HappyIndex®
AtWork
So vaši zaposleni srečni in motivirani?

V raziskavi HappyIndex® AtWork raziščemo motivacijo in zavzetost vaših zaposlenih,
pozitivna mednarodna referenca pa poskrbi za promocijo vašega podjetja kot dobrega delodajalca.

Zakaj sodelovati v raziskavi?
Raziščite motivacijo zaposlenih
•
•

Kako motivirani so vaši zaposleni?
Ocenite učinkovitost vaših kadrovskih praks in procesov.

Izboljšajte zavzetost in uspešnost zaposlenih
•
•

Podrobna analiza in primerjava rezultatov z ostalimi podjetji.
Postavite prioritete, aktivirajte vašo organizacijo in povišajte motivacijo vsakega zaposlenega.

Pritegnite talente na verodostojen način
•
•

Pritegnite bodoče zaposlene s promocijo reference HappyIndex®AtWork.
Na trgu dela se pozicionirajte kot podjetje, v katerem so zaposleni srečni in motivirani.

Kako pridobite certiﬁkat HappyIndex® AtWork?
Certiﬁkat bodo prejela vsa sodelujoča podjetja, ki bodo zadostila trem pogojem:
1. Skupna ocena zadovoljstva > 3,82 / 5
2. Število sodelujočih zaposlenih > 50%
3. Priporočilo > 60%

Cenik
Cena raziskave je odvisna od velikosti podjetja izbranega paketa.

1 leto

2 leti

3 leta

manj kot 50 zaposlenih

500 € + DDV

750 € + DDV

1000 € + DDV

50 do 200 zaposlenih

1000 € + DDV

1600 € + DDV

2000 € + DDV

200 do 500 zaposlenih

2000 € + DDV

3200 € + DDV

4000 € + DDV

več kot 500 zaposlenih

3000 € + DDV

4800 € + DDV

6000 € + DDV

Nadgradnja produkta
Izbrani delodajalec

1490 € + DDV

2490 € + DDV

2990 € + DDV

Styria digital marketplaces, d.o.o.

T: +386 1 51 35 700

T: +386 40 191 393

E-naslov: podpora@mojedelo.com

O raziskavi
Vprašalnik
•
•
•
•

K izpolnjevanju vprašalnika povabite vse zaposlene, ki so v podjetju zaposleni vsaj 6 mesecev.
Za izpolnitev vprašalnika bodo potrebovali približno 3 minute.
Raziskava poteka 12 dni.
Zaposleni prejmejo vprašalnik na svoj e-naslov. Vprašalnik je poslan avtomatsko iz sistema ChooseMyCompany.

Analiza in primerjava rezultatov
•
•

Vaše rezultate lahko spremljate v realnem času prek svojega uporabniškega računa na platformi.
Vsako podjetje lahko svoje rezultate primerja z drugimi podjetji ter splošnim povprečjem zadovoljstva na delovnem mestu in na podlagi
tega vzpostavi interne ukrepe za napredek in izboljšanje rezultatov.

Certiﬁkat in uvrstitvena lestvica
•
•
•

Po koncu raziskave bomo razglasili zmagovalce in podelili certiﬁkate vsem sodelujočim podjetjem, ki so dosegli razpisane
pogoje.
Podelitev nagrad bo potekala v juniju 2020.
Po prireditvi bomo objavili tudi uvrstitvene lestvice v različnih medijih in poskrbeli za promocijo nagrajencev.

HappyIndex® AtWork model
Vprašalnik je sestavljen iz 18 standardnih vprašanj, možno pa je vključiti tudi dodatna vprašanja po lastni izbiri.

Strokovni razvoj

Menim, da so moj e
odlike in kompetence
dobro uporabljene
Vem, kako lahko v
podjetju/organizaciji
razvijam svojo kariero
(projekti, napredovanja,
mobilnost)
Občutek imam, da se
strokovno razvijam in
učim

VIRI

POVEZAVA

Osnova za dobro opravljeno delo

Želja po zavzetosti

Spodbudno
delovno okolje

Vodstvo

Mislim, da je način dela
inovativen (sodelovanje,
prožnost/delo na
daljavo, odločanje,
oprema...)

Mislim, da lahko
dosegam svoje cilje
Razumem kako se
ocenjuje moja delovna
uspešnost

Čutim, da mi sodelavci
zaupajo
Zadovoljen/-ljna sem s
tem, kako si organiziram
svoje poklicno in
zasebno življenje

Vidim vpliv svojega dela
na uspeh podjetja

Priznanja in
nagrade

Ponos

Čutim, da se moja
prizadevanja ceni in
spodbuja

Prijateljem bi
priporočil/-a delo v tem
podjetju

Mislim, da je moja
plača/nadomestilo
primerno za moje
delovno mesto in
odgovornosti.

Zaupam vodstvu (zgled,
sposobnosti)
Ponosen/-sna sem na
izdelke/storitve podjetja

Zadovoljen/-ljna sem z
ugodnostmi, ki jih
ponuja podjetje/organizacija (dodatki, nagrade,
udeležba pri dobičku,
razdelitev dobička,
dodatno zavarovanje,
dopusti, dodatek za
stanovanje, svet
delavcev ...)

Kaj vam je NAJBOLJ / NAJMANJ všeč v vašem podjetju / organizaciji?
Kaj vam je pri vaših delovnih nalogah NAJBOLJ / NAJMANJ všeč?

Raziskavo izvajamo v sodelovanju s francoskim podjetjem ChooseMyCompany.

Zadovoljstvo

Uživam pri opravljanju
svojega dela
V tem, kar delam, vidim
smisel
Všeč mi je kakovost
medsebojnih odnosov v
podjetju/organizaciji
(dostopnost, iskrenost,
sodelovanje ...)

