ACE – Adjustable Competence Evaluation

Avaintekijänä ongelmanratkaisukyky
Kun rekrytoit, kuinka varmistat henkilöiden osaamisen?
Mistä tiedät, onko hakijalla kykyä tehdä oikeita johtopäätöksiä käytettävissä olevan tiedon pohjalta?
Haluatko rekrytoida ja vertailla hakijoita uudella, aiempaa tehokkaammalla tavalla?

Käytä modernia mittausmenetelmää
Adjustable Competence Evaluation (ACE) on kognitiivinen
kykytesti, joka mittaa loogista analyyttistä päättelykykyä,
toisin sanoen loogisuuteen perustuvaa
ongelmanratkaisukykyä.


ACE on adaptiivinen eli testi mukauttaa tehtävien
vaikeustasoa automaattisesti vastaajan mukaan ja
hakee näin korkeimman mahdollisen suoritustason



ACE voidaan toteuttaa turvallisesti internetin
välityksellä paikasta riippumatta, sillä tulosten
luotettavuus on varmistettavissa erillisellä
varmennustestillä



Testissä on kolme osiota: numeerinen, spatiaalinen ja
kielellinen



Osallistuja saa kirjallisen palauteraportin tuloksistaan

Miksi valita ACE?


Tunnistat nopeasti ja helposti tehtävään
tarvittavan osaamisen



Vahvistat rekrytointipäätösten laatua



ACE tarjoaa arvokasta lisätietoa asiantuntijoiden,
johtajien ja esimiesten rekrytointeihin



Selvitetään työnhakijan kykyä tehdä oikeita
johtopäätöksiä käytettävissä olevan tiedon
pohjalta



Hakijoiden vertailu on tasapuolista ja objektiivista



Työnantajamielikuvaa kohentaa myös laadukkaat
arviointimenetelmät tasokkaasti hoidetun
valintaprosessin ohella



Voit optimoida seuraajasuunnittelua

ACE – Adjustable Competence Evaluation
Varmista asiantuntijoiden, esimiesten
ja johtajien ongelmanratkaisukyky
Mitä enemmän vastuuta tehtävään sisältyy, sitä tärkeämpää
on henkilön kyky erottaa olennainen tieto ja tehdä loogisia
päätelmiä.

ACE on joustava
ACE on nykyaikainen testi, jonka voi tehdä internetissä
paikasta riippumatta. Tilanteesta riippuen testistä voidaan
valita sopivampi kahdesta tarkkuustasosta sekä painottaen
haluttuja osa-alueita numeerisista, kielellisistä ja
spatiaalisista tehtävistä.
Testin suoritusaika on 30 tai 75 minuuttia kokonaisuudesta
ja tarkkuustasosta riippuen.

Asiakkaamme kertovat
”ACE-kykytestin tulos on erittäin tärkeässä tehtäessä
henkilövalintoja asiantuntija- ja korkeamman tason
tehtäviin.
ACE ja Metis-järjestelmä vastaavat täydellisesti
laatustandardeihimme prosessien ja asiakaslupausten
osalta. ACE on helppo hallinnoida ja sen joustavuus
mahdollistaa erilaisten asiakkaiden tarpeisiin vastaamisen.”
Eva Björkgren, rekrytointikonsultti, Poolia Sverige

Yhteystiedot
Master Suomi Oy
PL 1411
00101 Helsinki

ACE on vaivaton

Puhelin 0290 300 110
info@masterfinland.fi

Testin hallinnointi, linkkien lähetys, tulosten analysointi ja
raportointi tapahtuu Metis-järjestelmässä, jonka tietoturva
on huippuluokkaa. (ISO 27001 sertifioitu data center
24/7/365 ja SSL-suojattu yhteys).

www.masterfinland.fi
www.master-hr.com

Psykometriset ominaisuudet
ACE on rakennettu EFPA:n (the European Federation of
Psychologists’ Associations) testien laatutasolle
määrittämien kriteerien mukaisesti.
ACEn luotettavuus mittausmenetelmänä on erittäin korkeaa
tasoa. Testin reliabiliteettitaso on yli 0.90.

Kieliversiot ja normit
ACE voidaan tehdä tällä hetkellä suomen, englannin, ruotsin,
norjan, tanskan, saksan, ranskan, italian ja venäjän kielellä.
Hakijan tuloksia verrataan laajaan suomalaiseen
vertailuaineistoon. Lisäksi saatavilla on usean maan omat
normi. Vertailuaineisto koostuu työikäisistä (18–70 –
vuotiaat) henkilöistä eri toimialoilta, tehtävätasoilta ja
koulutustaustoilta.

