
Innehåll
o   Metod och verktyg för att skapa en trä�säker kravpro�l
o   Kompetensramverk med 215 mätbara beteenden som beskriver hög prestation
o   Kunskap om hur man skapar en anpassad, användarvänlig intervjuguide
o   Trä�säker intervjumetod som ger dig bevis för kandidatens kompetens

Om kursen
Under utbildningsdagen får lära dig ett forskningsbaserat kompetensramverk som grund för krav-
pro�l, intervjuguide och strukturerad intervju som hjälper dig blir mer professionell i ditt intervju-
arbete. En kompetensbaserad intervju bygger på att intervjuaren ställer standardiserade frågor med
utgångspunkt från ett kompetensramverk med förde�nierade beteenden. Intervjutekniken syftar till
att bedöma intervjupersonen objektivt genom att be om exempel och därigenom få bevis för
intervjupersonens erfarenhet av aktuella beteenden. 

Om kompetensbaserad intervju (KBI)
Teorin bakom KBI bygger på att de beteenden man uppvisat tidigare kommer man sannolikt att
uppvisa igen. Målet med en KBI är att leta i intervjupersonens "ryggsäck" och hitta bevis för objektiv
bedömning av sannolika framtida beteenden. Detta görs genom att man ber om speci�ka exempel
på tidigare beteenden och ställer följdfrågor kring dessa. Huvudsyftet med KBI är att döda "mag-
känslan", som sällan är objektiv. Personbedömning ska vara oberoende av bedömarens subjektiva
uppfattningar.

Om arrangör och kursledare
Accelerating är experter på kompetensbaserad urvalsmetodik för målinriktad och hållbar rekrytering.
 Med mångårig erfarenhet av arbetspsykologisk testning och över hundratals personbedömningar
har Accelerating den expertis och kompetens som krävs för att hjälpa dig nå ökad e�ektivitet och
hållbarhet i dina rekryteringar. Acceleratings kursledare har djup kunskap om arbetspsykologisk
testning och kompetensbedömning, samt stor erfarenhet av utbildning och föreläsningar inom HR,
tillika kompetensbaserad intervjuteknik.

Anmälan kurs:  www.accelerating.se/kbi-webbanmalan.html alternativt scanna QR-koden här >

Kompetensbaserad urvals- & intervjuteknik, 1 dag
Har du funderat på hur du kan bli mer e�ektiv som intervjuare? 
Då kan kompetensbaserad urvals- & intervjuteknik vara något för dig! På endast
1 dag får du de grundläggande kunskaper du behöver för att bli mer
professionell i ditt urvals- och intervjuarbete.

Tid: 09:00-16:00

Datum: se www.accelerating.se/kalendarium.html för aktuella kursdatum 

Plats: Stockholm, Teatergatan 3, 5 tr (Örlogshotellets konferens)

Kostnad: 5 900 kr exkl. moms (kursmaterial, lunch och �ka ingår värde 750 kr)

Arrangör: Accelerating Sverige

Målgrupp: Chef, rekryterare, HR

Utbildningsansvarig: Michael Wiander, CEO/Seniorkonsult
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