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360° SPÄTNÁ VÄZBAFIREMNÉ PRIESKUMY ASSESSMENT CENTRUM

ONLINE / PREZENČNE

TALENT MANAŽMENT

V našom portfóliu nájdete 
„hotové“ aj unikátne 
riešenia prispôsobené 
Vašim individuálnym 

požiadavkám. 360° spätná 
väzba od nás zaručuje 
profesionálny servis a 

bezproblémový zážitok.

Pomôžeme Vám definovať 
kritériá, na základe ktorých 

dokážete určiť, koho 
možno považovať 

za talent, aké správanie 
od neho očakávate a ako 

ho chcete odmeniť.

Výber alebo rozvoj? 
Každé Assessment 
Centrum môže byť 

zostavené a prispôsobené 
podľa Vašich cieľov, 
potrieb a očakávaní.

Uvažujete o tom, že by ste 
zrealizovali kvantitatívny 
prieskum? Zaujíma Vás 

angažovanosť a motivácia 
Vašich zamestnancov? 
S našimi riešeniami sa 
budete pýtať vždy tie 

správne otázky.

Chceli by ste vyskúšať psychodiagnostiku 
vo Vašej spoločnosti, ale neviete, kde 
začať? Dohodnite si bezplatnú 
konzultáciu s Veronikou, ktorá Vám 
predstaví všetky naše riešenia.

inmetric je partner pre psychodiagnostické a rozvojové nástroje SHL na Slovensku
oficiálny partner pre nástroje na meranie výkonu a potenciálu ENVISIA LEARNING
v našom regióne lokalizujeme a implementujeme nástroje Aon Assessment Solutions 

Spoločnosť inmetric prináša svetovú kvalitu hodnotiacich nástrojov na Slovensko. 

Zabudnite na tony papierov a zložité vyhodnocovanie v Exceli. Náš skúsený tím zhodnotí Vašich ľudí 
rýchlo a jednoducho z pohodlia domova a zmysluplne Vás prevedie všetkými získanými dátami. 

Disponujeme širokým portfóliom online a behaviorálnych nástrojov, v ktorom nájdete knowledge 
svetových lídrov v oblasti hodnotenia - SHL a ENVISIA LEARNING.

Online psychodiagnostika je moderný spôsob hodnotenia ľudí, ktorého benefity využívajú firmy 
po celom svete. 

Získajte nenahraditeľný pohľad do hláv Vašich zamestnancov od výberu tých najlepších kandidátov, 
cez udržiavanie spokojnosti a rozvoj talentov až po plánovanie nástupníctva.



„S inmetric tímom spolupracujeme na dlhodobom projekte zmeny kompetenčného rámca 
pre naše obchodné tímy. Sme radi, že sa nám spoločne podarilo vytvoriť koncept, ktorý v sebe 
spája moderné technológie v online hodnotení, workshopy, ale aj individuálne aktivity 
so zapojenými zamestnancami. A to najdôležitejšie je, že to dáva zmysel hlavne samotným 
účastníkom programu. V inmetric sme si našli partnerov, ktorí sa neboja byť kreatívni, flexibilne 
reagovať a prispôsobiť celý proces našej firemnej kultúre a biznis potrebám."

- HR Manager Commerce, HEINEKEN 

REFERENCIE

PREČO S NAMI SPOLUPRACOVAŤ?

Know-how svetových lídrov a jedinečné skúsenosti v oblasti HR
Tvorba komplexných projektov na mieru šitých Vašim strategickým cieľom
Objektívne a hodnotné výsledky získané za prekvapivo krátky čas
Širokovyužiteľné portfólio spoľahlivých a validných psychodiagnostických a rozvojových

   nástrojov, ako aj nástrojov na meranie pracovného výkonu a potenciálu
Príjemný spôsob hodnotenia s jednoduchým ovládaním z pohodlia domova či kancelárie
Skúsený tím konzultantov s odborným a ľudských prístupom
Zmysluplná interpretácia získaných dát a určenie ďalších krokov

POVEDALI O NÁS

Vyberte pre Vašich ľudí kvalitu a získajte s inmetric konkurenčnú výhodu vďaka 
spoľahlivým nástrojom a objektívnym dátam.


