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מכון אבחון ומיון עובדים
טכנולוגיות מתקדמות ופסיכולוגים תעסוקתיים לשירותך.

שירותי אבחון ומיון מקצועיים
מכון האבחון שלנו  ,הוקם ופועל על מנת לספק שירותי אבחון ומיון מתקדמים ומודולריים ,תוך שילוב בין
טכנולוגיות מהמתקדמות ביותר שקיימות לבין שיטות האבחון המסורתיות  ,כלומר  :מבחני מיון און ליין
וראיון עומק עם פסיכולוג תעסוקתי.
התוצר המוגש ללקוח הינו אבחון מקיף של מועמדים בצירוף חוות דעת מקצועית.

התאמת האבחון לעולם העבודה של ימינו
בהתאם להתפתחויות ולשינויים המאפינים את עולם העבודה החדש  ,מועמד אשר מגיע דרך מכון האבחון
שלנו  ,נבחן בעזרת תוכנות מבחנים חכמות ( הפועלות בשיטת ה  , ) machine learning) :אשר לומדות
את המועמד תוך כדי המבחן ומשנות את השאלות ואת האסטרטגיה בהתאם..
המבחן מותאם ספציפית לתפקיד המבוקש על ידי הלקוח והתוצאות מתקבלות באופן מיידי.
להשלמת התמונה  ,הפסיכולוגים התעסוקתיים שלנו עורכים עם המועמד ראיון עומק ובסיומו מוגשת ללקוח
חוות דעת מסכמת  ,הכוללת את תוצאות המבחנים ואת חוות דעת הפסיכולוג בצירוף המלצה הנוגעת
למידת התאמתו של המועמד לתפקיד המוצע.

על הליך המיון שלנו – שלב אחר שלב
כאמור תהליך האבחון שלנו פשוט  ,חכם ומהיר ומספק פתרון מקיף לצרכך.

בשלב ראשון  :נקבל מכם פרופיל תפקיד  ,נזהה יחד איתכם את התכונות החשובות להצלחת המועמד
בתפקיד (יכולת ניהולית  ,עבודה בצוות  ,חשיבה אנליטית  )...ונתאים עבורו את המבחן הרלוונטי.
בשלב השני  :המועמד יערוך את המבחן (במערכת התוכנה באינטרנט).
בשלב השלישי  :אחד מצוות הפסיכולוגים התעסוקתיים שלנו יפגוש את המועמד ויערוך עימו ראיון עומק
מותאם לתפקיד.
בשלב הרביעי
הפסיכולוג יכתוב חוות דעת מקיפה המבוססת על תוצאות המבחנים ועל הראיון (הכוללת כ :שני עמודים) ,
נגיש לכם את חוות הדעת בצירוף המלצה.
פשוט  ,חכם  ,מקצועי ומהיר.

על צוות הפסיכולוגים שלנו
אנו עובדים אך ורק עם פסיכולוגים תעסוקתיים בעלי רשיון  ,הרשומים בהסתדרות הפסיכולוגים ובעלי ניסיון
במיון ואבחון מועמדים,.דבר זה מבטיח לך הלקוח שחוות הדעת וההמלצות תהינה מקצועיות ואמינות

על מבחני המיון
מבחן מיון לבחינת כישורי המועמד
מבחני מיון שונים וביניהם :אינטליגנציה כללית (אשר נמדדת מתוך כמה תתי מבחנים שונים) אנלוגיות
מילוליות ,סדרות מספריות ,סדרות צורניות ,מבחני זיכרון ,הבנה טכנית ,יכולות מילוליות ,אנגלית ועוד
.הרבה
מבחן מיון לבחינת אישיות המועמד/ת
שאלוני האישיות במערכת האון ליין (בשת"פ עם חברת לוגיפס) מבוססים על מודל שנקרא "חמש הגדולות "
 ,The big five personality modelמודל המקובל על מרבית החוקרים בתחום האישיות.
תכונת אישיות היא דפוס עקבי בדרך בה הפרט מתנהג ,מרגיש וחושב .היא מאפשרת לסכם הרבה מידע
במילה אחת ,לנבא התנהגות ,ולהסביר אותה .ישנו מספר עצום של תיאוריות ,שכל אחת מציגה משתנים
אחרים המרכזיים בהערכת אישיות ,אך הואיל וכל תיאוריה נשענת על הנחות סובייקטיביות ,לא קיימת
נקודת התייחסות המאפשרת השוואה ביניהן .
מבחן אמינות ויושרה תעסוקתית
מבחני אמינות ויושרה תעסוקתית צצים כמעט בכל ניתוח תפקיד או בחינה של ערכי הליבה של ארגונים
וחברות עסקיות בכל התחומים .היא מוגדרת כהיצמדות לקוד של ערכי מוסר ,ומילוי אחר חוקים ,נורמות
ומדיניות של הארגון .ארגונים מגלים עניין רב בסינון מועמדים לעבודה שעלולים לגלות התנהגויות בעייתיות
בעבודה
נשמח לסייע לכם במציאת המועמד המתאים לתפקיד
בכבוד רב
אהד עדי נייד 050 - 6500999 :

להלן דוגמא לתוצאות המבחנים כפי שהם מוגשות ללקוח (בשיתוף עם מערכת המבחנים של לוגיפס)
:

