
Uzyskaj prestiżowy 
certyfikat SHL – lidera  
w ocenie kompetencji

Na szkolenie zapraszamy  
pracowników HR i menedżerów 
prowadzących rekrutację.

Mimo zwiększającej się popularności 
innych metod oceny, takich jak testy 
i kwestionariusze, rozmowa nadal nie 
traci na swojej popularności. Może być 
stosowana na każdym etapie procesu 
oceny kompetencji – zarówno na 
początku zbierania informacji  
o kandydacie, jak i na etapie końcowej 
weryfikacji dotychczas uzyskanych 
danych. 

Rozmowa rekrutacyjna stosowana 
przez profesjonalistów pozwala zbadać 
nawet najtrudniejsze do zmierzenia 
kompetencje oraz postawy  
i podejmować trafne decyzje.

Szkolenie  
certyfikacyjne  

SHL

Rozmowa oparta  
na kompetencjach

Zostań ekspertem  
w ocenie kompetencji  
i weź udział  
w certyfikacji SHL jeśli:

Jesteś odpowiedzialny za 
podejmowanie decyzji  
o zatrudnieniu pracowników

Chcesz wiedzieć jak określić 
kompetencje, które decydują  
o sukcesie na danym stanowisku 
pracy

Chcesz wyłonić talenty  
spośród kandydatów 

Chcesz wiedzieć czy kandydat  
będzie angażował się w pracę

Wysoko stawiasz sobie poprzeczkę 
i dążysz do ciągłego rozwoju swoich 
kompetencji



Co zyskasz dzięki 
uczestnictwu w szkoleniu:

Imienny certyfikat SHL – 
światowego lidera w ocenie 
kompetencji;

Wiedzę i umiejętności 
poparte wieloletnim 
doświadczeniem i najlepszymi 
praktykami SHL;

Uczestnicy szkolenia 
otrzymają zestaw kart 
kompetencyjnych opartych 
na Uniwersalnym Modelu 
Kompetencji SHL;

Wiedzę na temat różnych 
metod oceny kompetencji 
stosowanych przez SHL, np. 
testów zdolności analitycznych, 
kwestionariuszy osobowości 
zawodowej i motywacji.

Na szkoleniu certyfikacyjnym 
SHL nauczysz się:

• Analizowania stanowisk pracy, 
opracowywania specyfikacji osobowej  
i budowania modeli kompetencji

• Stosowania kart kompetencyjnych, 
unikalnego narzędzia SHL, do 
prowadzenia dyskusji z przedstawicielami 
biznesu na temat kluczowych wymagań na 
danym stanowisku i wyboru kompetencji, 
które będą podlegały ocenie

• Budowania prawidłowych pytań 
pozwalających rzetelnie ocenić badane 
kompetencje

• Konstruowania procesu rekrutacji  
w sposób wystandaryzowany pozwalający 
unikać błędów w ocenie kandydatów

Pierwszy dzień poświęcony jest analizie 
stanowiska pracy, budowaniu modeli 
kompetencyjnych oraz tworzeniu profilu 
kandydata w oparciu o karty kompetencyjne 
(Universal Competency Framework), a także 
konstruowaniu pytań do badania tych kompetencji 
i ćwiczeniu  umiejętności prowadzenia wywiadu.  

Drugi dzień poświęcony jest ćwiczeniom  
w prowadzeniu rozmów z kandydatami, badaniu 
ich dopasowania do kultury organizacyjnej, 
motywacji i zaangażowania. Uczestnicy zapoznają 
się z zasadami prowadzenia procesu w sposób 
ustrukturyzowany, który zwiększa rzetelność 
oceny.

70%
Procesu certyfikacji to 
ćwiczenia praktyczne

2 dni
Proces certyfikacji trwa 2 dni  
i prowadzony jest w formie warsztatów.

APPROVED DISTRIBUTOR

SHL 

• 40 letnia firma z tradycjami

• Pionier w zakresie narzędzi rekrutacyjnych

• Ponad 27 lat w Polsce

• Obecność w ponad 110 krajach

• 30 milionów badań rocznie na świecie

• 50 tysięcy badań rocznie w Polsce

• Globalne rozwiązania z lokalną elastycznością

• Profesjonalni konsultanci

• Nastawienie na jakość

• Cztery filary rozwiązań

www.shl.com.pl                          
shlpolska@shl.com.pl


