PRZEŁOM W DIAGNOZIE KOMPETENCJI

Oferta na proces diagnozy kompetencji
przy pomocy wirtualnego assessmentu
metodą gry online

Zbadaj potencjał kompetencyjny swojej organizacji
Przedstawiamy przełomowe rozwiązanie, które w efektywny biznesowo
sposób pomoże przeprowadzić diagnozę kompetencji pracowników
wewnątrz organizacji, jak również kandydatów rekrutowanych do pracy.
Competence Game to naukowo potwierdzony sposób diagnozowania
kompetencji, dostarczający wiedzy i praktycznych wskazówek na temat
pracowników i kandydatów.
OFERTA
• Niniejsza oferta dotyczy diagnozy kompetencji metodą wirtualnego
assessmentu w kontekstach rekrutacji i oceny kompetencji
pracowników
• Diagnoza innowacyjną metodą gier kompetencyjnych online pomoże
określić potencjał kompetencyjny organizacji. Dzięki temu łatwiej
będzie określić ścieżki rozwoju, a nawet wyznaczyć benchmarkowe
profile kompetencyjne.

Czym jest
Competence Game?

Dwie innowacyjne, angażujące gry online, które na
zawsze zmienią AC/DC
Archipelago Competence
Game

ClusterMind Competence
Game

W grze Archipelago gracze wcielają się w rolę zarządcy
nieruchomości na egzotycznych wyspach. Celem w grze
jest jak zdobycie jak największej liczby klientów i jak
najtrafniejsze dopasowanie oferty nieruchomości do ich
potrzeb.
Klienci są wymagający i mają różne preferencje co do
wymarzonych lokalizacji. Gracz jest wyposażony w grze
w szereg narzędzi, które może wykorzystać tak, aby jak
najlepiej spełnić oczekiwania klientów. W grze zdobywa
się punkty premii, których liczba zależy od poziomu
satysfakcji klientów, końcowej liczby klientów oraz ich
poziomu satysfakcji. Co ważne, wynik punktowy z samej
gry nie jest najważniejszy! Narzędzie zbiera informacje o
zachowaniach gracza i na tej podstawie jest generowany
raport kompetencji.

Akcja gry toczy się w nowoczesnym kompleksie
naukowo-technologicznym, w którym najwybitniejsze
umysły świata wspólnie mierzą się ze złożonymi
wyzwaniami współczesności. Do zadań personelu należy
przede wszystkim opracowywanie i dostarczanie
innowacyjnych wynalazków. Odbiorcami tych technologii
są różne grupy klientów, np. przedstawiciele świata
biznesu, świata akademickiego czy fachowcy związani z
programami kosmicznymi. Praca w tej innowacyjnej
branży wymaga nie tylko błyskotliwego umysłu, ale
również talentu do pracy zespołowej. Poszczególni
specjaliści powinni nie tylko wywiązywać się ze swoich
obowiązków, ale również udzielać wsparcia innym, gdy
zajdzie taka potrzeba. Gracze wcielają się w rolę
Konsultanta, Naukowca, Mechanika lub Opiekuna i
wspólnie dążą do realizacji postawionych celów

Naciśnij zdjęcie i obejrzyj film!

Archipelago Competence Game diagnozuje 3 obszary kompetencji
Archipelago Competence Game
• Czas trwania gry: 90 – 120 minut
• Tryb: Single Player
• Po grze system generuje Raport Gracza
– dokument informujący o poziomie
poszczególnych kompetencji,
najmocniejszych stronach oraz
obszarach do rozwoju. Uczestnicy
dostają raporty na swoje konta e-mail.

Tak bogaty materiał diagnostyczny powstaje w efekcie niespełna 2godzinnej rozgrywki. Żeby uzyskać podobny rezultat tradycyjnymi
metodami trzeba poświęcić minimum 2 dni na sesję AC/DC!

Naciśnij zdjęcie i obejrzyj film!

ClusterMind Competence Game diagnozuje dwa obszary kompetencji:
BRANIE
ODPOWIEDZIALNOŚCI
Aktywne angażowanie się w realizację zadań,
dążenie do samodzielnego rozwiązywania
problemów i podejmowania decyzji w ramach
swojego obszaru, gotowość do ponoszenia
odpowiedzialności zarówno za pozytywne, jak i
negatywne konsekwencje wszystkich swoich działań.

WSPÓŁPRACA W
ORGANIZACJI
Znajomość swojej roli w organizacji, umiejętne
łączenie celów własnych (indywidualnych,
zespołowych) z celami całej organizacji,
podejmowanie działań, prowadzących do
zwiększenia spójności i efektywności organizacji.

Samodzielność,
inicjatywa, zaangażowanie

Uspójnianie celów,
lojalność

Podejmowanie decyzji,
ponoszenie konsekwencji

Angażowanie do
współpracy, integracja
wokół wspólnych celów
Oferowanie pomocy i
budowanie atmosfery
wsparcia
Naciśnij zdjęcie i obejrzyj film!

ClusterMind Competence Game
•
•
•

•

Czas potrzebny na zapoznanie się z
samouczkiem: 10 – 30 minut
Czas trwania gry jedną rolą: 15 minut
Całkowity czas gry (4 role): 60 minut + czas
potrzebny na zapoznanie się z samouczkiem
Tryb: Single Player lub Multiplayer

Gra ClusterMind daje dodatkową niezwykłą
możliwość: rozgrywkę w trybie multi-player. To
oznacza, że nawet do 4 uczestników badania
może grać ze sobą i mierzyć się z wyzwaniami
stawianymi przez grę. Cały czas możliwa jest
rozgrywka w trybie single-player. Rodzaj trybu przy
tym nie wpływa na jakość pomiaru.

