Ποιοι είμαστε
Η qmetric, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού
και συμβουλευτικής καριέρας. Βασιζόμενοι στη σημαντική εμπειρία μας, τόσο στην Ελλάδα όσο και
στο εξωτερικό, καθώς και σε μια ιδιαίτερα αξιόλογη συλλογή ψυχομετρικών εργαλείων, παρέχουμε
στους πελάτες μας υπηρεσίες που διακρίνονται από αποτελεσματικότητα, συνεχή υποστήριξη,
ταχύτητα και συνέπεια.
Εφόσον επιθυμείτε να αποκτήσετε μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τις υπηρεσίες της εταιρείας
μας, μπορείτε να επισκεφθείτε την εταιρική μας ιστοσελίδα στη διεύθυνσηwww.qmetric.gr.
Οι υπηρεσίες μας
Επιλογή προσωπικού
Ως σύμβουλοι επιλογής προσωπικού, εξειδικευόμαστε στην αναζήτηση στελεχών, καθώς και στην
αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού. Η χρήση σύγχρονων μεθόδων αξιολόγησης, όπως οι
δομημένες συνεντεύξεις (CBI), τα κέντρα αξιολόγησης και τα ψυχομετρικά εργαλεία, διασφαλίζουν
την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας.
Ψυχομετρικά τεστ
Η συνεργασία μας με κορυφαίους προμηθευτές, όπως η OPP και η Saville Consulting, καθώς και η
πιστοποίησή μας από τη Bρετανική Ψυχολογική Εταιρεία (BPS), αποτελούν εγγύηση σύγχρονης,
έγκυρης και αντικειμενικής αξιολόγησης. Από τη συμβουλευτική καριέρας, έως την επιλογή και
ανάπτυξη προσωπικού, σας προσφέρουμε μοντέρνα και αξιόπιστα ψυχομετρικά τεστ.
Συμβουλευτική καριέρας
Υποστηρίζουμε εργαζόμενους και ανέργους στην αναζήτηση εργασίας, παρέχοντας υπηρεσίες όπως
η σύνταξη βιογραφικού και συνοδευτικής επιστολής, η συμβουλευτική καριέρας και η προετοιμασία
για συνέντευξη επιλογής. Η επαγγελματική μας ενασχόληση με την εύρεση, αξιολόγηση και επιλογή
ανθρώπινου δυναμικού, μας έδωσε το ερέθισμα να προσφέρουμε τις πρακτικές γνώσεις και την
πολύτιμη εμπειρία μας στις χιλιάδες των ανέργων που επιθυμούν να βρουν δουλειά, αλλά και στους
εργαζόμενους, οι οποίοι επιθυμούν να αλλάξουν θέση εργασίας ή πορεία στην καριέρα τους.
Εκπαίδευση
Η διεθνής μας εμπειρία και η προσεγμένη θεματολογία, μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε
εκπαιδευτικά προγράμματα υψηλής ποιότητας που θα σας εντυπωσιάσουν. Τα εκπαιδευτικά
προγράμματά μας απευθύνονται τόσο σε στελέχη επιχειρήσεων όσο και σε ιδιώτες. Τα σεμινάρια και
τα workshop που προσφέρουμε αφορούν σε εξειδικευμένα θέματα επιλογής και αξιολόγησης
ανθρώπινου δυναμικού.
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