PDP Global - Professional Dynametrics Programs
Är personalen den viktigaste tillgången i din verksamhet? Är det ett viktigt och ständigt
pågående arbete att utveckla, motivera och behålla dem? Då kan du ha stor hjälp av
PDP!

PDP - så din personalstyrka fungerar optimalt
PDP är ett digitalt managementverktyg som ger er en tydlig bild av era medarbetare
och deras föredragna beteenden, styrkor, kommunikations- och beslutsstil. Det gör att
ni kan optimera arbetsuppgifterna så att var och en gör det den är bra på och tycker är
roligt. Genom detta kommer ni också att kunna se hur energin i organisationen ökar,
för med PDP syns var och ens energinivå. Den medfödda, den nuvarande, energitappet
individen har just nu och med vilken energistil arbete utförs. ProScan är grundverktyget
och det används också i JobScan och TeamScan.
ProScan börjar med en enkät bestående av 60 egenskaper med en 5-gradig svarsskala.
Den tar ca 5-10 minuter att fylla i och ur den kommer omgående en rapport, där
ovanstående går att utläsa. Med PDP kan ni arbeta med kommunikationen,
säljförmågan, teamen, hur ni får varje medarbetare laddad, ledarskapet och era
rekryteringar. Möjligheterna är oändliga och främst handlar det om hur ni agerar, för
högsta energi och bästa resultat!

ProScan® – Kommunicera
•
•
•
•
•

Visar föredragna beteenden och sätt att kommunicera
Stärker chefens kommunikationskunskap
Minskar stress och konflikter
Ger faktorer för ökad motivation
Utvecklar medarbetarens prestationsförmåga

JobScan® – Anställa
•
•
•
•
•

Statistiskt framtagen kundspecifik jobbprofil
Matchar rätt människor till rätt positioner
Bättre anställningsresultat
Ökar jobbtillfredsställelsen
Minskar personalomsättningen

TeamScan® - Samarbeta
•
•
•
•
•

Team-byggnad med resultatorienterade aktivitetsplaner
Skapar tydlig kommunikation
Skapar högpresterande team
Enar och stärker team
Analyserar företagskulturen

I siffror
Över 5 000 000 genomförda enkäter sedan 1978 då PDP Global startade.
96% av alla som gjort enkäten håller med om resultatet.

För den vetgirige - vetenskapen!
PDP grundades 1978 med en enda enkel grundföresats: att hjälpa organisationer att
förstå sin personal bättre.
PDPs enkäter har utvecklats och beforskats av kvalificerade yrkesmänniskor, forskningsexperter, beteendeforskare och erfarna ledare från industri- och affärsvärlden. Det första
forskningsurvalet gjordes endast på arbetande vuxna – inte studenter. PDP ville utveckla
applikationer som skulle möta företagens behov, därav användes endast arbetande
vuxna. Enkäten har en oerhört hög statistisk säkerhet. Koefficienter mellan 0,8 och 0,94
för alla faktorer finns, där 0,6 anses vara normalt (Cronbach alfa är ett statistiskt mått på
den interna konsistensen hos ett test, beskrivet som ett tal mellan 0 och 1. Intern
konsistens avser hur väl olika delar av ett test mäter samma bakomliggande koncept).
Testet mäter således med stor säkerhet precis det det ska mäta.
Genomsnittstiden för att genomföra en PDP-enkät är 5-10 minuter. Resultatet ger
sedan användaren av PDP-verktyget snabba, exakta data för att kunna fatta viktiga
beslut rörande personalen.
PDPs enkätverktyg levererar den högsta graden av exakthet och den djupaste och
bredaste omfattningen av information som man kan få från något enkätverktyg på
marknaden idag.
Enkätrapporter och grafiska bilder genereras omedelbart och blir tillgängliga via e-mejl
eller genom PDPs enkla användarvänliga webb-applikation PDPworks.com.
Alla PDP-produkter och metoder möter EEOC krav och har aldrig varit grund för ett
rättsfall någonsin.
PDP-systemet saknar motstycke när det gäller exakthet, funktionalitet, rättvisa och
värde.

