CERTIFICERING
BIG FIVE PERSONALITY
Du vil mestre markedets bedst underbyggede
personlighedstest i rekruttering, ledelses- og
medarbejderudvikling med en Big Five testcertificering.

3 fulde undervisningsdage (9.30-16)

Du vil have et nuanceret indblik i det enkelte menneskes
fær-digheder og træk, som du vil kunne bruge i
rekrutterings-sammenhænge og teamdannelser.

Der vil alle dage blive serveret
morgenmad fra 9.00

Du vil erhverve et kompetenceudviklingsredskab til dine
ledere, specialister og talenter.

PRIS
19.500,- ekskl. moms.

Big Five testen måler de 5 basale personlighedstræk (Big Five), nemlig
behov for stabilitet, udadvendthed, åbenhed, imødekommenhed og
samvittighedsfuldhed, suppleret med 24 underliggende facetter af
de 5 hovedtræk.
1.
2.
3.
4.
5.

OMFANG

Neuroticism
Extraversion
Openness
Agreeableness
Conscientiousness

LOKATION
Blegdamsvej 104C (baghuset), 3. sal
2100 København Ø

HAR DU SPØRGSMÅL
Ring eller skriv til os på info@copenhagencoaching.dk, alternativt kontakt
udannelsesansvarlig.

Testen giver et overblik over, hvor en person befinder sig i forhold
til et empirisk gennemsnit af personligheder, ledsaget af en kort
beskrivelse. Teorien om “The Big Five” er det stærkest
underbyggede bud på en struktur for menneskers personlighed.
På certificeringskurset vil du blive klædt på til at skabe en givende og
etisk dialog omkring testen. Du vil på kurset også blive certificeret i
kognitiv færdighedstest og erhvervsrettet testning. Den kognitive
kapacitet gør det enkelte individ i stand til at løse problemstillinger
og tilegne sig ny information hurtigere. Yderligere vil certificeringen i
Big Five Personality Test og kognitiv færdighedstest f.eks kunne
bruges som værktøj til teamdannelse, og du vil erhverve et
kompetenceudviklingsredskab til daglig brug sammen med dine
ledere, specialister og talenter.
• U FÅR
D
• Certificering i Big Five Personality Test og faglitteratur
• Personlig Big Five test med individuel tilbagemelding
• Forplejning alle dage
• Undervisning 9.30 - 16.00

UDDANNELSESANSVARLIG

Frederikke Winther på Tlf: 2119 4757
Mail: fw@copenhagencoaching.dk

KONTAKT OS
Tlf: 39 20 10 20
info@copenhagencoaching.dk
COPENHAGEN COACHING CENTER
Blegdamsvej 104A
2100 Østerbro

