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ThomasSystemet är representerat i mer än 100 länder.  Nästan 2 miljoner analyser genomförs årligen.   
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Våra verktyg

ThomasSystemet 

Befattningens Profil Analys,  ThomasBPA, 

ger dig möjligheten, att profilera den 

befattning du rekryterar för. Precis som 

ThomasPPA hjälper dig förstå en indi-

vids arbetsrelaterade egenskaper, hjäl-

per ThomasBPA dig också att identifiera 

en befattnings beteendemässiga krav. 

Du jämför sedan PPAprofilen med 

BPAprofilen för att bedöma hur väl den 

aktuella personen passar i rollen. 

Job profıling

Person Profil Analys, ThomasPPA, ger en 

korrekt överblick av en individs arbetsre-

laterade beteende. Den ger svar på frågor 

såsom: vilka är personens styrkor och 

förbättringsområden? Hur kommunicerar 

personen? Vilka är motivations-

faktorerna? 

ThomasPPA används med fördel till bland 

annat rekrytering, introduktion,  

coachning och utveckling.

Anpassad Thomas360 är ett lättillgängligt, 

webbaserat verktyg som ger en objektiv 

och ärlig feedback från exempelvis   

kollegor, chefer och teammedlemmar.

Rapporten presenterar en informativ bild 

av en persons kompetens i sin befattning. 

Teamanalysen, TAS, visar hur teamet 

fungerar i form av teamroller. Den ger 

förståelse för de problem som kan  

uppstå, personlighetsrelaterade  

konflikter och kommande utmaningar 

som måste hanteras.

Användandet av teamanalysen ger insikt 

i både teamets beteende och struktur, 

styrkor och begränsningar samt den roll 

varje individ spelar i teamet. 

ThomasTST/GIA mäter en persons   

flytande intelligens – hans/hennes 

utbildningsförmåga och   

inlärningshastighet.

ThomasTST/GIA är ett pålitligt, noggrant 

och normerat verktyg för att identifiera 

hur snabbt en person kan lära sig och be-

hålla nya färdigheter och procedurer.

Akademiska prestationer, som onekligen 

utgör en stor faktor i urvalsbeslut, är inte 

ett effektivt mått på en persons intellek-

tuella förmåga och potential. ThomasTST/

GIA mäter personernas förmåga att lära 

och hur de kommer att svara på utbild-

ningsprogram. Det är tillämpbart för 

människor på alla nivåer. 

Deltesterna består av Perceptuell snabb-
het, Slutledningsförmåga, Numerisk 
snabbhet, Arbetsminne, Orienterings-
förmåga och Ordförståelse.

eRecruit är ett onlinesystem med 
inbyggda rekryteringsverktyg, samlade 
på ett ställe. Det ger en förenklad 
rekryteringsprocess tillgänglig för alla. 

Med eRecruit kan du skapa och lansera 
platsannonser, förse dina sökanden 
med en enkel online ansökningsprocess 
inom den egna jobbportalen, sålla 
ansökningar, granska och utvärdera 
kandidater och fatta rekryteringsbeslut.

Våra verktyg ger insikt i dina medarbetares 
potential, vad som motiverar dem, vilka 
som är deras huvudsakliga styrkor och 
begränsningar. De ger en högre grad av 
säkerhet i alla dina medarbetarrelaterade 
frågor.

Trait Emotional Intelligence 

Questionnaire mäter emotionell 

intelligens. TEIQue talar om hur bra 

dina medarbetare förstår och hanterar 

sina egna, såväl som andras känslor och 

hur de använder denna kunskap för att 

hantera relationer.
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