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Kompetencekatalog 
 
Kompetencekataloget indeholder data til følgende tabeller i MindKey: 

• Færdighedstyper 
• Færdighedsniveauer 
• Færdigheder 

 
 

Færdighedstyper 
 
Type Beskrivelse Notat 
FT1000 Forretning Evnen til at udvikle og implementere vision og 

strategi. Forretningsforståelse, økonomistyring og 
evnen til at analyse marked og konkurrenter. 
 

FT1010 Ledelse Evnen til at udføre personaleledelse. Evnen til at 
motivere, coache og rådgive medarbejdere i 
hverdagen. Evnen til at uddelegere ansvar, 
gennemføre medarbejdersamtaler, udvikle 
medarbejdere og skabe resultater gennem 
medarbejdere. 
 

FT1020 Kommunikation Evnen til at kommunikere og formidle budskaber og 
information. Kommunikation omfatter skriftlige og 
mundtlige kompetencer samt evnen til at lytte. 
 

FT1030 Forhandling Evnen til at forberede og gennemføre forhandlinger 
professionelt og med optimale resultater. Evnen til at 
håndtere problemløsning og konfliktløsning. 
 

FT1040 Samarbejde Evnen til at samarbejde med kollegaer og skabe 
resultater sammen med andre. Evnen til at skabe 
kontakt og gensidig tillid. 
 

FT1050 Adfærd Være kulturelt rummelig og respektere forskelligheder 
hos kolleger og samarbejdspartnere. 
 

FT1060 Analytisk Evnen til at forholde sig kritisk og reflekterende til den 
konkrete virksomhedspraksis, efter en teoretisk viden 
og praktisk erfaring. Evnen til problemerkendelse og 
problemløsning. 
 

FT1070 Planlægning Evnen til at prioritere og planlægge ressource tid, til at 
arbejde struktureret og styre andre ressourcer. Evnen 
til at gennemføre effektive møder. 
 

FT1080 Performance Evnen til at arbejde målorienteret, proaktivt og skabe 
resultater. 
 

FT1090 Læring Evnen til at tilegne sig relevant viden og anvende 
denne i praksis. Evnen til at implementere innovative 
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processer og procedurer. Evnen til at udvikle 
kompetencer i takt med omgivelsernes krav. 
 

FT1100 Teknologi Evnen til at anvende og udnytte teknologi. 
  

FT1110 Kunder Evnen til at vedligeholde kundeinformation, servicere 
kunder og sælge til kunder. 

 
 

Færdighedsniveautype 
For alle færdigheder i importfilen anvendes samme færdighedsniveautype, navngivet ”Niveau”. 
 
”Niveau” indeholder følgende niveauer: 
 
Id Beskrivelse Notat Norm- 

faktor 
1 Begynder Er begynder, har meget begrænset kendskab til og slet ingen 

rutine med emnet. 
1 

2 Let øvet Er let øvet og har begrænset kendskab til emnet. 2 
3 Rutineret Er rutineret med godt kendskab til emnet. 3 
4 Selvstændig Er selvstændig, har stort kendskab til og megen rutine med 

emnet. 
4 

5 Ekspert Er ekspert i emnet, og kan lære fra sig om emnet. 5 
 
 

Færdigheder 
 

Type: FT-1000 Forretning 
 
Type Beskrivelse Notat 
F1000-1 Strategi Er visionær. 

Kan udvikle strategier. 
Tilpasser strategien i forhold til ændrede konditioner. 
Forstår organisationens styrker og svagheder. 
Kan analysere strategier, og vurdere strategiske 
resultater. 
 

F1000-2 Strategiimplementering Forstår mekanismer og faldgruber i en 
strategiimplementeringsproces. 
Kan omsætte strategi til operationelle mål, handlinger 
og resultater. 
Anvender et målstyringssystem. 
 

F1000-3 Økonomistyring Kan forstå og gennemskue regnskaber, og analysere 
nøgletal. 
Har indsigt i økonomistyring i form af budgettering, 
investering og likviditetsstyring. 
Evner at arbejde med økonomi som ledelses- og 
styringsredskab. 
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F1000-4 Forretningsforståelse Forstår forretningsimplikationer og beslutninger. 
Demonstrerer viden om marked og konkurrenter. 
Kan analysere marked og kunder. 
Identificerer eksterne trusler og muligheder. 
 

 
 

Type: FT-1010 Ledelse 
 
Type Beskrivelse Notat 
F1010-1 Motivation Kan motivere og skabe engagement hos den enkelte 

medarbejder. 
 

F1010-2 Coaching Kan analysere den enkelte medarbejders 
kompetenceniveau og behov for udvikling. 
Kan analysere den enkelte medarbejders 
ledelsesbehov og tilpasse egen ledelse til den enkelte 
medarbejder. 
Kan coache den enkelte medarbejder i dennes 
kompetenceudvikling. 
Er synlig og til rådighed for medarbejderne. 
Fremmer udviklingen af medarbejdernes færdigheder. 
Følger op og faciliterer i nødvendigt omfang. 
 

