
Belanghebbenden hebben vaak en impliciet verschillende ideeën over wat 

vereist is in een bepaalde functie. De verschillen en overeenkomsten komen 

op tafel nadat de belanghebbenden een job assessment hebben gedaan.  

De recruiter kan hiermee in dialoog met de belanghebbenden gaan om tot 

overeenstemming te komen over de functie-eisen. Pas dan kan gericht 

worden geworven en geselecteerd. De software van PI rangschikt 

kandidaten op basis van de mate waarin het Behavioral Assessment™ en 

het PI Cognitieve Assessment™ overeenkomen met de gestelde functie-eisen.

Mismatches en gedemotiveerde medewerkers 

veroorzaken hoge kosten en remmen de groei van 

organisaties. PI JA is ontworpen om de gedrags- en 

cognitieve eisen vast te stellen zodat de meest geschikte 

kandidaat kan worden geselecteerd.

Dit beperkt het risico op voortijdig verloop, slechte 

prestaties en verzuim en het helpt de motivatie en 

betrokkenheid te verhogen.

Duur van het assessment: 10-15 min.

In te vullen door 4 à5 belanghebbenden

Beschikbaar in 20+ talen

PI JOB ASSESSMENT

PI JOB ASSESSMENT™ PI BEHAVIORAL ASSESSMENT™ PI COGNITIVE ASSESSMENT™

WAAROM 
WERKT HET

RECRUITMENT, EFFECTIEF EN EFFICIËNT! 

Succesvol werven en selecteren begint met overeenstemming over wat nodig is om te presteren in een 

functie. Door gebruik te maken van het PI Job Assessment (PI JA) ontstaat een afgestemd en scherp 

beeld over de drijfveren en het cognitief vermogen die nodig zijn om succesvol te zijn in de baan.

Trefzekere recruitment &

motivatie en prestaties van 

medewerkers

Eenduidige verwachting

DOEL EN RESULTAAT

❖ Definiëren van functie-eisen
❖Werven en selecteren van 

gemotiveerde en juiste kandidaten 
❖ Vergroot motivatie en prestatie
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BEPAAL FUNCTIE-EISEN
Met behulp van de online vragenlijst en de rapportage bepalen de 

belanghebbenden de gemeenschappelijke, kritische functie-eisen. 

BEOORDEEL KANDIDATEN
De software vergelijkt en rangschikt de gedragsprofielen (PI BA) en 

cognitieve scores (PI CA) op basis van de vastgestelde functie-eisen. 

Het rapport met interview richtlijnen helpt de  

selecteur met het structureren en het bepalen 

van goede selectievragen om 

uiteindelijk een goede 

beslissing te kunnen nemen.

INTERVIEW DE KANDIDATEN
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