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Wat is de uitdaging?
• Werving en selectie uitdagingen
• Te weinig gekwalificeerd personeel
• Te hoog verloop van personeel
• Slechte aanhoudende prestaties
• Niet de juiste man op de juiste plaats
• Management te weinig ervaring
• Geen duidelijke training / coaching richting

Wat is de PXT?:

Wat biedt PXT?:

Het Profielonderzoek XT™ is een test van de “complete persoon” en wordt
voor vele doeleinden gebruikt. Het meet het leervermogen, de beroepsinteresses en de gedragsfactoren van de persoon. Het is een betrouwbaar
onderzoek en gemakkelijk via het Internet af te nemen, zonder tussenkomst
van derden. Het wordt gebruikt voor selectie, promotie, training en zelfstudie, coaching, carrièreplanning en functiewaarderingen. Het is een veelzijdig management tool dat op maat gemaakte functiemodellen levert. Deze
modellen kunnen worden aangepast door de onderneming, de afdeling,
of aangepast worden op de positie, de geografische ligging of met iedere
andere combinatie van voornoemde factoren.

• Geeft u een betrouwbaar beeld van nieuwe kandidaten
• Sterk uitvoerbaar coaching, training en ontwikkelingsinstrument
• Functie match van medewerker op het profiel van de functie
• Sales management support suggesties en middelen
• 9 Rapporten waar onder Coachingsrapport en Plaatsingsrapport
• Efficiëntere taakuitvoering en inzet van medewerkers
• Zit iedereen wel op de juiste plek binnen de organisatie

Wat meet PXT?:
De totale persoon t.a.v. Denkwijze (Taalvaardigheid, Verbaal Redeneren,
Rekenvaardigheid, Numeriek inzicht), Karaktereigenschappen (Energieniveau, Zelfbewustzijn, Sociabiliteit, Inschikkelijkheid, Grondhouding,
Besluitvaardigheid, Aanpassingsvermogen, Onafhankelijkheid, Oordeelsvorming) en Beroepsinteresse (Sales, Technisch, Fin./Admin., Mechanisch,
Ondernemend, Dienstbaar, Creatief).

Voordelen van PXT:
• Snel een inzichtelijk analyse van uw mensen en hun functies
• Direct punten van verbetering signaleren met suggesties
• Minder miscommunicatie en kostbaar verloop van personeel
• Vermindert negatieve factoren als stress, spanning, conflict
• Op tijd belangrijke zakelijke en persoonlijke doelstellingen behalen
• Geen extra kosten voor aanvullende PXT rapportages
• Eigen test centrum omgeving en allemaal webbased en toegankelijk
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