ODKRYJ POTENCJAŁ
I ODNIEŚ SUKCES
DOPASUJ POTENCJAŁ PRACOWNIKA
DO KOMPLEKSOWEGO STANOWISKA PRACY
+ Oszacuj rozumowanie logiczno-analityczne
+ Oceń zdolność rozwiązywania problemów
+ Wybierz osobę z potencjałem

ZIDENTYFIKUJ POTENCJAŁ NA SUKCES

JAK OSZACOWAĆ WYDAJNOŚĆ
PRACOWNIKA I JEGO
POTENCJAŁ NA SUKCES?
Dzięki testowi ACE oszacujesz potencjał pracownika
i dopasujesz właściwą osobę na stanowisko.

OSZACUJ POTENCJAŁ
Produkty a także miejsca pracy stają się coraz bardziej kompleksowe,
co sprawia, że zajmowane stanowiska wymagają ciągłego uczenia się
i logicznego rozumowania. Identyfikacja potencjału i ocena wydajności
staje się zatem kluczowa.
ACE pozwoli Ci ocenić potencjał kandydata i jego lub jej zdolność
do zdobywania nowej wiedzy, rozwiązywania problemów, tworzenia
planów działania i podejmowania skutecznych decyzji.
Badania pokazują, że istnieje ścisły związek pomiędzy przyszłymi
sukcesami zawodowymi a zdolnościami poznawczymi pracownika.
ACE pozwala przewidzieć na etapie rekrutacji – wydajność pracownika
i potencjał na sukces zawodowy.
Skuteczne narzędzie w procesie rekrutacji
ACE jest testem badającym rozumowanie logiczno-analityczne.
ACE pozwala ustalić kompleksowość zadania i zmierzyć potencjał
kandydata do jego wykonania.

DOPASUJ POTENCJAŁ
PRACOWNIKA DO WYMAGAŃ
STANOWISKA
ACE jest testem umiejętności, które mogą być
dopasowane do kryteriów stanowiska.
Porównując poziom zdolności kandydata
do wymagań stanowiska – wytypujesz osobę,
która najlepiej wykona zadania.

CZYM JEST TEST ACE?
ACE jest testem online mierzącym zdolność
rozumowania logiczno-analitycznego.
+ Bada potencjał poznawczy kandydata
+ Narzędzie mierzące umiejętność
rozwiązywania problemów
i ciągłego uczenia się
+ Test można dostosować do potrzeb
stanowiska pracy lub rynku
+ ACE umożliwia regulację złożoności,
poziomu precyzji i oceny czasu

ACE pomaga zmierzyć zdolność kandydata do zdobywania nowej wiedzy
w obliczu zmian biznesowych oraz ocenić numeryczne, werbalne
i przestrzenne umiejętności kandydata.

DLACZEGO ACE?

ACE pozwala na podejmowanie trafnych decyzji dotyczących
rekrutacji wewnętrznych na kluczowe stanowiska. Jednocześnie
promuje obiektywność procesów rekrutacji.

+ Unikaj kosztów związanych
z nieodpowiednim zatrudnieniem

ACE identyfikuje umiejętności kandydata
i dopasowuje je do stanowiska.

+ Zoptymalizuje i usprawnij
process rekrutacji
+ Przesiewa zawyżone wyniki i wyłapuje
oszustwa kandydatów
+ Nieoceniony w procesach selekcji

„Żadne inne źródło informacji do podejmowania decyzji
w organizacji nie jest tak dokładne i ekonomiczne jak test
badający rozumowanie logiczno-analityczne.”
PROFESOR EDUKACJI, UNIVERSITY OF DELAWARE

ACE jednym z wielu rozwiązań dostępnych
na Metis. Platforma Metis jednoczy wszystkie narzędzia
i procesy, co przekłada się na wydajność pracy.

DOWIEDZ SIĘ JAK ACE MOŻE POMÓĆ TWOJEJ FIRMIE. UMÓW SIĘ Z NAMI NA SPOTKANIE INFORMACYJNE.
EMAIL: INFO@MASTER-HR.PL TELEFON +48 732 724 766 WWW.MASTER-HR.PL

