
Headline

Headline

Rijkestraat 18 Bus 6 - 9620 Zottegem
www.simply-select.be

+32 (0)495 721 492
Krist ien@simply-select.be

Krist ien
Van Nieuwenhove

+32 (0)494 92 05 51
Pedro@simply-select.be

Pedro
Besard

In het kort
Assessments:

- Zijn niet enkel een HR tool voor 

werving en select ie
- Zijn kort , gebruiksvriendelijk en de 

resultaten zijn in geen t ijd 
beschikbaar

- Bezorgen je snel en efficiënt een 

inzicht in iemands werkgedrag, 
leiderschapsst ijl, 

managementskills,...
- Kunnen gebruikt  worden om uw 

medewerkers te screenen, te 

motiveren, te ontwikkelen en 
teams op één lijn te brengen met 

uw bedrijfsvisie en -waarden.
- Kunnen online of op kantoor 

ingevuld worden waarna de 
resultaten van de test direct 
beschikbaar zijn.

Afhankelijk van de noden waarvoor de 
tools gebruikt  worden, zal er samen met de 

leidinggevende een plan van aanpak 
opgesteld worden. Dit  alles kan met of 

zonder begeleiding ter plaatse door één 
van onze medewerkers.
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Assessments

Geef kleur aan je organisat ie

Heeft u interesse in één van onze 
assessments of wenst u graag meer 
informatie hieromtrent?

Neem een kijkje op onze website 

www.simply-select.be

en blijf verder op de hoogte van dit  alles 

via onze facebookpagina!



Want uiteindelijk draait  alles rond 
connecteren. Als jij vooraf een inschatt ing 
kan maken hoe de medewerker zal 
reageren, hoe je hem best kan motiveren? 

Welke manier hij of zij verkiest voor 
thuiswerk? Dan is er al een intense 
connect ie die jullie werkrelat ie allemaal 

kan (h)echter maken.

En naast connecteren kan je de werknemer 
bewust maken van zijn sterke punten maar 
ook van werkpunten. Dit  zonder te 

bruskeren maar allemaal om te motiveren!

Samen bouwen jullie aan een sterk verhaal 
maar niets zo fijn als dit  te kunnen doen in 
vertrouwen met elkaar.

Headline
Wat is een 

assessment?
Simply Select & Grow is al meer dan 15 
jaar gekend voor het afnemen van 

Assessments. Als één van de enige 
partners in Oost- en West-Vlaanderen 
beschikken we over alle cert ificaten in het 

afnemen van testen zowel qua 
persoonlijkheid, leervermogen als 

emotionele intelligent ie. Je krijgt  als HR 
manager of leidinggevende snel en 
efficiënt een diepgaand inzicht om 

motiverend aan te sturen.

Op welk domein zijn onze assessments 

inzetbaar:

- voor werving & select ie
- om medewerkers te doen groeien

- om in te zetten op retent ie

Onze wetenschappelijk onderbouwde 
test ing gebeurt online en in de moedertaal 
van uw medewerker. Ze is zeer snel 
beschikbaar en als gecert ificeerde 

assessor kunnen wij zeer accuraat en 
professioneel advies meegeven.

Bovendien is deze waardevolle investering 

reeds mogelijk vanaf 250 ?! Onze tarieven 
zijn nog steeds dezelfde sinds 2006 en dit  

kan enkel omdat we jaarlijks meer en meer 
bedrijven hiermee kunnen helpen.

Welke test ings kunnen allemaal aan bod 

komen:

- Een weergave van gedrag en 

leervermogen

- Een koppeling van een 

funct ieomschrijving met een 

persoonlijkheidsprofiel

- De leiderschapscompetent ies van 

een kandidaat of medewerker die 

je wil doornemen

En dit  internat ionaal. Dus je kan het zowel 

voor je vest iging in België doen als voor 

medewerkers over de rest van de wereld 

die je wil beter aanvoelen.

Connecteren


