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Szkolenie akredytacyjne TTI Success Insights
Dlaczego szkolenie?
Ukończenie szkolenia akredytacyjnego i zdanie egzaminu skutkuje otrzymaniem certyfikatu
Akredytowanego Partnera TTI Success Insights, który umożliwia współpracę i wykorzystanie
narzędzi i metodologii TTI Success Insights.
TTI Success Insights działa na rynku od ponad 30 lat. Obecnie
narzędzia TTI Success Insights są dostępne w 90 krajach i w 40
językach, na rynku polskim od 1993 roku.
TTI Success Insights pomaga organizacjom na całym świecie
najpełniej wykorzystywać potencjał i kreatywność pracowników
i wspiera menadżerów zapewniając im profesjonalne narzędzie
służące do oceny środowiska, w którym pracują. Metoda
TTI Success Insights opiera się na systemie diagnozy potencjału
pracowników, mierząc ludzkie zachowania i emocje, motywacje,
postawy, kompetencje, umiejętności sprzedaży i inne czynniki.

TTI Success Insights
działa na rynku od
ponad 30 lat,
narzędzia są
wykorzystywane w
90 krajach, dostępne
w 40 językach.

Dołącz do nas!

Podczas szkoleń uczestnicy zdobywają podstawowe umiejętności
i wiedzę w zakresie:
- przeprowadzania audytu organizacji, zespołu oraz potencjału pracownika,
- interpretowania raportów powstałych z analiz TTI Success Insights,
- budowania i prowadzenia programów i szkoleń w oparciu o uznawany na całym świecie model
TTI Success Insights.

Korzyści
Korzyści, jakie daje uczestnictwo w szkoleniu akredytacyjnym TTI Success Insights
I Stopnia - Behawior i Motywatory na stanowisku pracy:





Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania analiz personalnych, grupowych,
oceny aktualnych kryteriów /benchmarkingu/ danego stanowiska pracy i danej
organizacji.
Uzyskanie bezpłatnych materiałów pomocniczych opatrzonych własnym logo i
informacjami kontaktowymi: manuale informacji zwrotnej, zeszyty coachingu, slajdy do
wykorzystania podczas prowadzenia własnych treningów, obszerny pakiet materiałów
marke ngowych i przykładowych raportów.
Korzystne warunki zakupu analiz.
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Dla konsultantów i firm szkoleniowych możliwość bezpośredniej współpracy z TTI Success
Insights Central & Eastern Europe gwarantowanej umową partnerską.
Zdobycie uznawanych na całym świecie certyfikatów upoważniających do posługiwania
się tytułami: Cer fied Professional Behavior Analyst (CPBA) oraz Cer fied Professional
Values Analyst (CPVA).
Możliwość uczestnictwa w dalszych szkoleniach akredytacyjnych tak jak badanie
kompetencji: TriMetrix®, DNA®, benchmarking stanowiska pracy w tychże obszarach.
Przynależność do międzynarodowej sieci ekspertów TTI Success Insights - możliwość
zaangażowania w projekty globalne, obsługując firmy i sieci o zasięgu
międzynarodowym.
Dostęp do informacji i studiów przypadków najlepszych praktyk HR z Europy i świata.
Bezpłatny dostęp do administrowania własnym kontem Internet Delivery Service® (IDS)
opatentowanym przez Success Insights – oprogramowaniem online, dostępnym
24/7/365. Ponadto istnieje możliwość stosowania ankiet Success Insights w wersji na
papierze, gdy respondenci nie mają dostępu do Internetu.

