
 Психометрични тестове  
в процеса на подбор на кадри 

Представяне на тест Self Awareness 



 15 годишен опит в сферата на стопанския и трудов мениджмънт 

 Цялостен комплекс от услуги в сферата на развитието на персонала 

 Водеща организация в реализирането на проекти финансирани по ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ 

При изпълнението на всички дейности 
свързани с развитието на персонала, 
екипът от специалисти на Персонал 

Холдинг използва иновативен модел за 
диагностика на личностния потенциал, 
разработен от Центъра по психометрия 

към Университета в Кеймбридж. 

 Подбор на персонал 

 Професионално ориентиране 

 Администриране на персонал 

 Обучение и квалификация 

 Проектно консултиране 

 Трудова медицина 



Предизвикателства  

при подбора на персонал 
 Да изберем точния човек за точната позиция 

 

 Да изберем точния човек за точния екип 
 

 Да изберем един измежду няколко отлични 
кандидата 
 

 Да изберем кандидат с висок потенциал за развитие 
и успех - днешният стажант е утрешния мениджър 
 

 Да добием основна информация за начина, по който 
да взаимодействаме с бъдещия служител 
 

 Да намерим подходящото съотношение между 
технически умения и личностни качества 
 

 Да предизвикаме желание у кандидата да работи с 
нас 



Етапи в процеса на подбор 

Нужда от 
персонал  

Възможности 
за 

назначаване 

Изготвяне на 
обява 

Публикуване 
на обява 

Обработка на 
кандидатури 

Избор на 
потенциални 

кандидати 

Интервюта, 
тестване, 

препоръки 

Избор на 
кандидат 

Назначаване 

Въвеждане 
на новия 
служител 

Последователност 
от целенасочени 

дейности 



Психометрични тестове 

 Определение: 

• разлики в човешката индивидуалност  

• личностни характеристики 

• стил на поведение в определена ситуация 

• потенциал за развитие  

• не измерва интелектуалния капацитет. 

 

 Характеристики: кратък въпросник със затворени 

въпроси или избор на най-вярно твърдение – 10-15 

мин. – Майерс-Бригс 

 

 Видове: личностни и за умения 



Психометрични тестове 

 

 Предимства:  

 по-високо качество на процеса;  

 намален риск;  

 нисък разход. 

 

 Недостатъци :  

 не отразяват моментното състояние;  

 недостатъчни като единствен метод за подбор;  

 малко полезни за длъжности с рутинни дейности. 



Тест Self Awareness 

 Онлайн базиран тест за самооценка на личносния потенциал 
 

 Психометрична система разработена на базата на DISC 

теорията на Уилям Молтън Марстън 
 

 Валидирана от Центъра по психометрия на Университета в 

Кеймбридж 
 

 Всеки тест е уникален 



Какво анализира тестът 

 Меките умения на личността; 
 

 Силните страни и стила на работа на служителя; 
 

 Степента на съвместимост на изследваното лице със 

заеманата работна позиция; 
 

 Мотивацията за труд и ангажираност към работата; 
 

 Скритите личностни заложби в професионален план на всеки 

служител; 
 

 Стилът на учене; 
 

 Индивидуалният подход към придобиване на знания и 

умения за обучение. 



Четири типа личности: 

Driver, Influencer, Steadier, Calculator 



Различен тест  

за всеки кандидат 



Системата генерира  

30 различни доклада 

 Коментар за кандидата; 

 Профил на предприемаческите умения; 

 Подход към придобиване на нови знания и умения; 

 Лидерство и стил на управление; 

 Взаимоотношения с другите; 

 Подход към света на работата. 

 

 



Приложения на теста 

 Изготвяне на обява за работа 

 Избор на кандидати за дадена позиция 

 Групиране на екипи за работа и за учене 

 Подбор на преподавател за конкретна учебна група 

 Кариерно ориентиране 

 Система за промотиране на персонал 

 Помощен инструмент в процеса на съкращения - outplacement 



Job Matching 
 

 Съпоставка между посочените от работодателя търсени качества 

и умения и резултатите на отделните тествани кандидати 

 



Индекс на хармония при 

преподаване 

 Съпоставяне на стила на преподаване на преподавателя и стила 

на учене на лицата 

 



Примери за практическо 

използване на системата 



Благодаря за вниманието!!! 


