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De beoordeling VVS Virtual Video Screen (General, Dutch) meet een of meer belangrijke competenties en
verzamelt audio- of videoantwoorden op specifieke vragen. De gemeten attribuuttypen verschillen per
test, maar kunnen cognitieve vaardigheden, vaardigheden, kennis, persoonlijkheidskenmerken, emotionele
intelligentie en gedragsgeschiedenis in het verleden omvatten. Afhankelijk van de testconfiguratie kunnen
verschillende soorten analyses worden uitgevoerd op de geregistreerde reacties. Houd er rekening mee dat
deze resultaten altijd moeten worden gebruikt als onderdeel van een evenwichtig selectieproces voor
kandidaten dat onafhankelijke evaluatiestappen omvat, zoals interviews en referentiecontroles.
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Totaal
Kandidaat Score Interpretatie

Betty Penske 77
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bettypenske@yourcompany.org
VVS Virtual Video Screen (General, Dutch)
24 mei 2023

Above Average - Move Quickly. The candidate appears to be qualified for
advancement to the next step in the hiring process.

Sleutel
Kandidaat Score
Verhoogd Risico
Verlaagd Risico
Maatwerk Basislijn (Optioneel)

Competentie Samenvatting

Competentie Score Interpretatie
Vaardigheden en Kennis

  Audio/Video Interview Questions 77
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Vergelijking
Percentielscores geven aan hoe de kandidaat zich verhoudt tot andere geteste personen binnen de verschillende groepen. De
kandidaat scoort gelijk aan of beter dan de fractie van de geteste personen aangegeven door het percentiel.
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Assessment Overzicht
This report provides results for a virtual video screening assessment. This assessment records and analyzes video responses
from the candidate in a pre-employment screening interview context. While not comprehensive, time-proven questions are
asked to collect the most information possible in a short time. Additionally, the candidate's behavioral history and preferences
are also assessed through a short series of questions. The goal is to provide recruiters and hiring managers with critical
information needed to make a 'go ahead' decision.

Detail
Kandidaat: Betty Penske, bettypenske@yourcompany.org
Assessment VVS Virtual Video Screen (General, Dutch)
Geautoriseerd 24 mei 2023, door Susan Bookman, HR Avatar Data Collection Account, sue.bookman@richardson.biz
Gestart: 24 mei 2023 om 14:27:00 EST
Voltooid: 24 mei 2023 om 14:27:00 EST
Totaal Score: 77

Kennis en Vaardigheden Detail
Dit gedeelte bevat een lijst van werk gerelateerde kennisgebieden en vaardigheden die zijn geëvalueerd. Lage scores op deze
gebieden zijn vaak een aanwijzing dat aanvullende ontwikkelingen zijn vereist om optimale prestaties te kunnen bereiken.

Detail Interview Gids
Audio/Video Interview
Questions
Score: 77

0 20 40 60 80 100

Beschrijving:
A customized series of open-ended video-
response questions were asked. Results include
the video responses themselves for viewing, as
well as  transcripts, text analysis, and voice
analysis. Text analysis includes vocabulary and
grammar. Voice analysis includes perceived voice
intonation and other speaking quality factors.
Interpretatie:
De kandidaat score op dit gebied zou moeten
bijdragen aan betere prestaties op het werk.

Text and voice analysis indicates above average
quality  to open-ended responses.

Zie hieronder om de geconverteerde tekst te
bekijken van de stem voorbeelden die zijn
verzameld.

Tell me about how your background and experience have prepared you for
this kind of work.

1 2 3 4 5
Poorly structured
answer. Not
convincing.

Moderately persuasive.
Acceptable logic and
structure.

Convincing answer.
Solid logic and
structure.
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Audio / video-reacties
Tijdens het assessment werd de kandidaat gevraagd om antwoord op één of meer open vragen te beantwoorden, hetzij via
audio of video. Als de kandidaat niet de mogelijkheid had om audio of video te uploaden, werd hen gevraagd hun antwoorden
te schrijven. De tekst van hun antwoorden en elke analyse van hun spraak of opgenomen tekst vindt u hieronder. Bovendien
kun je op de onderstaande links klikken (of knippen en plakken in een webbrowser) om hun reactie direct te bekijken of te
beluisteren.

