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Hvordan ansette riktig og utvikle effektivt

• Tre tester: HPI (normalpersonlighet), HDS 
(stressatferd) og MVPI (drivkrefter)

• Tar totalt ca. 45 minutter

• 50 ulike språk

• Nettbasert

• HPI bygger på femfaktormodellen

• Utviklet av bla. professor Robert Hogan -
verdensledende på destruktiv lederatferd

• Basert på over 30 års forskning

• Brukes av halvparten av USAs Fortune
100 firmaer

• Kan brukes sammen med Denison
Consultings modell for utvikling av
organisasjonskultur

• HDS er den eneste testen på markedet som
viser den ”mørke siden” av personligheten

Vil du være trygg på at du rekrutterer de beste kandidatene for din 
organisasjon? Vil du hente ut mest mulig av dine medarbeideres 
potensial, og samtidig bidra til deres utvikling? HAS hjelper deg med 
dette ved å svare på hva som driver mennesker, hvordan de går frem 
for å nå det de søker, og hva som kan hindre dem.

For å skape enestående resultater med de menneskelige ressursene i din 
organisasjon, er det viktig å kjenne dem best mulig. Hogan Assessment 
Systems (HAS) gir deg et helhetlig bilde av personligheten gjennom 
tre tester:

Hogans Personlighetsinventorium (HPI) danner et bilde av den 
”lyse siden” av personligheten, som forteller deg hvordan kandidaten 
vil fungere i alminnelige situasjoner i arbeidshverdagen.

Hogans Deskriptive Skalaer (HDS) beskriver den ”mørke siden” av 
personligheten, som ikke kommer til syne i hverdagen, men som trer 
frem når man er under press og stress. Det er viktig å kartlegge og 
jobbe med disse destruktive atferdsmønstrene fordi de kan ødelegge 
relasjoner, forsinke prosjekter og gjøre hverdagen ineffektiv.

Motiv, Verdier og Preferanser Inventorium (MVPI) danner et bilde 
av hva som får oss til å stå opp om morgenen. Hva driver menneskene 
i din organisasjon: Finansiell sikkerhet? Muligheter til innovasjon? Å 
kunne bidra til å gjøre andres hverdag bedre? Det er essensielt å spille 
på disse drivkreftene for å beholde og utvikle talenter. Det er spesielt 
viktig å kartlegge drivkrefter og verdier når man ansetter ledere, 
ettersom lederes verdier påvirker hele organisasjonen.

I vår tid er det avgjørende å forstå menneskene man ansetter og vil 
beholde. HAS hjelper deg med å rekruttere de riktige menneskene, 
effektivisere utvikling, bygge dyktige ledere, og forbedre 
bunnlinjeresultater.

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.


