Måler generell evne
Predikerer arbeidsprestasjon

HVA ER MATRIGMA?
Matrigma er en arbeidspsykologisk test av høy kvalitet som måler generell evne for å
kunne predikere arbeidsprestasjon.
Generell evne innebærer en persons evne til logiske resonnementer, kritisk tenkning og evne
til å ta inn ny informasjon. Disse komponentene danner grunnlaget for effektiv
problemløsning, og er stadig viktigere i et arbeidsliv i endring.
Å bruke Matrigma i utvelgelsessammenheng gir klare fordeler i form av økt ytelsespotensial
og redusert risiko for feilansettelser.

NYTTE
Treffsikker metode for å predikere prestasjon
Matrigma har en enestående prediktiv evne innen kritisk arbeidsrelatert atferd knyttet til
læringsevne og ytelse.
Hvordan tolke resultatene
Kandidater med høyt resultat på Matrigma tar lett til seg nye ferdigheter og benytter disse i
jobbsammenheng. De blir ofte beskrevet som høytpresterende av sine overordnede. De gjør
det bra i roller som innebærer håndtering av komplekse oppgaver, de krever mindre
oppfølging av sine ledere, og tilpasser seg lettere et høyt arbeidstempo. Personer med høy
skåre på Matrigma klarer også å ta tak i vanskelig, abstrakt og ufullstendig informasjon, og er
i bedre stand til å håndtere denne raskere og mer effektivt. De tilpasser seg lettere nye
oppgaver og arbeidsmiljøer. Vanligvis blir de sett på som mer effektive, mer kreative og
fleksible når de løser et problem.
Personer med lavt resultat vil fungere best i situasjoner der de kan stole på tidligere erfaringer
snarere enn endrede omgivelser. De har en tendens til å bli sett på som mer praktiske
problemløsere.
Egnet for alle stillingsnivå
Valideringsstudier har påvist Matrigmas evne til effektivt å forutsi arbeidsprestasjon i alle type
jobber, både på leder- og medarbeidernivå. Dette bekreftes av flere tiår med forskning på
sammenhengen mellom generell evne og suksess på jobben.
Viktigere ved komplekse arbeidsoppgaver
Jo mer kompleks en stilling er, jo høyere krav stilles til den enkeltes logiske kapasitet.
Personer med høyt resultat på Matrigma har en tendens til å avansere til mer komplekse og
krevende roller. Du kan dermed justere kravene basert på graden av kompleksitet i rollen.
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OM ASSESSIO
Assessio er Nordens ledende leverandør av arbeidspsykologiske tester og en
konsulentorganisasjon med fokus på Human Capital Management. Selskapet har en
lang historie med å utvikle forskningsbaserte verktøy for utvelgelse og utvikling.
Virksomheten ble startet i 1954 av det svenske Psykologiforlaget, og har siden den
gang utviklet seg til et internasjonalt testselskap og en moderne HR
konsulentorganisasjon med virksomhet i Sverige, Norge og Finland. Assessios tester
er tilgjengelig i over 30 land rundt om i verden.
Vårt mål er å skape effektive og vellykkede organisasjoner. Vi samarbeider tett med
våre kunder og bidrar til å sikre at prosesser og beslutninger er basert på relevante,
objektive fakta.
Hos oss jobber erfarne konsulenter, psykologer og psykometrikere. Sammen med
våre kunder utvikler vi lønnsomme organsiasjoner og bidrar til et mer transparent og
rettferdig arbeidsliv.
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