Assessment, Assessment Center, a mo?e Assessment Centre? Kilka s?ów na temat!
Pomimo tego, ?e jest co raz powszechniej u?ywane do wst?pnej oceny kandydatów wci?? budzi w naszych odczuciach strach wynikaj?cy z
niewiedzy czym jest i na jakich metodach si? opiera. Assessment center wbrew pozorom wcale nie powinno budzi? pop?ochu w?ród osób
rekrutuj?cych. O tym, na czym polega dowiesz si? w poni?szym artykule. Assessment center jako ca?y warsztat metodologii i narz?dzi
rekrutacyjnych cieszy si? co raz wi?ksz? popularno?ci?. Jest przede wszystkim metod? znacznie skuteczniejsz?, w zakresie wyboru
odpowiedniego pracownika, ni? tradycyjna rozmowa kwalifikacyjna. St?d otrzymuj?c odpowied? pozytywn? od danej firmy, do której wys?ali?my
nasz? aplikacj?, co raz cz??ciej informowani jeste?my, ?e rozmowa kwalifikacyjna b?dzie mia?a posta? assessment center. Niestety wiele osób
nieznaj?cych tej metody odpuszcza dalszy etap rekrutacji. Tym samym zmniejsza swoje szanse na znalezienie dobrze p?atnej pracy w zawodzie.
Niewiedza to nasz najwi?kszy wróg podczas rekrutacji! Niestety assessment center rozwija swoje skrzyd?a z roku na rok. Je?li zatem
chcemy otrzyma? prac? marze? nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu si?gn?? do literatury i zapozna? si? z kilkoma definicjami. Assessment
Center to specjalnie wybrany do danego stanowiska zestaw zada?, który ma okre?li? wszystkie najwa?niejsze kompetencje danej osoby. Stosowany
jest zarówno przy rekrutacji nowych pracowników jak i zapoznaniu si? z kwalifikacjami osób ju? zatrudnionych. W ten sposób prze?o?ony jest w stanie
pozna? mocne strony pracownika i przydzieli? mu takie obszary dzia?a?, w których czuje si? on dobrze i pewnie. Assessment center stosowany w
rekrutacjach ma bardzo wysoki stopie? skuteczno?ci. Przede wszystkim dlatego, ?e zwi?ksza stopie? obiektywno?ci i wiarygodno?ci danej osoby.
Podczas pyta? zadawanych na zwyk?ej rozmowie kwalifikacyjnej osoba rekrutuj?ca udziela takich odpowiedzi jakich oczekujemy, zazwyczaj s? one
zreszt? wcze?niej przygotowane przez dan? osob?. I trudno sie temu dziwi?, w ko?cu ka?dy chce wypa?? jak najlepiej. Czym wyró?nia si?
assessment center: nie wymaga sk?adania deklaracji, pomaga obserwowa? ró?ne zachowania i wyci?ga? z nich odpowiednie wnioski, weryfikuje
dane kompetencje w ró?ny sposób, pozwala ocenia? jedn? osob? przez kilku asesorów.
My jako osoby rekrutowane, powinni?my przygotowa? si?, ?e podczas assessment center nie b?dziemy jedyn? osob? podczas trwania rekrutacji.
Zazwyczaj na dan? sesje zapraszanych jest kilka osób.
Sesja mo?e trwa? kilka godzin i rozpoczyna si? od rozmowy kwalifikacyjnej, nast?pnie przeprowadzane s? zadania symulacyjne, testy psychologiczne
lub merytoryczne.
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