PPA

your business. your people. but better

STILUL
COMPORTAMENTAL
CE ESTE ANALIZA
PROFILULUI PERSONAL?
Află informații relevante despre
comportamentul oamenilor în doar 8 minute
Un angajator care înțelege stilul comportamental al angajaților săi
va fi mai bine pregătit în recrutarea noilor angajați și dezvoltarea și
conducerea talentelor existente. Analiza Profilului Personal (PPA)
este un profil comportamental care aduce o înțelegere aprofundată
a comportamentului la locul de muncă.
Oferă răspunsul real la întrebări de tipul:
•
•
•
•
•
•
•

Care sunt punctele forte ale acestei persoane?
Cum pot să mă asigur că această persoană rămâne motivată?
Care limitări ar putea avea impact asupra succesului?
Va avea această persoană succes într-un rol tehnic, cu orientare
spre calitate și standarde?
Este această persoană orientată spre rezultate?
Poate să lucreze această persoană cu și prin oameni?
Această persoană va obține performanțe într-un rol de service,
suport sau specializat?

PPA este cel mai bine cotat instrument de
evaluare pe modelul DISC în prezicerea
rezultatelor la locul de muncă!*
CUM TE POATE AJUTA PPA?
Recrutarea candidaților potriviți culturii organizației

Ajută dezvoltarea personală

•
•

•
•

Găsește oamenii potriviți
Potrivește profilul comportamental cu postul adecvat

Identifică punctele forte
Evidențiază arii de îmbunătățire

Înțelege ce îi motivează pe oameni

Îmbunătățește comunicarea și lucrul în echipă

•
•

•
•

Află care sunt factorii motivatori ai unei persoane
Identifică tipul de activitate în care persoana își pune
în valoare punctele forte

Înțelege stilul de comunicare preferat
Crește nivelul de conștientizare a propriului
comportament și al celorlalți

*Bazat pe evaluarea PPA și a altor instrumente bazate pe DISC și înregistrate la British Psychological Society, care folosesc criteriile tehnice stabilite de Federația
Europeană a Psihologilor, validat pe populația din România și certificat de Colegiul Psihologilor din România (COPSI)
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CE ÎȚI OFERĂ RAPORTUL PPA
Raportul PPA îți oferă o mulțime de informații despre modul în care o persoană preferă să se
comporte la locul de muncă și caracteristicile pe care le va demonstra, potențiale frustrări pe
postul actual, cum se va comporta sub presiune și o privire asupra punctelor sale forte,
potențiale arii de dezvoltare și valori aduse organizației.
Odată ce PPA a fost completat, ai acces instant la peste 25 de rapoarte diferite, inclusiv:
•
•
•
•
•

Abilități de leadership
Ghidul intervievatorului
Feedback candidat
Managementul angajaților remote
Puncte tari și Limitări

•
•
•
•
•

Onboarding
Cum poate fi condus
Nevoi de instruire
Opțiuni în carieră
Audit vânzări

Prin folosirea Thomas Online Hub, vei putea crea și rapoarte PPA personalizate prin combinarea
secțiunilor din diferite rapoarte care îți sunt cele mai utile. Rapoartele personalizate sunt perfecte
dacă dorești o informație calibrată pentru un post specific, o divizie anume sau o nevoie deosebită
de business.

“PPA este instrumentul psihometric cel mai exact pe care l-am
folosit. Rapoartele sunt extrem de valoroase, le păstrez pentru
a le reciti și recentra pe ele cu echipa de-a lungul anului.”
– Virgin Trains

INFORMAȚII DESPRE EVALUARE
Tip de evaluare: Profil comportamental
Format: 24 întrebări
Disponibilitate: 56 limbi
Timp de completare: 8 minute
Training necesar: Acreditarea Internațională PPA
Validare: Înregistrat la British Psychological Society
și auditat conform criteriilor tehnice stabilite de
Federația Europeană a Asociațiilor de Psihologi.
Înregistrat la Colegiul Psihologilor din România.
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