Zo ga je aan de slag

Teasers

Alles wat je moet weten
over de Teasers

Teasers
Deze korte testjes zijn bedoeld om te prikkelen. Waar wil je meer over weten? Waar wil je jezelf in
gaan verdiepen? Na het maken van de teasers heb je een globaal beeld gekregen over wie bent,
waar je goed in bent en waar je zou willen werken. Deze antwoorden kunnen verdieping, feedback
en reflectie stimuleren. Verdieping kun je krijgen door het maken van onze programma’s en/of
modules. Voor een daadwerkelijk toetsing van selectievragen kun je het beste onze professionele
tests inzetten.

Wat moet je weten over de
teasers?
 Korte testjes die een globaal beeld
geven over wie je bent, wat je wilt en
waar je goed in bent.
 Ze geven antwoord op:
 Wat voor persoon ben jij?
 Maak jij werk van jezelf?
 Hoe is je leervermogen?
 Waar wil je werken?
 Waar ligt je kracht?
 Waar ben jij goed in?
 Waar heb je verstand van?
 Alle vragen leiden tot een
overzichtelijk rapport waarin de
resultaten en een advies beschreven
worden
 Teasers kunnen worden gekoppeld
aan het loopbaanplatform van eelloo

Voorbeeldrapport Hoe is je leervermogen?

Voor wie zijn de teasers
interessant?
 Medewerkers die willen onderzoeken
waar ze verdieping willen of nodig
hebben.

Voorbeeldrapport Maak jij werk van jezelf?

Wat voor persoon ben jij?

Waar wil je werken?

Wat karakteriseert en motiveert jou en welke
rol neem je meestal op je? Krijg zicht op je
meest kenmerkende persoonseigenschap, je
krachtigste drijfveer en de rol die het best bij
je past.

In welke sector zou jij willen werken? Zit je op
de juiste plek? Breng je interesse in kaart
zodat je een bewuste keuze kunt maken voor
je huidige of toekomstige branche.

Tijdsindicatie: 10 minuten

Tijdsindicatie: 5 minuten

Resultaat: Dit is een korte test van 50 vragen
die je een globaal inzicht geeft in jezelf.

Resultaat: Dit is een korte test van 23 vragen
die je een beeld geeft van de sector waar je
het liefst zou willen werken.

Maak jij werk van jezelf?

Waar ligt je kracht?

Ken jij jezelf? Werk je aan jezelf? Presenteer je
jezelf? Krijg zicht op jouw inzetbaarheid, wat
korte tips om je te ontwikkelen en maak werk
van jezelf.

Weet jij waar je goed in bent? Deze test geeft
inzicht in jouw talent, zodat je dat aan
anderen kan laten zien en kan doen wat echt
bij je past.

Tijdsindicatie: 3 minuten

Tijdsindicatie: 5 minuten

Resultaat: Dit is een zeer korte test van 15
vragen die je een globaal inzicht geeft in hoe
het gesteld is met je inzetbaarheid op de
arbeidsmarkt. Ook krijg je wat korte tips om
jezelf hierin te ontwikkelen.

Resultaat: Dit is een korte test van 10 vragen
die je inzicht in je kracht geeft zodat je gaat
doen of nog meer doet wat écht bij je past en
je zo meer plezier en voldoening uit je werk
haalt.

Hoe is je leervermogen?

Waar ben jij goed in?

Leer jij snel en makkelijk? Vind jij snel de beste
oplossing voor een probleem? Deze korte test
levert inzicht in jouw beeld van je
leervermogen. Dit is géén meting van
intelligentie.

Wat zijn jouw kwaliteiten? Kun je anderen
goed overtuigen of werk je heel zorgvuldig?
Deze scan helpt je kwaliteiten in beeld te
brengen en verder over jezelf na te denken.

Tijdsindicatie: 5 minuten
Resultaat: Dit is een korte test van 27 vragen
die je een globaal inzicht geeft in hoe
gemakkelijk jij leert en hoe het is gesteld met
je redeneervermogen. Dit is géén meting van
je intelligentie

Tijdsindicatie: 5 minuten
Resultaat: Dit is een korte test van 21 vragen
die je een beeld geeft van waar jij goed in
bent. Deze scan helpt je kwaliteiten in beeld
te brengen en verder over jezelf na te denken.

Waar heb je verstand van?
Welke kennis heb jij in huis? Krijg inzicht in de
kennis die je al hebt en welke kennis je moet
onderhouden om aantrekkelijk voor de
arbeidsmarkt te blijven.
Tijdsindicatie: 10 minuten

Meer weten over Teasers?

Resultaat: Dit is een korte test met 10
hoofdvragen en maximaal 33 detailvragen die
je een globaal overzicht geeft van de kennis
die je in huis hebt van de arbeidsmarkt.

Bel ons op 088-100 47 77 of mail
naar support@eelloo.nl. Op onze
website kun je een demo aanvragen.

Hoe werkt het?

Directe link naar loopbaanportal

Met een simpel linkje en een korte test kan de
medewerker anoniem de vragenlijst invullen
en krijgt de medewerker op 1 A4 inzicht in
zichzelf. De teasers kunnen los van het
platform ingezet worden en kunnen dus op
verschillende plekken worden gelanceerd. In
een nieuwsbrief, op het intranet of op een
(virtuele) loopbaanmarkt. Een laagdrempelige
eerste stap om in beweging te komen.

De teasers kunnen ook worden gekoppeld aan
het loopbaanplatform van eelloo. Als een
medewerker een teaser heeft gemaakt en zijn
of haar rapport bekijkt dan kunnen ze direct
via een knop naar hun persoonlijke
loopbaanportal. Hier staan de uitgebreidere
vragenlijsten klaar om de verdieping in te
gaan.
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