HPTI
Identify, manage and develop leadership potential
Det er ikke alle, som har evnerne til at blive ledere.
Bliv testet nu.
HTPI for lederskabspotentiale understøtter dit lederskab i at blive det bedste du kan være, og giver
dig et objektivt redskab til at identificere og pleje din næste generation lederskab.
HPTI (The High Potential Trait Indicator) måler 6 vigtige personlighedstræk, som har indflydelse på
arbejdspræstationerne med særlig fokus på ledelsesroller. Derfor giver HPTI dig vigtige
indikationer på, hvilke arbejdsstile der ofte anvendes for at nå frem til at kunne udfylde
ledelsesroller effektivt.
Du vil blive målet på:
1. Samvittighedsfuldhed
2. Emotionel robusthed / resiliens
3. Åbenhed over for nyt
4. Risikovillighed
5. Håndtering af kompleksitet
6. Konkurrencemindedhed
HPTI hævder ikke at kunne forudse din fremtidige karriere og om hvorvidt, du ender i en
ledelsesrolle. At arbejde med egne færdigheder, viden og erfaring ligger indenfor egen kontrol.
Selvom personlighedstræk, som måles i HTPI, er dokumenteret som relativt stabile, kan du altid
udvikle og ændre den adfærd, som dine HPTI-scorer tager udgangspunkt i, ligesom HPTImålingen kan hjælpe dig til en større forståelse af, hvilke arbejdsmiljøer og jobroller som ser ud til
at passe dig bedst.

Hent dine personlighedstræk hos din Thomas HPTI certificeret ved at kontakte:
Poul Lyberth
mail@nanoqakademi.gl
Tlf.: 523680
www.nanoqakademi.gl

HPTI
Identify, manage and develop leadership potential
Tamarmik aqutsisinnaanissaminnut piginnaasaqanngillat.
Massakkut misilitsigit.
HTPI Aqutsisutut piukkunnaateqarnersutit misilitsinnermi, illit pitsaanerpaajunissannik
ikiorserpaatit, aammalu siunissami aqutsisutut inissisimanissanni suliniuteqarninni
kinaassuseqarninnilu sakkunik ikiorsissavaatit.
HPTI (The High Potential Trait Indicator) inuup pissusai arfinillit uuttorpai, annerusumik aqutsisutut
suliffinni sulininni sunniuteqartarnerit. Taamaattumik HPTI-p oqariartuutit pingaartut, suut
suleriaatsimi atornerusartut pitsaasumik aqutsisuunerunissamut takutippai.
Illit ukuninnga uuttorneqassaatit:
1. Peqqissaarluni sulineq
2. Misigissutsikkut aalajaanneq
3. Nutaanut ammasuuneq
4. Nalorninartunut piumassuseq
5. Naammassiuminaatsunut suliaqarneq
6. Unammillersinnaaneq
HPTI siunissami atorfimmi qaffariarnissamut imaluunniit aqutsisunngornissannut
oqariartuuteqanngilaq. Inuup nammineq pisinnaaffini, ilisimasaqarfini misilittakkanilu
nakkutigisarivai. Inuup pissusaanik HTPI-mi misilitsinnermi takutitsisoqaraluartoq,
toqqammaveqarluarlutik aalajaakkaluartut, illit pissutsit HPTI-mi misilitsissutaasut,
ineriartortissinnaavatit, kiisalu HPTI-mi misilitsinnerit ikiorsissavaatit suliffiit sorliit aammalu atorfiit
sorliit ilinnut tulluartuunersut.

Inuup pissusaanik Thomas HPTI-mik pisinnaatitaaffilimmik misilitsigit, uunga attaveqarlutit:

Poul Lyberth
mail@nanoqakademi.gl
Tlf.: 523680
www.nanoqakademi.gl