Archipelago Competence Game jest atrakcyjną
alternatywą dla Assessment i Development Centre
RZETELNOŚĆ
0, 94

0,91

0,80

orientacja na klienta
myślenie systemowe
definiowanie i osiąganie celów

Rzetelność mierzono za pomocą
współczynnika rho Dillona-Goldsteina

TRAFNOŚĆ

NORMALIZACJA

Korelacja wszystkich
kompetencji
i poszczególnych
subkompetencji
z wynikami
sesji ACDC

Skala staninowa (1-9)
dla wszystkich
kompetencji
i subkompetencji

Po rozgrywce każdego kandydata
powstają 3 raporty
dla gracza
dla managera
i działu HR

zespołowy - z porównaniem
wszystkich kandydatów

W jakich kontekstach
stosować?

Narzędzie może być wykorzystywane zarówno w zewnętrznych
procesach HR (rekrutacja) jak i wewnętrznych

Badanie kompetencji istniejących
zespołów oraz wsparcie przy
wyborze cykli szkoleniowych

Rekrutacja,
zwłaszcza osób z
pokolenia Y

Wsparcie programów
talentowych

Wewnętrzne działania
wspierające indywidualny
rozwój pracowników

Dlaczego warto
stosować?

Kreuje pozytywny
Employer Branding

Dobór optymalnego
pracownika

Realne
oszczędności
(czasu i pieniędzy)

Prosta obsługa intuicyjny panel

Competence Game kreuje pozytywny Employer Branding
Perspektywa pracownika

Uczestnik otrzymuje
raport, bez względu
na to czy nawiąże
współpracę, który
może wykorzystać
do indywidualnego
rozwoju

Ciekawość - nietypowa i oryginalna rekrutacja!

Uczestnik może
pokazać swój
potencjał a nie tylko
dotychczasowe
doświadczenie

Bezpieczna
przestrzeń online jest
mniej stresująca niż
rozmowa
rekrutacyjna czy
Assessment Centre

Competence Game kreuje pozytywny Employer Branding
Perspektywa organizacji

Możliwość
zbadania
zachowań, a
nie deklaracji

Możliwość
obserwacji
realnego
zaangażowania
uczestnika

Wyróżnienie
ogłoszenia oraz
zdobycie
zainteresowania
kandydatów!
Oszczędność czasu a przy tym wysoka jakość pomiaru,
zwłaszcza w przypadku masowych rekrutacji

Prosta obsługa
Obsługa panelu jest prosta i intuicyjna.
Informacje o wynikach kandydatów bez
problemu można ściągnąć jako raport,
przeglądać online lub pobrać do pliku
Excel celem porównania wyników
wszystkich rekrutowanych.
Dzięki temu Competence Game bez trudu
może być wykorzystywane na każdym
etapie rekrutacji oraz przy prowadzeniu
personalizowanych akcji.

Wybór optymalnego pracownika
Który jest
zaangażowany i
zmotywowany

Którego
kompetencje
odpowiadają
stanowisku

Którego onboarding oraz przystosowanie się do zespołu
jest prostsze!

Realne oszczędności

Koszt
nieudanego
onboardingu
pracownika*

Koszt 100
licencji
Competence
Game

Zwiększona możliwość trafnego doboru kandydata do
potrzeb firmy gwarantująca ograniczenie ryzyka
ponownego przeprowadzenia rekrutacji
* Szacunkowy koszt ogłoszenia rekrutacyjnego, czasu specjalisty ds. rekrutacji oraz 3 – miesięcznego okresu próbnego

Competence Game to niezrównana efektywność biznesowa
diagnozy

96%
niższe
koszty

Atrakcyjna cena
Wybierając Competence Game
możesz oszczędzić nawet 30-krotnie
(w porównaniu z kosztem rekrutacji z
zastosowaniem Assessment /
Development Center)!

75%
oszczędności
czasu

Oszczędność czasu
Rekrutować i diagnozować
działania uczestników online
możesz już na etapie preselekcji,
niezależnie od miejsca w którym
się znajdujesz, wyniki otrzymujesz
od razu. Czas rekrutacji skracamy
niemal 4-krotnie!

Cennik Competence Game
Archipelago Competence Game
•
Cena regularna 1 licencji: 250 PLN + VAT23%
•
Cena 1 licencji (wg stawki akademickiej): 150 PLN + VAT23%
ClusterMind Competence Game
•
Cena regularna 1 licencji: 250 PLN + VAT23%
•
Cena 1 licencji (wg stawki akademickiej): 150 PLN + VAT23%
RABATY:
•
Pakiet 200 licencji – 10% rabatu
•
Pakiet 300 licencji – 17% rabatu
•
Pakiet 500 licencji – 32% rabatu
Dodatkowe usługi
•
Szkolenie 4h dla działu HR z analizy i interpretacji wyników (grupa do 12 osób): 6500 PLN + VAT23%
•
Certyfikacja online metody Competence Game otwarte (3 licencje CG w cenie): 2900PLN + VAT23%
•
Certyfikacja metody Competence Game inhouse on-line (grupa do 8 osób; 30 licencji CG w cenie):
19 720 PLN + VAT23%
* Oferta ważna do 30.09.2020

Masz więcej pytań?

Napisz, zadzwoń!
Z przyjemnością pomożemy w wyborze najlepszego pakietu
dla potrzeb Twojej rekrutacji!
+48 22 243 14 13
9:00 - 17:00

biuro@competencegame.com

