الموارد البشرية للشركات
قم بتعيين وتدريب أفضل المواهب من خالل توحيد عملية فحص اللغة العالمية الخاصة بك.
تقييمات لغوية مؤتمتة بالكامل لـلتدريب والتوظيف في الشركات
استحوذ على أفضل المواهب من خالل التفوق في المنافسة بفضل
نتائجنا الفورية.
قم بزيادة مجموعة المواهب الخاصة بك مع تبسيط عملية التوظيف
العالمية لديك.
نحن نطابق تقييمات لغوية معينة لتلبية احتياجات عملك
نحن نقدم أسئلة مصممة بشكل فريد لمراكز االتصال وشركات ادارة
األعمال عبر مصادر خارجية
قدم تجربة تقييم لغوية احترافية ومثيرة لإلعجاب لموظفيك المحتملين

االستحواذ على المواهب
االستحواذ الناجح على المواهب العالمية هو أعظم ميزة يمكن أن تستخدمها أعمال القرن الحادي والعشرين للحفاظ على مركز في مقدمة المنافسة .يعتقد كبار الخبراء
أن استخدام الذكاء االصطناعي سيعطل بشكل كبير عملية التوظيف .باستخدام تقييماتنا اللغوية التي تعتمد على الذكاء االصطناعي  ،يمكننا تقديم نتائج دقيقة وفورية.
تقييماتنا ليست فقط األكثر تقدمًا ؛ لكننا نستخدم أي ً
ضا بيانات من قادة الصناعة لتزويدك بذكاء عملي .على سبيل المثال  ،هل ترغب في معرفة المعايير التي تستخدمها
أفضل الشركات؟ يمكننا توفير ذلك .هل ترغب في معرفة االتجاهات والنتائج وأفضل الممارسات واالستراتيجيات الختبار المرشحين؟ يمكننا توفير ذلك أيضًا .نحن ال
نختبر فقط  ،نحن نختبر بهدف

قس سريعا  ،طر عاليا

«موثوقية التقييم تحمي عملك .على عكس العديد من خدمات تقييم اللغة األخرى التي تعتمد على التصنيف البشري  ،فإننا نستخدم الذكاء االصطناعي
والتعلم اآللي إلزالة الغموض والتحيز وراء التصنيف البشري .إن تقنيتنا الحاصلة على براءة اختراع هي تقييم اللغة اآللي األكثر صحة
وموثوقية .تتوافق تقييماتنا مع أعلى معايير الصناعة ( CEFRو  ACTFLو  TOEFLو  IELTSو  ، )TOEICولدينا أيضًا بيانات
تثق بنا العديد من
ستوفر لك أفضل الممارسات في مجال عملك .اآلن  ،يمكن ان يكون لنتائجك
تأثير هادف على عملك  -وعلى نجاحك كمسؤول توظيف أو مدرب.
افضل العالمات

حل كامل لجميع الصناعات
•الطيران
•المصارف
•مراكز االتصال
•االستعانة بمصادر خارجية
•الرعاية الصحية

التجارية

•الضيافة
•التأمين
•التفسير
•التصنيع
•الخدمات االحترافية .

•تجارة التجزئة
•التوظيف
•الترجمة
•االسفر /السياحة

طلب عرض
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