
  

   

  

HILL Competence analysis©  

  

HILL kompetencijų analizė©  

  

HILL Competence Analysis©, sukurta remiantis ilgamete patirtimi ir būtent verslo 

psichologija paremtais metodais, padeda:  

• objektyviai išmatuoti asmenines savybes ir socialinius įgūdžius;  

• įvertinti bendruosius gebėjimus, tokius kaip loginis mąstymas, gebėjimas 

susikoncentruoti ir atlikti užduotis įtemptose situacijose;  

• identifikuoti stipriąsias žmogaus puses ir veiklos sritis;  

• išsiaiškinti žmogui tinkamiausias darbo sąlygas ir motyvacijos priemones;  

• įvertinti pardavimo stilių, įgūdžius ir augimo potencialą apskritai ir 

skirtinguose pardavimo etapuose;  

• įvertinti vadovavimo stilių, įgūdžius, elgesį ir augimo potencialą;  

kad priimdami personalo sprendimus galėtumėte optimaliai įvertinti kandidatą ar 

jau esamą darbuotoją. Tai objektyvi informacija labai vertinga siekiant kokybiškai 

priimti svarbius įmonės valdymo, plėtros ar personalo strategijos sprendimus.  

  

Ši metodika Jums vertinga, jei:  

 

• Atrinkdami naujus darbuotojus, siekiate pasirinkti tinkamiausius 

kandidatus į jūsų siūlomas pozicijas.  

• Norite objektyviai įvertinti esamų jūsų komandos narių kompetencijas ir 

potencialą.  

• Planuojate personalo mokymus ir norite investuoti tikslingai – į tuos, į 

kuriuos verta, ir mokyti to, kas šiuo metu jiems padėtų pagerinti rezultatus 

labiausiai.  

• Atsakingai planuojate savo kolektyvo karjerą.  

• Rūpinatės, kad jūsų kompanijoje kiekvienoje pozicijoje dirbtų 

tinkamiausias žmogus.  

• Strategiškai ir tikslingai ugdote vadovus kompanijos ateičiai.  

  

  

 



  

   

 

Kodėl rinktis būtent HILL Competence Analysis©?  

 

1. Tai ko gero išsamiausia ir tiksliausia įvairiapusė asmenybės analizė, 

šiuo metu esanti rinkoje, sukurta ir toliau vystoma remiantis išskirtinai 

verslo psichologija.  

2. Modulinė analizės struktūra suteikia galimybę, priklausomai nuo tikslų, 

naudoti skirtingus modulius, todėl ji ekonomiška ir tikslinga. Atlikimo 

trukmė – nuo 2 iki 3,5 valandų.  

3. Šiandien šis įrankis jau naudojamas 28 kalbomis, paruoštas atsižvelgiant 

į kultūrinius skirtumus, plačiai naudojamas vykdant tarptautines darbuotojų 

atrankas.  

4. Jau daugiau nei 35 metus šis įrankis yra nuolat tobulinamas mokslininkų, 

verslo psichologų, HILL ekspertų, remiantis naujausiais tyrimais ir praktika, 

todėl visuomet aktualus ir objektyvus šiandien.  

5. Besąlygiškai vertiname kokybę, todėl rezultatus analizuoja ir pristato tik 

specialiai paruošti HILL ekspertai. Galite būti tikri, kad kiekvieną kartą 

sulauksite ilgamete patirtimi ir praktika paremtų išvadų ir rekomendacijų.   

 

HILL Competence Analysis© sudaro šeši moduliai  

  

Asmenybės    

  

  

  

  

  

Vadovavimo kompetencijos  

Išsiaiškinkite ar asmeninės savybės 
atitinka pozicijai keliamus 

reikalavimus ir kompanijos kultūrą. 

 

Identifikuokite vadovų lyderiavimo stilių 

ir kompetencijas, kuriomis remdamiesi 

pasirinksite efektyviausią personalo 

ugdymo ar kompanijos plėtros planą. 

Gebėjimų Pardavimo stiliaus  

Įvertinkite (potencialų) darbuotojų 
gebėjimą susikaupti, vykdyti loginio 

mąstymo reikalaujančias užduotis bei 

tiksliai atlikti darbus esant įtemptoms 

darbo sąlygoms. 

Objektyviai identifikuokite pardavimo 

stilių, įgūdžius ir potencialą skirtinguose 

pardavimo etapuose, kad pasirinktumėte 

rezultatyviausią pardavimo strategiją ir 

žmones jai įgyvendinti. 

Profesinių interesų  Našumo ir koncentracijos  

Jei norite darbuotojus motyvuoti 

efektyviai, verta objektyviai suvokti, 

kas svarbu kiekvienam iš jų. 

Įvertinkite savo (potencialių) darbuotojų 

darbo greitį, tikslumą ir gebėjimą 

susikoncentruoti. 

  



  

   

 

Remdamiesi šia metodika HILL ekspertai padės Jums atsakyti į tokius klausimus, 

kaip:  

• Kuris kandidatas yra tinkamiausias pasirinktai pozicijai?  

• Ar asmuo dirba jo gebėjimus atitinkantį darbą?  

• Kuri pozicija įmonėje labiausiai tinka konkrečiam žmogui?  