Zalety i możliwości Internet Delivery Service® (IDS)
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Poufność – zabezpieczony Twoim loginem i hasłem dostęp do IDS gwarantuje całkowitą
poufność danych.
Elastyczność działania – dzięki dostępowi online możliwość pracy w dowolnym czasie
i miejscu, natychmiastowy dostęp do wszystkich danych i rezultatów analiz.
Marketing i Branding – umieszczenie własnych danych
kontaktowych, marketingowych i logo na stronach
internetowych badania oraz na drukowanych i elektronicznych
wersjach raportów - wynikach analiz.
Dostosowanie – we własnym zakresie dostosowanie zawartości
raportów w zależności od Twoich potrzeb.
CRM
bezpieczne
zarządzanie
bazą
analiz
i respondentów, łatwa komunikacja email z respondentami.
Oszczędność – możliwość łatwego konwertowania, łączenia i porównywania rezultatów
analiz w celu otrzymania różnych typów raportów.
Analityka – generowanie zestawień porównujących wyniki raportów oraz możliwość łączenia
raportów przy użyciu IDS np. tworzenie raportów grupowych dla zespołów czy organizacji.
Kolaboracja – możliwość współpracy IDS z innymi programami analitycznymi - funkcja
eksportu danych do pliku Excel.
Wielojęzyczność – dostępność analiz w 40 językach oraz darmowe i łatwe konwertowanie
gotowych raportów na inny język sprawia, że nasze narzędzia są bezkonkurencyjne, jeśli
chodzi o ilość dostępnych wersji językowych.
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Programy szkolenia
Stopień I: Certified Professional Behavior and Values Analyst – (CPBA) (CPVA)
Poznanie i praktyka analiz behawioralnych, motywatorów, umiejętności sprzedaży i
preferencji wykonywania zadań (TQ) - doskonałych narzędzi w procesie doradczym,
coachingowym i szkoleniowym.










Analizy stylu behawioralnego naturalnego i adoptowanego oraz stylu komunikacji.
Analizy personalnych zainteresowań, postaw oraz motywatorów na stanowisku pracy.
Zrozumienie modelu i czytanie (interpretacja) profili personalnych.
Zrozumienie i czytanie wyników analiz dla grup / zespołów.
Praktyka informacji zwrotnej w oparciu o raporty personalne i grupowe TTI Success
Insights.
Proces benchmarkingu stanowiska pracy, metody porównania: pracownik vs.
wymagania stanowiska pracy.
Zarządzanie raportami Internet Delivery Service® (IDS).
Praktykowanie użycia analiz TTI Success Insights.
Sprawdzenie i utrwalenie wiadomości - Egzamin.

Stopień II: Certified Professional TriMetrix® Analyst – (CPTA)
Poznanie i praktyka analiz TriMetrix®- najbardziej kompleksowego narzędzia w
procesie doradczym, coachingowym i szkoleniowym.






Analizy TriMetrix® System.
Mapa kompetencji (Personal Talent Skills Inventory).
Zrozumienie modelu i oraz interpretacja profili personalnych.
Praktyka informacji zwrotnej w oparciu o raporty personalne.
Proces benchmarkingu stanowiska pracy, metody porównania:
pracownik versus wymagania stanowiska pracy.
 Zarządzanie kapitałem ludzkim, selekcja, coaching, szkolenia,
zarządzanie talentami.
 Zarządzanie raportami Internet Delivery Service® (IDS).
 Praktyka użycia analiz TTI Success Insights®.
 Sprawdzenie i utrwalenie wiadomości - Egzamin.
Uwaga, Aby przystąpić do szkolenia TriMetrix® (CPTA) wymagane jest posiadanie certyfikatów
CPBA i CPVA.
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Formy szkolenia
Szkolenie akredytacyjne TTI Success Insights zapewniane jest przy zakupie odpowiedniej ilości
jednostek TTI Success Insights (każde badanie ma odpowiednią wagę w jednostkach). W celu
uzyskania bliższych informacji w zakresie ceny prosimy o kontakt.
Dostępne są dwu i jednodniowe szkolenia organizowane cyklicznie w wielu miastach. W celu
uzyskania dokładniejszych informacji prosimy o kontakt: biuro.polska@successinsights-cee.eu.

