Facet5 -

Nowoczesny system narzędzi
psychometrycznych „on-line”
„on line” wspierających
rozwój
wój organizacji oraz talentów jej Pracowników.
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Facet5 umożliwia precyzyjne
porównania oraz badania
dopasowania
dopasowania.

Czym jest?
Facet5 to system stosowany
w ponad 100 krajach świata,
który zapewnia użytkownikom:
rzetelność, niezawodność,
szybkość, wygodę, możliwości
zintegrowania z wieloma
procesami rozwoju organizacji
i wysoką efektywność kosztową.
Facet5 został zbudowany
w oparciu o psychologię
pozytywną - na podstawie
Modelu Wielkiej Piątki - BIG5.
Facet5 został sprawdzony,
zatwierdzony i zarejestrowany
przez Brytyjskie Towarzystwo
Psychologiczne i ma opracowane
normy polskie.
Facet5 to najbardziej
wszechstronne rozwiązanie,
które stwarza możliwości
wykorzystywania wyników
badania w wielu procesach
rozwoju pracowników:
•
•
•
•
•
•
•

rekrutacja i selekcja,
tworzenie ścieżek karier,
planów następstw,
rozwój kompetencji,
coaching,
budowanie efektywnych
zespołów,
motywowanie,
zwolnienia monitorowane.

Facet5 oferuje prostą i dającą
wiele możliwości grafikę.
Raporty Facet5 dostępne
są w wielu językach.
Raporty są napisane językiem
biznesu w oparciu
o najnowocześniejsze teorie
zarządzania takie jak:
zarządzania,
•

•
•
•
•

przywództwo
transformacyjne
i transakcyjne;
zarządzanie konfliktami;
kotwice karier;
rozwój kultury
organizacyjnej;
budowanie efektywnych
zespołów.

Po warsztatach akredytacyjnych
użytkownicy otrzymują login
i hasło do systemu - co zapewnia
im wygodę i możliwości
korzystania z bardzo wielu
bezpłatnych opcji.
System
stem Facet5 umożliwia
umieszcza
umieszczanie
logo Państwa
firmy w generowanych
raportach.
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Jakie korzyści daje akredytowanym
użytkownikom system Facet5?
Facet5 ułatwia zrozumienie różnic istniejących pomiędzy ludźmi oraz
właściwe ich wykorzystywanie w środowisku pracy.
Facet5 usprawnia pracę i zwiększa prawdopodobieństwo podejmowania
trafnych decyzji oraz działań związanych z rozwojem ludzi w organizacji.
Facet5 ułatwia akredytowanym użytkownikom rozwój kariery zawodowej skutecznie wspiera budowanie pozycji HR w firmie oraz pracę niezależnych
konsultantów.
Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję dokonania analizy swojej
własnej osobowości zawodowej - swoich niepowtarzalnych talentów oraz
priorytetów zawodowych.
Uczestnicy warsztatów pogłębią swoją wiedzę na temat sposobów
motywowania różnego typu ludzi.
Uczestnicy warsztatów otrzymają możliwość przeprowadzenia bezpłatnego
badania osobowości bliskiej im osoby.
Uczestnicy
warsztatów
otrzymają
międzynarodowy
certyfikat
akredytacyjny Facet5 dający uprawnienia do wykorzystywania systemu
badania osobowości zawodowej Facet5 w praktyce zawodowej na całym
świecie.
3
Zapraszamy do współpracy: HR High Touch, www.hrht.pl; 01-199 Warszawa, ul. Leszno 21
nina.sosinska@hrht.pl; olga.kuzniewska@hrht.pl; piotr.sosinski@hrht.pl
tel. kom. 501 139 700: tel. (+48) 29 758 01 36 fax: (+48) 22 468 88 55

