ASSESSMENT
CENTER
TRANSFORMACIJA D.O.O.

TRANSFORMACIJA D.O.O.
Podjetje Transformacija, razvoj človeških potencialov,
d.o.o. nudi celostno podporo vodjem in ostalim ključnim

zaposlenim pri organizacijskem razvoju podjetij z namenom
doseganja zastavljenih ciljev.
Naši poslovni treningi, coachingi, svetovanja ter kadrovske in
organizacijske meritve so namenjene podpori direktorjem,
vodjem, HR in ostalim strokovnjakom, z enim samim
namenom: povečati učinkovitost delovanja vodij, skupin
in organizacij. Naši trenerji, coachi in HR strokovnjaki vam

svetujejo, kako do učinkovitega vodenja in zavzetosti
zaposlenih.

ASSESSMENT CENTER
Z Assessment centrom svojim klientom nudimo storitve
kadrovskih in organizacijskih meritev.

Kadrovske in organizacijske meritve vam bodo v veliko
pomoč pri sprejemanju odločitev povezanih s:
• selekcijo novih kadrov;
• uvajanju zaposlenih na novem delovnem mestu;
• načrtnem razvoju kadrov:
• načrtnem razvoju vodij;
• načrtovanju nasledstev;
• vodenju in motiviranju zaposlenih;
• sestavljanju novih timov in vodenje timov;
• načrtovanju organizacijskega razvoja podjetja.

Z uporabo kadrovskih meritev boste pridobili objektivne
informacije, obdelavo in analizo podatkov, interpretacije
rezultatov in strategije ukrepov. Odločitve boste lahko
sprejemali hitreje in z večjo zanesljivostjo, z njimi pa boste
doprinesli k ekonomičnim, varnim in učinkovitim rešitvam.

www.transformacija.com
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SKUPINA
PROFILES
INTERNATIONAL

122

PRISOTNI V 122
DRŽAVAH SVETA

Transformacija je Strateški poslovni
partner Profiles Slovenia.

Uporabljamo orodja Profiles
International, globalno vodilnega podjetja

32

TESTI IN
POROČILA
DOSTOPNI V 32
JEZIKIH

na področju inovativnih
rešitev za selekcijo in razvoj visoko
učinkovitih zaposlenih.
Prednosti orodij Profiles:

45

IZVEDENIH VEČ KOT

• visoka zanesljivost in verodostojnost testov,

45 MILIJONOV TESTOV

• reševanje in poročila v slovenskem jeziku,

IN OCENJEVANJ

• 32 jezikov,
• spletna aplikacija, vse na enem mestu,
• preprosta uporaba,
• možnost samostojne uporabe.

www.transformacija.com
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Selekcija in
razvoj kadrov
Test ProfileXT ® ima številne
konkurenčne prednosti pred ostalimi
testi, ki obstajajo na trgu za selekcijo in
razvoj kadrov:

VISOKA ZANESLJIVOST
Zanesljivost PXT postavk je preko 0,80!
(Testi za selekcijo kadrov so zanesljivi, če ima
kvocient nad 0,70.)

VISOKA VELJAVNOST
Podjetje Profiles International je na osnovi
raziskav in številnih validacijskih študij razvil
orodje PXT, ki meri prav tiste lastnosti, ki so
najpomembnejše za uspešnost na delovnem
mestu.

NORMIRAN NA POPULACIJO
Test je normiran na slovensko aktivno
populacijo.

ProfileXT (PXT) je psihometrično orodje,
ki se uporablja v procesu selekcije novih
sodelavcev, pri uvajanju novo
zaposlenih na delovno mesto, vodenju,

JEZIKI
Test in poročila imate na razpolago v

kadrovskemu načrtovanju in razvoju
zaposlenih.

slovenskem jeziku, poleg tega lahko zbirate
med 31 ostalimi jeziki.

ENOSTAVEN ZA UPORABO
Spletna aplikacija (24/7), ki omogoča
enostavno reševanje in izpis poročil.

POROČILA
Takoj po končanem reševanju lahko rezultate
primerjate z različnimi profili delovnih mest in
dostopate do poročil.

www.transformacija.com

Orodje PXT meri celostno osebnost:
Miselne sposobnosti
Osebnostne lastnosti
Poklicna sidra
Rezultate primerjate s profilom
delovnega mesta, ki ga s pomočjo PXT

sestavite glede na zahteve specifičnega
delovnega mesta.
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Razvoj vodij
Checkpoint 360°® je močno
diagnostično in razvojno orodje za
načrtovanje in spremljanje razvoja
vodstvenih kompetenc in vodstvene
karizme.

