Framgångsprofil
Kandidatas Framgångsprofil är ett objektivt och mätbart
”benchmark”, baserat på de mest framgångsrika
medarbetarna i ett företag, en bransch eller roll. Genom
att kombinera generella framgångsfaktorer med det
som är specifikt för ett visst företag får man fram en
profil som kan användas som underlag för vidare urval
och utveckling.

Syfte

Vetenskaplig forskning visar på att det sällan är en
enskild kompetens utan snarare en kombination av
kompetenser som är avgörande för framgång. De
enskilt bästa faktorerna för att förutse framgång i
arbetet är analytisk förmåga samt emotionell
intelligens. Våra tester som mäter detta (WPT och EQ-i)
utgör därför grunden i framgångsprofilen. Dessa kan
sedan kompletteras med ytterligare test utifrån den
specifika yrkesrollen samt med intervjuer med
nyckelpersoner på företaget.

Framgångsprofilen fastställs utifrån de mest
framgångsrika medarbetarnas resultat på ett
antal olika arbetspsykologiska tester samt utifrån
intervjuer med nyckelpersoner på ert företag. De
tester som oftast ingår är EQ-i & WPT (se separata
produktblad).

Genom Kandidatas framgångsprofil får du ett
ovärderligt verktyg vid urval av ledare, säljare och andra
nyckelroller i ert företag. Du får kartbilden på vilka
specifika förmågor som krävs för att lyckas i just er
företagskultur. Profilen identifierar dessa förmågor och
kan sedan användas både vid urvalsförfaranden och som
ett underlag för riktade insatser som ger er
möjlighet att träna era medarbetare på de förmågor som
är strategiskt viktiga hos er.

Värdet med tjänsten

Kom ihåg att personalen är den enda kvarvarande
konkurrenssärskiljande faktorn. Se till att få rätt person
på rätt plats!

Att fastställa en framgångsprofil baserad på de unika
förmågor som kännetecknar de mest framgångsrika
medarbetarna inom olika funktioner i er organisation
som sen kan användas i både urval och utveckling.

Metod

Målgrupp
Chefer på olika nivåer i företaget, säljare, controllers,
projektledare, specialister m.fl.









Möjlighet att förutsäga företagsspecifik
yrkesframgång
Ger rätt person på rätt plats – ökar
träffsäkerheten i urval
Minskar kostnader för rekrytering
Förkortar utbildningstiden
Sänker personalomsättningen
Reducera antalet felaktiga rekryteringar
Ger underlag för utvecklingsprogram och
vetskap om framgångsfaktorer

Uppföljning
Efter upprättandet av en framgångsprofil hjälper
Kandidata till att kontinuerligt utvärdera profilen
och följa upp resultatet.
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