TMA
TMA staat voor Talenten Motivatie Analyse. Uw werknemers zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in
werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Vanuit dit
uitgangspunt zet de TMA Talentenanalyse uw werknemer
centraal. De TMA Talentenanalyse maakt het mogelijk een
objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse
van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te
maken.
Hoe werkt het?
Met de TMA Talentenanalyse worden 22 drijfveren en 44 talenten van uw werknemer uitvoerig in kaart gebracht. Ook
krijgt uw werknemer inzicht in de ontwikkelbaarheid van 53
competenties. Na een intakegesprek met onze loopbaancoach
vult uw werknemer achter de computer een vragenlijst in die
bestaat uit stellingen en gedragsitems waaruit uw werknemer
steeds dient te kiezen welke het beste bij hem past. Op
genuanceerde wijze worden zo de drijfveren van uw
werknemer ontrafeld. De uitkomsten van de Talentenanalyse
worden systematisch met elkaar in verband gebracht en door
onze loopbaancoach geanalyseerd op elkaar versterkende en
neutraliserende talenten. U en uw werknemer ontvangen een
uitgebreide rapportage welke positief talent- en ontwikkelingsgericht is geformuleerd en uw werknemer niet veroordeelt. De
rapportage geeft inzicht in kwaliteiten en valkuilen en reiken
ontwikkelactiviteiten en coachingsadviezen aan afgestemd op
uw werknemer. Dit is de basis van TMA.

Toepassingsgebieden
De TMA Methode is een krachtig meetinstrument en kan
binnen selectie, beoordeling en ontwikkeling gebruikt worden.
De volgende analyses worden in deze methode gebruikt:







TMA Talentenanalyse
TMA Capaciteitenanalyse
TMA Competentieanalyse
TMA Competentieboordeling
TMA Competentie POP
TMA Beroepssectoren- en activiteiten interesse-analyse

Selectie
Werknemers vormen één van de belangrijkste bronnen van
succes voor organisaties. Met TMA weet u beter wie u in huis
haalt en of de kandidaat geschikt is voor de beoogde functie.
Versterk uw organisatie met de best passende kandidaten.
Objectiveer uw selectieprocedure!
Ontwikkeling
Door het talent van uw werknemers in beeld te brengen kunt u
deze gericht inzetten en versterken. TMA biedt een sterktezwakte analyse waarmee uw werknemer concrete handvatten
krijgt om competenties optimaal te ontwikkelen. Geef een loopbaan-boost! Benut talent optimaal!
Beoordeling
Talentgericht beoordeling van uw werknemers. Concreet en
meetbaar. Geef inzicht en aanknopingspunten voor het loopbaanvervolg! Ontplooi in een passende richting!

MCZ - Schakel naar Werk
staat voor een klantgerichte en resultaatgerichte
samenwerking. Wij onderscheiden ons door een
creatieve en effectieve
aanpak.
Wij denken mee in kansen,
mogelijkheden en oplossingen maar verliezen
daarbij het doel en de
wettelijke kaders niet uit
het oog. We zijn duidelijk
en vertalen de vraag van
de klant direct naar onze
dienstverlening. Om die
reden garanderen wij: MCZ
is de schakel naar werk!
MCZ werkt vanuit 3
vestigingen: Terneuzen,
Roosendaal en Raamsdonksveer maar ons werkgebied is geheel ZuidNederland. We bezoeken
desgewenst uw werknemers ook thuis of bij u op
de zaak.

Interesse?
Kijk op www.mcz.nu of
bel vrijblijvend naar
0115-615671

MCZ staat voor:
 Afspraak is afspraak
 Deskundig advies
 Persoonlijke aanpak
 Goede bereikbaarheid
 Transparant

