Ilmoittautumisohjeet / 2.9.2019

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Maanteiden hoitourakoiden kilpailutukset
Yhteyshenkilöiden palvelu- ja organisointivalmiuksien kartoitus

Yleistä
Tarjoajan nimeämät yhteyshenkilöt osallistuvat palvelu- ja organisointivalmiuksia kartoittaviin psykologisiin
henkilöarviointeihin osana kilpailutusta. Henkilöarviointitilaisuuksia järjestetään kunkin kilpailutusjakson
aikana joustavasti Psycon Oy:n toimistoissa.
Arvioinnin kohteena ovat
• palveluvalmiudet sekä persoonallisuuden että osaamisen tasolla
• päättely- ja organisointivalmiudet sekä persoonallisuuden että tiedonkäsittelyvalmiuksien tasolla
Kukin tarjoaja voi ilmoittaa Elyn kustantamana arviointiin kolme henkilöä / tarjottava hoitourakka. Tämän
määrän yli menevien arviointien kustannuksista vastaa tarjoaja täysimääräisesti.
Psycon Oy järjestää kartoitukset vakiomuotoisena palveluna. Palvelu- ja organisointivalmiuksia kartoitetaan
luotettavien ja toisistaan riippumattomien menetelmien avulla monimenetelmäperiaatteen mukaisesti.
Arviointitilaisuus kestää 3,5-4 tuntia ja niitä järjestetään ryhmätilaisuuksina aamu- ja iltapäivisin erikseen
määriteltävinä ajankohtina. Tulokset toimitetaan osallistujan työnantajalle sekä osallistujalle itselleen.
Kartoituksen tulos on voimassa sen päivämäärästä lukien kaksi vuotta. Tuloksen on oltava voimassa, kun
henkilö nimetään urakkaan. Urakkaan nimettyjen vastuuhenkilöiden ei tarvitse uusia testiä urakan ollessa
käynnissä. Kartoituksen tulokset ovat käytettävissä kaikissa hoitourakoiden tarjouksissa.
Ilmoittautumislomakkeen tietoja käytetään arviointitilaisuuksien järjestämiseksi. Urakoitsijoiden tilaamista
arviointimääristä voidaan luovuttaa tietoa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle kustannusseurantaa ja
tilastointia varten.
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Ilmoittautumislomake ja aikataulut 2019
Ilmoittautumislomakkeen voi tilata Psycon Oy:n infosta soittamalla numeroon +358 207 171 200 tai
lähettämällä pyynnön osoitteesee info@psycon.com. löydät tämän sähköpostin liitteenä olevasta Exceltiedostosta. Lomakkeella kysytään seuraavia asioita:
•
•

Urakoitsijan yhteystiedot ja yhteyshenkilö
Kartoitukseen osallistuvien yhteystiedot:
o nimi
o puhelinnumero
o sähköpostiosoite
o mihin Psyconin toimistoon osallistujalle varataan aika mieluimmin
o mihin mennessä ao. osallistujaan kartoitus olisi hyvä saada järjestetyksi

Täytetty lomake toimitetaan takaisin osoitteeseen info@psycon.com.
Psycon Oy on yhteydessä jokaiseen osallistujaan ja sopii tarkemmista aikatauluista sekä käytännön
yksityiskohdista.

Kartoituksia järjestetään seuraavasti:
Ajat
aamupäivisin 8.45 – 13.00
iltapäivisin
13.00 – 16.30
Paikkakunnat
Turku
6. marraskuu
Oulu
11.syyskuu
Lappeenranta 25.syyskuu
Helsinki
18.syyskuu
Tampere
26.syyskuu

27. marraskuu
30.lokakuu 3.joulukuu
25.lokakuu 20.marraskuu
10.lokakuu 13.marraskuu
22.lokakuu 18.marraskuu

Psyconin toimistojen osoitteet ja saapumisohjeet löytyvät www-sivuilta www.psycon.fi/yhteystiedot
Syventävää lisätietoa arviointien sisällöistä ja järjestelyistä antaa Pekka Salmela / Psycon Oy,
pekka.salmela@psycon.com, p.+358 207 101 266

