SÄKRARE BESLUT GÄLLANDE
KANDIDATERS POTENTIAL
MATCHA KANDIDATERS KAPACITET GENTEMOT
VAD TJÄNSTEN KRÄVER
+ Mät logiska och analytiska förmågor
+ Utvärdera förmågan att lösa problem
+ Välj rätt person utifrån potential

IDENTIFIERA POTENTIALEN FÖR FRAMGÅNG

HUR KAN NI FÖRUTSE EN
KANDIDATS PRESTATION
OCH FRAMTIDA FRAMGÅNG?
ACE låter er välja rätt person för jobbet genom att
matcha kognitiv förmåga med jobbets komplexitet.

FÖRUTSE POTENTIAL

MATCHA KANDIDATERS POTENTIAL
MED JOBBETS KOMPLEXITET

Eftersom produkter och arbetsplatser blir alltmer komplicerade kräver
fler jobb löpande lärande och logiska resonemang. Att utvärdera och
identifiera anställdas prestation och potential på dessa områden blir
allt viktigare.

ACE är ett test som kan anpassas utifrån
kriterierna för jobbet. Det jämför kandidatens
förmåga att uppnå arbetskriterierna så att ni
kan välja den bästa personen för jobbet.

ACE låter dig bedöma individens potential och hens förmåga att
förvärva ny kunskap, lösa problem, skapa handlingsplaner och fatta
effektiva beslut.

VAD ÄR ACE?

Studier visar att det finns ett nära samband mellan framtida framgång
på jobbet och nivån på en medarbetares kognitiva förmåga. ACE låter
dig förutsäga en kandidats prestation och framtida framgång innan du
anställer.
VIKTIG INPUT FÖR ER REKRYTERINGSPROCESS
ACE är ett test utformat för att bedöma logisk analytisk förmåga. Med
ACE kan du specificera komplexiteten i en tjänst och mäta vad som
krävs för att jobbet ska kunna utföras väl.
ACE hjälper dig att mäta kandidatens förmåga att skaffa ny kunskap
när ditt företag utvecklas, utvärdera kandidatens numeriska, verbala
och spatiala förmågor.
ACE gör det möjligt att fatta säkra och effektiva beslut när du
rekryterar och hjälper dig att vara objektivt och icke
diskriminerande.

“Att testa förmågor ger en användbar, exakt och
ekonomiskt information till organisationers beslutsfattare
som ingen annan källa av information gör. ”
PROFESSOR OF EDUCATION,
UNIVERSITY OF DELAWARE

ACE är ett online-test som mäter logisk
ananlytisk och resonerande förmåga.
+

Mäter kandidatens kognitiva potential

+

Mäter potentialen för problemlösning
och löpande lärande

+

Anpassas till det individuella jobbet eller
marknaden

+

Anpassningsbar komplexitet, precisionsnivå
och bedömningstid

VARFÖR ACE?
ACE identifierar kandidatens förmågor och
matchar dem mot jobbets komplexitet.
+

Undvik dyra felrekryteringar som
beror på prestationsförmåga

+

Optimera och utforma din rekryteringsprocess

+

Används för screening, urval
och talent management

+

Sorterar bort uppblåsta testresultat
och fuskande kandidater

ACE är en av många lösningar som finns på
analysplattformen Metis, ett av marknadens
mest använda analysplattform för
arbetspsykologiska tester.

TA REDA PÅ VAD ACE KAN GÖRA FÖR DITT FÖRETAG. KONTAKTA OSS FÖR EN PERSONLIG DEMONSTRATION.
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