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 ΚΟΠΟ 

Να ελεκεξώζεη πνηα εξγαιεία  

πξόζιεςεο  & ςπρνκεηξηθά ηεζη  

ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο εξγνδόηεο  

θαη πώο ε ηερλνινγία έρεη επεξεάζεη ηε  

δηαδηθαζία επηινγήο & αμηνιόγεζεο 

  

  

θαιύηεξε πξνεηνηκαζία ησλ ππνςεθίσλ 
 



 ΜΑΘΗΙΑΚΟΙ ΣΟΧΟΙ 

Με ην ηέινο ηεο παξνπζίαζεο ζα είζηε ζε  

ζέζε λα: 

 Ολνκάζεηε & λα εμεγήζεηε ηα εξγαιεία 
πξόζιεςεο 

 Καηαλνήζεηε ηη είλαη ηα ςπρνκεηξηθά ηεζη & 
πόζα είδε ππάξρνπλ 

 Ολνκάζεηε & λα εμεγήζεηε ηηο ζύγρξνλεο 
κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 
πιήξσζε κηαο ζέζεο 



ΣΙ ΑΝΑΖΗΣΟΤΝ ΟΙ ΕΡΓΟΔΟΣΕ; 



ΞΕΧΩΡΙΕ ΑΠΟ ΣΟ ΠΛΗΘΟ… 



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΚΕΝΣΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ 

 

ΦΤΥΟΜΕΣΡΙΚΑ ΣΕΣ 



ΚΕΝΣΡΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΠΟΛΛΑΠΛΕ 
ΜΕΘΟΔΟΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΕ: 
8 – 10 ΑΣΟΜΑ 

ΠΟΛΛΟΙ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕ 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 
1 – 2 ΜΕΡΕ 



 «Δοκιμαςίεσ Τποψηφίων» 

1. Οκαδηθή Άζθεζε: 

 

ηόρνο ε Αμηνιόγεζε ησλ πην θάησ: 

 Ηγεηηθέο Ιθαλόηεηεο 

 Οκαδηθόηεηα & πλεξγαζία 

 Ιθαλόηεηεο Ελεξγεηηθήο Αθξόαζεο 

 Ιθαλόηεηεο Επίιπζεο Πξνβιεκάησλ 

 Δεκηνπξγηθόηεηα 

 Ιθαλόηεηεο Λήςεο Απόθαζεο 

 Πξσηνβνπιία 

 

 

 

 

 

 

 



« Δοκιμαςίεσ Τποψηφίων» 

2. Άζθεζε Ρόισλ: 

 

ηόρνο ε Αμηνιόγεζε ησλ πην θάησ: 

 Δεκηνπξγηθόηεηα 

 Επαγγεικαηηζκόο 

 Επηξξνή & Πεηζώ (Δεμηόηεηεο Επηθνηλσλίαο) 

 Δηαρείξηζε Καηαζηάζεσλ 

 Εμππεξέηεζε Πειαηώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 « Δοκιμαςίεσ Τποψηφίων» 

3. Αηνκηθή Παξνπζίαζε: 

 

ηόρνο ε Αμηνιόγεζε ησλ πην θάησ: 

 Δεκηνπξγηθόηεηα 

 Επαγγεικαηηζκόο 

 Δηαρείξηζε Καηαζηάζεσλ 

 Δεμηόηεηεο Επηθνηλσλίαο 

 Δεμηόηεηεο Παξνπζίαζεο - 

       (Presentation Skills) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 « Δοκιμαςίεσ Τποψηφίων» 

4. πλέληεπμε 

 

5. Φπρνκεηξηθά Σεζη 

 

 Σειηθή Αμηνιόγεζε: 

 Οη αμηνινγεηέο παξαζέηνπλ ηηο βαζκνινγίεο ηνπο μερσξηζηά γηα 
ηνλ θάζε ππνςήθην, αθνινπζεί ζπδήηεζε θαη ηειηθή επηινγή ησλ 
ππνςεθίσλ 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ (Interview) 

 Σν δεκνθηιέζηεξν εξγαιείν πξόζιεςεο  

 Κξίζηκν ζηάδην ζηελ πξνζπάζεηά ζνπ γηα λα    
   βξεηο δνπιεηά 
 Δηάξθεηα: 10 – 30 ιεπηά 
 Αηνκηθή πλέληεπμε ή 
 πλέληεπμε κπξνζηά ζε Επηηξνπή 

 



Η Γλϊςςα του ϊματοσ… 

 
 
 
 
 
 

7% 

38% 
55% 

Spoken words How to say it Body Language

εκαζία δελ έρεη ηόζν ην ηη ζα πεηο αιιά πώο ζα ην πεηο… 



ΤΜΒΟΤΛΕ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΧΙΑ! 

