
STYRK VIRKSOMHEDENS PERFORMANCE
DE RETTE MEDARBEJDERE ER AFGØRENDE FOR VIRKSOMHEDENS SUCCES. 
MED PERSONLIGHEDSTESTEN OPTO KAN DU UDVÆLGE TALENTER IGENNEM EN 
MÅLRETTET REKRUTTERINGSPROCES.

+ Øg chancen for at rekruttere en high-performer og reducér fejlrekrutteringer
+ Spar tid og penge ved at have fokus på performance i en fleksibel rekrutteringsproces
+ Giv kandidaten en professionel oplevelse og styrk dit employer brand.

SPOT HIGH-PERFORMERE



HVORDAN ELIMINERER DU BIAS 
OG STYRKER KVALITETEN I DIN 
REKRUTTERING?
Med OPTO kan du vurdere og rekruttere baseret på objektive 
job- og performancekriterier. Det gør dig i stand til at skabe det 
optimale rekrutteringsflow for din virksomhed.

Når du arbejder datadrevet med rekruttering, minimerer du bias og 
kan hurtigt og let matche kandidaten med jobbet. 

Med OPTO får du en effektiv og fleksibel datadrevet proces, der 
understøtter virksomhedens performance og øger muligheden for at 
rekruttere en high-performer.

OPTO kombinerer dybdegående teori og den nyeste viden om adfærd 
og performance med en enkle og anvendelige rapporter, der gør 
beslutningstageren i stand til at træffe objektive beslutninger. Det gør 
testen let at bringe i spil i en travl hverdag.

OPTO kan skaleres, så du har mulighed for at vælge hvor meget du vil gå i 
dybden med personligheden. Med jobkriterier og de enkle rapporter kan 
du hurtigt og let vurdere i hvor høj grad kandidaten matcher jobbet.

Styrk dit employer brand
Kandidaternes oplevelse af den samlede rekrutteringsproces spiller 
en afgørende rolle for dit employer brand. Med OPTO sikrer du, at 
alle kandidater kommer igennem et moderne setup og får en god 
oplevelse med en grundig og professionel proces.

HVAD TILBYDER MASTER?

Master Danmark tilbyder et komplet sæt af 
professionellle online testværktøjer, unikke 
analysemuligheder og HR sparring, der gør 
dig til eksperten.

HVORFOR OPTO?

+ Når du vælger at arbejde datadrevet og  
 automatisere din rekruttering, styrker 
 du dine beslutninger og skaber en 
 effektiv og objektiv proces.

+ Spar tid i din rekrutteringsproces og  
 penge på bundlinjen ved at 
 digitalisere dine interne processer.

+ OPTO kan let udfyldes direkte fra alle 
 enheder - fx. en mobiltelefon.

STOLER DU PÅ INTUITION 
ELLER DATA?

HVAD ER OPTO?
OPTO er en personlighedstest, der 
forudsiger performance på jobbet.

+ Et datadrevet online testværktøj,  
 der sikrer kvaliteten i rekrutterings- 
 processen og giver dig et objektivt   
 beslutningsgrundlag.

+ En række intuitive, brugervenlige og   
 skalerbare analyser og rapporter, der  
 matcher forskellige behov.

+ Hurtig og let at implementere og   
 anvende både for HR-professionelle  
 og ledere.

“Den gruppe af talenter, jeg mødte efter en stor pulje 
havde været igennem OPTO, var præcis den type af 
mennesker, jeg forventede at møde i forhold til de 

kriterier, vi havde sat op.” 

PETER TROLLE, CO-FOUNDER, HIGH PERFORMANCE TALENTS

OPTO er en del af analyseplatformen METIS 
ligesom Masters øvrige testværktøjer.  

 
METIS sikrer dig et effektivt og samlet workflow og 

er åben for at  integrere med de fleste  
HR-platforme - også i fremtiden.

VI KOMMER GERNE UD OG FORTÆLLER HVORDAN OPTO KAN STYRKE DIN FORRETNING. 
EMAIL: INFO@MASTER.DK - TELEFON +45  70 27 70 80 -  WWW.MASTER.DK


