ТЕСТУВАННЯ
ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНІЗАЦІЇ
(Occupational Testing)
Консультаційний семінар
ПЕРЕВАГИ ВИБОРУ:
Сертифікати
За підсумками семінару
слухачі отримують сертифікат
SHL

Тривалість
1 ДЕНЬ

Як прийняти участь у
семінарі?
Зайдіть на сайт shl.com.ua
в розділ «Cемінари»,
оберіть дату проведення
семінару та надішліть
заявку на участь.
Менеджер нашої компанії
обов’язково зв’яжеться
з Вами для узгодження
деталей.
Зв’яжіться з офісом
компанії SHL

Технології професійного тестування SHL використовуються передовими
компаніями світу більш ніж в 50 країнах світу. Така популярність базується
на їх універсальності та об’єктивності незалежно від галузі та рівня персоналу. Важливою перевагою використання тестів як частини оцінки діяльності
являється те, що вони використовуються не лише при підборі потрібних
людей, а й для зниження рівня плинності персоналу в організації, мотивації
талановитих працівників, допомагають підвищити ефективність персоналу.

ЦІЛІ КУРСУ:
•
•

Ознайомитись з розмаїттям тестів здібностей, розроблених SHL

•
•

Розпочати відпрацювання навику адміністрування тестів здібностей

•

Розпочати відпрацювання навику інтерпретації і надання зворотного
зв’язку за результатами тестів здібностей

•

Пройти сертифікацію та отримати право використання тестів здібностей
SHL

Дізнатись про тенденції в сфері розробок тестів здібностей, про
новинки, які пропонує SHL
Дізнатись про різноманітні способи обробки результатів тестів
здібностей для виконання різних HR-завдань

ПРОГРАМА КУРСУ:
•
•

Детальний огляд тестів здібностей, розроблених SHL

•
•

Особливості адміністрування тестів здібностей

•

Структура та особливості надання письмового та усного зворотного
зв’язку за результатами тестів здібностей

Відмінність у підходах до розробки тестів здібностей, нововведення, які
реалізовані SHL
Способи обробки результатів тестів здібностей для виконання різних
HR-завдань

РЕКОМЕНДОВАНІ ДОДАТКОВІ КУРСИ

www.shl.com.ua

•

Професійні опитувальники /
Occupational Personality Questionnaire (OPQ)

•

Розробка та проведення центрів оцінки /
Assessment centres and Development centres (ACDC)
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