
Matrigma - Kortfattet Feedback

Vi bruger psykologiske tests som en del af vores udvælgelsesproces. 
Årsagentil dette er, at vi ved, at værktøjer som Matrigma gør udvælgelses-
processen mere præcis og retfærdig for alle kandidater til en stilling. Alle 
kandidater vurderes på samme måde, og vi kan sikre os, at vi ikke straffer 
nogen, og at beslutningerne kun tages i forhold til relevante kriterier.

Formål

Matrigma er en test, som måler et individs evne til problemløsning. Testen
udfordrer ens evne til at se sammenhænge og at udfylde hullerne der, hvor
der mangler information, opfatte forholdet mellem forskellige objekter og
finde ligheder blandt indbyrdes forskellige figurer. Denne testtype måler
et individs evne til problemløsning og evne til logisk tænkning på en god
måde.

I dette tilfælde har du opnået en score, som ligger over gennemsnittet. Indi-
vider med lignende resultater kan nemt løse problemer, som kræver evner
for logisk deduktion. De vil sandsynligvis hurtigt kunne sætte sig ind i deres
arbejdsopgaver og vil præstere på et niveau over det gennemsnitlige i alle
jobtyper.

I dette tilfælde har du opnået en score, som ligger omkring gennemsnittet.
Individer med lignende resultater har en gennemsnitlig evne til at løse pro-
blemer, som kræver evner for logisk deduktion. De vil sandsynligvis kunne
sætte sig ind i deres arbejdsopgaver i et normalt tempo og vil udføre deres
arbejde på mellemniveau i de fleste jobtyper.

I dette tilfælde har du opnået en score, som ligger under gennemsnittet.
Individer med lignende resultater vil sandsynligvis være længere om at
sætte sig ind i deres arbejdsopgaver. De foretrækker muligvis at arbejde
med velkendte opgaver, som afholder dem fra at havne i nye eller ukendte
situationer.

Hvad er  
Matrigma?

Høj score
(7-10 point) 
(del ikke scoren med 
kandidaten)

Gennemsnitlig 
score 
(3-6 point) 
(del ikke scoren med

kandidaten)

Lav score 
(0-2 point) 
(del ikke scoren med

kandidaten)

Resultat Dine resultater sammenlignes med en normalgruppe, og du kan opnå 
resultater, som ligger i det gennemsnitlige område (68%), under gennem-
snittet(16%) eller over gennemsnittet (16%).


