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Certificiran program ProfileXT za selekcijo in razvoj kadrov 
 
Certificiran program ProfileXT omogoča, da pridobite celovite informacije o zaposlenih glede 
ključnih lastnosti pomembnih za uspeh na delovnem mestu v zelo kratkem času. 

 
Namen certificiranja je samostojno/a: 

• uporaba psihometričnega orodja ProfileXT (PXT) za namene selekcije kadrov, 
kadrovanja, razvoja, vodenja zaposlenih ter coachingov, 

• priprava profila delovnega mesta, 

• izvedba interpretacij rezultatov PXT, 

• svetovanje glede uporabe PXT orodja in oceniti, kdaj oseba potrebuje dodatno 
izobraževanje, coachinge, premestitev na drugo delovno mesto, itd. 

 
 
Certifikat priporočamo: 

• kadrovskim, poslovnim in osebnim svetovalcem, 

• službi za razvoj kadrov in vodstvu pri planiranju nasledstev, v postopkih 
reorganizacije, pri upravljanju s talenti in ključnimi kadri ter pri razvoju vodij, 

• vsem, ki se odločajo v selekcijskih postopkih, 

• coachem, trenerjem, consultantom, HR managerjem in psihologom, ki pri svojem 
delu potrebujejo orodja za diagnosticiranje in se ukvarjajo s coachingom in 
izobraževanjem, 

• ter vodjem projektov, da bodo znali optimalno sestaviti projektni tim. 
 
 
S pomočjo ProfileXT boste vedeli: 

• kakšne so zahteve delovnega mesta, 

• kaj pri posamezniku razvijati, da bo dosegel vrhunsko uspešnost, 

• kako posameznika usposabljati, da bo čim prej sposoben za samostojno delo, 

• kdo se najbolje ujema s posameznim delovnim mestom, 

• kaj posameznika motivira, 

• kako se bo vedel in počutil v določenem delovnem okolju, 

• ali je sposoben v določenem časovnem okviru razumeti ali podati jasna navodila in 
informacije in ali je zmožen izvajati zahteve delovnega mesta. 
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Metoda dela 

 

• Program poteka v obliki delavnice, ki je ves čas usmerjena v praktično uporabnost. 
Velik del časa se posveča vadbi poučevanih veščin in pridobivanju osebnih izkušenj. Tak 
način bistveno poveča možnost, da se pridobljeno znanje lažje in hitro vnesete v prakso.  
 

• Delavnice se izvaja tako, da se s krajšimi predavanji vzpostavi teoretična podlaga za 
razumevanje podajanih vsebin. Običajno takemu delu sledi vadba ali moderacija. 
Udeleženci potem izvajajo vadbe, se učijo  ali raziskujejo v manjših skupinah. Udeleženci 
so vabljeni, da vadbo in učenje izvajajo na resničnih primerih iz svojega delovnega okolja 
in prakse. Med vsemi deležniki treninga se ob koncih posameznih dinamik poskrbi za 
prenos povratnih informacij. Ves čas treninga trener izvaja vizualizacijo na tablo ali 
papir.  
 

• Trening organiziramo v manjših skupinah, saj le tako delo v manjših skupinah omogoča 
zadosti veliko interakcijo med trenerjem in udeleženci. Tako je omogočena večja 
individualna obravnava udeležencev in njihovih potreb in primerov. Tako s prejemanjem 
novih znanj. 
 

 

Izvajalec: 
 
Podjetje Transformacija d.o.o. nudi sistematično in celovito storitev izbora in razvoja kadrov 
s pomočjo Assessment centra, in sicer v selekcijskih postopkih, pri uvajanje zaposlenih na 
novem delovnem mestu, pri vodenje in motiviranje zaposlenih, pri razvoj kadrov in vodij, 
načrtovanje nasledstev in pri načrtovanju kariernega razvoja zaposlenih. 
 
V našem Assessment centru  uporabljamo orodja Profiles International, ki je vodilno podjetje 
v svetu na področju zagotavljanja inovativnih rešitev za selekcijo in razvoj visoko učinkovitih 
kadrov. Naše podjetje je pooblaščeni strateški partner Profiles Slovenia.  
 
Certificiranje vodi licencirana svetovalka za orodja Profiles International: Ana Grapulin. 
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Termin in lokacija: 
 
1. dan: ponedeljek, 4. junij 2018, od 8.30 do 15.30 ure 
2. dan: ponedeljek, 11. junij 2018, od 8.30 do 15.30 ure 
3. dan: ponedeljek, 18. junij 2018, od 8.30 do 15.30 ure 
 
Med delavnico bo daljši odmor za kosilo. 
 
Delavnica bo potekala v Ljubljani na lokaciji podjetja Transformacija d.o.o. (Stegne 7, 1000 
Ljubljana, 3. nadstropje). 
 
 
Kotizacija: 
 
Kotizacija znaša 680 € + 22 % DDV. 
 
V kotizacijo je vključeno: 

- testiranje s psihometričnim testom PXT; 
- vpis v register; 
- udeležba na delavnici, mapa z gradivom, kosilo in prigrizki ter napitki med treningom; 
- 3x kosilo v restavraciji. 

 
 
PLAČILNI POGOJI 
 

- Kotizacijo je po prejemu predračuna potrebno poravnati najmanj tri dni pred začetkom 
programa. 
 

- Možnost plačila na 3 obroke. Prvi obrok se poravna tri dni pred začetkom programa. 
 

- Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo. 
 
 
POPUST 
10 % popust – v primeru udeležbe 2 ali več zaposlenih iz istega podjetja 
 
 
 

Kontakt: 
Za morebitna vprašanja v zvezi s ponudbo ste vljudno vabljeni, da nas pokličete na  
070 661 588 ali  pišete na natalija@transformacija.com. 
 

Natalija Lužar 
 