 Εμνπιίζνπ κε απηνπεπνίζεζε 

 Ξεθνύξαζην θαζαξό κπαιό 

 Καιή πξνεηνηκαζία 

 Φπρξαηκία – Θεηηθή ζθέςε 

 Να είζηε εηιηθξηλήο 

 Να είζηε ν εαπηόο ζαο 

 Επαγγεικαηηθό ληύζηκν 

 Γιώζζα ηνπ ζώκαηνο 

 

 



 ΨΤΧΟΜΕΣΡΙΚΑ ΣΕΣ 

 Γνωςτικήσ Ικανότητασ 
1. τεςτ αριθμητικήσ ικανότητασ  

2. τεςτ γλωςςικήσ ικανότητασ 

3. τεςτ διαγραμματικοφ ςυλλογιςμοφ 

4. τεςτ μηχανικϊν ικανοτήτων 

 

 Σεςτ Προςωπικότητασ 



 ΨΤΧΟΜΕΣΡΙΚΑ ΣΕΣ 

1. Σεζη απιθμηηικήρ ικανόηηηαρ  
o Μεηξνύλ ηελ ηθαλόηεηα ηνπ αηόκνπ λα αληηιακβάλεηαη ηελ ζεκαζία 

ησλ αξηζκώλ, λα ηνπο επεμεξγάδεηαη & λα πξνρσξεί ζηε ιήςε 
απνθάζεσλ κε βάζε ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή 
ηνπ. 

 

18  21  24  ?  30 
 

 
Ποιοσ αριθμόσ είναι? α)24, β)25, γ)26, δ)27, ε)28 



 ΨΤΧΟΜΕΣΡΙΚΑ ΣΕΣ 

2. Σεζη γλωζζικήρ ικανόηηηαρ  
o Εμεηάδνπλ ζε πνην βαζκό ν εμεηαδόκελνο θαηαλνεί ηνπο θαλόλεο ηεο 

γξακκαηηθήο & ηεο ζύληαμεο θαη θαηά πόζν κπνξεί λα ρεηξίδεηαη 
ζσζηά ηελ νξζνγξαθία  

 



 ΨΤΧΟΜΕΣΡΙΚΑ ΣΕΣ 

3. Σεζη διαγπαμμαηικού ζςλλογιζμού  
o  Αμηνινγεί ηελ ηθαλόηεηα  ηνπ αηόκνπ λα επεμεξγάδεηαη αθεξεκέλεο 

πιεξνθνξίεο  π.ρ όηαλ παξνπζηάδνληαη ππό ηε κνξθή 
δηαγξακκάησλ 



ΨΤΧΟΜΕΣΡΙΚΑ ΣΕΣ 

4. Σεζη μησανικών ικανοηήηων 
o Αμηνινγνύλ ηελ ηθαλόηεηα ηεο ινγηθήο θαη αλαιπηηθήο ζθέςεο θαη 

όρη θαηά πόζν ην άηνκν αζρνιείηαη κε κεραλέο 



ΨΤΧΟΜΕΣΡΙΚΑ ΣΕΣ 

Άριςτον Σεςτ (Computer Academy) 



ΨΤΧΟΜΕΣΡΙΚΑ ΣΕΣ 

• Σεζη Πξνζσπηθόηεηαο 

 

 Η πξνζσπηθόηεηα θαζνξίδεη 
ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ 
αηόκνπ ζην ρώξν εξγαζίαο 
ηνπ. 

 

 

 

Ποιορ επγοδόηηρ δεν θα ήθελε να πποζλάβει ένα άηομο ηο 
οποίο να είναι επικοινωνιακό, δημιοςπγικό , αξιόπιζηο και 
αθοζιωμένο;   



ΨΤΧΟΜΕΣΡΙΚΑ ΣΕΣ 

• Σεςτ Προςωπικότητασ: 

NEO – PI 

16-PF 

MMPI 

Σεςτ εντιμότητασ 



ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ 

• Δεν απαιτείται προετοιμαςία  

• Δεν πρόκειται για γνωςιολογική εξζταςη 

 



ΤΓΧΡΟΝΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ (recruitment) 

 

 



ΤΓΧΡΟΝΕ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ (recruitment) 

https://www.youtube.com/watch?v=My677kxeCZM 
 
 

Interviews  

https://www.youtube.com/watch?v=My677kxeCZM


ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ 

 



 

Άννα Σοφοκλέους 

Career Management Consultant 

22 468 302 / 99 736 600 

info@letstalkhr.com 
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