Assessments

Selectie | Ontwikkeling | Individu | Team

MEPD helpt mensen en organisaties nieuwe inzichten, kansen en mogelijkheden te ontdek-

ken. We helpen hen om te ontwikkelen en door te groeien. Werk maken van je leven noemen
we dat!

Is mijn medewerker geschikt voor een nieuwe
functie? Kan mijn medewerker zich verder
ontwikkelen? Past de sollicitant binnen onze
organisatiecultuur en het team? Hoe zorg ik
voor de juiste ondersteuning bij teamontwikkeling?

Zomaar een greep uit allerlei vragen, waarbij
MEPD kan ondersteunen. Onze assessments
geven u het antwoord om verder te werken
aan uw organisatie. En uw medewerker de
kans om zich verder te ontwikkelen en
nieuwe doelen te stellen.

MOED

MEPD assessment
team

Onze mensen zijn gespecialiseerd in ontwikkel- en
selectieassessments, waarbij
uw medewerkers hun talenten
en verbeterpunten (nog) beter
inzichtelijk krijgen.
Daarvoor zetten we persoonlijkheidstesten in (zoals gedrag,
competenties) en/of intelligentietesten (als inzicht, analytisch
vermogen), afhankelijk van uw
vraag. Wanneer er behoefte
is aan een uitgebreid, volledig
assessment kunnen we naast een
psycholoog ook een rollenspel
aanbieden.
Alle testen worden nabesproken
met een gecertificeerde adviseur.
Na toestemming van de kandidaat ontvangt u een schriftelijke
en/of mondelinge terugkoppeling
met ons advies en antwoord op
uw vraag.
Kijk voor meer informatie op onze
website mepd.nl of neem contact
met ons op via 085 043 19 00.

MINDSET

Wat levert een
assessment op?

Een assessment geeft meer
inzicht in:
• De competenties, sterktes,
ontwikkelpunten en ontwikkelbaarheid van de medewerker;
• Iemands gedrag, communicatiestijl en drijfveren.
• De algemene intelligentie van
de medewerker en zijn leervermogen;
Vaak worden assessments
gecombineerd met een loopbaantraject of een teamontwikkelingstraject. Met als doel de
meest geschikte mensen, met
uiteenlopende capaciteiten, zo
optimaal mogelijk laten samenwerken.
Ofwel: De juiste medewerker op
de juiste plek.

Maatwerk maakt
het verschil

Wij helpen u graag bij het verder
fomuleren van uw specifieke
vraag en het onderliggende
probleem. Gezamenlijk vinden we
een passende oplossing.
Hierbij maken we gebruik van een
scala aan mogelijkheden. Mede
gebaseerd op onze jarenlange ervaring in de technische branche.
Ons uitgangspunt: We zetten alleen datgene in wat écht nodig is.
Maatwerk maakt het verschil.

