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assessment services

. Beschikken onze mensen over de competenties om mee te kunnen met de nieuwe koers?
. Op papier is deze sollicitant een goede kandidaat, maar Ik heb behoefte aan een objectief oordeel.
. Hebben wij wel voldoende leidinggevend potentieel in huis om onze groeiplannen uit te voeren?
. Is deze medewerker klaar voor de nieuwe stap? Kan hij zich snel genoeg ontwikkelen?
. Wie kan het beste de nieuwe afdeling gaan leiden?
. Deze medewerker zit hier niet op haar plek, in welke functie komt zij beter tot haar recht?
. De functie-eisen zijn gewijzigd. Voldoet iedereen nog aan het profiel? Welke competenties hebben
aandacht nodig en hoe is ontwikkeling haalbaar?
Zijn dit soort vragen voor u herkenbaar? hamer hr consult helpt u de juiste keuzes te maken!
aanbod
hamer hr consult helpt u de juiste keuzes te maken. Op basis van maatwerk assessments.
U krijgt op een snelle en effectieve manier zicht op talenten, drijfveren, vaardigheden, capaciteiten
en inzetbaarheid van uw (toekomstige) medewerkers. Bij selectie, ontwikkeling en mobiliteit.
►
►
►
►
►

Maatwerk voor uw organisatie
Korte doorlooptijden
Deskundigheid en ervaring
Scherpe tarieven
NIP keurmerk

►
►
►
►
►

Duidelijke en werkbare adviezen
Direct contact met de adviseur
Een netwerk met ervaren NIP psychologen
Persoonlijke terugkoppeling
Heldere rapportages

kenmerken
Wij zijn specialist in het uitvoeren van assessment centers.
hamer hr consult heeft ruime ervaring met uiteenlopende branches en
functiegroepen en maakt als geen ander de vertaalslag van psychologie
naar de dagelijkse praktijk. Indien nodig kan een assessment binnen
enkele dagen afgerond zijn, inclusief intake en nabespreking. Door de
geringe overheadkosten kunnen wij de tarieven laag houden. Wij vertalen
onze observaties in een helder en werkbaar advies, afgestemd op de doelen van uw organisatie.
Constructief, kritisch en met de blik op de toekomst gericht. Wij bieden deelnemers een veilige
omgeving; zij ervaren onze assessments als opbouwend en verhelderend.

kwaliteit
De door hamer hr consult gebruikte tests zijn erkend door het NIP (Nederlands
Instituut van Psychologen) en wij werken met opgeleide trainingsacteurs. De
assessments worden afgenomen door een senior adviseur (Registerpsycholoog NIP) met
minimaal 15 jaar werkervaring. Alle assessments zijn maatwerk; op basis van een
heldere intake ontwikkelen wij een persoonlijk programma, bestaande uit verschillende
psychologische tests, vragenlijsten, opdrachten en interviews.

tarieven 2018-2019
► Volledig Assessment
► Beknopt Assessment v.a.

€ 1395
€ 510

► Capaciteitenonderzoek
► Loopbaan Assessment

€ 510
€ 1435

hamer hr consult werkt landelijk. Vaste locaties in Zwolle, Arnhem, Amersfoort, Utrecht.
contact
► drs. Bert Jan Hamer Registerpsycholoog NIP | bj@hamerconsult.nl | 06 - 14667775
► www.hamerconsult.nl | postadres: Sanderspad 1 8051 SW Hattem
► KvK: 34324215 - btw nummer: NL1007.80.751.B01 - bank: abn amro NL66ABNA0472378023

