Identifiera utbildings- och utvecklingsbehov

EASI – ditt motivations- och utvecklingsverktyg

Varför agerar inte medarbetare som vi tror att de ska?
Enkelt sätt att ta reda på vad som
motiverar medarbetare

Identifierar snabbt vad en medarbetare
behöver utveckla
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Nå framgång

An effective basis for
development

Kontinuerlig organisatorisk
tillväxt tillsammans
med framgångsrik
medarbetarutveckling är nyckeln
till framgångsrika organisationer.

For HR professionals the EASI
tool provides an effective basis
for team development, individual
coaching and career guidance.
EASI is a valuable development
tool for all employee levels. We
have successfully applied this
tool for development discussions
and coaching. In coaching and
mentoring situations EASI has
proven itself most useful in
conflict situations, performance
improvement, motivation
guidance and career planning.
What is particularly important
with EASI is that it is a simple
tool to understand and is not
seen as too theoretical or
complex. Also important is that
the questionnaire is simple to
administer and complete for the
test taker. Line managers are
able to use the report quickly
and effectively. Users are able
to appreciate the insights in the
reports quickly.The development
catalogue report is particularly
useful for generating ideas on
personal development.
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Har ni utmaningar inom något av
följande utvecklingsområden?
Personlig utveckling
• Coachning
• Karriärrådgivning
• Talent management

Professionell utveckling
• Prestationsförbättring
• Karriärplanering
• Planera och implementera
utbildningsprogram

Basera utvecklingsinsatser på kunskap
EASI är ett snabbt och effektivt
verktyg som hjälper dig och
medarbetarna att få nödvändig
förståelse och kunskap inom
utveckling/utbildning. EASI ger
bland annat:
• Förståelse kring beteenden
med dess fördelar och
fallgropar
• Insikt i andra personers
beteenden
• Kunskap om
kommunikationsstilar
och hur man förbättrar
kommunikationen
• Förståelse kring
motivationsstilar och hur
dessa kan påverka inlärning
och utveckling
• Översikt över potentiella
utvecklingsområden

Grupputveckling
• Team building
• Team coaching
• Kommunikationsträning

Organisationsutveckling
• Utveckling av företagskulturen
• Identifiera
förbättringsområden
• Kommunicera en strategisk
utvecklingsplan

Användningsområden
för EASI








Individutveckling
Coachning
Utveckling av samarbete
Utbildning/träning
Teambuilding
Karriärrådgivning
Utveckling av företagskultur
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