
Hvordan kan et 65 år gammelt 
personlighetsverktøy stadig imponere?

• Måler normalpersonlighet

• Tar ca. 45 minutter

• Nettbasert

• 20 ulike språk

• Strukturert rundt femfaktormodellen

• Norsk og internasjonal normgruppe

• Basert på mer enn 65 års forskning

• Utviklet av Raymond Cattell, ofte omtalt
som far til femfaktormodellen

Vi opplever stadig at 16PF-sertifiserte brukere vender tilbake til 
denne testen som sitt foretrukne personlighetsverktøy. De forteller at 
16PF er et verktøy som på en veldig god måte får frem de ulike sidene 
ved personligheten. Videre opplever de at 16PF skiller meget tydelig 
mellom kandidater.

16PF hjelper deg til å se hele mennesket - ikke bare den atferd de viser 
i profesjonelle sammenhenger. Den viser deg dybden i personligheten 
ved å identifisere spesifikke personlighetstrekk og kartlegge styrker 
og utviklingsområder hos individet. Dermed er den et særdeles 
velegnet verktøy til bruk i rekrutteringsprosesser og utvikling av 
nøkkelpersoner.

Testen oppdateres jevnlig, og er nå i sin femte versjon. Den er fremdeles 
en av de mest brukte på markedet. Det er skrevet i underkant av 3000 
valideringsartikler om 16PF, hvilket innebærer at informasjonen testen 
gir deg er kvalitetssikret på en meget grundig måte.

Kort sagt hjelper 16PF deg til å ta riktige valg for organisasjonen din. 
Den gjør det lettere å skape en mer effektiv hverdag, som er en av 
nøklene til suksess over tid. Bruk 16PF til å hjelpe organisasjonen din 
når dere skal fylle nøkkelstillinger og for å gi ledere et springbrett til 
bedre og mer effektiv ledelse.

Assessio har jobbet med arbeidspsykologiske verktøy siden 
grunnleggelsen i 1954, og har et team med eksperter som utvikler 
nye verktøy og forbedrer eksisterende. Vi tilbyr dere en rekke 
sertifiseringskurs og konsulenttjenester. Vi kommer gjerne på 
besøk og viser deg hvor mye din organisasjon kan tjene på å bruke 
våre verktøy.
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