F1010-3 Autoritet Har gennemslagskraft. 
Bliver hørt med respekt. 
Har autoritet. 
Træffer selvstændige beslutninger. 
Er engageret. 
Udviser handlekraft. 
 

F1010-4 Ansvarsdelegering Involverer medarbejdere i planlægningen. 
Kan uddelegere arbejdsansvar og autoritet. 
Matcher ansvar til rette personer. 
Sætter forventninger til personer, der får uddelegeret 
ansvar. 
Sikrer sig opbakning og forståelse fra medarbejderne. 
 

F1010-5 Medarbejdersamtaler Kan planlægge, strukturere og gennemføre samtaler. 
Kan styre samtaler, og opnå en god balance mellem 
struktur og spontanitet. 
Sikrer en positiv stemning. 
Får egne budskaber igennem. 
Håndterer konflikter og akut opståede 
problemstillinger. 
 
 

F1010-6 Ris og ros Håndterer at give berettiget kritik til medarbejdere, og 
gør det rettidigt. 
Påskønner resultater. 
Gør sig altid forståelig med fyldestgørende 
informationer. 
Har det nødvendige indblik til at give specifikke 
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eksempler, når det er påkrævet. 
Skaber dialog med medarbejderen, og sikrer sig at 
medarbejderen forstår situationen. 
Giver konstruktiv feedback og bygger tillid. 
 

 
 

Type: FT1020 Kommunikation  
 
Type Beskrivelse Notat 
F1020-1 Mundtlig fremstilling Taler klart og tydeligt. 

Evner til at forklare idéer og tanker verbalt. 
Anvender et passende sprog. 
 

F1020-2 Skriftlig fremstilling Skriver klart og informativt. 
Evner til at forklare idéer og tanker skriftligt. 
Præsenterer information på en klar og struktureret 
måde. 
 

F1020-3 Aktiv lytning Udviser generelt gode lytte- og 
forståelsesegenskaber. 
Er god til at lytte og skabe en ligeværdig dialog. 
 

F1020-4 Præsentation Er god til at præsentere et budskab, så modtagerne 
forstår det budskab, der sendes. 
Behersker kropssprogets betydning ved 
præsentationer. 
Taler klart og overbevisende. 
 

F1020-5 Informationsniveau Holder andre godt og tilstrækkeligt informeret. 
 

 
 

Type: FT1030 Forhandling  
 
Type Beskrivelse Notat 
F1030-1 Forhandling Kan forberede og gennemføre gode og professionelle 

forhandlinger. 
Opnår forhandlingsresultater. 
Er i stand til at opnå en forhandlingsløsning til gavn for 
virksomheden, sig selv og forhandlingspartneren. 
 

F1030-2 Problemløsning Identificerer problemer rettidigt. 
Kan analysere og forstå information, der er relevant 
for forståelse og løsning af problemer. 
Er kreativ og udvikler alternative løsninger, når det er 
påkrævet i en problemsituation. 
Arbejder godt i situationer, hvor der opstår problemer i 
et team. 
 

F1030-3 Konfliktløsning Kan konfrontere svære situationer og løse konflikter. 
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Kan gennemføre vanskelige samtaler. 
Udviser indsigt i hvordan en konflikt optår, og hvordan 
den kan styres. 
Er bekendt med sit eget reaktionsmønster. 
Er åben og ærlig. 
Stiller krav og siger fra, når det er nødvendigt. 
 

 
 

Type: FT1040 Samarbejde  
 
Type Beskrivelse Notat 
F1040-1 Teamwork Evner til at skabe samarbejde og gensidig tillid. 

Skaber balance mellem team ansvar og individuelle 
ansvar. 
Bidrager til en positiv teamånd. 
Evner at skabe resultater i samarbejde med andre. 
Prioriterer teamsucces frem for egne interesser. 
 

F1040-2 Social kompetence Kan samarbejde med kollegaer (medarbejdere, 
ledere). 
Respekterer og giver plads til andre. 
Besidder en stor indlevelsesevne. 
Er opmærksom og betænksom. 
 

 
 

Type: FT1050 Adfærd  
 
Type Beskrivelse Notat 
F1050-1 Loyalitet Er loyal over for virksomheden. 

Omtaler ikke virksomheden, ledelsen, struktur eller 
produkter negativt eller skadeligt for virksomhedens 
omdømme, over for kunder eller 
forretningsforbindelser. 
 

F1050-2 Omgangstone og fremtoning Respekterer kollegaer, og har en god omgangstone 
med kollegaer. 
Udviser en god og professionel fremtoning over for 
kunder og leverandører. 
 

F1050-3 Beslutningsevne Evner at træffe selvstændige og rettidige beslutninger, 
der ligger inden for egne beføjelser. 
Involverer relevante personer i beslutningsprocesser. 
 

F1050-4 Kvalitetsbevist Demonstrerer akkuratesse og grundighed. 
Er fortaler for kvalitet og ønsker at forbedre kvalitet. 
 

