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goede mensen selecteren & ontwikkelen
Wilt u weten of uw kandidaat wel echt past bij die functie in uw organisatie? Of wilt u 

meer inzicht in het potentieel van uw medewerker? Wij beantwoorden al uw vragen aan 

de hand van een passend assessment. U mag rekenen op een onafhankelijke en gefun-

deerde uitspraak. Vanuit onze brede HR expertise kunnen wij u ook in het voor- en natra-

ject adviseren. Diepgang en een persoonlijke benadering staan centraal in onze aanpak. 

assessments > www.vitaconluteijn.nl
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assessments
Wilt u meer weten? Bel ons : 0316 740 115



u Een assessment helpt 
kosten en teleurstellingen 
voorkomen

u Persoonlijke feedback 
tijdens de testdag laat het 
leervermogen zien

u Wij doen een heldere 
en onafhankelijke uitspraak 
over de geschiktheid van uw 
kandidaat

u Wanneer u inzicht hebt in 
ontwikkelmogelijkheden helpt 
dit u toekomstbestendiger 
ondernemen.

u Wij creëren een gevoel 
van veiligheid bij uw mede-
werker waardoor optimale 
prestatiemogelijkheden 
zichtbaar worden

Cruciaal voor het succes van uw organisatie is het selecteren en ontwikkelen van talentvolle medewerkers.  
Mensen functioneren het beste als ze doen waar ze goed in zijn, werk waarin hun passie optimaal tot uiting komt. 
Via een assessment krijgt u meer zekerheid over de kwaliteiten en ontwikkelpunten van uw kandidaat.

Wij richten ons niet alleen op nieuwe kandidaten voor nieuwe functies. Even belangrijk is het dat uw mensen  kun-
nen meegroeien met uw organisatie. Wij maken het ontwikkelpotentieel van uw medewerkers voor u inzichtelijk 
en koppelen de uitkomsten van ons onderzoek aan de strategische doelstellingen van uw organisatie, ook voor 
de langere termijn. 

Selectie assessment 
Een geschiktheidsonderzoek is een logische laatste stap in een zorgvuldig uitgevoerde selectieprocedure. Wij 
focussen in het bijzonder op capaciteiten, persoonlijkheid, drijfveren en vaardigheden. Aan de hand van de testre-
sultaten kunnen wij een gefundeerde uitspraak doen over of een kandidaat past bij de beoogde functie in uw 
organisatie. Wij kunnen daarnaast inzichtelijk maken wat het groeipotentieel is van de persoon in kwestie. Dit 
leidt ertoe dat een nieuwe medewerker efficiënter ingewerkt wordt en sneller kan doorgroeien.

Ontwikkel assessment 
Als ambitieuze werkgever kijkt u steeds vooruit en zorgt u dat uw organisatie continu in ontwikkeling blijft. Hierbij 
is het van groot belang dat uw mensen meegroeien en in staat zijn te anticiperen op verandering. Het is daarom 
belangrijk om met hen in gesprek te blijven over wat zij willen en kunnen. Via een ontwikkelonderzoek brengen wij 
in kaart over welk potentieel uw medewerkers beschikken en welke vervolgstappen zullen leiden tot een gezonde 
groei en ontwikkeling. 

Loopbaanonderzoek
Bent u in samenspraak met uw medewerker tot de conclusie gekomen dat diens huidige functie geen toekomst 
meer biedt? Dan liggen er wellicht elders in uw organisatie of zelfs daarbuiten meer kansen. Via ons loopbaanon-
derzoek richten wij ons op capaciteiten, competenties, ambities, interesses en ontwikkelmogelijkheden. Hiermee 
wordt het voor uw medewerker concreet welke vervolgstap in zijn loopbaan de juiste is en ervaart hij weer eigen 
regie te hebben over zijn carrière.

Afspraak maken?

Doetinchem | Zevenaar

T. 0316 740 115

info@vitaconluteijn.nl

www.vitaconluteijn.nl

✓ zicht op ontwikkelpotentieel✓ snel zekerheid ✓ voor toekomstbestendige personeelsplanning

DISC profiel
Met de DISC gedragsanalyse wordt gemeten hoe uw kan-
didaat omgaat met uitdagingen, mensen, veranderingen 
en procedures. Aan de hand van de DISC-scores wordt de 
unieke gedragsstijl, en daarmee zijn of haar kwaliteiten en 
valkuilen, in kaart gebracht. 

Kandidaten ervaren de gedragsanalyse als een waardevol 
hulpmiddel in hun professionele ontwikkeling. 


