People Test System

Logik, Person og Team analyse
People Test Basic (TPB)
•

PTB er et præcist og effektivt testværktøj til medarbejdere på det
operationelle niveau.
People Test Basic er et testværktøj, der måler både på adfærd og
færdigheder. Testen giver et hurtigt og nuanceret overblik over
testtagerens adfærd, samtidig med at den måler på helt fundamentale
færdigheder.

People Test Person (PTP)
•

People Test Person: PTP er en veldokumenteret personanalyse, som
afdækker 12 overordnede karaktertræk og i alt 36 underliggende
egenskaber. Det er en normativ test og på baggrund af analysen kan
vi have hypoteser om motivation, behov og præferencer. PTP måler
forventet adfærd og afspejler personlighed
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Logik, Person og Team analyse
People Test Logik (PTL)
•

PTL er en kombinationsanalyse og beregner, som de fleste
andre intelligensanalyser, en generel intelligensscore. Derudover giver
analysen også, i modsætning til mange andre intelligenstests, en
detaljeret profil af vedkommendes intelligens og logiske formåen inden
for 6 delintelligenser

People Test Team (PTT)
•

People Test Team er et testværktøj til sammensætning og udvikling af
High Performance Teams. Testværktøjet kan både bruges til opstarten
af et nyt team og til at få allerede eksisterende teams til at fungere
optimalt, inden for de givne rammer. På vores certificeringskursus
bliver du klogere på, hvordan du sammensætter et velfungerende
team. Du lærer også, hvordan man kan håndtere og arbejde med de
udfordringer, der typisk opstår, når teammedlemmerne er forskellige.
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People Test Basic

People Test Basic (PTB)
Testværktøj til menneskelig indsigt
People Test Basic er et testværktøj der er specielt udviklet til detail-,
service-, logistik- og produktionsmedarbejdere.
•

128 spørgsmål

•

Besvarelse på ca. 25 - 30 min.

•

Testværktøjet giver en overskuelig og lettilgængelig
personlighedstest. Den er baseret på 11 afgørende
personegenskaber og to færdigheder, matematik og sprog.

•

Normativ test

•

Forskellige validitetstjek. Samlet validitet 0,73

•

Samlet reliabilitet 0,87
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People Test Basic
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People Test Person

People Test Person (PTP)
Testværktøj til menneskelig indsigt
PTP er en danskudviklet test, som er udviklet over 12 år og bruges i
dag af en række nationale og internationale virksomheder.
•

220 spørgsmål

•

Besvarelse på ca. 25-35 min.

•

12 karakteristika med hver 3 karaktertræk – i alt 33 egenskaber og

•

3 troværdighedsparametre

•

Normativ test

•

Forskellige validitetstjek. Samlet validitet 0,73

•

Samlet reliabilitet 0,87
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People Test Person
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People Test Logik
People Test Logik (PTL)
Et testværktøj til at vurdere arbejdsrelevante intelligens- og færdighedsparametre
Den store force ved People Test Logik (PTL) er, at den er nuanceret og grundig. Foruden
at generere en intelligenskvotient, giver den informationer om personens
problemløsningsevne- og strategi. Dermed bliver det muligt at danne valide hypoteser
direkte om personens arbejdsopgavehåndtering samt at få viden om, hvilken type
arbejde, der vil dyrke personens styrker. IQ alene fortæller kun, hvor stor en ”motor” vi
arbejder med. PTLs øvrige skalaer og funktionalitet giver indblik i, hvordan den bliver
brugt.
•

80 opgaver

•

Tidsbegrænset: 30 min.

•

9 intelligens- & færdighedsparametre
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People Test Logik
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People Test Team
People Test Team (PTT)
Hvem
Ledere og medarbejdere på funktionærniveau og opefter.

Anvendelse
People Test Team er et effektivt teamværktøj til optimering af eksisterende teams, såvel
som til sammensætning af nye.
Målinger
People Test Team testværktøjet skaber hurtigt et overblik, baseret på målinger i forhold
til seks elementære teamroller.
Testværktøjet er en kombination af en nuanceret personlighedstest og en teamtest.
People Test Team giver på en nem og overskuelig vis et klart billede af, hvilke
egenskaber personen besidder i teamsammenhæng og i hvor høj grad. Ydermere giver
den en dybdegående afdækning af teammedlemmernes tolerance og forståelse for
hinanden.
www.isg.com

People Test Team
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Dine ISG partnere
Anne-Marie Rødbroe
 Uddannet coach med en lang række
uddannelser og kurser inden for salg,
organisationsudvikling og ledelse
 Mere en 25 års ledelseserfaring
 Mere end 30 års erfaring med rekruttering
og karriererådgivning til nøgleposter inden
for salg, kundeservice, markedsføring og
administration
 Certificeret i Enneagrammet, DISC, 16PF,
PTP, PTL og PTT og har mere end 25 års
erfaring i brug af testværktøjer
 Mere end 500 gennemførte rekrutteringer
 Mere en 1000 gennemførte test assesments

Maria Svane
 Uddannet NLP coach med en lang række
uddannelser og kurser inden for salg,
rekruttering og kundeservice
 Mere end 15 års erfaring inden for
rekruttering og kompetenceudvikling, og
har fungeret som sparrings- og
rekrutteringspartner for en lang række
ledere i danske og internationale virksomheder
 Certificeret i DISC, MPA og PTP, PTB, PTL, og
har mere end 6 års erfaring i brug af
personligheds analyser
 Mere end 500 gennemførte rekrutteringer
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Udvalgte rekrutteringer i 2018/2019
IT Sikkerhedschef
Open Source udvikler – IT/udvikling
Software Engineer – IT/udvikling
Oracle-udvikler - IT/database udvikler
QA Full stack developer - IT/Udvikling
ADF developer – IT/Udvikling
Linux specialist – IT/Drift
Netværksspecialist – IT/Netværk/Drift
Network & Security Administrator
IT-Supportchef
Dev. Ops Engineer - IT/Drift
Data Scientist – IT/Udvikling
AD Specialist – IT/Drift
IT-supporter IT/Drift og support
Junior Digital Analytics Specialist – IT/Udvikling
Front end udvikler – IT/Udvikling
Microsoft Driftsspecialist - Office 365
Produktionstekniker<
Serviceleder
Logistikmedarbejder
HR Chef

Fabrikschef
Salgschef - Pension
Koncernjurist
Area Sales Manager - Tyskland-South
Senior Key Account Manager – IT
Area Sales Manager - Tyskland-West
Kundechef - Økonomi/Ledelse
Salgs- og Forretningsudviklingsdirektør
Teknisk Projektleder
Controller
Business Unit Director
Key Account Manager
Account Manager
Tax Director
Produktionsleder
Produktionschef
Chefredaktør
Serviceleder
Indkøber
Planner
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