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Kik vagyunk, mit csinálunk?
A CAPTain tesztek és a CAPTain Online Tesztrendszer jogtulajdonosa az Angliában bejegyzett Jensen International & Co, London, U.K. A tesztrendszert Bertil Thenström vezetésével
kezdték el fejleszteni 1982-ben, Svédországban. Azóta a folyamatos fejlesztések eredményeképpen egy, a HR szinte valamennyi területén hatékonyan mûködô eszközrendszert alakítottak ki, melynek használata Európa szerte elterjedt. Hálózatunk jelenleg Angliában,
Ausztriában, Csehországban, Dániában, Finnországban, Németországban, Norvégiában,
Oroszországban, Romániában, Svájcban, Svédországban, Szerbiában, Szlovákiában rendelkezik képviselettel és további országokban is folyamatban van a megjelenésünk.
Magyarországon 1997 óta használják a CAPTain teszteket. Elôször képviseleti formában a
P & BERT Kft. látta el a magyarországi tesztforgalmazói tevékenységet. Majd a teszt sikeres
elterjedését követôen, az ezzel foglalkozó tanácsadók kiváltak és 1999-ben megalakították
a Captain Hungary Kft.-t. Cégünk azóta kizárólagos joggal értékesíti a CAPTain Online
Tesztrendszert Magyarországon, és nyújt ügyfeleinknek a tesztekhez kapcsolódó szakmai
szolgáltatásokat az emberi erôforrás gazdálkodás területén.
Eddig több mint száz, különbözô típusú szervezetnél, sok ezer mérést végeztek el a CAPTain
Online tesztrendszer segítségével. A felhasználók köre igen széles; multinacionális vállalatok
személyzeti osztályai, kis és nagy vállalatok vezetôi, tréning cégek, személyzeti- és szervezeti
tanácsadók.
Az elmúlt években Közép- és Kelet-Európa több országában is elindítottuk a fejlesztést.
Folyamatosan alakítjuk ki és validáljuk tesztjeink különbözô helyi nyelvi verziót, és partnereink
útján, általunk kiképzett tanácsadókkal ezekben az országokban is biztosítjuk Ügyfeleink
támogatását, tesztjeink és szolgáltatásaink minôségi felhasználását.
Cégünk tulajdonosai, Treumann Róbert és Deák Zsolt, és vezetô tanácsadóink, együttesen
több évtizedes tapasztalattal rendelkeznek, melyet a vállalati személyzeti munka és a
vezetési tanácsadás különbözô területein szereztek. Tanácsadóink rendszeresen dolgoznak
együtt más cégek szakembereivel, a tréning, a vezetési- és szervezeti tanácsadás területek
legkiválóbb képviselôvel Magyarországon és a Közép és Kelet Európai térségben is. Ilyen
módon ügyfeleink számára teljesebb körû szolgáltatást, a helyi piacokon a legkiválóbb tanácsadók azonnali elérhetôségét és egy-egy termék és/vagy szolgáltatás esetében mindig az
elérhetô legkedvezôbb feltételeket és a legjobb minôséget tudjuk biztosítani.
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Hogyan dolgozunk?
Értékeink a CAPTain teszt megalkotóinak, Bertil Thenström és munkatársainak hagyományáig nyúlnak vissza, és szorosan kapcsolódnak azokhoz az elvekhez, melyet a nemzetközi
partnereink Európa különbözô országában egyaránt vallanak, és megvalósítanak a személyzeti tesztelés és tanácsadási tevékenységük során.
Tiszteljük az általunk tesztelt személyek különbözôségét. A tesztelés során szerzett információkat bizalmasan kezeljük. Felelôsnek érezzük magunkat az általunk elvégzett vizsgálatokért
és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásainkért, melyek eredményét igyekszünk a vizsgálatban
érdekelt valamennyi résztvevô javára, fejlôdésére fordítani.
Ügyfeleink problémáira igyekszünk a legmegfelelôbb megoldást találni elérhetô eszközeink
és módszertanaink segítségével. Ahol úgy érezzük, hogy nem vagy csak részben tudunk kész
megoldást szállítani, ott ügyfeleink igényeit meglévô eszközeink és szolgáltatásaink testre
szabásával és azok folyamatos fejlesztésével igyekszünk kielégíteni.
Termékeinket és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásainkat a kezdetektôl fogva a legkorszerûbb technológia megoldások támogatják. Magyarországon elsôként, de világszerte is az
elsôk között vezettük be a teljes mértékben internet alapú számítógépes tesztelést. Eddigi
történetünk is megerôsít bennünket a folyamatos innováció iránti elkötelezettségünkben,
melynek eredményeképpen egyre több területen, egyre magasabb színvonalon tudjuk
kielégíteni ügyfeleink igényeit javuló költséghatékonyság mellett.
Együttmûködô partnereinkkel való kapcsolataink az egymás iránti kölcsönös bizalmon, üzleti
kiválóságon és a közös együttmûködés hasznosságán alapulnak. Ezek az együttmûködések
ügyfeleink számára teljesebb körû szolgáltatást, a lokális piacokon a legkiválóbb tanácsadók
azonnali elérhetôségét, és egy-egy termék és/vagy szolgáltatás esetében, pedig mindig az
elérhetô legjobb minôséget eredményezik.
Versenytársaink eredményeit elismerjük, és közülük, akikkel lehet, törekszünk a megfelelô
szakmai-, emberi kapcsolatokra. Velük együtt közösen lépünk fel a tisztességes piaci magatartás normáinak betartásában, a szakmai színvonal és minôségi szempontok
érvényesítésében.
Valamennyi munkatársunk ismeri és elkötelezett a vállalati értékeink iránt, és munkája során
ezeket szem elôtt tartva igyekszik az ügyfél sikere érdekében mindent megtenni.
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Milyen eszközöket használunk és kínálunk felhasználásra?
A CAPTain Online rendszer
a kiválasztás és a személyzetfejlesztés korszerû, objektív, költség-hatékony és a felhasználó
által is közvetlenül kezelhetô eszköze. A rendszer tartalmazza a felhasználót segítô adatbázis kezelô és adminisztrációs felületeket, valamint a teszteket. A rendszert alkotó tesztek
tudományos vizsgálatra épülô, folyamatos fejlesztés eredményeként lettek kialakítva,
megfelelnek a legmagasabb szakmai elvárásoknak, és széleskörûen használhatók a munka
világában, megfelelô képzés után gyakorlatilag bármely szakember számára.
A CAPTain Online tesztek
A tesztek papír alapon és interneten keresztül is elérhetôek és kitölthetôk.
Az eredmények a tesztek kitöltését követôen azonnal és automatikusan jelennek meg, igény
szerint, különbözô változatokban a felhasználó számára. Tesztjeink és egyéb megoldásaink
külön-külön is igénybe vehetôk, de egymással kombinálva a személyzeti munka területén
szinte bármely probléma megoldásában hatékony segítséget nyújtanak. Fejlett technológiánknak köszönhetôen, a piacon egyedülálló módon kínálunk Ügyfeleinknek igényeik
szerint alakítható és testre szabható teszt megoldásokat.
CAPTain Analízis
CAPTain Szubjektív
CAPTain Profilok
CAPTain 360° értékelés
CAPTain SalesPotential
Egyéb tesztek és megoldások
Egyes területen Magyarországon bevált, jogszerûen használt teszteket és egyéb vizsgálatokat is kínálunk:
Képesség tesztek (IQ, EQ, Vezetôi képességek és egyéb speciális képességtesztek)
Motivációs tesztek
Értékelô/Fejlesztô Központ
Munkakör-elemzô
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Hol és kiknek tudunk segíteni?
Annak érdekében, hogy a CAPTain világszínvonalú eszközeit a leghatékonyabban használhassák fel, folyamatos fejlesztéssel olyan személyzeti megoldásokat kínálunk ügyfeleink
számára, melyek legjobban szolgálják az üzleti eredményességüket. Szolgáltatásaink
segítenek, hogy a CAPTain kompetencia eszközök által nyújtott elônyöket a legnagyobb
mértékben kihasználhassák. Szolgáltatásaink az Ügyfél valamint a helyzet által megkívánt
módon testre-szabhatóak, szervezetek és egyének számára egyaránt elérhetôek.

