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TTI Success Insights Szakértői akkreditáció HR 
menedzsereknek 
 

DISC, Motivátorok, Kompetenciák, Munkahelyi / munkaköri 
benchmark riportok 

 

A tréning célja, hogy felkészítse a vezetőket illetve HR szakembereket a TTI Success Insights 

rendszer professzionális használatára, mely hozzájárul mind a stratégiai mind az operatív HR 

tervezéshez és végrehajtáshoz (kiválasztás, tehetségmenedzsment, coaching és tréning).   

 

A képzés 

 hozzájárul a DISC, a motivátorok, a kompetenciák valamint a munkahelyi/munkaköri 
benchmark eszközök megértéséhez egyéni, csapat és szervezeti szinten  

 segítségével hatékonyabban használhatjuk a TTI Success Insights által felkínált eszközöket 
különböző területeken: kiválasztás, coaching, csapatépítés, tehetség menedzsment és 
fejlesztés 

 

Az akkreditáció előnyei: 

Nemzetközileg elismert coach diploma: 

 CPBA – Hitelesített Professzionális Viselkedés Elemző  
 CPVA – Hitelesített Professzionális Emberi-érték Elemző 
 CPTA – Hitelesített TriMetrix Elemző 

  Online expert system integrálása a vállalati környezetbe: 

 csapat összefoglalók, jelentések, elvárások összehasonlítása 
 minden jelentés házon belül menedzselhető 
 40-nél több elérhető nyelv (a nyelvek közötti váltás nem jár pluszköltséggel) 

 jelszóval védett hozzáférés a rendszerhez bármely internet hozzáféréssel rendelkező eszközről 

Kiknek ajánljuk?  Időpontok, helyszín 

 

 HR Vezetők és Menedzserek 

 Belső humán fejlesztési 

szakemberek 
 

  

 

Időpontok: 2x1 nap 

2019. Március 21. 

2019. Március 22. 
 

 

Nyelv: Magyar 
 

 

Helyszín: 

1007 Budapest, 

Margitsziget Danubius Grand Hotel 

Human Digital Group iroda 

Képzés felépítése  

 

 2×1 nap 

 Max. 8 ember/csoport 
 

 

10 főnél nagyobb létszámú csapat értékelése 

esetén kérje egyedi ajánlatunkat! 

 

 

http://www.humandigitalgroup.com/


 

 
Human Digital Group Kft. – 1007  Budapest, Margitsziget, Danubius Grand Hotel -  Hungary 

Tel: +36 30 386 3483 - E-mail: info@humandigitalgroup.com - www.humandigitalgroup.com  

  

 

Tartalom 
 

MODUL I. 
VISELKEDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MOTIVÁCIÓ 
FELMÉRÉS 

 MODUL II. 
KOMPETENCIA FELMÉRÉS ÉS MUNKAHEYLI 
BENCHMARKOK 

 # Viselkedés és kommunikációs stílus 
felmérés 

# Munkahely Motivátorok felmérése 

# Munkatársak profiljának átnézése, 
megértse 

# Csoporteredmények átnézése 

# Visszajelzés – az egyéni jelentések 
alapján 

# Munkahelyi benchamrkok 

# IDS (Internet Delivery System): 
Jelentés menedzsment és 
alkalmazások 

# TTISI analízis használat - gyakorlás  

Vizsga 

  # TriMetrix Rendszer 

# Képesség-térkép 

# Profilok olvasása és megértése 

# Visszajelzés – az egyéni jelentések 
alapján 

# Munkahelyi benchmarkok 

# Humán Menedzsment (Kiválasztás, 
Coaching, Tréning, Tehetség 
menedzsment) 

# IDS (Internet Delivery System): 
Jelentés menedzsment és 
alkalmazások 

# TTISI analízis használat - gyakorlás  

Vizsga 

    

AKKREDITÁCIÓS folyamat 

Akkreditációs tréning 

# Szerződéskötés, számlázás 

# Minden résztvevő kap egy személyes kódot, amely alapján online rendszerünkben elkészíti a 
saját riportját 

# Tréning 

# Visszajelzés a trénerektől az elvégzett munkáról 

# Vizsga (szóbeli + írásbeli) 

# Az akkreditációs folyamat lezárul, és a résztvevők megkapják az elért eredményeik alapján a 
nemzetközi TTI Success Insight tanúsítványokat 

# Távoktatás egyéni coachinggal 

# A résztvevőknek a teljes folyamaton végig kell haladniuk, amennyiben valaki csak 
személyesen tud megjelenni arról külön megegyezés szükséges. 
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