Bridge kwalificatietraining

Bridge kwalificatietraining
The Bridge Personality en de Bridge Ability Suite vormen
samen één van de meeste innovatieve online assessment
instrumenten van dit moment. De instrumenten zijn
online in meerdere talen beschikbaar en worden door
organisaties gebruikt voor werving & selectie, recruitment
en de ontwikkeling van mensen.
Tijdens deze training wordt u opgeleid om deze
instrumenten zelfstandig toe te passen.

Algemeen
Trainingsduur: 1 dag
Tijdens deze training kwalificeert u zich in de afname van
The Bridge Personality (persoonlijkheidsvragenlijst) en The
Bridge Ability Suite (capaciteitentesten). Daarnaast leert u
hoe u de resultaten van instrumenten kunt terugkoppelen
in de vorm van een feedbackgesprek.
Deze training is geschikt voor iedereen die werkzaam is
op het gebied van selectie en ontwikkeling van personeel
zoals loopbaanadviseurs, coaches, trainers, HR managers
en consultants. Er is geen voorafgaande kennis of ervaring
vereist voor deelname.

4EST'ROUP
#ONSULTING

Inhoud van de training
De training maakt gebruik van verschillende leermethoden
zoals interactieve oefeningen en rollenspellen. De volgende
onderwerpen komen aan bod:
•

Persoonlijkheidstheorie (Big Five en Jung)

•

Wetenschappelijke achtergrond van de instrumenten

•

Afnemen, scoren van de testen via het Bridge
assessmentplatform

•

Ethisch en correct gebruik van de instrumenten

•

Het gebruik van de instrumenten binnen Assessment
Centre

•

Toepassingsmogelijkheden, zoals het gebruik van de
instrumenten binnen werving & selectie, 		
recruitment en de ontwikkeling van mensen.

		

Voorbereiding
Voorafgaand aan de training krijgt u de gelegenheid om
online The Bridge Personality en de Bridge Ability Online
in te vullen.
Voordelen
Na afronding van de Bridge kwalificatietraining:
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•

bent u gekwalificeerd voor het toekomstig gebruik van
The Bridge Personality en The Bridge Ability Suite

•

kunt u zelfstandig assessments uitvoeren en testen bij
kandidaten afnemen

•

bent u klaar om het instrument direct toe te passen
binnen uw organisatie

•

ontvangt u een persoonlijk account op het Bridge
Assessment Platform zodat u direct de Bridge
instrumenten kunt gebruiken

Traningsdata 2008

Locatie

2 mei 			

Teleport Towers, Amsterdam

11 juni 		

Teleport Towers, Amsterdam

5 september 		

Teleport Towers, Amsterdam

9 oktober		

Teleport Towers, Amsterdam

20 november 		

Teleport Towers, Amsterdam

12 december		

NH Hotel Jan Tabak, Bussum

Prijs: 295, - excl. BTW
Over TestGroup Consulting
TestGroup Consulting is een online publisher van
assessment instrumenten en psychologische testen. De
organisatie heeft zich gespecialiseerd in het toepassen
van de laatste online technieken en wetenschappelijke
ontwikkelingen op het gebied van online assessments.
Met de introductie van de eerste volledig interactieve
persoonlijkheidstest (de Bridge Personality) en de
interactieve online capaciteitentest (de Bridge Ability
Online), neemt Testgroup Consulting een innovatieve rol
in binnen het werkveld van psychometrisch testen.
TestGroup Consulting is een organisatie met een
vernieuwende blik op de toepassing van psychometrie
en assessmenttechnieken binnen HRM. TestGroup
Consulting biedt professionele ondersteuning bij het
ontwikkelen en selecteren van mensen in organisaties.
Onze hoogwaardige Bridge assessmentinstrumenten zijn
het fundament van onze diensten.
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TestGroup Consulting
Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam
The Netherlands
T +31(0)204919308
F +31(0)204919090
www.testgroup.eu