Szervezeteknek
A CAPTain eszközök és szolgáltatások kombinációi olyan integrált személyzeti megoldást
tesznek lehetôvé, melyek a vállalati életciklus szinte valamennyi fázisában eredményesen
alkalmazhatóak, és segítenek a szervezet egészének, a szervezetben dolgozók, és a folyamatok közötti kapcsolat harmonizálásában. Szolgáltatásaink bármilyen típusú szervezetnél,
bármely üzleti területen gyorsan bevezethetôk. A bevezetés során kiválóan képzett tanácsadóink segítenek a szervezet jellemz_inek, sajátosságainak figyelembevételével a
leghatékonyabb rendszer kialakításában, mely ezt követ_en kis ráfordítással, akár önállóan
is, üzemeltethetô.
HR stratégia
Management Audit
Toborzás
Kiválasztás
Kompetencia elemzés
Fejlesztés
Tehetségmenedzsment
Teljesítményértékelés
Motiváció vizsgálat
Egyéneknek
Kompetencia eszközeink segítenek a személyes adottságok és elképzelések objektív
felmérésében. Jól képzett tanácsadóinkkal való egyeztetés pedig segíti Önt, hogy a
felmérések eredményét a lehet_ségek szerint leginkább megfelelô módon használja fel karrierje kiteljesítéséhez; legyen szó a megfelelô munkahely megtalálásáról, vagy munkahelyén
való elôrejutásról vagy akár munkahely váltásról.
Pályakezdôknek tanácsadás
Álláskeresôknek tanácsadás
Vezetôi hatékonyság fejlesztés
Személy-Állás összeillés
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Kikkel dolgozunk együtt?

