Förutsäg framgång

ACE – Adjustable Competence Evaluation

Identifiera förmåga till problemlösning

Hitta effektiva medarbetare
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Förutsäg potentialen

Nyckeln till framgång?

De flesta jobb kräver
kontinuerligt lärande och
bedömningar. Allt eftersom
medarbetares prestation, i
ökande omfattning, beror
på medarbetarens egen
ansträngning och goda omdöme
ökar behovet av att veta hur den
kognitiva potentialen ser ut.

Kontinuerlig organisatorisk tillväxt
och produktivitet bygger på att
företag har rätt medarbetare på
rätt position.

ACE är ett kognitivt anlagstest
som syftar till att mäta den
logiska, analytiska förmågan
hos individer. Uppgifterna i ACE
aktiverar och ”provocerar” fram
denna förmåga och möjliggör
därför bedömningen av individens
maximala prestationsförmåga
inom problemlösning.

• Utvärdera potentialen och
förutsättningarna
• Välja de kandidater som ser
samband i sammanhang och
nya situationer
• Välja medarbetare som kan
förvärva de kunskaper som
krävs med utbildning/träning
• Hitta de rätta kandidaterna
genom screening

För att säkerställa en bra
matchning mellan medarbetares
potential och vad som krävs i
jobbet behöver du:

För att kunna:
• Förutsäga framtida framgång i
jobbet
• Förstå vilka förutsättningar
som finns för att lära nytt och
utvecklas i jobbet
• Planera individuell utbildning
• Optimera talent management
• Utöva effektiv
karriärrådgivning
Ability tests provide useful
information for organisational
decision makers that no other
source of information does,
at least as accurately and
economically.

Basera beslut på
kunskap
ACE är ett snabbt och flexibelt
verktyg för att utvärdera en
medarbetares potential inom
områden som:
• Att fatta effektiva beslut
• Att tillgodogöra sig ny kunskap
• Att uppfatta och förstå
sambandet mellan
information och situation
• Att utarbeta handlingsplaner
• Vilken svårighetsgrad på
uppgifter en medarbetare har
förmåga att lösa
• Hur snabbt uppgifter kan
komma att lösas

Undvik oärliga testpersoner
• Avslöja fusk
• Effektiv metod att välja bort
fuskande testpersoner

ACE kan anpassas utifrån:
• Jobbkomplexitet
• Testtid
• Önskad precision

Användningsområden






Screening
Urval
Individuella utvecklingsplaner
Utbildning/träning
Karriärrådgivning
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