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Akredytacja
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Osiągaj doskonałe wyniki biznesowe z Harrison Assessments





dopasowanie pracownika do
stanowiska
zwiększenie efektywności
coachingu, rozwoju i zarządzania
wydajnością poprzez
zidentyfikowanie cech
behawioralnych odnoszących się
do konkretnych stanowisk
assessment wybranego działu w
ciągu jednego dnia przy
minimalnych kosztach - online

korzyści dla Twojej firmy






korzyści dla Ciebie


redukcja kosztów rekrutacji i
pracownika
poprawa planowania zatrudnienia i
planowania sukcesji poprzez
dokładne określenie pracowników
o wysokim potencjale i ich rozwój
poprawa efektywności
pracowników, satysfakcji z pracy i
retencji poprzez lepsze
dopasowanie
zwiększenie wydajności zespołu
poprzez poprawę relacji w pracy i
wykorzystanie mocnych stron
członków zespołu

Program Szkolenia Akredytacyjnego
Harrison Assessments

Miejsce: Warszawa

Dzień 1:
Zwyciężanie wojny
rekrutacyjnej






Omówienie systemu
HATS
Raporty Harrison
Suitability Theory oraz
metodologia Harrison
Formuły Sukcesu
Zawodowego (JSF)
Zastosowania kampanii
rekrutacyjnych

Dzień 2:
Rozwój Organizacji
poprzez transformację
talentów








Fundamenty interpretacji
Korzyści dla rekrutacji
Raporty używane do
interpretacji
Raport Główny –
omówienie
Omówienie wszystkich
raportów
Kombinacje cech
kluczowych
Kroki w interpretacji

Dzień 3:
Odblokowanie kluczowych
sił wpływających na
potencjał i produktywność





Paradoks w procesach
coachingowych
Dogłębna interpretacja
profili z wykorzystaniem
Raportu Paradoks
Odkrywanie kluczowych
sił i ukrytego potencjału
poprzez Raport Główny
oraz Cechy i Definicje

W cenie szkolenia otrzymasz:





Komplet raportów Harrison Assessments wartych 780 złotych
Obszerny podręcznik szkoleniowy
Certyfikat uczestnictwa w warsztatach
Pakiet dowolnych raportów Harrison Assessments do
wykorzystania wart 2470 złotych

Cena:

5250 zł (+VAT)

Oferta współpracy
Harrison Assessments
zapraszamy na http://talentexact.harrisonassessments.com/

Osiągaj doskonałe wyniki biznesowe z Harrison Assessments

Warunki uczestnictwa
Akredytacja
Cennik udział w Szkoleniu Akredytacyjnym Harrison Assessments:
5250 PLN netto/os

Do podanych ceny należy doliczyć 23% VAT

Trenerzy:

Anna Piasecka
Konsultant biznesu, absolwentka SWPS na wydziale Psychologii Społecznej, a przede wszystkim
praktyk w zarzadzaniu zespołami i efektywnej sprzedaży. Przeprowadziła wiele projektów z oceny
kompetencji dla organizacji przy pomocy narzędzi psychometrycznych. Certyfikowana z trzech
różnych metod oceny, miedzy innymi z Harrison Assessment na poziomie zaawansowanym.
Doświadczenie biznesowe zdobywała w amerykańskiej korporacji przez ponad 14 lat. Oprócz
wiedzy merytorycznej z metodologii narzędzia opowie jak sprzedawać i stosować narzędzie.
Michał Banaszkiewicz
Konsultant w kilkuletnim doświadczeniem w obszarze rekrutacji i rozwoju oraz sprzedaży.
Dysponuje wiedzą z zakresu prowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz selekcji pracowników na
wszystkie szczeble w organizacjach. Przygotowywał i prowadził wiele projektów w zakresie oceny
kompetencji i rozwoju pracowników przy pomocy narzędzi psychometrycznych. Posiada
certyfikację dwóch metod diagnozy w tym Harrison Assessments. Przedstawi system, opowie jak
stosować narzędzie w rekrutacji oraz budować Formuły Sukcesu Zawodowego.
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