09/02/2018

PRESS RELEASE
Quer oferecer algo diferente ao(à) seu(sua) mais que tudo ?
Os Gestores de Carreira e as suas cara metade têm a oportunidade de receber um
assessment gratuito HR – Thalento.

Receba neste Dia de São Valentim o feedback mais honesto da sua vida !
Portugal– “Um número surpreendente de candidatos é avaliado online através de assessments de
personalidade. Estas ferramentas dão informação valiosa ao recrutador/gestor , mas poucos se
apercebem que também estes assessments fornecem o feedback mais honesto e objectivo que
qualquer candidato/colaborador pode receber”. Sónia Cardoso, Responsável pela introdução da
marca Thalento , em Portugal, e Ben Greeven – CEO da Thalento internacional - explicam. “ De
forma a demonstrar este facto e de forma a inspirar todos os(as) recrutadores(as), iremos oferecer
de forma gratuita, o nosso relatório de personalidade, a quem nos fizer de forma individual, a
encomenda do nosso e-assessment, no dia 14 de Fevereiro, 2018. E porque se trata de uma data
importante para muitas pessoas – O dia de São Valentim – os casais que fizerem o assessement,
receberão um relatório com o match das suas personalidades.”
“Cada vez mais se fala na “ Guerra de Talentos”. Este facto não é somente motivado pela notória
escassez de talentos, como também pelo facto das pessoas estarem a tornar-se cada vez mais,
Gestores da sua própria Carreira : pessoas que cuidam da sua carreira de forma autónoma, e que de
forma meticulosa, procuram organizações que os ajudem nesse percurso, e que acabam por apoiálos a expressar de forma mais forte e assertiva as suas necessidades”, referem Sónia e Ben.
“ Estes Gestores de Carreira exigem um feedback claro e positivo na sua candidatura. Nunca
poderemos providenciar tamanho feedback quando no momento da contratação, apenas nos
baseamos, em grande parte na empatia gerada e no nosso intuito. Só através da medição de talento
e do fit cultural ( retirado através de e-assessments) é que conseguimos dar o que as novas gerações
esperam de nós. É por esse motivo que vos queremos desafiar, no dia 14 de Fevereiro, 2018,
oferecendo um relatório gerado por um assessment da Thalento, o qual poderá ser solicitado através
deste link : http://valentinecareerowners.thalento.com/pt
Vamos chamar todas as Organizações!
Sónia está ainda convencida que os Gestores de Carreira querem acima de tudo, compreender o que
realmente necessitam fazer para evoluírem nas suas carreiras. ‘ Este entendimento só acontecerá
quando temos acesso a informação boa, honesta e objetiva, a qual nos diz realmente como somos. O
nosso Big-5, cientificamente validado providencia toda esta informação, através da validação de 30
indicadores de personalidade e motivação’.

‘ A nossa campanha, no dia de São Valentim, não é somente para partilhar a nossa Paixão pelas
Pessoas, pelos gestores de carreira. Nós também queremos inspirar as organizações, os gestores,
líderes a seguir o nosso exemplo, providenciando aos seus candidatos e colaboradores, que fizeram
os testes, um feedback objectivo, explicando detalhadamente a todos eles, os resultados de cada
teste, assim como partilhando toda a informação com todas as pessoas. Os gestores de carreira, os
seus colaboradores têm esse direito e valorizam essa informação cada vez mais!’
A personalidade dos casais
De forma exclusiva,no dia de São Valentim, a SLOT | Thalento, irão oferecer adicionalmente a todos
os casais o relatório TeamView . ‘ O TeamView foi desenvolvido de forma a mapear equipas dentro
das organizações e analisar a complementaridade de cada pessoa dentro da equipa. Tendo em conta
a data em causa, gostaríamos de ver de que forma reagem os casais ao terem conhecimento deste
mapeamento de complementaridade. Se ambas as partes do casal encomendarem o nosso eassessment no dia 14 de Fevereiro, poderão receber de forma gratuita o TeamView.
If both partners order our e-assessment on the 14th, they can also order their free TeamView. Não
queremos com isto afirmar que podem ou não viver felizes para sempre - afinal todas as relações
são diferentes – contudo levará a informação e partilha muito interessantes entre ambos’ referem
Sónia e Ben Greeven, sorrindo.
De forma a encomendar a Thalento de forma gratuita, vá a
http://valentinecareerowners.thalento.com/pt

