O0800002 - ASSESMENT PSYCHOLOOG - ORMIT (AFGEROND)
LOCATIE
De Bilt

INLEIDING
ORMIT heeft een unieke en bovenal e ectieve businessformule. ORMIT werft de top in afgestudeerde academici en
geeft ruimte aan hun ambitie om snel door te groeien. Daartoe biedt ORMIT een hoogwaardig management
development programma, waarbinnen de inzet op diverse uitdagende projecten bij circa vijftig deelnemende
topondernemingen een cruciale rol speelt. Maar zeker ook de coaching, begeleiding op maat door vermaarde
opleidingsinstituten. Na twee jaar ontwikkeling binnen ORMIT én ervaring binnen diverse bedrijven, is het de
bedoeling dat men in dienst treedt bij één van de deelnemende bedrijven van het ORMIT-netwerk.

FUNCTIEOMSCHRIJVING
ORMIT is een levendige organisatie met een eigen, jonge, bijzondere en dynamische cultuur. Op de afdeling 'Werving
& Selectie' vindt de beoordeling plaats van kandidaten voor de verschillende programma onderdelen uit het portfolio
van ORMIT. Dit gebeurt door en onder supervisie van de assessment psycholoog. Het instrumentarium waarvan je
o.a. gebruik maakt omvat zowel capaciteitstesten als de brede selectie- en ontwikkel assessments.
Voor deze afdeling zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van Assessment Psycholoog.
Rol:
* Je onderhoudt contacten met strategische participanten op basis van je deskundigheid;
* Binnen ORMIT ben jij het geweten en de expert op het terrein testen en de ontwikkelingen op het vakgebied. Je
draagt dit actief uit zowel binnen als buiten de organisatie;
* Je hebt een kritisch oordeel over deze metier;
* Je hebt een cruciale rol in de advisering van het directieteam;
* Je neemt de rol op je als vernieuwer, maar niet omwille van het vernieuwen;
* Je vindt het leuk om af en toe een artikel te publiceren en je pakt ook die gelegenheid;

PROFIEL
* Je bent flexibel, zakelijk en representatief;
* Je staat sterk in je schoenen en kan goed met weerstand omgaan;
* Je bent klantgericht en bewaakt de goede balans met kwaliteit en bedrijfsmatigheid;
* Je bent uitstekend in staat om mee te bouwen aan goede relaties met de klant en te helpen deze te onderhouden;
* Je hebt een actieve houding die is gericht op het behalen van doelstellingen;
* Je bent geregistreerd als NIP-psycholoog.
Je bent een academicus met ruime relevante ervaring. Jouw specialisme is het uitvoeren van selectie assessments en
idealiter ontwikkel assessments. Je bent kritisch ten opzichte van je eigen prestaties, kennis en kunde. Je bent
collegiaal, zoekt actief kennis bij collega's en deelt actief kennis met hen.
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