Certificering
PeopleTools hjælper virksomheder med at afdække og udfolde lederes og medarbejderes potentialer. Gennem et sammenhængende system
af profil- og procesværktøjer tilbyder vi et videnbaseret dialoggrundlag til rekruttering og udvikling. PeopleTools uddanner og certificerer
interne og eksterne konsulenter i at anvende PeopleTools’ profil- og procesværktøjer til f.eks. rekruttering, lederudvikling og teamudvikling
samt i at give en professionel, respektfuld og værdiskabende personvurdering. Personprofilen bygger på en dynamisk opfattelse af personligheden og en erfaring for, at:
• Alle mennesker har værdifulde ressourcer
• Lederes og medarbejderes potentiale bliver større, når vi kender vores egne og hinandens ressourcer
• Teams og organisationer virker bedre og opnår større resultater, når lederes og medarbejderes potentiale afdækkes og udfoldes.

Certificering - Peopletools personprofil
Certificeringsuddannelsen giver adgang til at anvende Personprofilen i forhold til enkeltpersoner, f.eks. i forbindelse med rekruttering, karriereudvikling, kompetenceudvikling, lederudvikling, coaching mv. Samtidig får du adgang til Lederprofilen, Samarbejdsprofilen samt 2nd
Opinion profilen. Brugen af disse uddybes nærmere på diverse brugerseminarer, men deltagelse i disse er ikke et krav.

Certificeringsforløb
Før

Den enkelte deltager modtager en personlig tilbagemelding på egen profil ved en konsulent fra PeopleTools.
Fokus er på styrker og udfordringer i rollen som tilbagemelder (ca. 1½ time).

2 dages eksternatkursus

Personprofilens baggrund
Profilens teoretiske og empiriske fundament
Det statistiske beregningsgrundlag
Skemaer, rapporter og hjælpeværktøjer
Øvelser og praktisk træning i tolkning og tilbagemelding
Etiske retningslinjer
Adgang til PeopleTools onlinesystem

Praktik

Kurset er intensivt. Der er aftenarbejde mellem dag 1 og 2.
Efter 2 dages eksternatkursus gennemfører deltagerne praktisk træning på egen hånd og med observatør/
sparringspartner. Der gennemføres mindst tre øve-tilbagemeldinger.

Opfølgningsdag

Afholdes 5-6 uger efter 2 dages eksternatkursus
Opfølgning og gennemgang af prøvetilbagemeldinger
Inspiration til anvendelse af profiler
Tekniske og praktiske spørgsmål
Videndeling og introduktion til PeopleTools’ øvrige profilværktøjer
Etiske dilemmaer
Eksamen
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