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KÉPZÉSI IGÉNYFELMÉRŐ
T Á J É K O Z T A T Ó

N E  V E G Y E N  K O N Z E R V  T R É N I N G E T !
Ha egy cég életében egy képzési sorozat nem éri el a célját, azaz azon túl, hogy jól érezték magukat a 
kollégák, konkrét számokban nem mérhető a képzés eredménye, úgy a fejlesztésre szánt kiadás, ablakon 
kidobott pénz lesz.

Nem minden ember egyforma! Kizárt, hogy egy konzerv 
képzés / tréning mindenkinek jó lehet. Ha vezetőként a legnagyobb 
problémát a képzésekkel abban, látja, hogy idő és pénz kidobás, 
akkor nem engedheti meg magának, hogy napokat töltsenek a 
munkatársai egy olyan képzésen, ami lehet nem mindenki számára 
hasznos. Talán a legrosszabb, hogy ha a kollégák, olyan képzésen 
vesznek részt, amely nem eléggé hatékony, vagy éppen nem az ő 
szükségleteikre van rászabva, akkor  a legnagyobb veszteség a 
cégnek nem csupán az az összeg amit a képzésbe ölt, hanem az 
eltelt idő!

Küldetésünkként és működésünk létfontosságú céljának a 
magyarországi cégek felvirágoztatását tekintjük, tehát konkrét számokban mérhető eredmények 
elérése.

Pontosan ezért képzési módszertanunk alappillére a képzési igényfelmérő, mellyel az adott 
személy erősségeit, gyengeségeit mérjük fel, ezzel nem csak cégre, de személyre szabott 
képzési tervet biztosítva. Ezáltal minden egyén azon a területen fejlődik, ahol neki szükséges.

Hogyan 
válasszon képzést 
munkatársainak?
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A FORRÁS
1986 óta a világ legnagyobb informatikai 

cégénél használják. A TESZT alapjául az 
szolgált, hogy a “belső ügyfél” kezelési 
rendszert alakították ki ezáltal növelve a cég 
hatékonyságát és az értékesítés volumenét. A 
céget 1986-ban vitték végig, egy olyan belső 
auditon, amely folyamat eredményeképp a 
szervezeti hatékonyságot növelték, illetve 
kialakították az ön-determinált szervezeti 
egységeket, a legapróbb elemekig, azaz a 
munkavállalókig.  Az értékesítés (csere) alapú 
s z e r v e z e t i s t r u k t ú r a l é n y e g e , h o g y 
mindenkinek értékesítenie kell a pozíciójának 
az eredményét, azaz értékes hozzáadott 
szolgáltatást (VAS) kellet létrehozniuk, amely az 
audit során meghatározásra került.

Ennek folyamatos mérésére alakították ki 
azt a tesztet, amelyet a mai napig használnak a 
szervezetben a folyamatos minőségbiztosítás 
fenntartása érdekében, és az értékesítők 
kiválasztásakor, illetve az értékesítők időről 
időre történő felfrissítésére. A teszt megmutatja 
a szervezet dolgozóinak az értékes eredmény 
(VP) eléréséhez való viszonyát.

A teszten az értékek 20 és 80 között jónak 
számítanak. 20 és -20 között függően a 
tesz tben sze rep lő egyéb é r tékek tő l , 
természetesen azok figyelembe vételével 

odafigyelést igényelnek, azaz foglalkozni 
kell velük. -20 alatti értéknél a baj oly mértékű, 
hogy természetesen a teszt többi értékének 
figyelembe vétele után - nem is biztos, hogy 
érdemes foglalkozni az egyén ilyen irányú 
fejlesztésével, hanem inkább más területen 
érdemes hasznosítani őt.

További fontos megjegyzés, hogy mivel a 
tesztet kitöltő személyek pillanatnyi lelki, 
érzelmi állapota befolyásolja az általuk adott 
válaszokat, és különböző társadalmi körökben, 
különböző kifejezések más mást jelentenek, a 
teszt nem értékelhető önmagában, azaz 
szükséges egy személyes elbeszélgetés a 
személlyel, amely soràn kiderülhet nem az 
esetleges apróbb félreértések, ezáltal a teszt 
elemzése sokkal precízebbé válik. 