F1050-5 Omstillingsevne Tilpasser sig organisationsændringer og forandringer i 
arbejdsmiljøet. 
Er åben over for nye strukturer, og tager nye metoder 
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og procedurer i anvendelse. 
Ser muligheder frem for problemer. 
 

F1050-6 Proaktiv Arbejder proaktivt, og har en proaktiv holdning til 
jobbet. 
Er hele tiden på forkant med udviklingen. 
Udviser en proaktiv adfærd, der skaber resultater. 
 

F1050-7 Etik Arbejder etisk med helheden for øje. 
Behandler kollegaer og forretningsrelationer med 
respekt. 
 

F1050-8 Tillid og troværdighed Indgyder tillid hos andre. 
Er troværdig. 
 

F1050-9 Ambassadør Opretholder organisatoriske værdier. 
Er ambassadør for virksomheden. 
 

 
 

Type: FT1060 Analytisk  
 
Type Beskrivelse Notat 
F1060-1 Dataopsamling Indhenter/opsamler og undersøger relevante data. 

 
F1060-2 Kompleksitet Kan analysere relevante data og forstå relevant, 

kompleks og anderledes information. 
 

F1060-3 Anvendelse Kan komplementere viden og færdigheder med 
opsamlet og analyseret information. 
Anvender intuition og erfaring til at komplementere 
information (data, materiale). 
 

F1060-4 Design Kan designe processer og procedurer. 
 

 
 

Type: FT1070 Planlægning  
 
Type Beskrivelse Notat 
F1070-1 Planlægning Kan planlægge og prioritere opgaver rigtigt. 

Udnytter sin tid og ressource effektivt. 
Arbejder proaktivt. 
Er organiseret og arbejder struktureret. 
 

F1070-2 Mødeteknik Kan tilrettelægge og afholde effektive møder. 
Er en aktiv mødedeltager. 
 

F1070-3 Mødetid Overholder mødetider og aftaler. 
 

F1070-4 Projektstyring Kan styre sine projekter i relation til ledelse, 
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projektdeltagere og interessenter.  
Kan styre tid, ressourcer og økonomi. 
Kan planlægge, udarbejde projektplan og fastlægge 
roller. 
Gennemfører projekter til tiden og efter budget. 
Giver struktureret information om fremdrift og 
forandringer. 
Kan skabe en projektkultur. 
 

 
 

Type: FT1080 Performance  
 
Type Beskrivelse Notat 
F1080-1 Performance Kan sætte og opnå udfordrende, men realistiske mål. 

Arbejder fokuseret på at nå sine mål og aktiviteter til 
tiden, med rette kvalitet og resultat. 
Er ihærdig og overkommer forhindringer undervejs. 
 

F1080-2 Målsætning Kan formulere målbare, realistiske og tidsafgrænsede 
mål. 
Kan planlægge aktiviteter og handlinger som middel til 
at nå sine mål. 
 

F1080-3 Feedback Accepterer kritik og feedback. 
Anvender feedback på en konstruktiv måde. 
 

F1080-4 Arbejdspres Håndterer pres og stressede situationer. 
 

 
 

Type: FT1090 Læring  
 
Type Beskrivelse Notat 
F1090-1 Innovation Er kreativ og tænker originalt. 

Er idérig. 
Evner hurtigt at sætte sig ind i nyt stof. 
Evner at skabe et undersøgende miljø. 
 

F1090-2 Processer Evner at skabe sammenhænge. 
Udvikler forslag til forbedring af arbejdsprocesser og 
arbejdsmiljø. 
Kan implementere innovative processer og 
procedurer. 
 

F1090-3 Job færdigheder Kompetent inden for relaterede jobkrav. 
Holde sig orienteret med eksisterende jobkrav, og 
tilfører nye færdigheder, der matcher nye jobkrav. 
Viser forståelse for hvordan jobansvar og 
arbejdsopgaver relaterer sig til andre job. 
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Type: FT1100 Teknologi  
 
Type Beskrivelse Notat 
F1100-1 Teknologi Anvender ny teknologi i overensstemmelse med 

virksomhedens IT strategi. 
Holder sig ajour med og udvikler nye teknologiske 
færdigheder. 
Anvender og udnytter teknologi til at forbedre 
produktiviteten. 
 

 
 

Type: FT1110 Kunder  
 
Type Beskrivelse Notat 
F1110-1 Kundepleje Besvarer og responderer rettidigt på kundernes behov 

og forespørgsler. 
Yder højt kunde serviceniveau. 
Imødekommer løfter og forpligtelser over for kunder. 
Anvender feedback fra kunder til at forbedre 
serviceniveauet. 
Skaber kundetilfredshed. 
 

F1110-2 Kundeinformationer Vedligeholder kundeinformationer og sikrer at 
aktiviteter og aftaler altid er opdateret. 
 

F1110-3 Kundekonfliktsituationer Håndterer svære og følelsesladede kundesituationer. 
 

F1110-4 Serviceforbedring Er kreativ og innovativ omkring forbedringer af 
serviceniveauet. 
 

F1110-5 Salgskompetencer Kan sælge og initiere nye kontakter. 
Når sine slagsmål. 
 

  