AIESEC
Corvinus Egyetem Karriercentrum
DBM
Ecosim
EMCI
Ergofit
FigyelôNet
Figyelô Konferencia
HR Vision
IQsoft-John Bryce
ITJobs
Dr. Pendl & dr. Piswanger
Trenkwalder-Multiman
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Magyarországi ügyfeleink (1999-2005)
Licensz díjas partnerek:
E.ON Hungária Zrt.
Generali Providencia Zrt.
Citibank Zrt.
Online Üzleti Informatika Zrt.
Oracle Hungária Kft.
P & BERT Management Consulting Group Kft.
Personal Select Kft.
Porsche Hungária Kft.
Porsche Interauto Kft.
Next Consulting Kft.
Synergon Informatika Nyrt.
Trenkwalder-Multiman Kft.
TVK Nyrt.
Xerox Magyarország Kft.
További partnerek:
Atlas Copco, Budapest
Bols Hungary Kft.
Budapesti Elektromos Müvek Zrt.
CHRONOS International Kft.
CIB Lízing Zrt.
Dr. Pendl & Dr. Piswanger Vezetői Tanácsadó Kft.
EastEuroCo Executive Search Kft.
EDS 2000 Kft.
Egyesült Reklám Kft. (SANOMA Budapest Lapkiadó Zrt.)
Első Pesti Telefontársaság Rt.
Ergofit Kft.
ERSTE Biztosító Zrt.
Eternit Kereskedelmi Kft
Európai Szociális Alap Kht.
Family Frost, Budapest Kft.
GJW/Weber Shandwick Budapest Kft.
Grafton Recruitment Kft.
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Hungarocontrol Zrt.
ITT-Flygt Kft.
Job-Center Személyzeti Tanácsadó Kft.
Kienle-Spiess Kft.
K&H Bank Zrt.
LINDAB Kft.
Lux Hungaria, Budapest Kft.
Manpower Kft.
Merck Kft.
Microsoft Kft.
Mimox Kft.
McKinsey & Company Budapest Kft.
McDonald's Magyarország Kft.
Narva Kft.
Neumann International Kft.
Novartis Budapest Kft.
ORIGO-SÁNTA Zrt.
Otthon Centrum Zrt.
Philip Morris Hungary Kft.
Ranstad Hungary Kft.
Robert Bosch Kft.
Reader`s Digest Kiadó Kft.
Schering Kft.
Tschibo Hungary Kft.
Vegyépszer Zrt.
Videoton Holding Zrt.
Zwack Nyrt.

Külföldi ügyfeleink
Ausztria
Austria Tabak
Hernstein International Management Institute
Volksbankenakademie
Mobilkom Austria

Svájc
ABB Asea Brown Boveri AG, Baden
Gustav Käser AG
Miele AG
Wirtschafsinformatikschule der Schweiz

Horvátország
Xerox Croatia

Németország
Behr GmbH & Co.
Beiersdorf GmbH
Daimler Chrysler AG
Frankenbrunnen GmbH & Co.
KG Kühne + Nagel
Lüders Partners GMBH.
Mannesmann Mobilfunk
Nedlloyd Danzas
Rütgers AG
Training Systems GmbH
Universität der Bundeswehr Hamburg

Svédország
AB Sandvik Steel
Exportr_det
Försvarets Materielverk
Huddinge Sjukhus
Hyresgästernas Riksförbund
Intersearch
Karolinska Sjukhuset
Konsum Nord
Kronofogdemyndigheten
Partena Care
Partena Cater
Radiotjänst
Rikspolisstyrelsen
Riksskatteverket
SEB Kompetens
Skattemyndigheten
EDS Sweden AB

Oroszország
BMW Russia

Szerbia
IT Jobs Serbia & Montenegro

Románia
HR Vision Romania
P&Bert Romania
Porsche Romania
Porsche Bank Romania

Szlovákia
Julius Meinl a.s.
EMCI a.s
P & BERT Slovakia
RAJO a. s.

Bulgária
PALFINGER Produktionstechnik BG EOOD

Szlovénia
Xerox Slovenia
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