Rekrutteringspakker
Ekstern hjælp til rekruttering kan være uigennemskuelig og besværlig for mange virksomheder. I House of
Progress er vi derfor glade for at præsentere ”Rekrutteringspakker”, hvor du kan vælge en løsning, der passer
til din virksomhed eller til en aktuel situation. Vores priser afhænger naturligvis af dit behov, men uanset om
du har brug for hjælp til enkelte tests eller en full-service aftale, hvor vi varetager alt fra annoncering til test og
udvælgelse, burde vi have en pakke, der passer til dit behov. Her er ingen skjulte honorarer eller klausuler –
men derimod ren besked om vores ydelser i forhold til dine ønsker.

Pakke 1

TEST & ANALYSE
Udsendelse af link til logiktest og personanalyse til kandidaten
Tilbagelæsning af logiktest og personanalyse til kandidaten
Tilbagelæsning af logiktest og personanalyse til virksomheden
Pris: kr. 5.000,- pr. kandidat

Pakke 2

Screening, interview og analyser
Oprettelse af optimal jobmatch-profil
Screening af kandidater
Udsendelse af link til logiktest og personanalyse til 5 kandidater
Tilbagelæsning af logiktest og personanalyse til 5 kandidater
Tilbagelæsning af logiktests og personanalyser til virksomheden
Interview af kandidater
Præsentation af de 2-3 bedst egnede kandidater for virksomheden
Pris: kr. 30.000,- pr. stilling

Pakke 3

Total løsning
Oprettelse af optimal jobmatch-profil
Oprettelse af jobannonce
Bekræftelse for modtagelse af ansøgninger
Screening af kandidater
Udsendelse af link til logiktest og personanalyse til 5 kandidater
Tilbagelæsning at logiktest og personanalyse til 5 kandidater
Tilbagelæsning af logiktests og personanalyser til virksomheden
Interview af kandidater
Præsentation af de 2-3 bedst egnede kandidater for virksomheden
Afslag til resterende kandidater
Opfølgning på kandidaten i virksomheden i prøvetiden
Ny kandidat findes hvis kandidaten opsiges i prøvetiden
Pris: kr. 50.000,- pr. stilling ekskl. moms og omkostninger til avis / medie

I de tilfælde hvor jobbet kræver at man samarbejder i et team, eller i tæt tilknytning til andre, kan vi tilbyde at lave en analyse på de øvrige
medlemmer i teamet. Virksomheden bliver således sikker på, at den nye medarbejder har de kompetencer og personlige egenskaber
der skal til, for at han/hun passer ind i teamet, i forhold til de individuelle roller der allerede er repræsenteret. Analyserne bliver tilbagelæst
individuelt til medarbejderen og feedback gives til virksomheden. Et samlet teamhjul fremlægges for virksomheden med synliggørelse af
teamets stærke/svage sider. House of Progress giver på baggrund af teamhjulet deres anbefaling til hvilke kompetencer og personlige egenskaber den nye kandidat gerne skulle besidde. Pris: kr. 4.500,- ekskl. moms pr. analyse op til 5 medarbejdere og 4.000,- for det antal herover.

Personlighedsanalyser - en gevinst for virksomheden
I House of Progress arbejder vi med flere test og analyseværktøjer. Et af de bedste og mest effektive, er de
erhvervspsykologiske tests og analyser fra People Test Systems. Vi har derfor valgt at have netop dette
analyseværktøj med i vores pakkeløsninger.
People Test Systems
Personprofil

People Test Person (ptp)
PTP måler direkte de egenskaber, som virksomheder i Skandinavien har efterspurgt og som med
seriøsitet kan måles. De 33 egenskaber og 3 troværdigheds-parametre giver derfor brugerne en
meget nøjagtig og detaljeret anvisning, og dermed
nogle præcise hypoteser om adfærd, personlige
karakteristika, motivationsfaktorer, behov, samt
roller i et team. I rekrutteringsøjemed kan den måles op imod virksomhedens jobmatch, således
man undgår fejlansættelser og tilsikre at virksomhedens behov bliver opfyldt.

Copyright © People Test Systems A/S 2008
LT, 13-12-2010

People Test Systems
People Test Logik

People Test Logik (ptl)
PTL’s store force er, at den er nuanceret og grundig. Foruden at generere en intelligenskvotient, giver den informationer om personens problemløsningsevne og –strategi. Dermed bliver det muligt
at danne valide hypoteser direkte til personens
arbejdsopgavehåndtering, samt at få viden om
hvilken type arbejde, som vil dyrke personens
styrke. IQ alene fortæller KUN, hvor stor en ”motor” vi arbejder med. PTL´s øvrige skalaer fortæller os, hvordan den bliver brugt.
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People Test Systems
Teamhjul

People Test Team (PTT)
Alle virksomheder er afhængige af, at samarbejdet er velfungerende. Det sparer tid, kræfter og giver en helt anden dynamik. Alligevel ses det ofte,
at der mere er tale om en gruppe af ledere end en
effektiv ledergruppe eller at forskellige funktioner
i virksomheden mangler forståelse for hinandens
indsats og udfordringer. Når samarbejdet fungerer optimalt, vil det være meget lettere at sikre god
kommunikation og koordinering samt at udnytte
synergier og skabe merværdi.
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