Szkolenia certyfikacyjne SHL
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Testy zdolności SHL w teorii i praktyce
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Kwestionariusze SHL w teorii i praktyce
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Zapraszamy pracowników HR oraz osoby zajmujące się selekcją
i rozwojem pracowników

Korzyści z wzięcia udziału w szkoleniach
certyfikacyjnych SHL
Wzrost skuteczności
procesów HR

Samodzielność w doborze i wykorzystywaniu narzędzi SHL
w procesach rekrutacyjnych i rozwojowych. Możliwość planowania działań
rozwojowych w oparciu o zdiagnozowany narzędziami SHL potencjał
pracowników.

Wzmocnienie
wizerunku pracodawcy

Wsparcie w budowaniu wizerunku Twojej organizacji jako
pracodawcy prowadzącego procesy rekrutacyjne oraz rozwojowe
w sposób profesjonalny i obiektywny.

Wzmocnienie
Candidate Experience

Możliwość korzystania z nowoczesnych narzędzi poprzez platformę oceny
online umożliwiających badanie wielu kompetencji w krótszym czasie.

Monitoring procesów HR

Możliwość dokonywania analiz zbiorczych o procesach rekrutacyjnych
i rozwojowych dzięki wykorzystaniu platformy Talent Central.

Samoocena

Kompleksowa autodiagnoza własnych zdolności jednymi
z najbardziej cenionych na rynku narzędzi psychometrycznych.

Międzynarodowy certyfikat

Międzynarodowy certyfikat umożliwiający korzystanie z narzędzi SHL
bezterminowo, rozpoznawalny i honorowany na całym świecie.

Wymiana doświadczeń
i networking

Przynależność do społeczności osób certyfikowanych dająca
możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń.
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1 dzień (8h)

2 dni (16h)

Testy zdolności SHL
w teorii i praktyce

Kwestionariusze SHL
w teorii i praktyce

Czego się nauczysz:

Czego się nauczysz:

• Dokonywać selekcji kandydatów w oparciu
o badanie zdolności, które są jednym
z najważniejszych aspektów gwarantujących
sukces na stanowisku pracy

• W krótkim czasie  rozpoznawać preferowany
styl pracy kandydatów i oceniać czy odniosą
sukces w naszej organizacji
• Zmniejszać ryzyko błędu w doborze ludzi
i zwiększyć trafność podejmowanych decyzji
w oparciu o analizę preferowanych przez nich
zachowań i motywacji

• Analizować wymagania na stanowisku pracy
i dopasowywać do nich właściwe narzędzia
SHL badające zdolności, aby skutecznie
wybierać kandydatów z największym
potencjałem

• Tworzyć zgrany i efektywny zespół,
dopasowując jego członków pod kątem ich
silnych stron i umiejętności

• Dobierać tylko te narzędzia, które
gwarantują uzyskanie najbardziej kluczowych
informacji o kandydatach, aby utrzymywać
wysoką efektywność kosztową procesów
rekrutacyjnych i rozwojowych

• Rozpoznawać przyszłych liderów i przywódców,
którzy skutecznie pokierują rozwojem firmy
• Oceniać co motywuje ludzi  i powoduje, że
pracują z większym zaangażowaniem

• Administrować badania online przy
wykorzystaniu platformy Talent Central
SHL, co pozwala budować wizerunek
profesjonalnego i innowacyjnego pracodawcy

• Budować plany rozwojowe w oparciu
o rozpoznane w badaniu kwestionariuszami
silne strony i luki kompetencyjne pracowników
• Przeprowadzać sesję informacji zwrotnych, aby
zmotywować pracowników do dalszego rozwoju

• Interpretować wyniki testów SHL w różnych
procesach i kontekstach badań, aby wybierać
kandydatów najbardziej dopasowanych do
oczekiwań
• Udzielać informacji zwrotnej osobie badanej
testami SHL o uzyskanych przez nią wynikach,
aby wzmacniać pozytywne doświadczenia
kandydatów i wizerunek organizacji
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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

www.shl.com.pl
shlpolska@shl.com.pl
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50 tysięcy badań rocznie w Polsce
Globalne rozwiązania z lokalną elastycznością
Profesjonalni konsultanci
Nastawienie na jakość
Cztery filary rozwiązań
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