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      Definitioner  
 

VENDING ELLER ORD BETYDNING 
elskværdig           Elskværdig og snakker med andre med lethed 
taknemmelig           Udviser beundring, godkendelse eller taknemmelighed 
velartikuleret            I stand til at tale og udtrykke sig klart 
troværdig           I stand til at blive troet og stolet på 
veltilpas           Giver eller nyder tilfredshed og sikkerhed 
fattet           Ikke oprevet, rolig 
konservativ           Holder på herskende meninger eller institutioner 
stadig           Har sikker beslutsomhed eller troskab 
uforfærdet            Urokkelig, især under stress 
pålidelig            I stand til at blive stolet på 
hengiven           Fuldstændig dedikeret til en sag, et formål, en hensigt eller en person 
let påvirket            Hurtigt svajet 
let tilfredsstillet           Med lethed tilfredsstillet 
tager det roligt med andre           Lægger ikke utilbørligt tryk på eller stiller ikke urimelige krav til andre 
nyder rutine           Kan lide det nå ting forbliver det samme 
foretagsom            Selvstændig og rede til at prøve nye ting 
underholdende           At være morsom 
udtryksfuld           Let at forstå 
udadvendt           Mest interesseret i hvad der forgår udenfor dig selv 
tro på andre            Tiltro til andre mennesker 
trofast           Loyal 
frygtløs            Har ingen frygt 
kampånd           Fuld af energi og mod 
fleksibel           I stand til at ændre sig 
flydende taler           I stand til at tale let og jævnt 
følger reglerne           Accepterer let autoritet 
afslappet           uformel og uden hæmninger 
fyldt med begejstring            Fyldt med ildhu, lidenskab, gejst 
venlig           venskabelig og rar 
givende imod andre           Hjælper eller bidrager til andre mennesker 
god efterfølger           En der gør som bedt 
godt humør           god natur, glad 
anerkendende           påskønnende, meget forpligtet 
lykkelig           glad, lystig 
individualist           En som lever sit liv på sin egen måde 
udøve indflydelse på andre           Får andre til at gøre noget 
godhjertet           forstående og åben overfor andre 
leder           En som styrer andre 
vellidt af andre           Har personlighedstræk som andre nyder 
nyder mennesker           Er tiltrukket af andre 
livlig           Opmærksom og energisk 
får let venner           Kan få folk til at lide dig 
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VENDING ELLER ORD BETYDNING 
få ting til at ske           Være årsag til ændring eller forbedring 
få venner           være venskabelig imod andre mennesker 
metodisk            Følger er systematisk procedure eller vane 
omgang med mennesker           I stand til at komme ud af det med andre 
motiverer andre           Giver andre tilskyndelse eller gåpåmod 
adlyder ordrer           Gør som man bliver bedt 
opportunist            En som udnytter en gunstig begivenhed/tid 
perfektionist           Anser alt mindre end perfektion for uacceptabelt 
handlingsperson           En som agerer eller skrider til handling 
personlighed plus           En person med ekstraordinær selskabelige træk 
masser af foretagsomhed            Masser af internt tryk eller kraft til at få ting udgjort 
masser af kampmod           Villig til at kæmpe for at vinde 
letpåvirkelig            let at udøve indflydelse på, føjende 
forudsigelig            Let forudset opførsel  
presser på til resultater           trykker på for at præstere  
sætter tryk på           Bibringer en fornemmelse akut behov til sig selv og andre 
ubønhørlig            ihærdig, vedholdende 
til at stole på           er pålidelig 
rolig            har sindsro 
sikkerhed først           Beskytter imod driftssvigt, beskadigelse eller ulykke 
socialt ferm            Kommer ud af det med andre 
fortryllende           En fascinerende taler 
stabil           Fast etableret, ufravigelig 
standhaftig            Bestemt i sin tro eller beslutsomhed 
egenrådig            Viljefast 
stædig           Nægter at give efter 
systematisk           Ordentlig i procedure eller plan 
tager styrelsen           Tager ansvaret 
mådeholdende           Moderat (ikke ekstrem) 
vedholdende            I stand til at holde sig til en opgave eller ide 
taknemmelig           Godt behaget 
grundig           Omhyggelig mht. detaljer 
uskiftende           fast, fikseret, besindig 
Ikke følelsesladet           Ikke sandsynlig til at vise følelser 
Ikke i farten           Skynder sig ikke 
uanfægtet            Rolig, især når man møder tilbagegang  
dristig            Vovet, tilbøjelig til at tage risikoer 
meget ambitiøs           Ønsker sig stand, penge, berømmelse og magt 
varsom            Påpasselig for at opdage og undgå fare 
vilje til at vinde           Vil sejre 
villig til at hjælpe           villig til at yde assistance 
føjer sig efter andre           Giver efter til andre 

 
The McQuaig Institute®, Toronto, Canada. 

©Ophavsret  1989-2006.  The McQuaig Institute of Executive Development Ltd. 
Alle rettigheder forbeholdt, inklusiv rettigheden til at gengive denne blanket eller enhver del heraf på en hvilken som helst måde. 

®Registreret varemærke til The McQuaig Institute of Executive Development Ltd. 
Distributed under Licence by THE HOLST GROUP 

European Head Office:  19 Manor Courtyard · Hughenden Avenue · High Wycombe · Bucks · HP13 5RE · UK 
Telephone: +44 (0) 845 456 4000 · Fax: +44 (0) 845 456 4001    info@holstgroup.co.uk    www.holstgroup.co.uk 

 

 MCQUAIG ORD UNDERSØGELSEN® 