Vraag Antwoord

Introduce yourself. Start with your name and add in
whatever you'd like to say.

hi my name is Ana Reyes and I'm currently working as an administrative occur in a
company located here in Makati so I've been working in the company for a year-
and-a-half doing pretty much filing documents and taking care of documentation
for the whole company

Why are you leaving your current position? so basically the reason why I want to leave my current position is because I would
describe myself as a people person so in my current role I do not get to interact
with a lot of people and so I find the job a little bit boring and unfulfilling

Why do you think you would succeed in the job you
are applying for?

so I think I would succeed in the job that I'm applying for because I have a lot of
energy and since I like working with a lot of people I think that our role in sales
will also allow me to do what I really enjoy Winchester interact with all different
kinds of people and also to learn in the process

Why do you want to do the job you are applying
for?

so I mentioned earlier I am really interested in a sales job first of all because I like
working with people and I think that I am convincing I also like the company that
I'm applying for it has a lot of it snowing in the market and it looks like a really
young and fun company

Describe an achievement you are proud of. What
did you have to accomplish and how did you do it?

so I think one of the biggest achievements that I have experience in my work so
far is that I was able to help the accounting team a project of bears because I kept
track of all the documents and I coordinated with different teams so that's all
there are requirements were submitted so because of that are the accounting
team was actually able to finish their project ahead of time

Where do you see yourself five years from now? so five years from now I honestly see myself in a managerial position I'm also
aspiring to find a job abroad also working in sales

Talk about anything you would like to add that
might be helpful in our evaluation.

so I would also like to add that I have that when I was in college I was the
president of an organization and one of the biggest projects which I handle it had
to do with selling in order to raise funds so we were actually able to hit our Target
really easily because of my efforts as well as a team separate

Test Results and
Interview Guide
(Dutch)

Copyright 2023, HR Avatar, Inc. Alle rechten voorbehouden. Pagina 4 van 7



Informatie spraakanalyse
Gesproken spraak voorbeelden  worden verwerkt via een algoritme op basis van kunstmatige intelligentie om te bepalen hoe de
stem- en spreekstijl van de spreker door anderen wordt waargenomen. De volgende statistieken en beoordelingen zijn
verzameld als onderdeel van deze analyse en deze zijn gebruikt bij het berekenen van de bijbehorende competentiescores.

Informatie spraakanalyse gebruikt bij scoren: Audio/Video Interview Questions

Algemene spraakfuncties
Kracht van Opening 63 Zwak Sterk

Helderheid 74 Dof Duidelijk

Tempo Goed Te langzaam Te snel

Verhouding Spreken / Pauzes Te
weini

g

Te weinig/kort Te veel/lang

Variaties
Variatie in volume Heel

goed
Te weinig Te veel

Tempowisseling Heel
goed

Te weinig Te veel

Variatie in toonhoogte Te
weini

g

Te weinig Te veel

Positieve energie
Assertief 58 Laag Hoog (goed)

Authentiek 60 Laag Hoog (goed)

Boeiend 52 Laag Hoog (goed)

Duidelijk 61 Laag Hoog (goed)

Zelfverzekerd 61 Laag Hoog (goed)

Energetic 69 Laag Hoog (goed)

Georganiseerd 58 Laag Hoog (goed)

Innemend 53 Laag Hoog (goed)

Overtuigend 51 Laag Hoog (goed)

Negatieve energie
Arrogant 13 Laag (goed) Hoog

Strijdlustig 15 Laag (goed) Hoog

Saai 28 Laag (goed) Hoog

Neerbuigend 7 Laag (goed) Hoog

Verwarrend 14 Laag (goed) Hoog

Afstandelijk 23 Laag (goed) Hoog

Eccentriek 12 Laag (goed) Hoog

Nerveus 16 Laag (goed) Hoog

Opdringerig 23 Laag (goed) Hoog

Timide 16 Laag (goed) Hoog

Ongenaakbaar 14 Laag (goed) Hoog
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Rapport Voorbereiding aantekeningen

Het aannemen van nieuw personeel mag nooit gebaseerd zijn op één enkele bron van informatie. Het meest effectieve
gebruik van dit assessment rapport is als onderdeel van een veelzijdig selectieproces met verschillende onafhankelijke
evaluatie stappen, zoals gestructureerde interviews en referentie checks.

