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Тренінг : «Система кадрового профайлінгу персоналу для
підприємствана виконання стандартів якості та безпеки ISO 9001, ISO 39001,

ISO/DIS 45001»
Слоган тренінгу: «Незамінних людей не буває, тому ми шукаємо

унікальних»

Цільова аудиторія: керівництво підприємства, керівники та працівники
кадровоїслужби, служби охорони праці, служби безпеки дорожнього руху,
керівники та їх заступники структурних підрозділів.

Спікер:к.пс.н., співзасновник ТОВ «ГлобалТрансКонсалтинг» -
Санташов Віктор Іванович.

Мета тренінгу:
1. Ознайомлення з Системою дистанційного кадрового профайлінгу

персоналу для підприємства в світлі виконання міжнародних стандартів
управляння якістю та управління безпекою на підприємстві ISO 9001, ISO 9000,
ISO 9004, ISO/DIS 45001

2. Розкриття процедур застосування сучасних та найбільш перспективних
методів і методик психологічного профілювання, психодіагностики персоналу,
проведення психологічних досліджень на підприємстві.

3. Ознайомлення із особливостями профілювання спеціальностей із
високим ризиком, запобігання або зменшення високих ризиків
травмування, загибелі, аварій, подій та пригод, що несе персонал для
підприємства.

Короткий огляд питань:
- сутність кадрового профайлінгу в комерційній діяльності: історія

виникнення, перспективи, переваги та використання в сучасних умовах;
- система дистанційного кадрового профайлінгу персоналу для

підприємства (зміст, складові, функції, можливості, особливості тощо, відповіді
на проблемні запитання) в системі управління якість та безпеки ISO 9001, ISO
9000, ISO 9004, ISO/DIS 45001.

- критерії відхилення персоналу, критерії якості персоналу, особливі
критерії відбору унікального персоналу;

- документування ризиків по персоналу, документування даних
психологічних тестів, аналітичні процедури на підприємстві з оцінки ризиків
персоналу для підприємства та зовнішнього середовища;

- демонстрація процедурної сторони профайлінгу, проведення експрес-
тестів, миттєва оцінка підпису особистості, польова оцінка особистого почерку;

- демонстрація можливостей тесту Леопольда Сонді у профіліюванні
особистості, яким чином можна створити профіль долі особистості, визначення
індексів кримінальності та статі, інші можливості тесту Сонді при відборі
персоналу.
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Під час демонстраційної частини проводиться комплексна тестова
процедура із обраними учасниками тренінгу. Кожен присутній зможе власноруч
випробувати психологічні тести, оцінити їх трудомісткість, важкість, складність,
з’ясувати тонкощі технологічного боку тестових алгоритмів. Результати та
висновки тестувань після обробки будуть надані на визначені електронні адреси
учасників.
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