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COMpetentie en TALent
assessment in KMO’s
Achtergrond van het project
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Activiteiten
 Toetsen van het competentieprofiel van de
werknemer

 Uitwerken van het talent meetsysteem
 Ontwikkelen van richtlijnen voor het opstellen van een bedrijfsstrategie op basis van de
resultaten van de meting en het optimaal benutten van het potentieel van de werknemer

 Voorbereiden van nationale versies van het
talent management systeem (taal)

 Uitwisselen en aanpassen van opleidingsmateriaal (om soft skills te verbeteren) in overleg
met nieuwe partnerorganisaties en -landen

 Het organiseren van opleidingen m.b.t. de
methodologie en het gebruik van het talent
meetinstrument voor leden van het partnerschap en externe organisaties

www.comtalproject.eu

 Testen van het talent meetsysteem en het
opleidingsmateriaal door elke projectpartner.
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