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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι Δρ. Joyce και Robert Hogan άλλαξαν την άποψη που παραδοσιακά και για 
δεκαετίες επικρατούσε στην ακαδημαϊκή κοινότητα, και έγιναν οι πρώτοι που 
επέδειξαν την επίδραση της προσωπικότητας στην αποτελεσματικότητα των 
επιχειρήσεων. Η Hogan, που ιδρύθηκε το 1987, πρωτοπόρησε στην χρήση 
αξιολογήσεων προσωπικότητας, με σκοπό την βελτίωση της απόδοσης στην 
εργασία.

Η ναυαρχίδα της Hogan, το Hogan Personality Inventory, ήταν η πρώτη μέθοδος 
αξιολόγησης της φυσιολογικής προσωπικότητας που σχεδιάστηκε ειδικά για την 
επιχειρηματική κοινότητα και το Ερωτηματολόγιο Hogan Development Survey 
ήταν η πρώτη μέθοδος αξιολόγησης που έγινε με στόχο την διάγνωση πιθανών 
ρίσκων στην απόδοση και αναπτύχθηκε εκτός των καθιερωμένων μοντέλων 
αξιολόγησης προσωπικότητας.

25 χρόνια μετά, η Hogan δεσμεύεται στο ίδιο πνεύμα καινοτομίας και έμφασης 
στην επιστήμη, γεγονός που την έχει βοηθήσει να αναπτυχθεί από μια εταιρία 
εκδόσεων τεστ με τέσσερις υπαλλήλους, σε έναν από τους πιο πετυχημένους 
και αναγνωρισμένους παρόχους αξιολόγησεων στον κόσμο.

ΠΡΟΒΛΈΠΟΥΜΈ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ.
Σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη της απόδοσης μόνο τρία πράγματα έχουν σημασία: 
κατά πόσο μπορείς να κάνεις τη δουλειά, κατά πόσο σου αρέσει η δουλειά και 
ποια θα είναι τα εσωτερικά σου εμπόδια. Η αξιολόγηση της προσωπικότητας 
παρέχει ακριβείς και αντικειμενικές απαντήσεις που προβλέπουν την μελλοντική 
σου απόδοση.

ΜΠΟΡΈΊΣ ΝΑ ΚΑΝΈΊΣ ΤΗ ΔΟΥΛΈΊΑ;
Η επαγγελματική επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από την ύπαρξη ενός 
σωστού συνδυασμού τεχνικών δεξιοτήτων. Οι εργοδότες ψάχνουν για 
ικανότητα και φιλοδοξία - ή για την ικανότητα ενός ατόμου να φέρνει 
αποτελέσματα. Η προσωπικότητα σου περιγράφει τον τρόπο που 
εργάζεσαι, το πώς σχετίζεσαι με τους συναδέλφους σου και τον τρόπο που 
θα ασκήσεις ηγεσία.

ΘΑ ΣΟΥ ΑΡΈΣΈΊ Η ΔΟΥΛΈΊΑ;
Ακόμα και να μπορείς να κάνεις τη δουλειά, θα είσαι χαρούμενος/η 
κάνοντάς την; Η ικανοποίηση στον χώρο εργασίας έχει να κάνει με το 
κατά πόσο έχει γίνει το σωστό ταίριασμα. Οι αξίες σου - οι βασικοί σου 
στόχοι , τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα– καθορίζουν τον τύπο εργασίας, 
τη θέση και το εργασιακό περιβάλλον που θα σε κάνει πιο χαρούμενο/η 
και παραγωγικό/ή.

