
Organizasyon
Yapısı 

Karakter
Analizleri

Kariyer
Planlaması

Psikoloji, koçluk ve örgütsel yönetim alanındaki tecrübelerimizi çözüm ortaklarımızıla sizlerin insan kaynakları 
ekibinizle bütünleştirecek değerlendirme merkezi hizmetimizi size özel belirlediğimiz adımlarla sunuyoruz. İç Terfi, 
Yıldız Çalışanlar ve Gelişim Planları yapabilmek istediğinizde hem sayısal hem sözel yöntemlerle derinlemesine bir 

analiz yapıyor, çalışanlarınızın bizimle teması sürecinde profillerini çıkararak bünyenizdeki güçlü ve gelişim 
yönlerine dair detaylı bir rapor sunuyoruz.

ŞİRKETİNİZE DEĞER KATAR: ODS CONSULTING GROUP

odsdanismanlik.com / ods.consulting
info@odsdanismanlik.com /odsdanismanlik

İTALYA

+39 338 422 50 93

AVUSTURYA

+43 660 237 36 38
RUSYA

+7 921 775 92 22
KUZEY AMERİKA

+1 310 987 52 52

ANKARA MERKEZ OFİS

Kızılırmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. 
Next Level Loft Ofis 
No: 4/44 Çankaya, ANKARA / TURKEY
+90 312 466 71 44

İSTANBUL OFİS

FSM Mah. Balkan Cad.
Just Work Ofis (Meydan AVM) No: 62A Ofis
No: 419 Ümraniye, İSTANBUL / TURKEY
+90 216 688 08 63 

Değerlendirme
Merkezi



Değerlendirme
Merkezi

Her zaman yeni ve öncül yöntemleri kullanmak, insan hayatını çalışmalarımızın merkezine koymak ve hizmet 
verdiğimiz firmalarla uyumlu bir takım çalışmasına imza atmak başlıca değerlerimizdir. 

DEĞERLERİMİZ

Firma performansını arttıran İnsan Kaynağının değerlendirimesine organizasyon yapısının analizi ile başlıyoruz. 
Takibinde sizinle belirleyeceğimiz planlar doğrultusunda detaylı görüşmeler, roleplay’ler, kişilik testleri, karakter 
esnekliği gibi çalışmalar ile detaylı raporluyoruz. Nasıl mı?

ÇÖZÜMLERİMİZ

Müşterinin katılım sağlayacağı ve aktif rol alacağı bütünsel bir uygulama ile pozisyon analizleri ile sürece girip ODS 
Danışmanlık olarak size atamasını yağacağımız çözüm ortağınız ile sürecin sonuna kadar detaylı olarak her bir tespit 
ve sonuçları önce keşfetme sonra irdeleme fırsatını sunuyoruz.

METODUMUZ
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İlgili kadronun görev tanımlarının ve organizasyondaki yerinin analizi 

Değerlendirilecek kadroda çalışan kişi ve kişinin etki alanının analizi

1

2

Bize özel yöntem ve tekniklerle çalışanın değerlendirilmesi 3

Tüm analizlerimizi geribildirim toplantıları ile birbirini destekleyen ve desteklemeyen yanları ile raporlayak sunuyoruz.4

**Tüm çalışmalardan elde edilen sonuçlar firmalara yapıcı geribildirimlerin yer aldığı detaylı bir formatta raporlanmaktadır.

Anketler Mülakatlar Geçmiş dönem 
şirket kayıtları 
(performans vb.)

İstatistik

360 Derece 
değerlendirme

Çok faktörlü kişilik 
testleri

Değişime açıklığı 
belirten 
esnek-karakter 
analizleri