1. Przed szkoleniem każdy z uczestników otrzymuje od nas materiały szkoleniowe, dostęp do
personalnego badania oraz pakiet zakupionych w ramach szkolenia analiz. Zapoznając się z
materiałami, przygotowuje się do pracy z analizami.
2. Następnie odbywa się szkolenie, podczas którego uczestniczy z pomocą trenera, pogłębiają
wiedzę korzystając z otrzymanych materiałów, prezentacji i pracy w grupie. Trener wyjaśnia
wszelkie niejasności powstałe podczas studiowania materiałów.
3. Po szkoleniu przeprowadzamy egzamin - weryfikację osiągniętej wiedzy. Egzamin odbywa się
w przeciągu kilku tygodni od ukończenia szkolenia lub bezpośrednio po nim (do uzgodnienia).
4. Proces certyfikacyjny zamyka osiągnięcie odpowiednich wyników. Jeśli początkowo uczestnik
nie spełni standardów, trener TTI Success Insights udzielając informacji zwrotnej do egzaminu
pomaga w osiągnięciu wymaganego poziomu wiedzy. Osiągnięcie odpowiednich wyników
gwarantuje otrzymanie międzynarodowego certyfikatu TTI Success Insights.
Warunkiem przystąpienia do szkolenia jest przesłanie podpisanego formularza zamówienia
i umowy oraz wpłata pełnej należności za zakupiony pakiet analiz.
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Druga forma to
eksternistyczny proces certyfikacji TTI Success Insights. Szkolenie, konsultacje i
egzamin odbędą się drogą elektroniczną, materiały szkoleniowe prześlemy pocztą.
Poniżej znajdują się bardziej szczegółowe warunki dotyczące eksternistycznej certyfikacji.
1. Warunkiem przystąpienia do tego szkolenia jest przesłanie
podpisanego formularza zamówienia i umowy. Po otrzymaniu
wypełnionego formularza zamówienia i umowy o dostarczenie szkolenia,
prześlemy do uczestnika fakturę VAT.
2. Uczestnik szkolenia otrzymuje kod do personalnego badania, dostęp
do personalnego badania oraz pakiet zakupionych w ramach szkolenia
analiz.
3. Na zapoznanie się z materiałami przewidziane są 2-4 tygodnie. W tym czasie oczywiście
będziemy do dyspozycji uczestnika i oferujemy naszą pomoc telefoniczną, przez e-mail lub Skype.
4. Po tym czasie lub na życzenie uczestnika - wcześniej, drogą mailową prześlemy egzamin
certyfikujący, który należy wypełnić w określonym przedziale czasu i odesłać do nas.
W przeciągu 3 dni roboczych zostanie on sprawdzony, a nasz trener omówi wyniki (personalnie
lub telefonicznie).
5. W czasie zapoznawania się z materiałem chcielibyśmy ustalić z uczestnikiem dokładne
i najdogodniejsze terminy:
- udzielenia informacji zwrotnej do personalnego badania,
- przystąpienia do egzaminu,
- udzielenia informacji zwrotnej po wypełnieniu egzaminu; na podstawie odpowiedzi, jakich
udzieli uczestnik będziemy mogli udzielić szczegółowych informacji zwrotnych dotyczących
wyniku. Pozwolą one na weryfikację i ewentualną pomoc w uzyskaniu odpowiedniego poziomu
wiedzy.
6. Po osiągnięciu odpowiednich wyników prześlemy uczestnikowi certyfikat Success Insights.
Po zakończeniu procesu certyfikacji będziemy na bieżąco informowali Certyfikowanego Partnera
o nowościach w zakresie narzędzi, które uczestnik szkolenia poznał, będziemy dostarczali najnowsze
materiały pomocnicze do pracy z tymi narzędziami. Oferujemy również możliwość dalszego kształcenia się
i poszerzania swoich umiejętności. Zapraszamy do udziału w szkoleniu dla zaawansowanych, na którym
każdy może pogłębić swoją wiedzę z zakresu poznanych już narzędzi oraz zapoznać się z nowymi
narzędziami i systemami SI. Podczas tych szkoleń można również, bezpośrednio z trenerami/ekspertami
TTI SI, wyjaśnić niezrozumiałe kwestie i podzielić się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami na temat
naszych narzędzi.

Jednocześnie informujemy, że wybierając formę eksternistyczną uczestnik będzie miał możliwość
uczestnictwa w szkoleniu dla zaawansowanych w specjalnej cenie. Rabat można wykorzystać przystępując
do szkolenia dla zaawansowanych w wybranym przez uczestnika terminie, w okresie do sześciu miesięcy
od zakończenia szkolenia eksternistycznego; po uprzednim uzgodnieniu szczegółów z naszym biurem
TTI Success Insights.
Zapraszamy do współpracy!
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