ΤΊ ΜΠΟΡΈΊ ΝΑ ΣΟΥ ΣΤΑΘΈΊ 
ΈΜΠΟΔΊΟ;
Στον δρόμο προς την κορυφή, η διαφορά μεταξύ του προτερήματος 
και της αδυναμίας δεν είναι πάντα ξεκάθαρη. Τα ίδια προτερήματα 
που σε βοήθησαν στο ξεκίνημα της καριέρας σου, μπορούν κάτω από 
την πίεση των ευθυνών να αποτελέσουν εξουθενωτικές αδυναμίες. Η 
κατανόηση των αρνητικών σου αυτών τάσεων, μπορεί να σε βοηθήσει να 
αναγνωρίσεις πιθανά ρίσκα στην απόδοση και να χτίσεις την αυτογνωσία 
που χρειάζεται για να πετύχεις.
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Όλοι έχουν κάνει μια κακή πρόσληψη. Μάλιστα η έρευνα δείχνει ότι πάνω από το 50% 
των νέων υπαλλήλων αποτυγχάνει. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μια λανθασμένη πρόσληψη 
συνήθως κοστίζει 150% των ετησίων αποδοχών του εργαζόμενου, το πιο πιθανό είναι 
ότι δεν θέλετε να ξανασυμβεί. Μπορούμε να βοηθήσουμε.

Οι εκθέσεις αξιολόγησης της σειράς HoganSelect χρησιμοποιούν την αξιολόγηση 
της προσωπικότητας για να αναγνωρίσουν τον τρόπο εργασίας των υποψηφίων, να 
κατανοήσουν τα βασικά τους κίνητρα και να εντοπίσουν συμπεριφορές που μπορεί να 
τους δημιουργήσουν πρόβλημα. Έχοντας στην διάθεσή σας αυτή την ξεκάθαρη εικόνα, 
μπορείτε να βελτιώσετε την διαδικασία πρόσληψης, να αυξήσετε την παραγωγικότητα 
και να επηρεάσετε την κερδοφορία.

Οι άνθρωποι αποτελούν το συγκριτικό σας πλεονέκτημα. Σε ένα επαγγελματικό 
περιβάλλον που οι περισσότερες εταιρίες έχουν πρόσβαση στους ίδιους πόρους και 
στην ίδια τεχνολογία, οι επιτυχημένες επιχειρήσεις διαφοροποιούνται μέσω του 
ανθρώπινου δυναμικού τους που χαρακτηρίζεται από δέσμευση και γνώσεις.

Οι εκθέσεις αξιολόγησης της σειράς HoganDevelop χρησιμοποιούν την αξιολόγηση της 
προσωπικότητας για να εντοπίσουν ισχυρά και αδύναμα επαγγελματικά χαρακτηριστικά 
καθώς και τις πιο σημαντικές αξίες, και παρέχουν συμβουλές σε θέματα ανάπτυξης και 
διοίκησης για να εξασφαλίσουν ότι παίρνετε τα μέγιστα από τους εργαζομένους σας και 
ότι οι ίδιοι επιτυγχάνουν το καλύτερο δυνατό στην καριέρα τους.

Η ηγεσία είναι σημαντική. Οι οργανισμοί βασίζονται στους ηγέτες προκειμένου να 
προβούν σε στρατηγικές αποφάσεις, να διαχειριστούν αλλαγές σε ότι αφορά τις τάσεις 
της αγοράς, και να θέσουν το στρατηγικό όραμα. Όταν η ηγεσία είναι ικανή, οι άνθρωποι 
και οι εταιρίες ευημερούν . Η κακή ηγεσία σχεδόν πάντα συνοδεύεται από αδιάφορους 
εργαζομένους, ενδοεπιχειρησιακή διαφθορά και, τελικώς, επιχειρηματική αποτυχία.

Η σειρά HoganLead παρέχει στους ηγέτες μια ξεκάθαρη άποψη των ικανοτήτων τους, 
των προκλήσεων και των κύριων κινήτρων τους, καθώς και την στρατηγική αυτογνωσία 
που μετατρέπει τους καλούς ηγέτες σε εξαίρετους. 

ΈΠΊΛΟΓΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΗΓΈΣΊΑ
ΩΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΣΕ 
ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ ΤΟΥΣ 
ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΥΣ

ΠΑΡΤΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ



ΤΟ HOGAN PERSONALITY 
INVENTORY ΠΡΟΒΛΈΠΈΙ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΈΡΓΑΣΙΑ, 
ΑΞΙΟΛΟΓΏΝΤΑΣ ΤΗΝ 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΏΠΙΚΟΤΗΤΑ.

ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ 
ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ 
ΟΠΟΙΟ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΑΙ  

ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥΣ, ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ  

ΣΤΑ ΚΑΛΥΤΈΡΑ ΤΟΥΣ
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Α ξ ι ο λ ο γ ή σ ε ι ς 

To HPI αναπτύχθηκε 
συγκεκριμένα για την 

επιχειρηματική κοινότητα. 
Αξιολογεί χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας που είναι 
απαραίτητα για την διασφάλιση 
της επιτυχίας στην καριέρα, στις 

σχέσεις, στην εκπαίδευση και στη 
ζωή. 

 
Είτε εφαρμόζετε διαδικασίες 

αξιολόγησης στον οργανισμό, 
είτε ενισχύετε την ανάπτυξη 

των στελεχών, οι εκθέσεις HPI 
μπορούν να σας βοηθήσουν 
να εντοπίσετε τους κύριους 

παράγοντες που διαφοροποιούν 
τις προσωπικότητες και 

παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 
επαγγελματική επιτυχία. 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, 
αυτοκυριαρχία κάτω από πίεση 
ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ 
πρωτοβουλία, ανταγωνιστικότητα, 
επιθυμία για ανάληψη ηγετικών ρόλων  
ΚΟΙΝΏΝΙΚΟΤΗΤΑ 
εξωστρέφεια, κοινωνικοποίηση, 
ανάγκη για κοινωνική αλληλεπίδραση 
ΔΙΑΠΡΟΣΏΠΙΚΗ ΈΥΑΙΣΘΗΣΙΑ  
λεπτότητα, διορατικότητα, ικανότητα 
διατήρησης σχέσεων 
ΣΥΝΈΣΗ 
αυτοπειθαρχία, υπευθυνότητα, 
επιμέλεια  

ΔΙΈΡΈΥΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
φαντασία, περιέργεια, 
δημιουργικότητα 
ΤΡΟΠΟΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 
έμφαση στα ακαδημαϊκά επιτεύγματα 
και στη μάθηση

Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΆ 



H O G A N  D E V E L O P M E N T  S U R V E Y

H ΣΚΟΤΕΙΝΉ ΠΛΕΥΡΆ 

Οι κλίμακες του HDS 
μπορεί κάτω από 

φυσιολογικές συνθήκες 
να αποτελούν ισχυρά 
σημεία. Ωστόσο, όταν 
είσαι κουρασμένος/η, 

υπό πίεση ή έχει κάπως 
αποσπαστεί η προσοχή 
σου, αυτές οι αρνητικές 

τάσεις στη συμπεριφορά 
συχνά εμποδίζουν την 

αποτελεσματικότητα και 
διαβρώνουν την ποιότητα 

των επαγγελματικών και 
των προσωπικών σχέσεων. 

Το ερωτηματολόγιο HDS 
μπορεί να βοηθήσει στην 
άμβλυνση των αρνητικών 

χαρακτηριστικών της 
προσωπικότητας που 

εμποδίζουν την επιτυχία 
στην καριέρα, στις σχέσεις 

και στη ζωή.

ΈΥΈΞΑΠΤΟΣ
κακόκεφος, ικανοποιείται δύσκολα, συναισθηματικά ασταθής

ΔΥΣΠΙΣΤΟΣ
καχύποπτος, ευαίσθητος στην κριτική, θεωρεί ότι θα 
εξαπατηθεί

ΈΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΣ
αποφεύγει ρίσκα, αντιστέκεται στην αλλαγή, καθυστερεί στις 
αποφάσεις

ΑΠΟΜΑΚΡΟΣ
αποτραβηγμένος, μη επικοινωνιακός, χωρίς ενσυναίσθηση

ΑΝΤΙΣΤΈΚΟΜΈΝΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΑ
φαινομενικά συνεργάσιμος, στη πράξη ιδιότροπος και πείσμων

ΑΥΤΑΡΧΙΚΟΣ
άτομο με υπερβολική αυτοπεποίθηση, υπεροπτικός, απαιτητικός

ΈΠΙΤΗΔΈΙΟΣ
γοητεύει, παίρνει ρίσκα, κυνηγά συγκινήσεις

ΜΈΛΟΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ
δραματικός, επιζητά προσοχή, αποσυντονίζει τους άλλους

