
Harrison - Koçlar

Müşterilerinize sunduğunuz sonuçları baştan yaratın ve dünyanın en gelişmiş davranışsal yetenek analizi ile koçluk
yapın. Harrison Assessments Koçluk platformu, size gerçek bir kendini tanıma ve kişisel gelişim çerçevesi
oluşturan, öngörüye dayalı bir bakış açısı sunar.

Koçluk yetkinliğinizi Baştan Yaratın
Harrison Assessments Koçluk platformu,  koçluk yoluyla davranış değişikliğini ölçmek için benzersiz bir bakış açısı
sağlar. Değerlendirme etkin ve uygun maliyetlidir, tamamlanması yalnızca 20 dakika sürer ve 175 davranış eğilimi,
ilgi alanı ve tercih ölçülür.

• Harrison, koçluk girişimlerinde gözlemlenebilir ve ölçülebilir davranışları
tanımlamanız için bir dil sunar.

• Harrison davranış matrisi, davranışsal bağlantıları araştırır ve koçluğu en önemli
büyüme alanlarına odaklamanızı sağlar.

• Memnuniyet Performans Teorisi, müşterilerinizin potansiyel davranışlarından
ziyade gerçek davranışlarına odaklanır.

• Paradoks Teorisi, stresin müşterinizi ne sıklıkta ve ne kadar derinden  etkilediğine
dair anlamlı veriler sunar.

Harrison rapor paketi, müşterinizin davranışsal verilerinin birden çok görünümünü
sunar ve koçluk verilerinizi bireysel gereksinimlerinize göre özelleştirmenize olanak
tanır.
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Harrison - Koçlar

"Paradoks teknolojisi, daha önce kullandığım hiçbir değerlendirme aracına
benzemiyor. Harrison Assessments'ı koçlara yürekten tavsiye ediyorum."
Jonathan Reitz - ICF Master Koç

İşinizi Baştan Yaratın
Harrison Assessments ile uygulama ve iş potansiyelinizi
genişletin. Organizasyonel düzeyde Gelişimi keşfedin ve
müşterileri öngörüye dayalı yapay zeka destekli İşe Alım,
Yedekleme Planlaması, Çalışan Bağlılığı ve Yetenek Analizi
ile tanıştırın.

• Harrison, satın alımlarınızda toplu alım indirimleriyle
gelir akışı sağlar.

• 62 ülkeye yayılmış Koçlar ve Organizasyonel Gelişim
Profesyonelleri ağına katılın. ICF ve EMCC dahil olmak
üzere küresel Koç Akreditasyon gruplarından çok sayıda
akredite koç yer almaktadır.

• Tüm koçlara, işini kurmasına yardımcı olacak kendi
Harrison sistemi, özel web sitesi ve broşürleri sağlanır.

Başlamaya hazır olduğunuzda, Akreditasyon Eğitimi pratiktir ve erişimi kolaydır. Çevrimiçi Öğrenme Yönetim Sistemi
üzerinden erişilen yaklaşık 6 saatlik video ve kısa sınavlardan oluşan bir eğitimdir. Koçlar, kendilerine verilen bir
örnek olay hakkında bir Gelişim Geri Bildirimi sunacakları Yetkinlik Değerlendirmesinin ardından Harrison
Akreditasyonuna sahip olur.

Ücretsiz demo için bizimle iletişime geçin.

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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