Personbedömning
Assessment
De flesta företag och organisationer har någon gång
fått känna på hur kostsam och energikrävande en
felrekrytering är. För att höja träffsäkerheten i en
rekrytering eller vid en urvalssituation är en
oberoende kandidatbedömning utförd av en
professionell personbedömare av stort värde. Som
kund får ni ett bredare beslutsunderlag och en
objektiv diskussionspartner.
Genom en noga utarbetad strukturerad process som
innehåller: EQ-test som analyserar emotionella
förmågor, problemlösningstest som mäter analytisk
nivå, lämpliga funktionstest samt djupintervju,
bedömer vi hur väl kandidaten passar för den aktuella
tjänsten och, inte minst, den aktuella organisationen
och dess kultur.
Process:
✓ Framtagande av kravprofil/kravspecifikation

Syfte
Att ge kunden ett bredare beslutsunderlag vid
interna och externa rekryteringar av personer till
affärskritiska positioner.

Metod
Kandidatbedömningen utgår alltid ifrån en framtagen
kravprofil
som
skapas
tillsammans
med
uppdragsgivaren. Kandidaten får genomföra ett antal
test och en intervju där alla testresultat diskuteras.
Utifrån testresultaten och det som framkommer
under intervjun gör konsulten sin bedömning av
kandidatens lämplighet i relation till kravprofilen.

Tester
De tester som oftast är relevanta mäter emotionell
intelligens (EQ-i), analytisk förmåga (WPT) &
personlighet och motivation (WOPI).

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

✓ Inbokning och förberedelse av kandidat
✓ Genomförande

Värdet med tjänsten

✓ Testning

•

✓ Intervju

•
•
•
•
•
•

✓ Återkoppling
✓ Analys/utfall mot kravprofil
✓ Sammanställning av skriftlig rapport

Ger rätt person på rätt plats – ökar
träffsäkerheten i urval
Minskar kostnader för rekrytering
Förkortar utbildningstiden
Sänker personalomsättningen
Reducerar antalet felaktiga rekryteringar
Underlättar introduktion av ny medarbetare
Ger närmast rekryterande chef en kartbild på
kandidatens utvecklingsområden och
konstruktiv coachning.

✓ Avrapportering
✓ Muntlig återkoppling och diskussion, med
beställaren.
✓ Skriftlig rapport med bearbetade testresultat,
sammanfattning och kritiska frågor.
Personbedömning på distans
Vi genomför även personbedömningar på distans. Vi
förespråkar alltid ett personligt möte, men i och med
att vi lever i en globaliserad värld är det inte alltid
möjligt. Vi har därför byggt upp en säker process
med digitala lösningar för personbedömningar på
distans med hög kvalitet. Kontakta oss gärna för mer
information.
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