Oplossingen voor
informatietechnologie

OVER ONS

Assessmentsonline helpt
bedrijven en organisaties met
het in beeld brengen van de

Online Assessment

geschikheid of potentie van
(toekomstig) medewerkers. Wij
kijken of iemands karakter,
vaardigheden, competenties en
eigenschappen passen bij een

WANNEER KIES JE VOOR EEN ONLINE
ASSESSMENT
Een online assessment gebruiken klanten als zij

specifieke

op een snelle, kostenbewuste manier en met

functie binnen jouw bedrijf of

een vlotte omloopsnelheid zicht willen krijgen

organisatie. Denk aan

op iemands potentieel, of geschikheid. Zo zit je

momenten waarop je
medewerkers in dienst wilt

snel met geschikte medewerkers om de tafel.

nemen die passen bij de
waarden, normen en cultuur

HOE WERKT HET ONLINE ASSESSMENT

van je bedrijf. Of als je wilt

Uitgaande van het gewenste functieprofiel en

weten of toekomstig of

de specifieke vragen, brengen wij aan de hand

zittende medewerkers passen
bij de eisen en competenties
die je stelt aan een specifieke
functie.

van online instrumenten de potentie van de
kandidaat in beeld in relatie met de eisen voor
een functie. De kandidaat logt in vanaf thuis of
werk en maakt de tests. Erna spreken wij de

Het resultaat is dat je veel
meer zekerheid hebt dat je de
geschikte medewerker in
dienst hebt aangenomen die
past bij de functie die je voor
ogen had.

resutaten door in een telefonisch interview
met de kandidaat. Zonodig doen wij online
rollenspelen met een professioneel acteur.
DIT RESULTAAT MAG JE VERWACHTEN

Hierdoor functioneren

Een uitspraak of iemand matcht met de

medewerkers succesvol. Het is

functie, of dat de persoon een risico vormt in

een investering die zich

relatie met het functiegerelateerde gedrag.

terugverdient in productie,
resultaat en kwaliteit.

ERVARING KLANT
‘Wij hadden vragen over de
mogelijkheden van een van onze
medewerkers en wilden kijken waar
we deze medewerker het best tot
zijn recht konden laten komen. Om
die reden hebben we
Assessmentonline gevraagd een
sterkte/zwakte-analyse van deze
medewerker te maken met behulp
van een assessment. Het traject is
uiteindelijk zeer positief afgesloten.
De rapportage was voor ons beiden
helemaal herkenbaar en voldeed
dus erg goed aan de verwachtingen.
Als straks de werkstructuur en –
inhoud helemaal helder is pakken
we het traject van verdere
ontwikkeling op, waarbij het rapport
zeker input levert’. Petra Ruijsink
HR Manager Claranet Benelux BV

Verder brengen wij indien gevraagd ook
ontwikkelpotentieel in kaart. De resultaten
verwerken wij in een maatwerkrapport en, of
een mondelinge terugkoppeling.

INVESTERING
Prijs assessment met
maatwerkrapport € 875 exclusief
BTW.
Prijs assessment met losse
standaardrapportages € 475 euro
exclusief BTW.
Voor vragen, bel met
Assessmentsonline op 06 248 40 111
Mail op info@assessmentsonline.nl
of kijk op de website
www.assessmentsonline.nl

