Studiile demonstreazã cã persoanele cu nivel de inteligenþã
emoþionalã ridicat sunt mai productive ºi fac faþã mai bine presiunilor ºi stresului decât cele cu
nivel EQ mai scãzut.
Succesul în lumea profesionalã actualã este determinat de cu totul alþi
factori decât inteligenþa cognitivã ºi
conºtiinciozitatea. Astfel, capacitatea
de a face faþã stresului ºi a depãºi
dificultãþile zilnice cu optimism ºi flexibilitate se dovedeºte în prezent un
factor critic pentru succesul profesional ºi echilibrul emoþional. Modul
în care o persoanã îºi manifestã
încrederea în sine ºi reuºeºte sã-i
„citeascã” pe ceilalþi este de asemenea determinantã pentru tipul de
relaþii pe care le stabileºte cu clienþii
ºi colegii.

De ce sã vã mãsuraþi nivelul EQ?

Testul BarOn EQi

Mãsurarea nivelului de inteligenþã emoþionalã (EQ) ºi dezvoltarea sa ulterioarã vã asigurã multe beneficii unice:
• Testul EQi mãsoarã direct competenþele profesionale
în locul preferinþelor de comunicare, evaluate de testele
de personalitate uzuale. Aceastã diferenþã este criticã în
privinþa relevanþei informaþiilor pentru selecþia ºi dezvoltarea talentelor din organizaþii.
• În ºedinþa de debriefing de dupã test, fiecare persoanã
îºi clarificã opþiunile ºi îºi stabileºte un Plan eficient
de Dezvoltare Personalã.
• Existã dovezi solide ale faptului cã prin coaching ºi
mentoring se obþine creºteri semnificative ale EQ.
• Testul este validat ºtiinþific, astfel încât rezultatele sale
sunt demne de toatã încrederea. În ultimii 10 ani, testul
BarOn EQi a fost calibrat pe circa 42.000 persoane din
36 þãri, fiind singurul test de IE multicultural disponibil.
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Este profitabilã investiþia în inteligenþa emoþionalã?
Puþin timp dupã lansarea EQi, United States Air Force a solicitat aplicarea sa în vederea selectãrii ofiþerilor implicaþi în recrutare. Obiectivul
urmãrit era reducerea fluctuaþiei de
personal ºi sporirea ratei de succes în
recrutare. Prin compararea ofiþerilor
care îºi atingeau constant targetul cu
cei care în mod sistematic îndeplineau mai puþin de 70% din target, s-a
stabilit profilul optim:
• asertivitate,
• empatie,
• nivel de satisfacþie,
• autocunoaºtere emoþionalã,
• rezolvarea problemelor sociale.
Selectarea noilor ofiþeri pe baza acestui profil a permis US Air Force ca
în anul urmãtor sã-ºi creascã cu 92% rata de reþinere a recruþilor ºi
sã reducã cu 30 milioane dolari cheltuielile de recrutare.
La L’Oréal, agenþii de vânzãri care au fost aleºi pe baza competenþelor
de inteligenþã emoþionalã au depãºit cu mult performanþele colegilor
selecþionaþi pe baza procedurii obiºnuite. În medie, fiecare dintre cei cu
EQ ridicat au vândut cu 91.370 dolari mai mult decât ceilalþi, astfel
cã beneficiul net al companiei a fost de 2.558.360 dolari. De asemenea, aceºti agenþi de vânzãri au avut o ratã de fluctuaþie de personal cu 63% mai redusã decât cei selecþionaþi în mod tradiþional.

Ce înseamnã aceasta pentru compania dvs.?
Testul EQi este:
• Uºor de administrat: fiecare persoanã primeºte o parolã ºi un link,
pentru a completa testul online.
• Rapid: majoritatea persoanelor completeazã chestionarul în mai
puþin de 15 minute.
• Profesionist: rezultatele sunt transmise prin email, iar apoi discutate într-o ºedinþã de debriefing cu un consilier certificat EQi.
• Eficient: raportul testului ºi ºedinþa de coaching care îl însoþeºte produc modificãri de comportament ºi atitudine a angajaþilor pe care
multe alte abordãri manageriale sau de training nu le reuºesc.
• Adaptat: Chestionarul este unic, dar se poate alege între mai multe
tipuri de raport, în funcþie de obiectivul urmãrit:
• Raport de dezvoltare personalã,
Este momentul sã vã testaþi
• Raport de dezvoltare profesionalã,
• Raport de dezvoltare a leadershipului.
echipa sau persoanele cheie.

Cine poate aplica EQi?
Daniel Bichiº este în prezent singurul român
certificat de cãtre MHS pentru aplicarea ºi
interpretarea testului EQi. Este de asemenea
certificat de Fundaþia Six Seconds în privinþa
utilizãrii tehnicilor de inteligenþã emoþionalã
pentru dezvoltarea competenþelor profesionale
ºi de leadership.
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