Selectierapport
Bewuster kiezen met inzicht in veerkracht en geschikt gedrag!
Met het selectierapport krijgt u inzage in belangrijke kenmerken van de kandidaten die veelal niet
zichtbaar zijn en wel belangrijk voor de match. Dat zijn vanuit de Profilizer-Methode: Veerkracht, en
functie/rol gericht gewenst gedrag.
Met veerkracht bedoelen wij of de kandidaat zijn energie op een productieve manier zal aanwenden.
Het is tevens een belangrijke voorspellende factor voor succes en uitval. En met gedragsinzicht ziet u
in één oogopslag waar de sterke en zwakke punten liggen op basis van de functievereisten.

Profilizer® Methode

Van individu tot totale organisatie, vergroten organisatie rendement

Ondersteuning bij het maken van de juiste keuze
Een van de belangrijkste keuzes voor een organisatie is de keuze voor het aannemen van een nieuwe collega. Dit selectierapport ondersteunt om de juiste keuze te maken. Door middel van een digitale talentenmeting wordt inzicht verschaft in de
veerkracht en belastbaarheid, functiegebonden competenties op basis van gedrag en de affiniteiten van de kandidaat.
Naast cv en werkervaring ontstaat juist met deze inzichten een veel rijker zicht op de mogelijkheden van de kandidaat voor de
organisatie. De meeste relevante, door opdrachtgever bepaalde, competenties worden gekoppeld aan de meting en de uitkomsten.
Met het selectierapport wordt de kans op een krachtige match tussen benodigde en aanwezige talenten op een eenvoudige
manier inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt.

Een voorbeeld van de beschrijving in het selectierapport:
Voor de functie teammanager is leidinggeven een belangrijke competentie. Eén van de elementen heeft te maken met inspirerend leiding kunnen geven. In de rapportage ziet u dan, bij mogelijk gebrek hiervan, het volgende beschreven:

“Is niet altijd iemand die inspirerend leiding geeft.
Op deze manier wordt keuzes maken en het kunnen stellen van de juiste vragen bij aanname makkelijker gemaakt.

De voordelen met de selectierapportage


Snel (binnen 24 uur) , betaalbaar (significant goedkoper dan een assessment traject) en objectief beeld van uw kandidaat



Minder fouten bij de selectie en daarmee aanzienlijke kostenbesparing



Gerichte vragen stellen om bewustere keuzes te kunnen maken



Altijd de mogelijkheid om de meest optimale kandidaat voor de functie te selecteren



Concrete redenen om een kandidaat aan te nemen of af te wijzen
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