• Ar žmogaus vertybės atitinka organizacijos kultūrą?  

• Ar žmogus lengvai galės integruotis į komandą?  

• Kokios darbo sąlygos ir motyvacijos priemonės žmogui tinkamiausios.  

• Kokias savybes, įgūdžius ir kaip ugdyti, kad asmuo maksimaliai išnaudotų 

savo darbinį potencialą?  

  

HILL Competence Analysis© modulių aprašymas  

  

1. Asmenybės analizė  

 

HILL Competence Analysis naudoja 288 teiginius asmenybės profilio 

nustatymui. Tai yra diferencinė žmogaus elgesio ir nuotaikų skirtingose 

gyvenimiškose ir darbo situacijose analizė.  

  

Asmenybės analizės klausimo pavyzdys:  

  

  



  

   

  

Asmenybės analizės rezultatų pavyzdys:  

  

    



  

   

 

2. Gebėjimų analizė  

 

HILL gebėjimų analizė padeda įvertinti šias universalias asmenines 

kompetencijas:  

• gebėjimą susikaupti;  

• vykdyti loginio mąstymo reikalaujančias užduotis;  

• tiksliai atlikti darbus esant įtemptoms darbo sąlygoms.   

 

Gebėjimų testo pavyzdžiai:  

 

 

 

 

 



  

   

 

Gebėjimų analizės rezultatų pavyzdys:  

 

 

 

  



  

   

 

3. Profesinių interesų analizė  

  

Vieni žmonės dirba ženkliai produktyviau esant lanksčiam darbo grafikui, kiti 

atvirkščiai. Vieni labiau mėgsta kūrybines užduotis, kiti aiškius uždavinius. Kai 

darbo sąlygos atitinka darbuotojo lūkesčius, lengva padidinti produktyvumą, 

sustiprinti motyvaciją ir pasitenkinimą darbu.  

Sužinokite esamų ar potencialių darbuotojų profesinius interesus ir sukurkite 

optimalias darbo sąlygas, leidžiančias siekti geriausių rezultatų.  

Ši informacija padės formuojant komandą, deleguojant užduotis ir planuojant 

darbuotojų karjerą.  

  

Profesinių interesų analizės klausimo pavyzdys: 

 

 

  

  
 

 

 

 

 



  

   

 

Profesinių interesų analizės rezultatų pavyzdys:   

  
  
  
  

  



  

   

 

4. Vadovavimo stiliaus ir kompetencijų analizė  

  

Natūralu, kad skirtingiems verslo tikslams (plėtra, augimas, stabilizavimas ir 

pan.) pasiekti, reikalingos skirtingos kompetencijos. Vadovavimo kompetencijų 

analizė padeda identifikuoti vadovų lyderiavimo stilių, požiūrį, darbo metodus, 

sprendimų priėmimo skirtingose situacijose principus. Tai yra naudinga ne tik 

siekiant įvertinti esamą situaciją, bet ir keliant vadovams tikslus ir parenkant 

strategijas jų įgyvendinimui; planuojant vadovų karjerą; sudarant ugdymo planus.  

  

Vadovavimo stiliaus ir kompetencijų analizės situacijų pavyzdžiai:  

 

 

  

  

  

 

 

 



  

   

 

Vadovavimo stiliaus ir kompetencijų analizės rezultatų pavyzdys:  

  

  



  

   

   

5. Pardavimo stiliaus ir kompetencijų analizė  

  

Skirtingiems produktams parduoti veiksmingi skirtingi pardavimo būdai ir 

stiliai. Pardavimo stiliaus ir kompetencijų analizė konkrečiai atskleidžia pardavėjų 

stilių ir kompetencijas skirtinguose pardavimo proceso etapuose. Konkrečiai 

žinodami stipriąsias ir tobulintinas pardavėjų savybes ir įgūdžius galėsite 

optimaliai panaudoti pardavėjų ugdymui skiriamas lėšas. Aiškiai suvoksite, 

kokiomis savybėmis pasižymi Jūsų geriausieji pardavėjai – tai leis efektyviai 

pasirinkti naujus komandos narius.  

  

Pardavimo stiliaus ir kompetencijų analizės pavyzdys:  

  

   
  

  



  

   

 

Pardavimo stiliaus testo rezultatų pavyzdys:  

  

  



  

   

  

6. Našumo ir koncentracijos testas  

  

Pasirinktumėte neatidų buhalterį tvarkyti savo įmonės finansinę apskaitą ar 

skristi su išsiblaškiusiu, negalinčiu susikoncentruoti lakūnu? Akivaizdu, kad 

darbuotojų koncentracija, tikslumas ir efektyvumas yra svarbios savybės įvairiose 

situacijose ir dažnai nuo to priklauso darbuotojo sugebėjimas dirbti efektyviai.   

Su šios analizės pagalba mes padėsime išsiaiškinti koks darbo greitis, 

tikslumas ir stilius būdingi Jūsų esamiems ar būsimiems darbuotojams.  

  

Našumo ir koncentracijos testo pavyzdys:  

  



  

   

  

Našumo ir koncentracijos analizės rezultatų pavyzdys:  

  

  
  


