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Annerie van der Sterre
Reusel 17
5751 WL Deurne
06-51664784
info@atmaram.nl
www.atmaram.nl

Meer informatie
Neem vrijblijvend contact met ons op
om de mogelijkheden van de
Atmaram persoonlijkheidstesten
in uw (werk)situatie te bespreken.

Persoonlijkheidstesten
Vergroot uw succes & Voorkom kosten

Kent u de nuances tussen succes en falen?

Wanneer persoonlijkheidsvragenlijsten inzetten?

• Waarom hebben sommige mensen weerstand tegen veranderingen terwijl

Door het complete aanbod, zijn de tools breed toepasbaar en worden

anderen het juist opzoeken?
• Waarom nemen bepaalde mensen makkelijk de leiding op zich
en geven anderen er de voorkeur aan leiding te krijgen?
• Waarom zijn sommige mensen zo flexibel en hechten anderen
aan procedures?

gebruikt ter ondersteuning bij:
• Selectievraagstukken
• Management-, personeels- en talentontwikkeling
• Coaching en persoonlijke ontwikkeling
• Conflictmanagement

Persoonlijkheid van mensen beïnvloedt hun gedrag en dit hangt direct

• Teambuilding en teamcoaching

samen met de werkprestaties. Als u een nieuwe medewerker aanneemt wilt

• Verzuimpreventie

u er zeker van zijn dat het de juiste is en als u investeert in
de ontwikkeling van uw medewerkers of iemand een promotie geeft, wilt u
dat deze investering ook rendement oplevert voor iedereen.

Persoonlijkheidstesten van Atmaram:

Voor wie:
Atmaram ondersteunt met haar instrumentarium zowel HR professionals,
managers, trainers en coaches als individuen.

voorspellers van succes
Met de juiste instrumenten stelt u op eenvoudige wijze vast of een

Online: snel en gemakkelijk

medewerker de juiste competenties heeft om succesvol te kunnen zijn

De instrumenten van Atmaram zijn allemaal online beschikbaar en dus snel

in een functie en past binnen de organisatiecultuur. Atmaram gebruikt

inzetbaar. Na een gedegen analyse waarbij de relatie wordt gelegd tussen

diverse instrumenten om de individuele prestaties van medewerkers af te

de vraag en de resultaten, vindt de terugkoppeling altijd plaats tijdens een

stemmen op de bedrijfsdoelstellingen. De tools bieden leidinggevenden de

persoonlijk gesprek.

kans om hun medewerkers beter te motiveren, aan te sturen en naar hun
beste vermogen in te zetten. Zij geven zicht op wat mensen activeert en
motiveert om beter te werken. U krijgt antwoord op de vraag hoe u
getalenteerde medewerkers kunt binden en boeien en hun
ontwikkelingsmogelijkheden kunt benutten.

www.atmaram.nl