VISOKA VELJAVNOST
Vodje se ocenjuje na podlagi 70 vedenj, ki naj
bi jih imeli karizmatični in uspešni vodje. Ta
vedenja so pridobili na podlagi obsežne
raziskave, kjer je 400.000 ocenjevalcev ocenilo
40.000 vodij.

VISOKA ZANESLJIVOST
Test je validiran, opravljeni so testi
zanesljivosti, ki so med 360° testi se izkazali za
daleč najvišje! Zanesljivost CP360° postavk je
med 0,86 in 0,93 Koficient alfa! Preverjanje
zanesljivosti skozi celotno obdobje od

Med najbolj učinkovitimi metodami za

nastanka (do zdaj na vzorcu preko 72.000

prepoznavanje priložnosti za razvoj

ljudi)

vodstvenega kadra je metoda 360º
povratne informacije. Ta metoda

POROČILA

pomaga podjetjem identificirati

Dostopnost poročil takoj po končanem

obstoječe vodstvene kompetence in

reševanju. Pridobi se zelo natančno grafično

začrtati razvoj vodij tam, kjer se pokaže,

analizo z razvojnimi usmeritvami.

da je to potrebno.

JEZIKI
Test in poročila imate na razpolago v
slovenskem jeziku, poleg tega lahko zbirate
med 31 ostalimi jeziki.

ENOSTAVEN ZA UPORABO
Spletna aplikacija (24/7), ki omogoča
enostavno reševanje in izpis poročil.

www.transformacija.com
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Učinkovito
vodenje timov
Profile Performance Indicator®
temelji na DISC metodi, ki razkriva
posameznikovo delovno uspešnost in
vidike osebnostnih lastnosti, ki so
pomembne za sodelovanje s sodelavci,
vodjem in timom.

ANALIZA POSAMEZNIKA
- 4 osebnostne dimenzije (DISC oz. I.,II.,III.,IV)
- V. dimenzija: motivacijska vnema
- 6 vedenjskih lastnosti pomembnih za
produktivnost
- odziv na stresne situacije

ANALIZA TIMA
- 12 ključnih faktorjev pomembnih za delo v
timu

Osnovni namen orodja PPI je, da vodja

- medsebojno ujemanje med člani tima

razume značilne vedenjske vzorce in

- uravnoteženost in učinkovitost tima

načinih opravljanja dela članov svoje

- ujemanje vodje s člani tima

ekipe. Spoznali boste tudi potencialne

POROČILA

možnosti za rast vaših sodelavcev in
razvoj v okviru vaše organizacije ter

Dostopnost poročil takoj po končanem

kako jim pomagati, da svoje potenciale

reševanju. Poročila nudijo tudi priporočila za

razvijajo v največji možni meri.

izboljšanje delovne uspešnosti.

JEZIKI
Test in poročila imate na razpolago v
slovenskem jeziku, poleg tega lahko zbirate
med 31 ostalimi jeziki.

ENOSTAVEN ZA UPORABO
Spletna aplikacija (24/7), ki omogoča
enostavno reševanje in izpis poročil.

www.transformacija.com
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ORGANIZACIJSKE
MERITVE
Merjenje organizacijske klime in
zadovoljstva zaposlenih
Merjenje organizacijske kulture
Raziskava zavzetosti zaposlenih

Naše dolgoletne izkušnje s svetovanjem v različnih delovnih okoljih kažejo, da
sistematičen razvoj zaposlenih in njihovih neposrednih vodij prinese hitrejše
in boljše poslovne rezultate. Zaposleni so tako bolj motivirani za svoje delo, s
pravim vodenjem pa so bolj zavzeti in učinkovitejši, kar pomeni, da ima
sprememba vedenja vodij posledično vpliv na boljše rezultate podjetij.

Z namenom, da zaposlene bolje spoznamo in
gradimo okolje, v katerem bomo dali prednost
dejavnikom, ki spodbujajo zavzetost, je najbolje
izvajati kakovostne raziskave med zaposlenimi v
podjetju.

Na podlagi rezultatov lažje upravljamo in
spodbujamo zavzetost, izboljšujemo delovno okolje,
delujemo usmerjeno in oblikujemo primerne
vrednote ter cilje zaposlenih.

www.transformacija.com
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STOPITE
V STIK Z
NAMI!

prodaja@transformacija.com
070 631 300