Fontos az is, hogy a személyek mindíg 
visszajelzést kapjanak az általuk kitöltött 
tesztel kapcsolatban, de nem úgy, hogy 
megmutat juk a grafikont , fe lh ív juk a 
figyelmüket a gyenge pontokra, és aztán 
megyünk tovább, hanem minden esetben egy 
átfogó tájékoztatást kell adni az egyénnek a 
teszt működéséről, céljáról és összhangba kell 
hozni azzal, amit ő magáról gondol.

KÉPZÉSI 
IGÉNYFELMÉRŐ
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A grafikonon látható 37.78-as bizonyosság azt jelzi, hogy kellően nyitott, mégis stabil egyénnel 
állunk szemben, ami a munkájára vonatkozik. 
Egy olyan egyén grafikonja ez, aki mindamellett, hogy nagy mennyiségű munkájához szükséges 
tudással - tapasztalattal rendelkezik, nyitott, érdeklődő, vágyik új dolgok megtanulására. Ezért Őt 
érdemes fejleszteni, van benne lehetőség. 
A következő három pont a termék ismeret - termék szeretet - cég hűség: 
Ezek az értékek az egyén tesztjén magas tartományban vannak, ami azt jelzi, hogy Ő maga, 
cégbe vetett hite erőteljes, illetve a vezetőjével sem lehet olyan nagy baj, mert nem csúsznak le 
ezek az értékek. 
Személyes konzultáció során az egyén elmondta, hogy inkább a munkájába vetett hite, és az 
önmotivációja dominál ezeknél az értékeknél. 
Az egyén stabilitásával, tudásával automatikusan jó példa az ebben a pozícióban lévő 
munkatársai számára. 
A 37.5-ös új ügyfél szerzési érték, és a vele kb. egy magasságban lévő 38.71-es értékesítési 
készség azt jelzi, hogy ha az egyénnek értékesítőnek kellene lennie, akkor azzal is jól 
megbirkózna, azaz képes új gondolatok, vélemények, ötletek átadására, akár új emberek számára 
is, képes megszólítani azokat. 
Az egyén egy csoportban “hatásközpontként” működhet. 
A 6.67-es nehéz ügyfél kezelési érték alapján, egészen addig jó kommunikációt tud fenntartani, 
amíg nem kezdenek el vele kekeckedni, amíg az történik amit ő szeretne. Ha szembe mennek 
vele, könnyen elveszti a türelmét, és csak kipihentség vagy fáradtság kérdése, hogy tudja-e 
irányítani a helyzetet. Ez az a pont, ahol az egyént alapos kommunikációs képzéssel fejleszteni 
lehetne (professzionális kommunikációs készség, viselkedési modellek, kurzus). 
A terhelhetőség (60-as) azt jelzi az egyén esetében, hogy nyugodtan komfortosan érzi magát a 
munkakörében, hamarosan új kihívások elé nézhet. 
Az 57.14-es kommunikációs készség alapján, az egyén nem csak jól tud figyelni, hanem 
határozott közlésekre is képes, amelyek hatékonyan segítik vezetői munkáját. 
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Nézzük elsőként a bizonyosság oszlopot

+20 alatt az egyénnek lehet, hogy van tudása kommunikációval, 
értékesítéssel, stb.-vel kapcsolatban, de ezt valamiért nem meri használni, 
vagy nem tudja használni. Ezáltal, a sikeressége rendkívül esetleges azaz, 
megérzésekre hagyatkozik, ami persze nem rossz, de sajnos ezen kívül más 
támpontja nincs  is. Ilyenkor fordul elo ̋ az, hogy ha nem sikerül egy üzlet, 
akkor egy misztikus erő vagy az ügyfél idiotizmusa okozta az egészet. Ez 
nem összetévesztendo ̋ a magas bizonyosággal, ahol az egyén biztosan 
állítja, hogy az volt a baj, hogy valami nem volt megfelelő a körülmények 
együttállásában, de ő biztosan tudja, hogy mindent jól csinál.

+80 fölötti bizonyosság esetén, az egyén mindent tud. Az egyénnek 
úgynevezett tudom gátja van. Nem kíváncsi semmire és nem is  akar tanulni 
semmit. A bizonyosság pont azt mutatja meg, hogy az illetőnek van e akár 
tanult akár saját maga által kidolgozott tudás háttere a további vizsgált 
kérdésekkel kapcsolatban. Azaz, ha az illető erős bizonyossággal rendelkezik 
afelől, hogy az értékesítés során rendkívül fontos  az ügyfél lábára lépni, és  ez 
egy kipróbált, bevált módszere, akkor bármit mondhatunk neki, és bármilyen 
ügyféllel is  találkozhat, o ̋ mindíg rá fog lépni az ügyfél lábára. 
Megfogalmazhatjuk ezt úgy is, hogy van valamiféle technológiája, vagy 
trükkje amelyet beváltnak, hatékonynak tart. 