EΥΦΑΝΤΑΣΤΟΣ
δημιουργικός, έχει εκκεντρικό τρόπο σκέψης και δράσης

ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΣ
λεπτολόγος, ακριβής, τελειομανής, συγκεντρωτικός

ΥΠΑΚΟΥΟΣ 
δείχνει σεβασμό, θέλει να ευχαριστεί και δεν έρχεται σε ρήξη 
με την ιεραρχία

H D S
H

D
S

ΤΟ HOGAN DEVELOPMENT 
SURVEY ΈΝΤΟΠΙΖΈΙ ΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΈΣ 
ΤΑΣΈΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΈΡΙΦΟΡΑ 
(DERAILERS), ΟΙ ΟΠΟΙΈΣ 
ΜΠΟΡΈΙ ΝΑ ΈΜΠΟΔΙΣΟΥΝ ΤΗΝ 
ΈΞΈΛΙΞΗ ΤΗΣ ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ. 
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ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ 
ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 

ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ 
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΑΙ 
ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ 

ΠΙΈΣΜΈΝΟΙ



10
 Κλίμακες

MOTIVES, VALUES, PREFERENCES INVENTORY

Η ΈΣΩ ΠΛΈΥΡΆ
ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ 
ΚΥΡΙΑΡΧΈΣ ΑΞΙΈΣ, 

ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ 
ΈΝΔΙΑΦΈΡΟΝΤΑ 
ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ 

ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΥΝ ΤΗΝ 

ΚΑΡΙΈΡΑ

ΤΟ MOTIVES, VALUES, 
PREFERENCES INVENTORY 
ΈΝΤΟΠΙΖΈΙ ΤΟΥΣ ΙΔΑΝΙΚΟΥΣ 
ΈΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ, ΤΙΣ 
ΙΔΑΝΙΚΈΣ ΘΈΣΈΙΣ ΈΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ 
ΈΠΑΓΓΈΛΜΑΤΙΚΑ ΠΈΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ.  

Το ερωτηματολόγιο MVPI 
επιτρέπει στον οργανισμό 

να διασφαλίσει ότι οι αξίες 
των νεοπροσληφθέντων 
ταιριάζουν με αυτές του 

οργανισμού. Επιπλέον, 
το MVPI βοηθά στην 

διάγνωση των περιοχών 
συμβατότητας και 

αντιπαράθεσης μεταξύ των 
μελών μίας ομάδας.

Οι κυρίαρχες αξίες 
αποτελούν μέρος της 

ταυτότητας του ατόμου 
και συνιστούν τα κύρια 

κίνητρά μας - είναι τα 
πράγματα που επιθυμούμε 

και πασχίζουμε να 
αποκτήσουμε.

ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ
επιθυμία για προσοχή, επιδοκιμασία, έπαινο

ΔΥΝΑΜΗ
 επιθυμία για επιτυχία, επιτεύγματα, κύρος, έλεγχο

ΈΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ
προσανατολίζεται στην ευχαρίστηση, την  
διασκέδαση και τις απολαύσεις

ΑΛΤΡΟΥΙΣΜΟΣ
επιθυμία για βοήθεια προς τους άλλους και  
συνεισφορά στην κοινωνία

ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ
απολαμβάνει και αναζητά την κοινωνική συναναστροφή

ΠΑΡΑΔΟΣΗ
αφοσιώνεται σε ισχυρές προσωπικές πεποιθήσεις

ΑΣΦΑΛΈΙΑ
ανάγκη για προβλεψιμότητα, δομή, τάξη

ΈΠΙΧΈΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ενδιαφέρον για χρήματα, επενδύσεις, επιχειρηματικές 
ευκαιρίες
 
ΚΑΛΑΙΣΘΗΣΙΑ
μεριμνά για τη μορφή, την αίσθηση και το σχεδιασμό των 
προϊόντων εργασίας
 
ΈΠΙΣΤΗΜΗ 
αναζητά τη γνώση, την έρευνα, την τεχνολογία, τα δεδομένα

M
V

P
I

Α ξ ι ο λ ο γ ή σ ε ι ς 



ΤΟ HOGAN BUSINESS REASONING 
INVENTORY ΑΞΙΟΛΟΓΈΙ ΤΗΝ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΠΡΟΒΛΈΠΈΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΈΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ.

