
Yetenek Kazanımı Çözümleri

Adayları Tarayın En İyiyi İşe Alın
Harrison'ın Yetenek Kazanımı Çözümleri, doğru adayı işe almanızı ve bunu hızlı bir şekilde yapmanızı sağlar.
Özgeçmişleri incelemeden veya görüşme yapmadan önce en iyi adayları objektif ve önyargısız bir şekilde filtreleyin
ve sıralayın. 6500'den fazla İş Başarı Formülü içeren kitaplığımızdan seçim yapın veya kendi formülünüzü
organizasyonunuzun ideal gereksinimlerine uyacak şekilde kolayca özelleştirin. Ödüllü işe alım öngörü teknolojimiz,
başvuruları nitelikler ve işe özgü davranışlar açısından tarayarak etkili kararlar almak için eyleme geçirilebilir veriler
sağlar.

İşe Alım Öncesi Otomatik Tarama
İşe alım öncesi taramamız, niteliklere ilişkin spesifik gereksinimlerinizi
hedefler ve adaylarınızı otomatik olarak sıralar. Eğitim, deneyim ve beceriler
gibi Mesleki Uygunluk faktörlerini ölçer ve bütünsel bir "Mesleki Uygunluk
puanı" oluşturarak tüm adayların özgeçmişlerini incelemeye kıyasla en az
%70 zaman tasarrufu sağlar. Harrison Akıllı Soru Formu yalnızca 20 dakika
içinde, kişilik, tutum, motivasyon, iş değerleri, kişiler arası etkileşim
becerileri, bağlılık faktörleri, kalıcılık faktörleri ve davranışsal yeterlilikleri
içeren 175 davranış faktörünü ölçerek bütünsel bir "Uygunluk puanı" sunar.
Adayların puanları, çevrimiçi Yetenek Panosunda gerçek zamanlı olarak
görüntülenebilir. Her değerlendirme işe özel olacak şekilde özelleştirilir ve 30
yılı aşkın iş performansı araştırmalarıyla desteklenmektedir.
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Yetenek Kazanımı Çözümleri
İşe Alım Maliyetini ve İşe Alım Süresini Azaltın
İşe alım teknolojimiz, en az %70 zaman tasarrufu sağlayarak işe alım sürecinin
çok daha kısa sürede tamamlanmasına imkan verir. Başka değerlendirmeler
satın almadan önce çok uygun bir maliyetle nitelikler açısından tarama
yapma imkanı sunar. Soru formunu göndermek için ücret alan diğer
değerlendirmelerin aksine, Harrison’da yalnızca rapor oluşturmak ücretlidir.
Akıllı Soru Formu ile elde edilen sonuçlar, işe alımdan sonra işe alıştırma,
çalışan gelişimi ve bağlılığı gibi çok çeşitli işlevler için kullanılabilir. Dilerseniz
Aylık veya Yıllık Sınırsız Tarama seçeneklerimizi tercih edebilirsiniz.

Gelişmiş Aday Deneyimi
Harrison, değerlendirme süresini kısaltan ve yararlı verileri en üst düzeye çıkaran birinci sınıf bir aday deneyimi sunar.
Temel Akıllı Soru Formunun tamamlanması yalnızca 20 dakika sürer ve tüm adaylara En Güçlü Yönleriniz başlıklı şirket
logolu bir rapor sunulur. Harrison, iki tarafın da ihtiyaçlarını değerlendirerek, karşılıklı yarar sağlayan uzun vadeli bir
istihdam ilişkisi kurmanıza olanak tanır. Adayı Cezbetme Raporumuz, en iyi yetenekleri iş teklifinizi kabul etmeye ikna
etmek için vurgulamanız gereken temel faktörleri gösterir.

Niceliksel Eleştirel Düşünme
Problem çözme becerilerinin bir performans koşulu olduğu işlerde kısa listeye alınmış adayların bu becerilerini tespit
etmek için kısa bilişsel değerlendirmemizi kolayca ekleyin. İsteğe bağlı Niceliksel Eleştirel Düşünme değerlendirmemizin
tamamlanması yalnızca 20-30 dakika sürer ve öngörü algoritmasına başka bir veri katmanı ekler.

İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi (HRIS) ile entegre ve Yasalara Uygundur
Programlama arayüzümüz herhangi bir uyumlu HRIS üzerinde spesifik gereksinimlerinize entegre olacak şekilde
özelleştirilebilir. Değerlendirmelerimiz EEOC düzenlemelerine ve ISO 10667'ye uygundur. Kıyaslama Analizi
seçeneğimiz, belirli özel kriterleriniz için işe özel araştırma ve bilimsel doğrulama sağlar.

Müşterilerimiz ne diyor:
Adam Goldenberg
Kurucu Ortak - TechStyle Fashion Group
“İlk günden ikna olmuştum. Gerçekten harika bir
ekip kurmanıza yardımcı olabilecek veriler var.“

Chris Harry
CHRO - TEKsystems
“İş Başarı Formülleri ve Paradoks’u kullanarak son derece stratejik
değişiklikler yaptık... Kişilere sunduğumuz bilgiler, gerçekten daha
önce hiç karşılaşmadıkları bir şey.”

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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