
Dengan tujuan menjawab kebutuhan perusahaan 
akan servis rekrutmen yang efisien dan efektif, 
EXPERD bekerja sama dengan Saville Consulting, 
yang memiliki ekspertise dalam solusi online yang 
handal dengan proteksi tinggi . Inovasi asesmen 
dari Saville Consulting, memberi kemudahan bagi 
perusahaan untuk mengelola platform online asesmen 
secara mandiri. Online asesmen juga akan memberi 
kemudahan, sekaligus efisiensi biaya, untuk peserta 
asesmen yang tersebar di berbagai kota. Asesmen 
dari Saville Consulting juga dapat dimanfaatkan untuk 
berbagai kebutuhan talent management, mulai dari 
rekrutmen, pengembangan dan coaching.

KEUNTUNGAN

 » Waktu asesmen yang singkat

 » Validitas tinggi

 » Laporan yang mudah dipahami

 » Fleksibel untuk kebutuhan unsupervised (online) 

dan supervised test (online dan hardcopy)

 » Tampilan asesmen yang menarik dan inovatif 

sehingga memberi kesan positif bagi peserta tes.

HARGA

 » Tidak ada lisensi awal

 » Pembayaran hanya untuk kandidat yang telah 

menyelesaikan asesmen

ADMINISTRASI

Asesmen online dilaksanakan melalui platform Oasys 

dan telah disesuaikan dengan browser internet terbaru.

Klien dapat menggunakan asesmen Saville Consulting 

dan mengakses Oasys melalui jasa Experd atau 

mengadministrasikan platform Oasys sendiri.

S C R E E N I N G  A N D  S E L E C T I O N

SCREENING
AND SELECTION
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SAVILLE CONSULTING WAVE® 
JOB PROFILER

Rekrutmen yang efektif diawali dengan 
mengidentifikasi aspek kritikal dari suatu pekerjaan. 
Pemahaman terhadap aspek/kompetensi kritikal 
berguna sebagai acuan dalam menetapkan standar 
proses seleksi dan asesmen. Job Profiler dapat 
diaplikasikan untuk berbagai fungsi jabatan dan 
bermanfaat pula untuk mengembangkan dan 
memverifikasi model kompetensi.

Laporan job profile disajikan secara “user-friendly” 
untuk menggambarkan perilaku, kemampuan yang 
dibutuhkan dalam pekerjaan berdasarkan Wave 
Performance Framework 

KEUNTUNGAN
•	 Cepat dan mudah digunakan
•	 Meningkatkan peran dan spesifikasi individu
•	 Benchmarking
•	 Efisien
•	 Memberikan data yang komprehensif 
•	 Terdapat pertanyaan terbuka 
•	 Informatif
•	 Kompetensi yang valid

SAVILLE CONSULTING APTITUDE
SWIFT ANALYSIS APTITUDE

Swift Analysis Aptitude adalah asesmen yang mengukur 
penalaran berpikir, yang terdiri dari:

 » Subtes verbal (6 menit), untuk memprediksi 
kemampuan bahasa dan penggunaan kata.

 » Subtes numerikal (6 menit), untuk meramalkan 
kemampuan bekerja dengan angka.

 » Subtes diagramatik (6 menit), untuk memprediksi 
kemampuan menganalisis sistem.

Asesmen ini didesain untuk target peserta 
dengan latar belakang pendidikan tinggi untuk 
mengisi jabatan officer/profesional, supervisor, 
manager maupun direktur.

SAVILLE CONSULTING STRENGTH 
WORK STRENGTHS

Work Strengths adalah kuesioner behavioral screening 
yang disusun berdasarkan Wave Performance Model dan 
menawarkan pendekatan efektif yang  terjangkau untuk 
rekrutmen massal. 

Work Strengths dapat mengidentifikasi kekuatan potensial 
individu terhadap kebutuhan tingkah laku untuk posisi 
manager, graduate, dan management trainee. 

APLIKASI
•	 Screening yang efektif untuk jumlah kandidat 

yang besar
•	 Mengukur kesesuaian terhadap nilai dan/ atau 

budaya organisasi
•	 Tersedia pilihan untuk menggunakan 

Panduan Wawancara

KEUNTUNGAN
•	 Mengidentifikasi kekuatan kandidat untuk 

meramalkan kinerja efektif
•	 Efisien untuk screening dalam jumlah besar
•	 Waktu pengerjaan asesmen singkat
•	 Informasi mengenai hal-hal yang dapat 

meningkatkan dan menghambat kinerja
•	 Laporan yang mudah dipahami
•	 Dilengkapi panduan wawancara untuk menggali 

kekuatan kandidat lebih mendalam

Info mengenai solusi asesmen & talent 
management lain dari Saville Consulting dapat 
ditemukan di www.experd.com


