Assessments in de maak
Bij MEPD helpen we bedrijven in de maakindustrie en techniek om te ontwikkelen en mee te bewegen met veranderingen.
Vanuit dat doel bieden we trajecten in ontwikkeling, outplacement en inzetbaarheid. Altijd gericht op de mens, continuïteit
en toekomstbestendigheid.
We begeleiden mensen in hun zoektocht naar werk en persoonlijke groei. De aanleiding kan variëren: ontslag, ziekte of
veranderde ambities. Maar ons uitgangspunt blijft gelijk: we gaan voor nieuwe inzichten, kansen en mogelijkheden.
Iedereen heeft talent. Wij helpen dit talent te (her)ontdekken. Want ontwikkeling is mensenwerk.

Nieuwe talenten ontdekken
Talent optimaal benutten met assessments

Is mijn medewerker geschikt voor een nieuwe functie? Kan hij
of zij zich verder ontwikkelen? Past de sollicitant binnen onze
organisatiecultuur en het team?
Een ontwikkel-, potentieel- of selectieassessment biedt
uitkomst. Het geeft jou de onderbouwing voor het nemen van
de juiste beslissing bij selectie of ontwikkeling. En je
medewerker krijgt nieuw inzicht in zijn of haar talenten,
verbeterpunten en potentieel.

Het MEPD assessment-team

Onze adviseurs zijn gespecialiseerd in deze assessments.
Afhankelijk van de vraag zetten we genormeerde
persoonlijkheidstesten in (zoals gedrag, competenties) en/of
intelligentietesten (zoals inzicht, analytisch vermogen). De
inzet van een psycholoog en rollenspel is mogelijk als
aanvulling.

Een assessment duurt een halve of hele dag (in overleg). Alle
testen worden nabesproken met een gecertificeerde adviseur.
Daarna ontvang je een schriftelijke en/of mondelinge
terugkoppeling, met helder advies en antwoord op de
onderzoeksvraag.

Waarom een assessment?

Een assessment geeft leidinggevenden en medewerkers
inzicht in:
• Competenties, kwaliteiten en ontwikkelpunten
• Gedrag, communicatiestijl en drijfveren
• Algemene intelligentie en leervermogen
• Persoonlijk groeipotentieel
Assessments zijn ook goed te combineren met een loopbaanof teamontwikkelingstraject. Inzichten uit het assessment
helpen om de meest geschikte mensen, met uiteenlopende
capaciteiten, optimaal te laten samenwerken.
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