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Służy do oceny poziomu 
zdolności wyciągania 
poprawnych wniosków na 
podstawie liczb i danych 
statystycznych. Test bada 
zdolność do pracy z danymi 
w realistycznym kontekście 
zawodowym.

Służy do oceny poziomu 
zdolności rozumienia tekstu 
pisanego oraz logicznego 
wyciągania wniosków na 
jego podstawie. Treść zadań 
(tekstów) osadzona jest 
w uniwersalnym kontekście 
zawodowym.

Jest przeznaczony do 
badania zdolności kandydata 
do myślenia od szczegółu 
do ogółu, czyli wyciągania 
wniosków i rozumienia 
relacji pomiędzy różnymi 
konceptami niezależnymi od 
posiadanej wiedzy. Zdolności 
te wiążą się z myśleniem 
strategicznym 
i umiejętnością 
syntezy informacji.

Znajdź pracowników z wysokim potencjałem dzięki obiektywnej ocenie ich 
zdolności poznawczych i intelektualnych. Selekcja właściwych ludzi niezbędnych 
do realizacji celów biznesowych to klucz do sukcesu całej organizacji.

Wyzwania dla biznesu

• Pracownicy z wysokim potencjałem są dla menedżerów 2 razy bardziej wartościowi niż pracownicy 
z przeciętnymi wynikami.

• Prawie 50% firm nie wdrożyło systematycznego podejścia do identyfikacji pracowników z wysokim potencjałem.

• Tylko 1 na 3  firmy wykorzystuje obiektywną ocenę potencjału do selekcji właściwych osób na właściwe 
stanowiska.

Testy zdolności Verify
Poznaj potencjał intelektualny swoich ludzi

Ocena zdolności za pomocą testów Verify

Szybka i dokładna analiza informacji oraz wyciąganie trafnych wniosków na ich podstawie to zdolności, które mają 
ogromny wpływ na wyniki osiągane w pracy. Obiektywna i trafna ocena tych zdolności jest możliwa dzięki testom Verify.

Verify to trzy testy dostępne online sprawdzające rozumowanie werbalne, numeryczne i indukcyjne. Testy te mogą być 
wykonywane razem lub oddzielnie w zależności od tego, jakie zdolności są istotne na danym stanowisku pracy.

Test numeryczny Test werbalny Test indukcyjny

Pracownicy z wysokim potencjałem to przyszli liderzy odpowiedzialni za sukces organizacji. Ich zadaniem będzie 
podejmowanie kluczowych decyzji w oparciu o racjonalną analizę danych i właściwe wnioski. Dlatego tak ważne jest, by 
już na początkowych etapach rekrutacji do firmy obiektywnie oceniać poziom zdolności poznawczych i intelektualnych 
kandydatów. Wysoka jakość nowozatrudnionych pracowników to większe prawdopodobieństwo ich sukcesu  
w przyszłości.
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Testy Verify dostępne są tylko w formie online. Osoby badane otrzymują dane dostępowe do systemu oceny SHL, 
który w intuicyjny sposób pozwala kandydatom zapoznać się z zasadami oceny i wypełnić testy. Ponieważ często  
kandydaci wypełniają testy w warunkach niekontrolowanych, istnieje możliwość zweryfikowania wyników testów  
wybranych kandydatów do pracy lub pracowników. Jest to funkcja opcjonalna.

Unikalne zalety Verify

Dostępność online
Testy Verify dostępne są tylko w wersji online poprzez platformę oceny SHL 24 godziny 

na dobę, 7 dni w tygodniu.

Szerokie zastosowanie
Istnieje wiele poziomów trudności testów, co pozwala wykorzystywać testy do oceny 

zdolności osób na różnych stanowiskach pracy.

Wiele wersji językowych
Testy Verify dostępne są w wielu różnych językach, dzięki czemu organizacje mogą 

stosować je w globalnych projektach zachowując te same standardy oceny.

Naukowa metodologia
Testy Verify w wersji online zostały przebadane pod kątem rzetelności i trafności  

w środowisku pracy.

Psychometryczny rygor
Testy Verify to jedne z najlepszych testów psychometrycznych na świecie  

– są tak samo rygorystyczne jak tradycyjne testy offline.

