
PLI® kognItIv testværktøj

Hvad er PLI®?
PLI® “Professional Learning Indicator” er et kognitivt
testværktøj, der måler kandidatens potentiale for
at præstere i en given stilling i forhold til de krav, der
stilles til kandidatens generelle kognitive evne. Kandidaten har 12 
minutter til at besvare 50 spørgsmål
(numeriske, verbale og abstrakte). Testen giver en indikation af 
evnen til at absorbere og indlære information, tilpasse sig skif-
tende betingelser og krav, løse problemer og behandle kompleks 
information.

Evnen til at præstere inden for ovenstående områder
samt kandidatens indlæringshastighed er tæt forbundet med en 
succesfuld jobpræstation. Dette gør PLI® til et yderst anvendeligt 
værktøj i rekrutterings- og udviklingsøjemed.

Hvordan admInIstreres PLI®?
PLI® er 100% webbaseret, idet tests udstedes, gennemføres
og administreres online. Resultatet præsenteres i forhold til en 
norm. Det er derfor muligt at sammenligne kandidater objektivt, 
samt at øge sandsynligheden for et optimalt person/job match.

PLI® er et administrativt enkelt, overskueligt og pålideligt værktøj, 
der giver unik indsigt i individets præstationsevne i en fremtidig 
stilling.
Kandidatens besvarelse udregnes straks efter udfyldelsen, hvilket 
gør PLI® til et særdeles effektivt værktøj i eksempelvis rekrutte-
ringsprocesser.

Vi anbefaler at PLI® anvendes i sammenhæng med PeopleTools 
personprofil, da det nuancerer det samlede indtryk af kandidaten 
i interviewsituationen.

Hvordan ser en PLI® besvareLse ud?

Hvordan kommer jeg I gang med PLI®?
PLI kræver ikke særskilt certificering men selvstudie af en User-
guide og en kort instruktion omkring anvendelse. PeopleTools 
forhandler rettighederne til at benytte produktet, så kontakt os for 
yderligere oplysninger omkring priser og hvordan du kan komme 
i gang med at bruge PLI®.

Hvad gør PLI® unIk?
Det enkle testformat og de unikke karakteristika gør PLI®
førende på markedet inden for kognitive tests.

Karakteristika:
• Tilgængelig på mere end 70 sprog
• Tager kun 12 minutter
• Administreres online
• Besvarelse udregnes straks efter udfyldelse
• Resultater præsenteres i et overskueligt format
• Empirisk funderet
• Videnskabelig validering viser høj pålidelighed og præcision
• Blandt de mest kulturneutrale tests på markedet
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