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Select heeft als totaalpartner in HR heel wat expertise in huis. Dit delen we graag met u. Onze consultants zijn experts op het gebied
van werving en selectie en geven graag hun kennis door over de meest gebruikte selectiemethode: het interview. Deze opleiding
versterkt de interviewvaardigheden van uw medewerker. Want het toepassen van diverse interviewtechnieken als selectie-instrument
zorgt ervoor dat u toekomstige & waardevolle medewerkers voor uw onderneming op een betrouwbare manier kan selecteren.
UW CHALLENGES
•
•
•

U wenst optimaal gebruik te maken van diverse technieken voor het selectie-interview
U wil de betrouwbaarheid van het interview vergroten
U wil een helder en objectief beeld kunnen krijgen van kandidaten d.m.v. het toepassen van de juiste interviewtechnieken

ONZE OPLOSSING
Select stelt zijn expertise ter beschikking in deze opleiding met als doel het versterken en uitbreiden van de interviewvaardigheden van
de rekruteerder in uw organisatie. Dit in functie van het behalen van het meest optimale resultaat uit een interview met een kandidaat.
Na deze opleiding kan diegene die het selectiegesprek voert relevante informatie verwerven van de kandidaat in het licht van
de organisatie en de beoogde rol. Dit met behulp van gestructureerde en niet-gestructureerde vraag, luister-, en observeertechnieken. Daarnaast wordt er in de opleiding aandacht besteed aan het doorgeven van gerichte informatie over het bedrijf
aan de kandidaat.
ONZE BENADERING
Onze consultants zullen u op een concrete en praktijkgerichte manier onderdompelen in het voeren van een professioneel en
efficiënt interview. Op basis van wetenschappelijke literatuur, jarenlange praktijkervaring en best practices van andere deelnemers verwerft u kennis van verschillende interviewtechnieken en ontdekt u hoe u subjectieve en foute beoordelingen kan
terugdringen.
De theorie kan u vervolgens integreren in de reeds aanwezige kennis en kan u inoefenen tijdens de opleiding. Dit in de vorm
van rollenspelen afgewisseld met feedbackmomenten. Zo vewerft u hands-on advanced interviewskills.
WAT U HIERUIT HAALT
Met de hulp van Select verwerft en versterkt u de interviewvaardigheden van uw medewerkers. Het interview is één van de belangrijkste en meest gebruikte selectiemethoden om het juiste talent te vinden. Daarom is een goed interview een meerwaarde
voor uw onderneming en de aanwezige medewerkers.
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