Ochrona treści testów
Ochronę treści zadań testowych przed kopiowaniem zapewnia firma Caveon, która 

jest ekspertem ds. bezpieczeństwa i kontroli danych w internecie.

Unikatowość
System każdorazowo losuje zadania z puli wszystkich dostępnych zadań Verify 

i tworzy unikatową dla każdego kandydata wersję testu. To poprawia bezpieczeństwo 

oceny i redukuje ryzyko oszukiwania.

Elastyczność korzystania
Z testów Verify można korzystać w prosty sposób, wybierając najbardziej dogodną 

formę współpracy z nami.

Etap 1 Test Verify

Kandydat wypełnia test online 
wykorzystując do tego celu dane dostępowe 
do systemu oceny online. Raport z wynikiem 
jest generowany automatycznie po 
zakończeniu testu.

W celu weryfikacji wyniku testu, kandydat 
może wypełnić bardzo krótki test 
sprawdzający w obecności administratora. 
Raport informuje, czy wynik kandydata 
z testu uzyskany w etapie 1 jest potwierdzony 
czy niepotwierdzony.

Etap 2 Test weryfikacyjny

Jak działa Verify?
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Dlaczego warto stosować testy Verify?

Korzyści dla biznesu 

Skuteczność stosowania narzędzi SHL do oceny pracowników, w tym testów Verify, potwierdzają międzynarodowe 
badania. Nasi Klienci korzystający z narzędzi oceny przed i po zatrudnieniu pracownika odnotowują:

12%
Wzrost dochodu. 

11%
Wzrost zysku 
przypadającego na 
jednego pracownika.

15%
Wzrost retencji 
pracowników 
w pierwszym roku 
ich pracy.

18%
Wzrost wskaźnika 
efektywności pracy 
nowozatrudnionych.

Rekomendacja 
Rezultaty oceny pozwoliły nam skupić się bardziej 
na potencjale jednostki niż na jej dotychczasowych 
osiągnięciach i <<intuicyjnym odczuciu>> 
podczas rozmowy.

Georgie Duckworth, 
Kierownik ds. Zasobów Ludzkich, One Medicare

Zaoszczędzisz czas i pieniądze 
na rekrutacje – szybka 
selekcja kandydatów 
o najwyższym potencjale 
dzięki trafnym testom 
i zautomatyzowanej 
administracji.

Podejmiesz lepsze decyzje 
selekcyjne, co długofalowo 
wpływa na niższą fluktuację 
kadr i wyższą efektywność 
pracy. 

Wzmocnisz swój wizerunek 
rzetelnego pracodawcy, 
który dba o obiektywną 
i sprawiedliwą ocenę 
kandydatów do pracy.

47%
Wzrost wskaźnika 
satysfakcji wśród 
menedżerów 
odpowiedzialnych za 
proces rekrutacji.
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Za marką SHL stoi jakość i rzetelność naszych rozwiązań, zaangażowany zespół oraz 
perfekcyjna obsługa klienta. Wszystkie nasze rozwiązania i usługi oparte są na dokładnych 
badaniach i narzędziach udoskonalanych przez lata. Na rynku polskim jesteśmy obecni od 
ponad 25 lat, dzięki czemu globalne rozwiązania jesteśmy w stanie dostarczać z lokalną 
elastycznością.\

Zainteresowało Cię 
nasze rozwiązanie? 
Skontaktuj się z nami:

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

O nas

SHL to globalny lider w dziedzinie oceny i rozwoju pracowników za 
pomocą innowacyjnych narzędzi i technologii. 
Dzięki ich zastosowaniu pomagamy naszym klientom uzyskać szeroki 
wgląd w ludzi i pokazujemy jak ten wgląd wykorzystać do poprawy 
wyników biznesowych. Dzięki danym zbieranym przez ostatnie 40 lat 
na temat pracowników, ich kompetencji i potencjału, wiemy co wpływa 
na lepszą efektywność ich pracy, skuteczniejsze zarządzanie ludźmi 
i trafniejsze decyzje rekrutacyjne.

SHL to pond 40-letnia firma z tradycjami.


