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Der findes masser af personlighedsværktøjer – og nogle af dem er endda gratis!
Så hvorfor skal du investere i MBTI®? Hvad gør det så særligt?

Ikke blot en test
I modsætning til onlinetest, som baserer sig på Myers & Briggs teorier, men 
blot giver dig fire bogstaver, danner MBTI rammen for dybere forståelse. 
Værktøjet giver medarbejderne en kontekst og et sprog til at tale om 
personlighedsforskelle, og det er bare begyndelsen.

Når du har integreret MBTI-værktøjet i din organisation, kan du begynde for 
alvor at åbne op for styrkerne ved kendskabet til persontyper.

Oplev forskellen 
Deltagerne vurderede, hvor differentieret MBTI-værktøjet er fra 
konkurrenternes tilbud.

Spørgeskemaet og feedbacken er kun begyndelsen. Det er selve anvendelsen 
af værktøjet og den indsigt, man opnår efter den indledende session, der er 
den egentlige nøgle. Det handler om at få folk til at komme videre efter den 
indledende session og tage hul på deres udviklingsrejse tilbage til arbejdspladsen.

Victoria Crane, direktør, Talent Development, PageGroup

Når det bliver personligt
Med en MBTI-certificering behøver medarbejderne ikke længere udelukkende 
at sætte deres lid til generelle testresultater og vage udsagn. Dine interne 
MBTI-brugere kan bruge værktøjet til din virksomheds eller organisations 
specifikke behov. Uanset om det drejer sig om individuel faglig udvikling eller 
en større omstrukturering, har MBTI-certificerede de værktøjerz, der kan give 
jer skræddersyet støtte i den givne situation.

MBTI-øvelsen, som vi deltog i forud for vores flytning, var uvurderlig i forhold 
til at hjælpe mit team til at forstå sig selv og – lige så vigtigt – hinanden.

Filialdirektør, Waitrose

Tilgodeser virksomhedens behov 
Certificerede MBTI-brugere kan få adgang til ressourcer om 
emner som:

Lederudvikling TeamudviklingKommunikation

KonfliktHåndtering af
forandringer

Stress og 
modstandsdygtighed

Styrkelse af konsulenter
Et MBTI-certificeringskursus handler ikke om at sætte de rette krydser 
i de rette bokse. Deltagerne forlader kurset med fuld fortrolighed til de 
grundlæggende aspekter af værktøjet og dets anvendelsesmuligheder. De har 
rig mulighed for at stille spørgsmål og at opbygge et netværk af ligesindede og 
på samme tid lære om sig selv.

I løbet af certificeringskurset vil deltagerne:

 - Lære oprindelsen til og det grundlæggende om, hvad der udgør en MBTI-type.
 - Deltage i praktiske øvelser, der udforsker og går i dybden med typen.
 - Se på forskellige måder at forklare typen på under feedbacksessioner
 - Udføre rigtige MBTI-feedbacksessioner

En MBTI-certificering gælder for livet – det betyder, at certificeringen aldrig 
udløber og heller aldrig skal fornyes. The Myers-Briggs Company udvikler 
konstant nye måder at supportere MBTI-certificerede brugere.

[MBTI]-værktøjet er let at forstå. Medarbejderne finder det let at anvende. 
Det giver mening – vi oplever dagligt beviser for, at det virker.

Owain Williams, salgsdirektør, Change Organisation

Mere end bare en certificering
Få mest muligt ud af MBTI-værktøjet med en række redskaber til at 
støtte certificerede, såsom:

Meget stærkt differentieret Meget differentieret Ikke differentieretDifferentieret

Præstation

Brugervenlighed

Pålidelighed og 
gyldighed

Resultaterne ‘taler 
til’ slutbrugere
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Gratis digitale versioner af de 
vigtigste formidlingsmaterialer, 

herunder feedbackkort.

Interaktiv undervisningshjælp 
i PDF format til MBTI-brugere.

Digitale kopier af vores top-
publikationer, som f.eks. MBTI 

Type og Teams.


