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Kurz Perfect Match 

Počas dvojdňového interaktívneho výcviku sa naučíte viesť Perfect Match 
Interview. Vďaka nemu dokážete lepšie zladiť očakávania manažéra 
a preferencie kandidáta, a tým: 
 

 urýchlite adaptačný proces nového pracovníka, 

 predídete jeho predčasnému odchodu, 

 zvyšujete zaangažovanosť manažéra aj zamestnanca,  

 poskytnete manažérovi nástroj na rozvoj nového zamestnanca 

 

 Najbližší kurz sa koná:  

nájdete na našej stránke 

 Miesto konania: 

Bratislava alebo blízke okolie 

 Rozsah:  

2 dni (tréning)  

 Bežná cena:  

540 EUR bez DPH 

 

 

 

 
 

 

PERFECT MATCH 
AKO VYBRAŤ ĽAHŠIE, RÝCHLEJŠIE, PRESNEJŠIE  

 
Perfect Match Interview je jedinečný, a pritom jednoduchý 
nástroj, vďaka ktorému budú Vaši pracovníci zodpovední za 

nábor a výber zamestnancov  efektívnejšie identifikovať 
najvhodnejších kandidátov na ktorúkoľvek pozíciu. Tento 

unikátny nástroj si osvoja na interaktívnom dvojdňovom kurze. 

Prečo funguje? 

 PMI je založené na najnovších poznatkoch kognitívnej psychológie a 
výskumu metaprogramov v rámci NLP 

 ťažisko programu je na praktickom precvičovaní zručnosti viesť interview s 
manažérom a kandidátom 

 vďaka jednoduchému grafickému zobrazeniu vzniknú zrozumiteľné a ľahko 
porovnateľné profily 

 vďaka prehľadnému záznamovému hárku je PMI časovo veľmi úsporné (cca 
10-12 min.) 

 porovnanie profilov okamžite odhalí kritické miesta pri spolupráci 

 PMI poskytuje bázu pre komunikáciu recruitera a manažéra pred a po 
výberovom procese 

 
 

 

Po absolvovaní kurzu budete: 

 vyberať ľudí presnejšie, ľahšie a rýchlejšie 

 schopní vďaka PMI spoznať za pár minút dôležité očakávania manažéra a 
kandidáta 

 vedieť porovnať preferovaný štýl práce kandidáta s očakávania 
manažéra 

 mať vďaka PMI odporúčania pre manažéra, ako viesť a rozvíjať 
vybraného pracovníka 

 
 
 

REFERENCIE: 
„Dostala som možnosť pozrieť sa 
na výber zamestnancov z úplne 
iného pohľadu a naučiť sa nové 
obohacujúce poznatky. Teraz 
budem vedieť lepšie vtiahnuť 

manažérov do výberového procesu 
ešte v rámci identifikácie vhodných 
tipov kandidátov, pretože doteraz 

sa angažovali len v neskoršom 
priebehu a niekedy nevedeli 
povedať, prečo im kandidát 

nevyhovuje.“ 
 

Nora Božgaiová / Personalista 
SECOP, s.r.o. Zlaté Moravce 

Perfect Match 

ako vybrať ľahšie, 
rýchlejšie, presnejšie 

REZERVUJTE SI 
SVOJE MIESTO 

Viac informácii získate na 
info@adda.sk, alebo na 

našej stránke www.adda.sk. 
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