KOOLITUS: TRIPODI INTERVJUUKAARDID JA
INTERVJUEERIMISOSKUSTE TREENING

Kellele: personalitöötajad
Kus: videosilla teel (Zoom)
Osalustasu: 300 eur+km/1 päev
Läbiviija:
Liisa Raudsepp, psühholoog
ja coach, kaartide autor

Koolitus annab vajalikud teadmised
Tripodi intervjuukaartide kasutamiseks isiksuslike riskide hindamisel personalivalikul ja
edutamisel. Iga koolitusel osaleja saab kaasa intervjuukaartide komplekti, mis sisaldab:
raamatukest küsimuste koostamise kohta ning kehakeele ja sõnakasutuse
märkamiseks intervjuul
lamineeritud kaarte intervjuuküsimustega
markerit küsimuste märkimiseks (pärast intervjuud saab märgid kustutada ja uue
intervjuu jaoks uued valikud teha)

Koolituse programm
11.00 – 12.30 Viiefaktoriline isiksuseteooria kui kaartide teoreetiline raamistik. Tripodi
intervjuukaartide tutvustus. Intervjuuküsimuste koostamise põhimõtted.
12.30 – 13.15 Lõunapaus
13.15 – 14.45 Näidisküsimused spetsialistide ja juhtide hindamisel. Praktika: küsimuste
koostamine ja vastuste tõlgendamine. Kodeerimine: mida sain vastusest
teada, kas see oli piisav? Kuidas liikuda edasi, kui kandidaadi vastused on
“ümmargused”, kui ta ei soovi ausalt vastata?
14.45 – 15.00 Paus
15.00 – 16.30 Kehakeel, sõnakasutus ja väärtused isiksusejoonte peegeldajana.
Praktika: viie isiksusejoone uurimine küsimustega, sõnakasutuse ja
kehakeele märkamine. Kokkuvõtted.

KOOLITAJA LIISA RAUDSEPP
Liisa on psühholoog, coach ja superviisor. Ta
tegeles isiksuse uurimisega õpingute käigus
Tartu Ülikoolis ning on hinnanud testidega
tuhandeid kandidaate Tripodis. Tripodi
intervjuukaartide autor.
Tartu Ülikool: psühholoogia, magistriga
võrdsustatud; Tallinna Psühhodraama Kool
(1040 tundi), International Supervision and
Coaching Institute (598 tundi), Tallinna
Tehnikaülikool: magistrikraad omandamisel
Osalenud Eesti Karjäärinõustajate Ühingu ning
Eesti Supervisiooni ja Coachingu juhatuse töös. Omab 7. taseme
kutsetunnistust täiskasvanute koolitajana.

TRIPOD – AITAME LUUA PAREMAID ORGANISATSIOONE
Tripodil on 25 aastat kogemust professionaalsete psühholoogiliste testide välja
töötamisel ja hindamisteenuse pakkumisel Eesti ja Baltikumi ettevõtetele. Teste saab
kasutada viies keeles mugava e-keskkonna vahendusel, koostada kolme sorti
raporteid ja tõlkida neid automaatselt viie keele vahel. Teste võib kasutada
hindamisteenusena või iseseisvalt.
Hindamisteenuse puhul suhtleb Tripodi konsultant kandidaatidega otse, korraldab
testimise ja tagasiside kandidaatidele ning kommenteerib tellijale tulemusraporteid.
Testide iseseisvaks kasutamiseks tuleb läbida Tripodi 3-päevane testikoolitus ja
omandada litsents, mis kehtib 2 aastat. Litsentsi saab pikendada, osaledes
edasijõudnute seminaril.

Tripodi testid personalitöös:
Spetsialisti vaimse võimekuse skaala VVS/6
Spetsialisti isiksuseküsimustik NEO-TRI/2
Juhi vaimse võimekuse skaala VVS-JUHT/2
Juhi isiksuseküsimustik IK-JUHT
Visuaalse kiiruse ja täpsuse test VKT
Ruumilise võimekuse skaala RVS – IT-sektori ja
tehnoloogiavaldkonna spetsialistide hindamiseks

Intervjuukaardi näidis:
Küsimused juhikandidaadi emotsionaalse stabiilsuse hindamiseks

