Decision Dynamics JTI®
Individuell typprofil

Varför arbeta med profilerna?

Underliggande preferenser
påverkar vårt sätt att agera

Du skapar:


Ökad självinsikt



Bättre förståelse för andra



Bättre kommunikation och
problemlösning



Effektivare ledarskap



Bättre teamwork



Medveten användning av
egna och andras styrkor



Sätt att hantera konflikter



Effektivare arbetsfördelning

Decision Dynamics JTI® är en
metod och ett verktyg som hjälper
oss förstå hur vi människor skiljer
oss åt i hur vi riktar vår energi och
uppmärksamhet, hanterar
information, fattar beslut och
förhåller oss till omvärlden.
Decision Dynamics JTI® bygger på
C.G Jungs ursprungliga teori om
personlighetstyper, som är
världens mest använda teori för
personlighetsanalyser. Till skillnad
från andra typinstrument på
marknaden är verktyget utvecklat i
Norden och är dessutom anpassat
för vår samtid och till europeisk
kultur.
TypeView™ JTI-profilen baseras på ett frågeformulär med 56
frågor som tar cirka 20 minuter att besvara. Samtliga frågor är
formulerade som hela meningar. Formuläret finns idag på 14 språk.

Decision Dynamics erbjuder:
Belysande profiler och rapporter om
individer och organisationer
Praktiska certifieringsutbildningar i våra
verktyg och metoder
Inspirerande kick-offs, workshops och
seminarier
Effektiva strategiska utvecklingsprogram
inom karriärutveckling för medarbetare,
coachande ledarskap och strategisk HR.

Med varje individuell typprofil får du en 72-sidig bok, ”Förståelse
av typer” som även omfattar en introduktion till typdynamiken samt
en beskrivning av de 16 psykologiska typerna, deras styrkor och
möjliga utvecklingsområden.
TypeView™ JTI Grupp ger en samlad bild av gruppers preferenser.
Användbart för dig som arbetar med grupprocesser av olika slag.
Decision Dynamics JTI® används i samband med
medarbetarsamtal, karriärrådgivning och coachning på alla nivåer i
organisationen samt i ledarskapsutbildningar. Även för teambuilding
och konfliktlösning.
Samtliga profiler kan tas fram:
via ett enkelt, webbaserat system där frågorna besvaras och du
själv administrerar profilerna
genom Decision Dynamics support, där vi administrerar och skickar
det du behöver till dig
manuellt, där den tvåsidiga pappersversionen (karbon) besvaras
på ena sidan och beräknas på den andra sidan. Designen ger en
omedelbar sammanställning av personens typ och tar mindre än 5
minuter.
För att ge återkoppling på Decision Dynamics JTI® behöver du
genomgå Decision Dynamics certifieringsutbildning.

Decision Dynamics är ledande inom metoder
och verktyg för strategisk personalutveckling
som syftar till att förbättra samspelet mellan
organisation och medarbetare
Vårt vetenskapliga angreppssätt bygger
på mer än 35 års forskning och praktisk
användning i organisationer. Metodiken har
redan använts för att utveckla mer än en
miljon medarbetare i hela världen.

Använder du redan MBTI® kan du istället delta i ett
informationsmöte som vi bjuder på. Genom att delta på detta möte
får du den information som behövs för att omedelbart och enkelt
komma igång med att använda Decision Dynamics JTI®.
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