Společnost cut-e je vedoucí společností světového i domácího trhu v oblasti vývoje,
designu a implementace odborných psychometrických online testů a dotazníků.
Nástroje cut-e jsou od počátku vyvinuty pro oblast řízení lidských zdrojů a každoročně
je jimi hodnoceno přes 4 miliony osob, ve více než 70-ti zemích a 40-ti jazycích.

Proč my?
Poskytujeme chytré, inovativní a mimořádně efektivní online řešení. Našim zákazníkům
šetříme čas, peníze a přinášíme technologii, díky níž nacházejí a udržují schopné a motivované zaměstnance. Spojujeme psychometrii, špičkové technologie a profesionální poradenské služby. Rozumíme potřebám našich klientů, a to jak po stránce odborné, tak i finanční.
Při vývoji spolupracujeme jak s našimi klienty, tak s předními univerzitami a odbornými
institucemi. Ke všem našim nástrojům jsou k dispozici studie validity a reliability. Lokální
rozsáhlé a aktuální normy jsou samozřejmostí. Díky internímu týmu vědců, stejně jako
externím a nezávislým odborným poradcům vždy držíme krok s aktuálním vývojem v
oblasti HR diagnostiky a zajišťujeme prvotřídní kvalitu našich produktů a služeb.
Důkazem je stále větší množství společností, organizací a poradenských firem, které
v praxi používají řešení cut-e.
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Produkty

Dotazníky
Úspěch jakékoli pracovní pozice je dán klíčovými kompetencemi – schopnostmi, jimiž musí
zaměstnanec disponovat. Interpersonální a komunikační schopnosti člověka, jeho pracovní styl a
jeho postoj k problémům a výzvám, jsou pro dlouhodobý pracovní úspěch skutečně často důležitější,
než samotná profesní znalost a zkušenost.
Dotazníky cut-e měří přímo ty kompetence/schopnosti/motivační faktory, které jsou klíčové pro
danou pozici a tím i zásadní pro rozhodnutí v rámci náboru či rozvoje zaměstnanců.

Dotazníky vyvinuté společností cut-e jsou krátké a uživatelsky příjemné, ale zároveň poskytují
podrobné, spolehlivé a vysoce přesné výsledky. Spolu s testy schopností jsou integrovány do jediné
online platformy – cut-e mapTQ – trvale dostupné prostřednictvím internetu, bez nutnosti instalace
software či nákupu hardware.
Testy schopností
Zkušenost i vědecké průzkumy ukázaly, že testy schopností dokáží spolehlivě určit dlouhodobý
pracovní úspěch. Žádný jiný nástroj neposkytuje takovou přidanou hodnotu pro personální
rozhodování, se srovnatelnou mírou potřebného úsilí, času a investic.

Všechny testy společnosti cut-e jsou vyvinuty takovým způsobem, aby je bylo možné absolvovat bez
přítomnosti administrátora. Testy tak nemusí být použity pouze pro identifikaci a rozvoj potenciálu,
ale také pro účinnou online preselekci v rámci náboru. cut-e nabízí více než 50 testů schopností a
znalostí, ve 40-ti vzájemně provázaných jazykových mutacích, pro různé skupiny zaměstnanců.

Poradenské služby

Naše služby jsou zaměřeny na konkrétní potřeby klientů týkající se zejména náboru a rozvoje
zaměstnanců. Nejprve se vždy ujistíme, zda plně chápeme očekávání a cíl našich klientů. Poté
společně s nimi vybereme řešení z široké palety našich již existujících produktů, nebo na zakázku
vyvineme produkt nový, zcela šitý na míru jejich potřebám. Úzká spolupráce s našimi klienty, sdílení
znalostí a zkušeností, stejně jako otevřenost k nekonvenčním nápadům – to jsou principy spolupráce,
na nichž stavíme.

cut-e nabízí odborné poradenství týkající se využití online assessmentu a rozvoje v řadě oblastí. To
se zejména týká: efektivního předvýběru zaměstnanců (pozitivní či negativní preselekce, pohovory
zaměřené na kompetence), jejich náboru a rozvoje, dále vývoje a implementace assessment a
development center, nastavení procesu talent managementu, tvorby kompetenčních modelů (profilů)
a systému rozvoje zaměstanců, 360° zpětné vazby.

Někteří z našich klientů na regionu CEE

cut-e je vedoucí společností světového i domácího trhu v oblasti vývoje, designu a implementace
odborných psychometrických online testů a dotazníků určených pro nábor, výběr a rozvoj zaměstnanců. Nástroji cut-e je každoročně hodnoceno přes 4 miliony osob, ve více než 70-ti zemích a
40-ti jazycích. cut-e nabízí unikátní kombinaci odborné psychodiagnostiky, moderních, inovativních
online technologií a profesionálních konzultačních služeb. Chytrá, validní a preferovaná řešení
cut-e znamenají pro klienty okamžitý finanční a odborný přínos.

E-mail: info.czech@cut-e.com
www.cut-e.cz
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LMC (www.jobs.cz; www.prace.cz), KPMG, TPCA, ŠkoFIN, STILL, ČEZ, Electroworld, Zentiva, ČSOB,
Commerzbank, Holcim, Hyundai, NISSAN, RPG RE, TESCO, Deloitte, PSA, Česká spořitelna a.s.,
Marimex, ISG Personalmanagement…

