
  
 

 

 

 

 

Jobprofiler og kompetencer 
 
Kompetencefabrikkens profilskabeloner gør det muligt 
at oprette standardiserede jobprofiler med målrettede 
kompetencekrav på tværs af en hel organisation. Disse 
skemaer kan efterfølgende være udgangspunkt for at 
udsendelse af test til medarbejderne på de områder, 
som er relevante for de pågældende medarbejdere. 

Ud fra disse test kan de rette kurser tildeles de rette 
medarbejdere. Det er ligeledes disse skemaer og den 
målretning af uddannelse til de enkelte medarbejdere, 
der sikrer, at den viden vi tilfører, også bliver til 
kompetencer, som tilfører en vedvarende merværdi til 
organisationen.  

 
 

 

Værktøjer til online-test 
 
Vores online-test bruges til en målrettet afdækning af 
viden i organisationen. Testskabelonen er opbygget, så 
medarbejderne bruger mindst muligt tid på de enkelte 
test, men så disse alligevel giver et meget præcist 
billede af medarbejderens viden. Dette kan kun lade 
sig gøre, fordi vi udformer testene i samarbejde med 
ledere og eksperter hos kunden selv. 
 
Testværktøjerne giver et detaljeret grafisk billede af 
specifik viden på tværs af organisationen. Det er dette 
samlede billede, der efterfølgende gør os i stand til at 
dokumentere effekten af vores uddannelsesforløb. 
 

 

Administration 
 
Vores database giver vores kunder et samlet billede af 
det vidensniveau, der er krævet, for at de enkelte 
medarbejdere kan bestride deres job bedst muligt. Der 
tages højde for de standardiserede krav i jobprofilen, 
såvel som de specielle krav til den specifikke stilling og 
medarbejderens aktuelle vidensniveau. Det er designet 
af denne database, der gør det muligt at automatisere 
komplekse stillingsafhængige uddannelseskrav til de 
enkelte medarbejdere. 
 
  

 
 

 
 

 

Samarbejdet med os 
 
Før vi i Kompetencefabrikken påtager os opgaver, 
tager vi altid en samtale med kunden, hvor vi danner 
os et billede at organisationen, samt hvor omfangsrigt 
og komplekst behovet for uddannelse er. Efter denne 
samtale udarbejder vi et estimat over opgavens 
omfang og en skitse over de dele af vores forløb, vi 
anser som optimale. Her kan kunden vælge de enkelte 
elementer til eller fra. 

 
 
Da det er en kompleks opgave at afdække og udbygge 
viden, leverer vi udelukkende løsninger og ydelser 
tilpasset specielt til den enkelte kunde. Af samme 
grund leverer vi kun vores løsninger og ydelser efter 
taxameter-princippet. 
 
Vores kunder får, hvad de betaler for – og de betaler 
for det, de får. 

 
 

 

Kontakt os 
 
Kontakt Kompetencefabrikken for en helt uforpligtende samtale om, hvad vi kan gøre for jer.  
 
 Kompetencefabrikken  Web: www.kompetence.org 
 Rudemarken 5  Mail: hb@kompetence.org 

 DK - 2840 Holte  Tlf.: 35 85 41 85 
 Att.: Hans Beyer  Mob.: 22 44 37 40 
 


