CD – Ledertype
Du harb ofte et indre drive for at søge udfordringer og ofte stiller
spørgsmål til den information du får. Dette kan få omgivelserne
til at opfatte dig som kritisk, men du vil blot belyse sagen fra
flere sider og dermed sikre at den bliver vurderet analytisk og
korrekt.
Du er ofte god til at kombinere din intuitive abstrakte tænkning
med din rationelle tilgang til fakta og derigennem træffe
beslutninger, der ofte indeholder nytænkning. Hvis der er et område du ikke føler dig
sikker på, vil du ofte øve dig privat, før du bruger det på arbejde.
Du foretrækker at arbejde med mennesker, der ligesom dem selv, er afdæmpede og
rolige i deres fremtoning. Du bliver til tider opfattet som tilbageholdende og du udtrykker
sjældent dine følelser på arbejde og har det vanskeligt ved at arbejde sammen med folk
der er meget emotionelle, især hvis de udviser aggression. På trods af din milde
fremtoning har du et stærkt behov for at kontrollere og har en tendens til at udøve denne
kontrol indirekte, ved at kræve at andre skal overholde visse regler og standarder.
Det er vigtigt for dig at du giver det rigtige svar og kan derfor have problemer med at
træffe beslutninger i tvetydige situationer, hvilket kan resultere i, at du i disse situationer
føler dig handlingslammet.

På jobbet
Dine styrker er, at du god til at sikre at kvaliteten er i orden, og sikre dermed at tingene
bliver gjort ordentligt og grundigt. Du vil derfor trives med at arbejde et sted, hvor der er
etableret nogle kvalitetsprocedurer der sikre at arbejdet bliver udført ordentligt.

Lederudvikling af CD-ledertype
Da din foretrukne stil ofte er fortage mentale analyser for dig selv, kan du med fordel
arbejde med at fortælle mere om dig selv og de tanker du har, til andre, så I sammen kan
finde nye løsninger.
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