på kundeservice. Manglende forståelse for kundens behov fører ofte til tabt 
omsætning og måske endda tabte kunder. Hvis du som kunde selv vil 
certificeres i de enkelte produkter, så klarer vi også det. 

Kontakt New Way Consulting for en snak om mulighederne med 
personprofilering allerede i dag. Du kan lave rigtigt mange profiler, hvis 
bare du sparer én månedsløn om året.

Profiles International Nordic Group
www.profilesnordic.com

www.profilesinternational.dk

D I N  P R O F I L E S  PA R T N E RANDRE UDVALGTE PROFILES PRODUKTER

New Way Consulting fungerer som strategisk 
sparringspartner for danske virksomheder med 
arbejdsområder indenfor forretningsudvikling, 

strategi, innovation og teknologi. Vi har fokus på de 
mennesker, som skal fylde strategien ud og til det 
anvender vi profileringsværktøjer, således at den 

bedst mulige performance opnås.

Tilgængelig på

internettet 24 timer

i døgnet


