
MITEN HYVIN TUNNISTATTE 
HAKIJOIDEN JOUKOSTA PARHAAN 
ASIAKASPALVELUKOKEMUKSEN 
TARJOAVAT HENKILÖT? 

BRIGHT-esivalintamenetelmä tehokkaaseen rekrytointiin      

Tunnista huippukokemusta tuottava palveluasenne ja myyntihenkisyys 
 
 
BRIGHT 

BRIGHT on asiakaspalvelutehtäviin sijoittuvien 

työntekijöiden esivalintamenetelmä (esim. 

vähittäiskauppa, matkailu- ja ravintola-ala, 

kuljetus, virkistys, puhelinpalvelut). BRIGHT on 

kehitetty yhteistyössä useiden palvelualojen 

työntekijöiden ja esihenkilöiden kanssa.   

  
PSYKOMETRISET 
OMINAISUUDET 

RELIABILITEETTI: 

Cronbach’s Alpha: 

 EFPA Rating1: 

 Keskiarvo α = 0.82 (0.72–0.93) 

  
TESTIN KÄYTTÖ 

BRIGHT on suunniteltu helppokäyttöiseksi 

rekrytointityökaluksi, jonka käyttö ei edellytä 

sertifiointia. Master tarjoaa verkkokurssin ja 

workshopin käyttöönottoon, jotta yritys saa 

suunniteltua tarpeisiinsa sopivimman 

BRIGHTin käyttötavan. Testien käytön tulisi 

aina olla linjassa Masterin ohjeistusten kanssa.   

BRIGHT on joustava ja siihen voidaan sisällyttää 

ne palvelutyössä tarvittavat käyttäytymisen osa-

alueet, jotka yritys on määrittänyt juuri sille 

tarpeellisiksi. Näin BRIGHT auttaa tunnistamaan 

yritykselle potentiaalisimmat työnhakijat 

suurestakin joukosta.  

BRIGHT on tarkoitettu esihenkilöille, jotka 

palkkaavat työntekijöitä asiakaspalvelutehtäviin.  

 

 
VALIDITEETTI: 

Item-test correlations: 

 Mean/min. r = 0.55 / 0.30 

Sisältövaliditeetti: 

 Sisältöasiantuntijapaneelin hyväksymä  
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SKAALAT 

BRIGHT sisältää erilliset validoidut skaalat, jotka 

mittaavat seuraavia käyttäytymisiä ja asenteita:  

 Huolellisuus 

 Myynnillinen itseluottamus 

 Palveluhenkisyys 

 Sosiaalinen itsevarmuus 
 Stressinsietokyky 
 Suoraselkäisyys 

 NORMIT 

Normi on edustava otos asiakaspalvelu-

tehtävissä toimivia tai niistä kiinnostuneita 

henkilöitä. Viimeisimmät normit ovat vuodelta 

2019 ja normit ovat kansallisuuksiin: Suomi, 

Tanska, Ruotsi, Norja, Meksiko ja 

kansainvälinen. 

 EFPA Rating1: 
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KIELIVERSIOT 

BRIGHT on saatavilla tällä hetkellä seuraavilla 

kielillä: suomi, englanti, ruotsi, norja, tanska, 

espanja, puola, mandariinikiina.  

 

 BRIGHT sisältää ominaisuuden, jonka avulla 

voidaan mitata vastauksen luotettavuutta. 

Tämän mittarin avulla voidaan karsia pois 

vääristyneet ja epäluotettavat vastaukset, joita 

voi ilmetä esimerkiksi sosiaalisen suotavuuden 

(social desirability) vuoksi. 

 

 Viitteet 

1 perustuu European Federation of 

Psychologists’ Associations (EFPA):n laatimiin 

testien arviointia koskeviin ohjeistuksiin. 

“Käytämme BRIGHT-testiä vartijoiden rekrytoinnissa ja  

hyödynnämme asiakasyritystemme asettamia kriteerejä  

arvioinnissa. Näin toimien pystymme tavoittelemaan  

parasta palveluprofiilia.” 
HR MANAGER LAILA MADSEN, SECURITAS A/S 

 BRIGHT on online-testi, jonka täyttämiseen 

kuluu keskimäärin 10–15 minuuttia. Arvioitava 

saa henkilökohtaisen tulosraportin omista 

tuloksistaan, ja tällä varmistetaan laadukas ja 

läpinäkyvä arviointikokemus. 

WWW.MASTERSUOMI.FI  info@mastersuomi.fi 


