
Tiina Testinen
Suorittamispäivä: 3.6.2021

Tätä raporttia voi hyödyntää:
Rekrytoijat, HR-ammattilaiset, uravalmentajat ja -coachit, sekä Tiina itse asianmukaisen
ohjauksen tukemana.

Tämä raportti kuvaa:
Tuloksia, jotka Tiina sai vastattuaan kykytestiin. Raportti kattaa:

Sanallinen päättelykyky (Enhanced, keskitaso)

Numeerinen päättelykyky (Enhanced, keskitaso)

KYKYARVIOINNIN RAPORTTI
Kykytestit

Johdanto Raportti kuvaa, miten Tiina suoriutui järjestelmän kykytestissä, johon hän vastasi 3.6.2021. Hänen
kykyarvointinsa sisälsi seuraavat elementit:

Sanallinen päättelykyky (Enhanced, keskitaso): Keskitason sanallisen kriittisen päättelykyvyn
testin tarkoituksena on arvioida vastaajan kykyjä käsitellä keskitason työtehtävään liittyviä
vaatimuksia, haasteita ja päätöksiä. Henkilön Tiina suoritusta testissä on verrattu seuraavaan
normiryhmään: Verbaalinen, keskitaso, suomenkielinen normiryhmä; joka koostuu monipuolisesta
ryhmästä vastaajia asiantuntijatehtävissä. .

Numeerinen päättelykyky (Enhanced, keskitaso): Keskitason numeerisen päättelykyvyn testin
tarkoituksena on arvioida vastaajan kykyjä käsitellä liiketoiminta-, talous- ja numerotietoja.
Henkilön Tiina suoritusta testissä on verrattu seuraavaan normiryhmään: Numeerinen, keskitaso,
suomenkielinen normiryhmä; joka koostuu monipuolisesta ryhmästä vastaajia asiantuntijatehtävissä. .

Tärkeitä huomioita Tutustuessasi tähän raporttiin, pidä mielessä seuraavat kohdat:

Criterion kykyarvioinnit ovat erittäin luotettavia, mutta eivät erehtymättömiä
Hakijan kykyihin ja osaamiseen kannattaa tutustua syvemmin vielä valintaprosessin
myöhemmässä vaiheessa käyttäen valvottua psykometristä testiä tai samaa kykyä mittaavaa
vastaavaa testiä.
Henkilön Tiina tulokset voi vahvistaa Clevry online-vahvistustestin avulla.
Kyvyt eivät ole muuttumattomia ja niitä voi kehittää harjoittelemalla.
Näitä tuloksia tulee arvioida yhdessä muun hakijasta saadun informaation kanssa ennen
valinnan tai päätöksen tekemistä.
Näitä tuloksia tulee käyttää luottamuksellisesti siten, kuin henkilön Tiina kanssa on sovittu.
Näitä tuloksia ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen kuin mitä henkilön kanssa on sovittu.
Tuloksia tulee säilyttää turvallisesti ja ei pitempään kuin mitä henkilön kanssa on sovittu.

Lisää tietoa
henkilöstä Tiina

Voit ladata lisää raportteja henkilöstä Tiina suoraan järjestelmästä:

Haastatteluraportti - Suosittelee henkilön Tiina persoonallisuusprofiilin ja kykyarvioinnin
tulosten perusteella haastattelukysymyksiä.
Insights-persoonallisuusprofiili - Antaa yksityiskohtaisen kuvan henkilön Tiina
persoonallisuudesta, mikäli hän on vastannut persoonallisuuskyselyyn. Raporttia voi käyttää
yhdessä kykyarvioinnin tulosten kanssa kattavan kokonaiskuvan saamiseksi.

RAPORTIN TULKITSEMINEN

KOKONAISSUORITUS

Kokonaissuoritus: Kokonaissuorituksen indeksi muodostetaan yhdistämällä henkilön kykyarviointien tulokset. Kun tulokset vedettiin
yhteen, Tiina sai indeksin hieman alle keskiarvon, sijoittuen siihen 20 prosenttiin testin suorittaneista, jotka ovat juuri keskiarvon
alapuolella. Tämä viittaa siihen, että hänen kokonaiskyvykkyytensä ei ole kovin korkea, mitä tulee työntekijä:n tehtävässä kohdattavien,
ajattelua ja kyvykkyyttä vaativien tilanteiden tehokkaaseen ratkomiseen. Tällaisia tilanteita ovat tyypillisesti ongelmanratkaisu, uuden
oppiminen ja informaation arviointi.

Kykyarvioinnin tulokset tarkemmin

Sanallinen päättelykyky (Enhanced, keskitaso)
Tiina vastasi kykyarviointiin (Sanallinen päättelykyky (Enhanced,
keskitaso)) saaden tulokseksi keskitasoinen, sijoittuen
normiryhmän keskellä 34 prosenttiin vastaajista muihin
vastaajiin verrattuna. Tulos viittaa siihen, että Tiina selviytyisi
riittävän hyvin sanallista päättelyä vaativista tehtävistä,
esimerkiksi kirjallisen materiaalin, kuten raporttien, esitysten,
kirjeiden ja sähköpostien, analysoinnista ja johtopäätösten
tekemisestä.

Aikaraja testissä on 9 minuuttia. Tiina käytti testin suorittamiseen 3
minuuttia 4 sekuntia. Keskimääräinen suoritusaika tälle testille on 7
minuuttia ja 98% vastaajista vastaa kaikkiin kysymyksiin
aikamääreen puitteissa. Huomioithan, että testiin käytetty aika ei
kerro henkilön kyvykkyydestä.

Numeerinen päättelykyky (Enhanced, keskitaso)
Tiina vastasi kykyarviointiin (Numeerinen päättelykyky (Enhanced,
keskitaso)) saaden tulokseksi alle keskitason, sijoittuen
heikoimpaan 16 prosenttiin muihin vastaajiin verrattuna. Tulos
viittaa siihen, että Tiina selviytyisi kohtuullisen huonosti numeerista
päättelykykyä vaativista tehtävistä, kuten numeerisen tiedon
ymmärtämisestä ja hyödyntämisestä, yrityksen taloustiedon
omaksumisesta tai kustannuslaskelmien laatimisesta.

Aikaraja testissä on 18 minuuttia. Tiina käytti testin suorittamiseen
4 minuuttia 14 sekuntia. Keskimääräinen suoritusaika tälle testille
on 16 minuuttia ja 98% vastaajista vastaa kaikkiin kysymyksiin
aikamääreen puitteissa. Huomioithan, että testiin käytetty aika ei
kerro henkilön kyvykkyydestä.
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