20-as környéki bizonyosságnál az egyén nyitott a tanulásra és 
természetesen a személyes  interjú során is ezt fogja mondani. 80 körüli 
bizonyosság esetén a személy tudom dugója nem enged számára új 
megoldásokat alkalmazni. A bizonyosság az az érték, amely a teszt gerincét 
képezi. A összes többi értéket ehhez hasonlítjuk. A fő kérdés, hogy körülbelül 
egy sávban van e az adott érték a bizonyossággal. 

A termékismeret/termékszeretet/céghűség hármas 

Ezeket a tényezőket egyként kell értelmeznünk. Amely azt jelenti,hogy a 
személynek van e átfogó elképzelése annak a szolgáltatásnak, munkakörnek 
a céljáról, amelynek az o ̋ általa képviselt szervezeti egység végez. Tehát 
mennyire tudatosan dolgozik egy magasabb rendu ̋ cél irányába, azaz a 
szervezeti egység céljai elérése érdekében vagy csak a napi teendőkön akar 
túl lenni. 
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Az új ügyfélszerzés / Proaktivitás

Azt jelenti jelen esetben,hogy a személy mennyire cselekvő, tehát 
mennyire keresi önmaga a szervezetben felmerülo ̋ megoldandó feladatokat 
és az ezekért való teljes felelőségvállalása milyen szinten van, értékesítőként 
az eladásban vadász vagy inkább kertész.

Nehéz ügyfélkezelés / Reaktivitás

A nehéz ügyfélkezeléls  a dolgozók esetében az ügyfelekkel való 
konfliktusokat, kifogáskezeléseket, a kommunikációjukban felmerült 
nehézségeket mutatja meg. Tehát az adott egyén , mennyire képes 
azonosulni, megérteni és megoldani az ügyfelekkel / kollégákkal való 
kommunikációt és konfliktus helyzeteket. 

Terhelhetőség

Azt szemlélteti a  grafikonon, hogy az adott egyén mennyire használja ki 
az erőforrásait. Tehát kire lehet még új feladatokat bízni és  ki az, aki a 
legoptimálisabban használja ki az erőforrásait.
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Értékesítési készség / Szuggesztív hajlam

A felmért egyéneknél azt jelenti, hogy mennyire tudják elfogadtatni 
akaratukat, nézo ̋pontukat az ügyfelekkel/ kollégákkal szemben. Azaz 
mennyire tudnak értheto ̋en és hatást gyakorolva kommunikálni az 
ügyfelekkel, kollégákkal.

Kommunikációs készség

A kommunikációs készség megmutatja, hogy a dolgozók milyen módon 
és milyen szinten tudnak kommunikálni, ezáltal információkat közölni, 
cserélni. 

Amit mindenképpen fontos megemlíteni, hogy az értékek önmagunkban, 
egyenként csak irányadóak. Egy komplex technikai elemzés segíségével a 
különbözo ̋ értékek együttállását vizsgáljuk, ez alapján különbözo ̋ 
“szindrómák” meglétét. 

Mindemelett rendkívül fontos amit a személyes beszélgetés  során az 
egyén mond/mondott, mert abból is kiderül/kiderülhet, hogy milyen 
nézőponttal közelítette meg a teszt kitöltést, ezáltal a  személyről alkotott kép 
tovább finomodhat. 
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1. A munkatársak kitöltik a 90 kérdésből álló tesztet.
Ezzel a tesztel felmérem a hallgatók képességeit, értékesítési, kommunikációs stb. szempontból.

2. Minden munkatárssal személyes igényfelmérést végzek. (kb. 30 perc)
Amelyből megtudom, hogy mik azok a pontok, amire oda kell figyelni, esetleg fejleszteni kell, 
ahhoz hogy a munkájuk hatékonyabbá, eredményesebbé válljon.

3. Visszajelzés a vezetőnek.
Itt visszajelzést adok a vezetőnek a munkatársakról, pontos igényekről.
A felmerült problémás területeket több  módon, képzéssel vagy egyszerű kommunikációval lehet 
kezelni.

Üdvözlettel,

Szerepi Zsolt 

contact@szerepizsolt.hu
+36 70 65 65 000

SZOLGÁLTATÁS MENETE
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