C – Ledertype
Du har scoret højt på C, hvilket kunne tyde på, at du er kendt
for din akkuratesse og dygtighed inden for dit speciale. Du er
ansporet af et ønske om at være "god til noget," så derfor
overvåger du omhyggeligt din egen arbejdsindsats. Dit mål er
ofte at være ekspert inden for dit område, men du kan ofte give
udtryk for at du ved noget om alt. Dette kan ofte blive
forstærket i den måde, du sætter ord på din viden om en række
emner.
Når du samarbejder med andre virker du ofte afslappet og diplomatisk. Denne afslappede
attitude kan hurtig ændre sig, når du arbejder inden for dit eget speciale, da du her
hurtigt bliver meget fokuseret på at opfylde dine egne høje standarder. Du værdsætter
selvdisciplin, og vil derfor vurderer andre ud fra deres evne til at fokusere på den daglige
præstation. Du har høje forventninger til dig selv og andre, og har en tendens til at sætte
ord på din skuffelse, hvis dette ikke bliver indfriet.
Du fokusere naturligt på at udvikle en struktureret tilgang til dit arbejde, så du kan øge
dine egne færdigheder. Det er blot ikke altid lige let for dig at påskynde andre, når de
benytter en arbejdsstil der afviger fra din.

På jobbet
Dine styrker er, at du god til at få udført det arbejde der skal gøres sammen med dine
kolleger, og vil gøre dit bedste for at kvaliteten er i top. Du vil derfor trives med at arbejde
et sted, hvor du bliver anerkendt for din ekspertise inden for dit område.

Lederudvikling af C-ledertype
Da din foretrukne stil ofte er at have urealistiske forventninger til dem du arbejder
sammen med, kan du med fordel arbejde med at blive bedre til oprigtigt at samarbejde
med andre og være mere anerkendende over for andre.
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