Διαστάσεις

HOGAN BUSINESS REASONING INVENTORY

H
B

R
I

ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ 

ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  
ΕΠΙΛΥΣΗΣ  

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΈΏΝ

To HBRI περιγράφει τον τρόπο 
συλλογισμού - την ικανότητα 

αξιολόγησης δεδομένων, 
λήψης αποφάσεων, επίλυσης 
προβλημάτων και αποφυγής 

επανάληψης σφαλμάτων του 
παρελθόντος.

 
Αξιολογώντας τον τρόπο 

συλλογισμού, μπορείτε να 
προσδιορίσετε τον τρόπο 

επίλυσης προβλημάτων των 
υποψηφίων, να κατανοήσετε 

τις δυνατότητές τους και να 
εντοπίσετε τις περιοχές προς 

βελτίωση.

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η ικανότητα των ατόμων να επιλύουν 
προβλήματα και να καταλήγουν σε 
λογικά συμπεράσματα εφόσον τα 
δεδομένα είναι γνωστά. Τα άτομα με 
υψηλή επίδοση έχουν την τάση να είναι 
πειθαρχημένα, σταθερά και ακριβή.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ
Η ικανότητα των ατόμων να 
ανακαλύπτουν σφάλματα, κενά και 
λογικά ελαττώματα σε γραφικές 
παραστάσεις, υπομνήματα, 
διαγράμματα, γραπτές αναφορές, 
αριθμητικές προβολές και πίνακες 
δεδομένων. Τα άτομα με υψηλή 
επίδοση έχουν την τάση να είναι 
περίεργα και να ενδιαφέρονται για την 
ανατροφοδότηση.

2
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ΤΟ MATRIGMA ΑΞΙΟΛΟΓΈΙ ΤΗ 
ΝΟΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΈΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΒΛΈΨΗ ΤΗΣ ΈΡΓΑΣΙΑΚΗΣ 
ΈΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.

SCORE

ΝΟΗΤΊΚΗ ΊΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΊ 
ΈΠΊΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΔΕΞΙΌΤΗΤΑ
ΠΡΟΒΛΈΠΈΙ  

ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΑΠΟΔΟΣΗ  

ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ  
ΣΥΝΘΈΤΈΣ 
ΈΡΓΑΣΙΈΣ

Τα αποτελέσματα από το 
Matrigma προβλέπουν 
συμπεριφορές σχετικές 
με δεξιότητες κριτικού 

συλλογισμού, σαφή τρόπο 
σκέψης, δεξιότητες μάθησης και 

λογικής λήψης αποφάσεων.
Ανεξαρτήτως του εάν η 

αξιολόγηση αποτελεί μέρος της 
στρατηγικής αξιολόγησης του 

οργανισμού ή χρησιμοποιείται 
ανεξάρτητα, το Matrigma 

αποσαφηνίζει και εντοπίζει 
θεμελιώδη χαρακτηριστικά 

που σχετίζονται με την 
επίλυση προβλημάτων και την 

αντιμετώπιση των καθημερινών 
απαιτήσεων στην εργασία.

ΑΤΟΜΑ ΜΈ ΥΨΗΛΗ ΈΠΙΔΟΣΗ
επιδεικνύουν συμπεριφορές όπως ταχεία 
επίλυση προβλημάτων, γρήγορη μάθηση 
σε νέες καταστάσεις και ικανότητα άμεσης 
επίλυσης προβλημάτων όταν δεν υπάρχει 
περιθώριο να βασιστούν σε προηγούμενη 
εμπειρία. Τα άτομα με υψηλή επίδοση 
φαίνονται συνήθως αποτελεσματικά, 
δημιουργικά στην επίλυση προβλημάτων και 

ευέλικτα από διανοητικής απόψεως. 

