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Inleiding
Het rapport dat voor u ligt geeft u inzicht in uw interesses en voorkeuren aangaande werk. U hebt in de
vragenlijst telkens gekozen uit een aantal alternatieven, die staan voor een interessegebied. Dit kan een
startpunt zijn voor een loopbaanplan: het geeft aan waar uw interesse naar uit gaat. Dit is overigens geen
absoluut advies. Het kan zijn dat er andere redenen zijn, zoals uw diploma’s of werkervaring, die maken dat
bepaalde gebieden voor u extra interessant zijn.

Disclaimer en copyright

De geldigheidsduur van deze rapportage is conform NIP richtlijnen maximaal twee jaar, omdat mensen in de loop
der tijd kunnen veranderen.

Dit geautomatiseerde rapport geeft een beschrijving van persoonlijkheidseigenschappen welke voortkomen uit
de gegeven antwoorden. De subjectieve aard van beoordelingen gebaseerd op vragenlijsten moet bij de
interpretatie van de data in beschouwing worden genomen. De testleverancier kan daarom geen
verantwoordelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de resultaten en beschrijvingen.

© 2014 Ixly. Het intellectueel eigendom en copyright van de testen en rapportages berust bij de testleverancier.
Opdrachtgevers en cliënten mogen deze voor intern gebruik kopiëren.
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Uw resultaten
Percentages

Techniek

Grond-, water- en wegenbouw

Bouw en hout

Afwerk- en afbouwtechiek

Metaal en werktuigbouwkunde

Elektrotechniek

Installatie en koeltechniek

Proces- en laboratoriumtechniek

Voertuigen-, carrosserie- en
tweewielertechniek

Transport en logistiek

Dienstverlening

Uiterlijke verzorging

Gezondheidszorg

Gezondheidstechniek

Maatschappelijke dienstverlening

Bedrijven

Administratie

Commerciele dienstverlening

Handel

Mode en textiel

Horeca en facilitaire
dienstverlening

Uitleg van de gebruikte getallen

De resultaten van deze vragenlijst zijn weergegeven in percentages bij een aantal interessegebieden. Elk van de
interessegebieden correspondeert met een aantal activiteiten die u in de vragenlijst bent tegengekomen. Het
getoonde percentage is het percentage van deze activiteiten waarbij u met ‘Ja’ heeft aangegeven de activiteit
interessant te vinden.
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