Gepubliceerd in Coaching Magazine, maart 2009
Geschreven door Michiel van der Veur en Martin van den Blink

Assessments:

hoe functioneel bij
het selecteren van personeel?
Een assessment brengt op systematische wijze de kennis, vaardigheden,
persoonlijkheid en motivatie van iemand in kaart. Er kunnen grofweg drie
soorten assessments worden onderscheiden, op basis van het doel waarvoor
het wordt gebruikt: een selectiedoel, een leerdoel en een carrièredoel.
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Balance Consultancy Group is een
dynamisch en ervaren adviesbureau,
gevestigd op Curaçao en werkzaam op alle
eilanden van de Dutch Caribbean. Klanten
in de profit- en overheidssector adviseren
wij op het brede terrein van strategie- en
beleidsontwikkeling, communicatie en HRM.
Met onze werving- en selectieactiviteiten en
assesment center focussen wij op hogere
managementposities, waarbij wij klanten
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ook graag ondersteunen in het ontwikkelen
van hun managementpotentieel.