ΑΤΟΜΑ ΜΈ ΧΑΜΗΛΗ 
ΈΠΙΔΟΣΗ
συνήθως αποδίδουν καλύτερα σε 
καταστάσεις και εργασιακά καθήκοντα όπου 
μπορούν να βασιστούν σε προηγούμενη 
εμπειρία, παρά σε νέες και άγνωστες 
καταστάσεις. Η ικανότητά τους για 
αυτοσχεδιασμό και εντοπισμό του πιο 
αποτελεσματικού τρόπου διαχείρισης ενός 
έργου μειώνεται σε καινοφανείς καταστάσεις.
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Οι πελάτες μας δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια οικονομία, πράγμα 
που σημαίνει ότι χρειάζονται μια πραγματικά παγκόσμια λύση για τις 
αξιολογήσεις. Το δίκτυο διεθνών συνεργατών και διανομέων της Hogan 
μάς επιτρέπει να διασφαλίζουμε ότι οι πελάτες μας λαμβάνουν υπηρεσίες 
ύψιστης ποιότητας, ανεξαρτήτως του πού βρίσκονται.

ΚΑΛΩΣ 
ΗΛΘΑΤΈ  
ΣΤΗΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΊΑ 
ΟΊΚΟΝΟΜΊΑ

30 ΔΊΑΝΟΜΈΊΣ, 50 ΧΩΡΈΣ, 6 ΗΠΈΊΡΟΊ
Ανεξαρτήτως του πού βρίσκεστε, οι αξιολογήσεις μας υποστηρίζονται 
τοπικά.

43 ΓΛΩΣΣΈΣ
Οι διαδικασίες μετάφρασης και πολιτισμικών προσαρμογών που 
ακολουθούμε είναι οι πιο αυστηρές στον κλάδο.

ΔΊΈΘΝΗΣ ΈΚΠΑΊΔΈΥΣΗ
Οι εκπαιδεύσεις πιστοποίησης που προσφέρονται σε παγκόσμιο επίπεδο 
διασφαλίζουν ότι οι πελάτες μας θα αξιοποιήσουν στο έπακρο τα 
προγράμματα αξιολόγησης που εφαρμόζουν.

ΝΟΡΜΈΣ ΣΈ ΠΑΓΚΟΣΜΊΑ ΚΛΊΜΑΚΑ
Οι διεθνείς νόρμες μας εναρμονίζουν τη σύγκριση πέρα από γλώσσες και 
κουλτούρες.
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
Η Hogan προσφέρει αξιολογήσεις σε όλη την υφήλιο, σε 43 
γλώσσες μέσω της εξελιγμένης online πλατφόρμας αξιολογήσεων, 
δυνατότητα που ενισχύεται από τις στρατηγικές συνεργασίες 
σχεδόν σε κάθε ήπειρο. Η διεθνής ερευνητική ομάδα της Hogan 
είναι αφιερωμένη στη θέσπιση των προτύπων για επιλογή και 
ανάπτυξη με ψυχομετρικά εργαλεία και έχει τοποθετήσει την 
Hogan σε ηγετική θέση στην αγορά των αξιολογήσεων. 

Η HOGAN 
ΜΊΛΑΈΊ ΤΗ 
ΓΛΩΣΣΑ 
ΣΑΣ

Αραβικά / Ινδονησιακά Bahasa  
Μαλαισιανά Bahasa / Πορτογαλικά Βραζιλίας* 

Βουλγάρικα* / Κινέζικα, απλοποιημένα* 
Κινέζικα, παραδοσιακά* / Τσέχικα* / Δανέζικα* 

Ολλανδικά* / Εσθονικά / Φινλανδικά*
 Γαλλικά, Καναδά / Γαλλικά, Παρισιού* 

Γερμανικά* / Ελληνικά* / Ουγγρικά*  
Ισλανδικά / Ιταλικά / Ιαπωνικά / Κορεάτικα* 

Μακεδονικά / Νορβηγικά* / Πολωνικά* 
Ρουμάνικα* / Ρώσικα* / Σέρβικα* / Σλοβάκικα* 

Ισπανικά, Καστιλιάνικα / Ισπανικά  
 Σουηδικά* / Ταϊλανδικά* / Τουρκικά*  

Αγγλικά, Ηνωμένου Βασίλειου*  
Αγγλικά, ΗΠΑ* / Βιετναμέζικα / Ουαλλικά 

* Διαθέσιμες νόρμες για αυτές τις γλώσσες.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΈΣΙΈΣ ΤΗΣ HOGAN ΠΡΟΣΦΈΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΈΣ ΓΛΏΣΣΈΣ:


