KPMG Talent Lab

Υπηρεσίες Αξιολόγησης και Ανάπτυξης Στελεχών

H KPMG παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη και σύγχρονη προσέγγιση στην αξιολόγηση
δεξιοτήτων στελεχών όλων των ιεραρχικών επιπέδων, αξιοποιώντας την εμπειρία 25+ ετών
στην ελληνική αγορά.
Η KPMG έχει αναπτύξει και συνεχώς εξελίσσει,
εμπλουτίζει και υλοποιεί μια αναλυτική και αξιόπιστη
μεθοδολογία, με στόχο την υποστήριξη ελληνικών και
πολυεθνικών εταιρειών στην έγκαιρη ανάδειξη ταλέντων,
στη δημιουργία διάδοχων καταστάσεων, στην αποτελε-

σματική κάλυψη θέσεων και στην ανάδειξη εκπαιδευτικών
αναγκών για τη στοχευμένη ανάπτυξη των εργαζομένων
τους. Το Talent Lab της KPMG περιλαμβάνει τις παρακάτω
υπηρεσίες ανά ιεραρχικό επίπεδο:

Μέλη Διοικητικού
Συμβουλίου
(εκτελεστικά και μη)

Ανώτατα
Διοικητικά
Στελέχη

Μεσαία
Διοικητικά
Στελέχη

Μη
Διοικητικά
Στελέχη

Enhancing BoD
Effectiveness

Leadership
Pathway Program

Leadership Growth
Program

Talent
Solutions

Ολοκληρωμένο
πρόγραμμα αξιολόγησης των μελών του ΔΣ.

Πρόγραμμα ενίσχυσης
της αποτελεσματικότητας
της Ανώτατης Διοίκησης.

– Υπηρεσίες αξιολόγησης τυπικών
προσόντων, δεξιοτήτων, συνεισφοράς
στη χάραξη και
παρακολούθηση της
στρατηγικής της
εταιρείας

– Έμφαση σε ηγετικές
δεξιότητες, στρατηγική
σκέψη, καινοτομία,
αλλαγή, λήψη
αποφάσεων, πειθώ
και επιρροή

– Aυτό-αξιολόγηση
– Αρχές Εταιρικής
Διακυβέρνησης.

– Διερεύνηση προσωπικών φιλοδοξιών και
οράματος
– Χρήση ψυχομετρικών
ερωτηματολογίων,
δομημένων εργαλείων
αξιολόγησης και
συνεντεύξεων
– Διαμόρφωση
προγράμματος
ενίσχυσης δεξιοτήτων
με στοχευμένες
αναπτυξιακές δράσεις
(Development
Journey Chart).

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναγνώρισης και
ανάπτυξης μελλοντικών
ηγετών.
– Αξιολόγηση
δυνατότητας άμεσης
εξέλιξης σε ανώτερα
ιεραρχικά επίπεδα
– Αναγνώριση περιοχών
προς βελτίωση για
ενδυνάμωση στον
υφιστάμενο ρόλο
– Διερεύνηση φιλοδοξιών
επαγγελματικής εξέλιξης
– Χρήση ψυχομετρικών
ερωτηματολογίων,
πολλαπλών εργαλείων
αξιολόγησης και
συνεντεύξεων
– Διαμόρφωση προγράμματος ενίσχυσης
δεξιοτήτων με στοχευμένες αναπτυξιακές
δράσεις (Development
Journey Chart).

Ολοκληρωμένα
προγράμματα αναγνώρισης
και διαχείρισης ταλέντων
για νέα στελέχη χωρίς
διοικητική ευθύνη.
– Αξιολόγηση
καταλληλόλητας για
άμεση ανάληψη θέσης
με διοικητική ευθύνη και
δυνατότητας για εξέλιξη
– Χρήση ψυχομετρικών
ερωτηματολογίων,
ομαδικών και ατομικών
εργαλείων αξιολόγησης
και δομημένων
συνεντεύξεων
– Συναντήσεις παροχής
ανατροφοδότησης
(feedforward sessions)
και διαμόρφωση
προσωπικού πλάνου
ανάπτυξης (Personal
Development Plan).
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E-assessments μέσω της πλατφόρμας Virtual Talent Lab
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αξιολόγησης στελεχών και ανάδειξης ταλέντων μπορεί να αξιοποιηθεί με δύο τρόπους:

Hybrid format

Οn-line format

– Τι περιλαμβάνει; Ένα σύνολο ασκήσεων
προσομοίωσης και άλλων εργαλείων αξιολόγησης
που υλοποιούνται συνδυαστικά με τη χρήση
ηλεκτρονικής πλατφόρμας και προσωπικών
συνεντεύξεων.

– Τι περιλαμβάνει; Ένα σύνολο ασκήσεων διερεύνησης
δεξιοτήτων και τεχνικών γνώσεων με τη χρήση πολλαπλών
εργαλείων στα ελληνικά και στα αγγλικά, τα οποία
συμπληρώνονται ηλεκτρονικά από τον συμμετέχοντα.

– Ποιους αφορά; Στελέχη με διοικητική ευθύνη για
τα οποία απαιτείται η περαιτέρω διερεύνηση
δεξιοτήτων και συμπεριφορών μέσω προσωπικών
συνεντεύξεων.
– Τι προσφέρει; Αποτελεσματική αξιοποίηση του
χρόνου των στελεχών, αξιοπιστία, ευκολία στη
χρήση και δυνατότητα παροχής εξειδικευμένων
λύσεων, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε στελέχους.

– Ποιους αφορά; Μη διοικητικά στελέχη και ενδεικτικά
συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων όπως πωλητές,
ιατρικούς επισκέπτες, υπαλλήλους τηλεφωνικού κέντρου
και νεοπροσλαμβανόμενους αποφοίτους πανεπιστημίου
(management trainees) για τους οποίους έχουν
αναπτυχθεί ειδικά προγράμματα αξιολόγησης.
– Τι προσφέρει; Ταχύτητα, αξιοπιστία, ευκολία στη χρήση,
γρήγορη αναπαραγωγή αποτελεσμάτων και ατομικών
πλάνων ανάπτυξης.

Περισσότερες από 5 000
αξιολογήσεις

Περισσότεροι από 80
πελάτες στην ελληνική
αγορά

Κλαδική γνώση και
εμπειρία (Καταναλωτικά,
Λιανεμπόριο, Τηλεπικοινωνίες, Υπηρεσίες,
Φαρμακευτικός Κλάδος,
Χρηματοοικονομικός
Κλαδος, κ.λπ.)

e-assessments μέσω του
KPMG Talent Lab

Για περισσότερες
πληροφορίες επικοινωνήστε:
Βερώνη Παπατζήμου
Γενική Διευθύντρια
Τηλ: 210 6062100
Fax: 210 6062111
e-mail: vpapatzimou@kpmg.gr
kpmg.com/gr
kpmg.com/socialmedia
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