ThinkBox - RESURSA DE LEADERSHIP ONLINE HOGAN
Gândirea tradiţională poate fi un lucru bun. Hogan ThinkBox este o resursă de
leadership online superioară, care include rezultate din Profilul de Personalitate
Hogan şi Profilul de Dezvoltare Hogan. Consolidaţi-vă punctele forte, exploraţi
potenţialele limitări şi maximizaţi potenţialul carierei cu instrumentele noastre
personalizate de instruire şi dezvoltare.
- Disponibil oriunde, oricând prin abonament web
- Căutare după competenţă, chestiuni manageriale sau scale Hogan
- Dimensiuni adecvate, dinamic, multi-media
- Uşor personalizabil pentru competenţele organizaţiei dumneavoastră

HART Consulting este distribuitorul oficial al Hogan Assessment Systems pentru România
şi Republica Moldova. Pentru mai multe informa ţii sau comenzi, vă rugăm să sunaţi la
021.310.54.57, e-mail: consulting@hart.ro, web: www.hart.ro.

Business Psychologists

Hogan ThinkBox este o bibliotecă de resurse de învăţare care oferă instrumente puternice, utile,
pentru angajatul ocupat din ziua de astăzi. ThinkBox include recomandări experte succinte,
experienţă şi modele relevante, cu sute de resurse de dezvoltare concrete, dinamice, care
funcţionează coroborate cu rezultatele HPI şi HDS ale unei persoane. Întreaga bibliotecă este uşor
personalizabilă pentru competenţele organizaţiei, oferind resurse relevante, pe loc.
Vizitaţi www.hoganassessments.com/ThinkBox pentru informaţii suplimentare.
Personalizat – Toate resursele sunt organizate după competenţă, aspect managerial sau
scală Hogan şi pot fi personalizate pentru orice competenţă sau cadru de leadership.
Personal – Un modul de dezvoltare personală robust este integrat în ThinkBox, care permite
persoanelor şi instructorilor să gestioneze progresul de dezvoltare
Complete – Scrise pentru utilizarea minimă cât şi maximă a peste 60 de competenţe de afaceri
şi leadership.
Practice – Fără sfaturi „umflate”. Recomandările sunt realiste, practice şi furnizează ghidare
pas cu pas asupra acţiunilor practice care pot fi întreprinse.
Utilă – Instruirea pas cu pas oferă asistenţă cum să vă instruiţi angajaţii. Instruirea personală
corespunzătoare este individuală şi intuitivă.
Eficientă – Foloseşte instruire cognitiv-comportamentală, o metodă care s-a dovedit mai
eficientă decât abordările tradiţionale ale schimbării comportamentale.
Practice – Oferă linii directoare şi modele pentru probleme comune de management şi
leadership.
Economie de timp – Elementele setului de instrumente includ documente şi prezentări care
pot fi personalizate şi schimbate după caz.
Rapide – Toate videoclipurile au între 2 şi 6 minute şi oferă recomandări directe cu privire la
subiectele relevante pentru competenţele dumneavoastră.
Competente – Toţi prezentatorii sunt consultanţi, profesori universitari şi lideri de afaceri
experimentaţi.

