
Wervingstest van: DUVAL Alexandrine

COMPANY FR

Titel van de functie: Employé(s)
Dienst: Others
Positie status: Employee
Ref. van de test: QTR48
Datum van de test: 2020-02-12

Contact: Mr. DUPONT
Functie: DRH
E-mail adres: fr@quantest.eu

Algemeenheden van de kandidaat

id Geteste gegevens Vermeldingen

1  Verklaarde identiteit Het is in orde
2  Burgerlijke staat verklaard Het is in orde
3  Verklaarde studies Niet helemaal, maar aanvaardbaar
4  Beroepservaring verklaard Er is een probleem

Sociale intolerantie

id Geteste criteria Vermeldingen

5  Intolerantie voor de vrijheid van godsdienst Geen
6  Intolerantie voor de westerse cultuur Onbeduidend

Persoonlijke levenssfeer: 11 punten / 20 entspricht 55% 

id Geteste criteria Punten/5 Vermeldingen
7  Fysieke conditie 2 Lage fysieke conditie
8  Psychologische toestand 3 Huidige en redelijk goede

psychologische toestand
9  Verslavingen (alcohol, …) 3 Ervan geniet zonder ervan af te hangen
10  Integriteit 3 Kan kleine vrijheden overeenkomen

Professionele sfeer: 36 punten / 75 entspricht 48%

id Geteste criteria Punten/5 Vermeldingen

11  Nuttige ervaring voor deze positie 2 Hiaten in de voorbereiding die nodig zijn
voor deze positie

12  Houding ten opzichte van veiligheid
op het werk

2 Is vaak in strijd met
veiligheidsinstructies

13  Houding ten opzichte van de kwaliteit
van het werk

2 Nauwkeurigheid en onstabiele zorg.
Niet altijd betrouwbaar

14  Organisatie van zijn werk 2 Orde en benadering aan de grenzen
van het aanvaardbare. We moeten het
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in de gaten houden
15  Produktiviteit 3 Redelijk werksnelheid
16  Verantwoordelijkheidsbesef 1 Verantwoordelijkheid is de minste van

zijn zorgen
17  Geest van initiatief 3 Hij doet het redelijk goed
18  Sociaal gedrag op het werk 1 Neemt geen genoegen met de ploeg,

noch met iemand
19  Motivatie en interesse op deze

functie
3 Goede motivatie voor deze functie

20  Tevredenheid op middellange termijn
(1 jaar)

4 Goede motivatie

21  Tevredenheid op lange termijn (5
jaar)

3 Bevredigende motivatie

22  Professionele beschikbaarheid 3 Aanvaard soms om buiten de uren te
werken

23  Aanwezigheid en stiptheid op het
werk

3 Is in het algemeen gemiddelde

24  Capaciteit om zijn knowhow te delen 1 Houdt niet van het delen van kennis
25  Capaciteit om collega's te

beïnvloeden
3 Slaagt het meestal in om zijn instructies

door te geven

Pictogrammenlegende

De aanwezigheid van het criterium wordt aanzienlijk bevestigd.

Een criterium gekenmerkt door de vermelding "bevrediging" is een indicator van
mogelijke insufficiëntie voor de functie.

Dit criterium kan geen bevestiging vinden

QUANTEST, aanwervings- en outplacementbureau erkend door het Departement
Werkgelegenheid en Werkvergunningen van het Waalse Gewest onder de referenties W.RS.1506
en W.SO.1506
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