SIERRA DANIŞMANLIK

ONLINE DEĞERLENDİRME MERKEZİ

Online Değerlendirme Merkezi çalışmalarımızda kişilerin yetkinliklerini değerlendirirken hem dışarıdan danışmanlar
olarak adayları değerlendiririz, hem de Belbin 360 davranış envanteri ve İş Profili envanteri ile adayların beraber
çalıştıkları kişilerin değerlendirmelerini de alır ve mevcut pozisyonun gerekliliklerini belirleriz. Böylece kişinin hem farklı
ortamlarda hem de kendi çalışma ortamında gösterdiği davranışları belirleriz.

DEĞERLENDİRME MERKEZİ UYGULAMASI KULLANILABİLECEK ARAÇLAR (yetkinliklere göre belirlenecektir.)
•

Yetkinliklere Dayalı Mülakat: Belirlenen yetkinlikler doğrultusunda çalışanın güçlü ve zayıf yönlerinin bir resmini
çekebilecek şekilde yönetilen bu mülakatlarda, kişilerin belirli durumlara nasıl tepki verdiklerini ortaya çıkartmak
amacıyla daha önceden deneyimledikleri somut olaylarla ilgili örnekler vermeleri istenir.

•

Rol Oynama Egzersizi: Bu egzersizde katılımcılardan kendilerine verilen yapılandırılmış bir konu (rol) etrafında
karşılarındaki kişi ile karşılıklı etkileşimde bulunmaları beklenmektedir. Kişilerin yönetici pozisyonunu üstlenerek
problemli bir konu ile ilgili astlarıyla ne tarz ilişkiler içerisinde olduklarını ve yönetsel yetkinliklerini kullanarak sorunları
çözümlemelerine olanak sağlayan bir egzersizdir.

• Analiz Sunum Egzersizi: Analiz-sunum egzersizi, bir organizasyonda çalışan kişilerin karşılaştıkları bir problemi ele alarak
geliştirdikleri çözümleri ve bunlara ulaşma yollarını karşılarındaki kişilere ne şekilde sunabildiklerini ölçmek için hazırlanmış
olan yapılandırılmış bir değerlendirme tekniğidir. Bu egzersizde katılımcılardan verilen dokümanları inceleyerek şirket
stratejisinin nasıl uygulanacağını yönetmek için öneri getirmeleri beklenmektedir. Bu, taktiksel bir yönetim egzersizidir.
• Grup Egzersizi: Grup egzersizleri, organizasyonlarda bir grup kişiyle yapılan toplantıları örnek alarak hazırlanmış olan
yapılandırılmış bir değerlendirme tekniğidir. Kişilerin bir grup içinde ne tip davranışlar sergilediğini, kişisel fikirlerini ve
problemlere getirdiği çözümleri karşısındakilere ne şekilde iletebildiğini ölçme özelliğine sahiptir. İnteraktif bir yapıya
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sahip olduğundan değerlendiriciye, kişinin tek başına katıldığı egzersizlerde gözlemlenmesi mümkün olmayan
yetkinliklerini ölçme avantajı sağlar.

• Belbin Bireysel ve 360 Değerlendirme Envanteri
Kişinin işe sağladığı katkı açısından kendi rolünü nasıl algıladığı, potansiyelinden en etkin şekilde nasıl faydalanılacağını ve
360 derece (yönetici, çalışma arkadaşları ve varsa astlarının) onu nasıl gördüklerini değerlendiren bu metot, güçlü yönler
ve gelişim alanlarına ilişkin kritik bulguları ortaya çıkarır. Kişilerin gizli kalmış yeteneklerini veya fark etmedikleri kör
noktalarını ortaya çıkarmalarına olanak tanıyarak çalışma arkadaşı, ast ve yönetici olarak nasıl çalıştıklarını ve mevcut
çalışma tarzlarının belirlenmesini sağlar. Bu raporlar adayların gelişim planlarının oluşturulmasına ve kendilerinden
beklenen yetkinlikleri ne derece sergilediklerinin ölçümlenmesine olanak tanır. Aday için 13 sayfalık bir rapor oluşturulur.
•

Belbin İş Profili/ Pozisyon Raporu
Özellikle işe alımlarda kullanılan bu raporda mevcut pozisyon için adaylardan beklenen davranış ve yetkinliklerin
belirlenmesi ile Belbin İş Profili Raporu oluşturulur. Bu şekilde, mevcut pozisyonda yüksek performans sağlayacak
adaylarda aranacak davranışsal kriterler belirlenir.

•

Belbin Kişi Pozisyon Uyum Raporları
Adayların kişisel raporlarına ek olarak, her adayın ilk başta tanımlanan iş profiline ne derece uyum sağladığını
belirleyen ve aday havuzu içindeki sıralamasını saptayan raporlar elde edilir.

• Raporlama
Adayların değerlendirme merkezi sonuçları bir rapor olarak İK yetkilileri ve/veya yöneticilere iletilir.
• Geribildirim (isteğe bağlı)
Adaylara Belbin 360 Rapor değerlendirmesi ve değerlendirme merkezinde belirlenen güçlü ve gelişim alanları ile ilgili
yaklaşık 1-1,5 saat süren bir geribildirim seansı düzenlenir.
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