
IDENTIFISERER PERSONLIGE UTVIKLINGSOMRÅDER
PREDIKERER RISIKOTENDENDENSER SOM
KAN KOMME I VEIEN FOR SUKSESS



NYTTE

Ved å måle et individs risikotendenser er 
det også mulig å forstå når styrker kan bli 
til svakheter. Der MAP kartlegger individets 
personlighet, gjør MAP-X det mulig å se 
hvilke typer utfordringer et individ kan ha i 
situasjoner med stress eller stor arbeidsbe-
lastning.

Å bruke MAP-X i utvelgelsesøyemed inne-
bærer at du kan få et objektivt og standar-
disert beslutningsgrunnlag som kan hjelpe 
deg å velge mellom toppkandidater med 
høye matchskårer. Testen kan gi en  
forståelse av hva som er rimelig å forvente 
av et individ.

Fra et utviklings- og rolleperspektiv kan tes-
ten gi deg innsikt i en persons utfordringer, 
og følgelig hvilke forutsetninger, støtte 
eller ressurser vedkommende behøver for å 
lykkes. MAP-X gir individer innsikt i deres 
personlige utfordringer, som er en sentral 
forutsetning for utvikling.

MAP-X kan identifisere skadelig lederatferd 
og bidra til å forhindre dette før det blir 
et problem for organisasjonen. Resultatene 
kan også danne et grunnlag for sammen-
setningen av høytpresterende teams og 
identifisere gruppers avsporingstendenser.

HVA ER MAP-X?

MAP-X er et verktøy som gir et bilde av 
et individs risikotendenser forbundet med 
personlighet. Disse tendensene kan føre til 
kontraproduktiv atferd, og MAP-X hjelper 
til med å identifisere utfordringene som en 
kandidat kan ha.

MAP-X er basert på femfaktormodellen, 
den fremste empirisk støttede modellen for 
å beskrive personlighet, og bygger videre 
på Assessios eksisterende personlighetstest, 
MAP. Kandidaten trenger derfor bare 
å gjennomføre én MAP-test for å få ett 
resultat i både MAP og MAP-X.

MAP-X er et svært godt egnet verktøy 
både innen seleksjon av kandidater i 
en rekrutteringsprosess, og for å utvikle 
eksisterende medarbeidere og ledere.



ADMINISTRASJON

Resultatet i MAP-X baserer seg på person-
lig hetstesten, MAP, som administreres via 
Ascend - en moderne, sikker og brukervenn-
lig plattform. Ascend muliggjør automatisk 
tilbakemelding for kandidater og gjenbruk 
av testresultater  i ulike  
rekrutteringsprosjekter. 

Testen kan utføres på PC/MAC, nettbrett 
og smarttelefon. Resultatene er tilgjeng-
elige som rangerbare skårer, som gir en 
oversiktlig sammenligning av kandidater, og 
som tolkningsrapporter, for en mer inngå-
ende individuell analyse av resultatene.

RASKE FAKTA 

• MAP-X er basert på femfaktormodellen og MAP

•  Kan brukes i seleksjon og rekruttering, samt i utvikling og coaching

• Hjelper med å avdekke risikotendenser som kan hindre suksess

•  Kan identifisere hvordan positive egenskaper, i visse situasjoner, kan bli 
negative

•  Kandidater trenger kun å gjennomføre én MAP-test for å gi resultater i både 
MAP og MAP-X
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MÅLER GENERELL EVNE
PREDIKERER ARBEIDSPRESTASJON
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PLATTFORMEN FOR REKRUTTERING OG UTVIKLING
HJELPER DEG Å SKAPE EFFEKTIVE OG TREFFSIKRE HR-PROSESSER

IDENTIFISERER PERSONLIGE UTVIKLINGSOMRÅDER
PREDIKERER RISIKOTENDENDENSER SOM
KAN KOMME I VEIEN FOR SUKSESS
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MÅLER PERSONLIGHET
PREDIKERER ATFERD
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MÅLER INTEGRITET
PREDIKERER KONTRAPRODUKTIV ATFERD
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MATCH KANDIDATENS VERDIER OPP MOT ORGANISASJONENS KULTUR
IDENTIFISER MOTIVASJONSFAKTORER

 MAP

Forutser atferd 
i arbeidslivet og 
identifiserer potensial 
hos personer.

 MAP X

Identifiserer 
kontraproduktiv 
atferd i jobben og 
viser når styrker blir 
til svakheter.

 MINT

Verdensledende 
screeningverktøy som 
måler integritet og 
bedømmer risikoen 
for skadelig atferd 
på jobben.

 MATCH V

Matcher kandidatens 
verdier opp mot 
organisasjonens 
kultur og identifiserer 
motivasjonsfaktorer. 
Øker sannsynligheten 
for jobbtilfredsstillelse 
og engasjement.

 MATRIGMA

Verdensledende 
evnetest av høy 
vitenskapelig kvalitet 
som identifiserer 
potensial hos 
personer.

 ASCEND

Plattformen for alt 
innen utvelgelse og 
utvikling. Hjelper 
deg med å utforme 
effektive og treffsikre 
HR-prosesser.