•

Gemiddelde vs Percentiel Scores: De totale score weerspiegelt het succes op de test op basis van het gemiddelde en de
standaarddeviatie van de scores. De percentiel score geeft het percentage van de test-makers, die gelijk of lager dan deze
algemene score scoorde. Wij raden u aan de totale score te gebruiken als uw primaire beoordelingscriterium.
Percentielscores kunnen echter vaak nuttig zijn bij het vergelijken van specifieke kandidaten met elkaar en met een
groep, zoals geteste personen in een bepaalde organisatie of binnen een bepaald account.

•

Vergelijkingsinformatie wordt berekend op basis van voltooide onderdelen van dit assessment op het moment dat de
score op het assessment wordt berekend. Naarmate er meer assessments worden voltooid, kunnen de vergelijkende
gegevens veranderen. Je kunt een rapport altijd bijwerken naar de huidige waarden door op 'Herberekenen Percentielen'
te klikken in de weergavepagina's voor online resultaten op www.hravatar.com.

•

De meeste competentiescores zijn norm gebaseerd, dat betekent dat ze kunnen worden geïnterpreteerd in termen van
hun afstand tot het gemiddelde of de gemiddelde score. Voor alle schalen ontvangt een score gelijk aan het gemiddelde
een score van 65 en worden scores boven en onder deze waarde zo ingesteld dat een scoreverandering van 15 gelijk is
aan één standaarddeviatie.

•

Voor lineaire competenties geldt, hoe hoger je scoort op de schaal hoe beter. Voor deze schalen vertegenwoordigt een
score tussen 65 en 80 (lichtgroen) 0 tot 1 standaarddeviatie boven het gemiddelde en een score boven 80 (donkergroen)
staat voor een score meer dan één standaarddeviatie boven het gemiddelde. Op dezelfde manier vertegenwoordigt een
score van 50 - 65 (geel) 0 tot 1 standaarddeviatie onder het gemiddelde, terwijl een score van 35 - 50 (oranje) gelijk is aan
1 tot 2 standaarddeviaties onder het gemiddelde, en een score onder 35 vertegenwoordigt een afwijking van meer dan 2
standaarddeviaties onder het gemiddelde.

•

Sim ID: 8997-3, Sleutel: 0-0, R: 79, P: 3356•
UA: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko•
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Detail Score Berekening
De volgende tabel geeft een samenvatting van hoe de totale score werd berekend op basis van de individuele
competentiescores. Competentiescores worden berekend op een schaal van 0-100 door eerst een Z-score te berekenen op basis
van de antwoorden van de testpersoon en vervolgens de Z-waarde te transformeren naar een schaal met doelgemiddelde en
standaarddeviatie. Bepaalde competenties hebben een normale scoreverdeling waarbij het het beste is om het gemiddelde te
benaderen. Voor deze competenties wijzigen we de Z-score door de absolute waarde te vermenigvuldigen met min 1 voor de
totale scoreberekening. Vervolgens wordt voor het berekenen van de totale score een gewogen gemiddelde van alle
gemodificeerde competentie Z-scores berekend en wordt dit gewogen gemiddelde zelf omgezet in een Z-score, die vervolgens
wordt omgezet in een score met hetzelfde doelgemiddelde en standaarddeviatie. Uiteindelijk worden uitbijterscores aangepast
als ze onder 0 of boven 100 liggen.

Competentie Score Hoe toegepast op het
geheel

Waarde gebruikte score Gewicht (%)

Audio/Video Interview
Questions

77,2493 Z-Statistiek 0,8166 100,0000

Gewogen gemiddelde van competentie Z-scores: 0,8166
Gemiddeld toegepast op ruw gewogen gemiddelde: 0,0000
Standaard deviatie toegepast op ruw gewogen gemiddelde: 1,0000
Genormaliseerde ruwe score: 0,8166
Gemiddelde: 65,0000
Gebruikte standaard deviatie 15,0000
Algemene eindscore: 77,2493
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Aantekeningen
(Dit gebied is opzettelijk leeg en kan worden gebruikt om aantekeningen te maken)
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