
Kariyer Rehberi Sistemi

Harrison Öngörü Analizi ile Kariyer
Seçimi
İster yeni mezun olmuş ve ilk kez bir kariyer alanı seçen bir
kişi, ister kariyer değişikliği yaparak kendine yeni bir alan
arayan bir çalışan, ister çocukları için endişelenen bir
ebeveyn ya da emeklilik sonrası kendine yeni bir hayat
kurmak isteyen biri olalım, hepimiz önümüzdeki büyük karar
hakkında sorular ve şüphelerle boğuşuyoruz.

Harrison Assessments Kariyer Rehberi Sistemi, bugün
dünyada teknolojik açıdan en gelişmiş kariyer ve kendini
keşfetme platformunu size sunar. Dr. Dan Harrison'ın kariyer
performansını yönlendiren etkenler konusunda dünya
çapındaki 30 yıllık araştırmalarına dayanarak, 700'den fazla
kariyer alanı içinden keyif almanız ve başarılı olmanız en
muhtemel olan spesifik işleri belirlemek ve sıralamak için
öngörü analizinden faydalanır.

Çevrimiçi İnteraktif Kariyer Portalı
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Kariyer Rehberi Sistemi
Başarılı bir Kariyer için Hem Mesleki
Uygunluk Hem de İşe Uygunluk
Gereklidir
İnsanlar bir pozisyon ile ilgili Uygunluk ve memnuniyet
faktörünü gözardı ederek yalnızca Mesleki Uygunluklarını ve
deneyimlerini dikkate aldıklarında, genellikle iş konusunda
yanlış bir seçim yaparlar. Kendilerini tatmin edecek ve
başarılı olacakları bir iş bulmak için yıllarca deneme yanılma
yoluyla bir işten diğerine geçtikten sonra ise hatalarını fark
ederler.

Hem Mesleki Uygunluğu hem de Uygunluğu göz önünde
bulundurarak en iyi kariyer seçeneklerini belirlemenin ve
kariyerinizde başarı potansiyelinizi en üst düzeye
çıkarmanın daha iyi bir yolu vardır.

Mesleki Uygunluk Faktörleri | Uygunluk Faktörleri

Kariyer Rehberi Sisteminin Öne Çıkan Özellikleri
Kariyer Alanlarını Keşfetmek: Size en uygun kariyer alanlarını ve pozisyonları belirleyin.
Kariyer Alanı Aramak: Size uygun olan tüm benzersiz kariyer alanlarını aramak için interaktif kariyer portalını kullanın.
Kariyer Alanlarında Mesleki Uygunluk: Her bir kariyer alanı ve bunun için gereken eğitim hakkında ayrıntılı bilgi
edinin.
Kariyer Beklentileri: Bir kariyer alanının özellikle sizin için en keyifli olacak yönlerini tanıyın.
Kariyer Alanı Seçimi: Sizi memnun etmeyecek iş unsurlarını belirleyerek yıllar sürebilecek bir deneme yanılma
sürecinden kurtulun.
Güçlü Yönler Analizi: En Güçlü Yönlerinizi tanıyın ve daha da güçlendirin.
İş Görüşmesine Hazırlık: Kendinizi görüşmecilerin önünde başarılı bir şekilde konumlandırmak ve doğru bir olumlu
etki yaratmak için davranışsal içgörülerden yararlanın.
Kariyer Rehberliği: Kariyerinizi nasıl geliştireceğiniz konusunda rehberlik almak için ayrıntılı kariyer raporlarından
faydalanın.

Kimler Faydalanabilir?
• Okullar    • Yüksek Okul / Üniversiteler    • Kariyer Koçları    • Yaşam Koçları    • İstihdam Hizmeti Sağlayıcıları
• İş Gücü Geliştirme Programları    • İşe Alım Uzmanları    • Ebeveynler    • Kariyer Değişikliği Yapanlar

Harrison Yetenek Döngüsü Çözümleri

Harrison Assessments, öngörü analizi tekniklerini kullanarak yetenek işe
alım, geliştirme, yönetme ve bağlılık sağlama süreçlerinde
organizasyonlara yardımcı olmaktadır. Bu kapsamlı Yetenek Karar Analizi,
etkili ekipler oluşturmak ve kilit yetenekleri geliştirmek, bağlılığı sağlamak
ve elde tutmak için yetenek döngüsü boyunca ihtiyaç duyulan bilgileri
sağlar. Organizasyonların doğru kararlar almasına nasıl yardımcı
olduğumuzu öğrenmek için bizimle iletişime geçiniz.
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