
Annoncering af opgave om personlighedstest 

Erhvervs- og Vækstministeriets (EVM) Koncern HR, ønsker at indgå en kontrakt med 
en udbyder af personlighedstest. 

Testen skal primært benyttes ved rekrutteringer af medarbejdere og chefer. 
Udbyderen skal kunne forestå certificering af medarbejdere i EVM og skal samtidig 
kunne forestå test og tilbagemelding i forbindelse med særlige rekrutteringer af fx 
medarbejdere på højt niveau. 

Der stilles følgende krav til personlighedstesten: 

o Testen skal egne sig til rekruttering. 
o Testen skal være internetbaseret og enkelt at benytte for både testperson 

og HR. 
o Testresultaterne skal præsenteres i en enkelt rapport. 
o Testen skal egne sig til at teste kandidater på båder medarbejder og 

chefniveau. 
o Testen skal være afprøvet og standardiseret på en dansk population. 
o Testspørgsmålene skal være udformet på let forståeligt dansk. 

 
Tilbuddet skal desuden indeholde certificering i brug af testen. Det forventes at ca. 10 
medarbejdere skal certificeres. 
 
Det er en fordel, men ikke et krav, hvis testen også indeholder jobprofiler, 
teamprofiler og mulighed for tilvalg af logik-/intelligenstest. Det vil derudover også 
være en fordel, hvis testen kan benyttes i udviklingsøjemed for allerede ansatte 
medarbejdere. 

Etiske regler for brugen og opbevarelse af testresultaterne skal vedlægges tilbuddet. 

Det anslås, at det årlige antal test vil være mellem 150 – 200. 

EVM forventer at kunne benytte den valgte personlighedstest senest den 1. maj 2012. 

Procedure: 

I bedømmelsen af de indkomne tilbud vil udvælgelseskriterierne være: pris 40 %, 
kvalitet 40 % og referencer & leveringssikkerhed 20 %. 

Blandt de indkomne tilbud udvælges 3 tilbudsgivere til en forhandlingsrunde. 

Forhandlingsrunden foregår i uge 12 og 13. I forbindelse med den endelige tildeling vil 
der blive lagt vægt på erfaringer og kompetence hos udførende medarbejdere hos 
leverandøren samt det samlede indtryk af et fremtidigt samarbejde mellem 
leverandøren og EVM. 

 Tilbud skal sendes på mail til bal@evm.dk senest onsdag den 21. marts 2012. 



Alle tilbudsgivere vil modtage et skriftligt svar. 

Såfremt der er spørgsmål skal disse stilles skriftligt senest den 14. marts 2012 på 
mail til: 

Birgitte Als, E-mail: bal@evm.dk, tlf.: 50 96 76 35 
 
Der vil blive udarbejdet en spørgsmål/svarliste, som vil blive rundsendt 
til de leverandører, der har tilkendegivet deres interesse. Listen rundsendes d. 19. 
marts og interesserede tilbudsgivere bedes tilkendegive deres interesse senest d. 16. 
marts så de kan modtage eventuelle spørgsmål/svar. 


