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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. 

Decision Dynamics är ledande inom lösningar 
för ledarskap och talent management. Vi 
hjälper organisationer och ledare att lyckas i 
en dynamisk värld genom att fatta smartare 
personalbeslut, vilket skapar ett starkare 
engagemang och överlägsna resultat. 
        Vårt vetenskapliga angreppssätt bygger 
på mer än 40 års kvalificerad forskning och 
praktisk användning i organisationer. Våra 
kunder har använt våra produkter för att 
bedöma, välja och utveckla miljoner chefer 
och medarbetare över hela världen. 

Lär dig arbeta med våra olikheter! 

JTITM är en metod och ett verktyg för att öka förståelsen för hur 
människor skiljer sig åt i hur man riktar sin uppmärksamhet och 
energi, hanterar information, fattar beslut och förhåller sig till sin 
omvärld. JTITM 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 europeisk kultur. 
Certifieringsutbildningen ger dig rätt att ge återkoppling på 
TypeView™ JTI-profiler. 

JTITM används i samband med medarbetarsamtal, 
karriärrådgivning och coachning på olika nivåer i organisationen 
samt i ledarskapsutbildningar. Även för teambuilding och 
konfliktlösning. 

Målet med certifieringen är att få en grundläggande teoretisk 
kunskap om, förståelse för och träning i att använda JTITM. Du får 
lära dig att tolka profiler och genomföra återkopplingssamtal 
baserade på dessa.  

Målgruppen är du som arbetar med mellanmänskliga relationer i 
form av ledarskap, karriärrådgivning, personlig utveckling eller 
coachning.  

Undervisningen består av interaktiva föreläsningar kombinerade 
med praktiska övningar. Diskussioner, grupparbeten och utbyte av 
erfarenheter är ett väsentligt inslag i träningen, där du som 
deltagare ges ett stort utrymme att sätta din egen prägel på 
dagarna. 

Certifieringens längd är fyra heldagar och består av två 
moduler (3+1 dagar). I perioden mellan modul 1 och modul 2 
tränar du dig praktiskt i att använda JTITM. Du genomför fem 
återkopplingssamtal på TypeView™ JTI-profiler. För ett av dessa 
återkopplingssamtal sammanställs en skriftlig rapport. På 
certifieringens sista dag genomförs ett skriftligt prov. 

Förberedelser inför kursen innebär att du ska sätta dig in i den 
grundläggande litteraturen samt själv besvara frågeformuläret 
kopplat till JTITM. 

Använder du redan MBTI® har du i stället för certifierings-
utbildning möjlighet att delta i ett informationsmöte som vi bjuder 
på. Detta ger dig den information som behövs för att enkelt 
komma igång med att använda JTITM. 

Varför skall du certifiera dig? 

Det ger dig: 

 Kunskap om en av 
marknadens bästa modeller 
för självkännedom och 
personlig utveckling 

 Tillgång till individuella 
typprofiler som belyser och 
inspirerar till utveckling 

 Stöd som hjälper er att 
fokusera på det värdefulla i 
människors olikheter 

 Intressant metodik som kan 
användas i internutbildningar 
eller andra gruppaktiviteter 


