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Netigate Medarbetarundersökningar

Vet du vad dina medarbetare tycker om sin
arbetsplats?
En medarbetarundersökning är ofta ett bra sätt att kickstarta ett projekt när
du är ute efter att göra förändringar och förbättringar i din organisation. Du får
både ett unikt utgångsläge och samtidigt värdefulla insikter i hur nöjda dina
medarbetare är med sin arbetsplats och vilka eventuella förändringar som
skulle behöver göras för att de skulle trivas ännu bättre. Undersökningen
identifierar de viktigaste drivkrafterna, ger förståelse för den nuvarande
situationen och påvisar de viktigaste områdena för förbättring.

En värdefull grund för vidare utveckling
Som man frågar får man svar, sägs det. Och visst är det så att det inte alltid är
så lätt att utforma en medarbetarundersökning. Därför kan vi hjälpa dig att
skräddarsy undersökningen med rätt frågebatteri så att du får relevant och
användbar information som hjälper organisationen framåt. Efter en
genomförd medarbetarundersökning som grund kan vi tillsammans med er
analysera resultaten och därefter skräddarsy ett program där vi på ett
kostnadseffektivt sätt allokerar rätt insatser på rätt ställe. Vi är leverantör av
det kraftfulla verktyget Netigate som gör att vi kan utföra omfattande
medarbetar- och kundnöjdhetsundersökningar med goda resultat. Netigate
är ledande inom Europa när det kommer till genomförande av kundmarknads- och medarbetarundersökningar, startade 2005 och har tilldelats
flera svenska och internationella priser.

Varför ska vi göra en
Medarbetarundersökning?
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Ni får ett värdefullt utgångsläge.
Ni förbättrar förståelsen för era anställda.
Ni får reda på vad era anställda tycker och tänker om er.
Ni får reda på vem som är villig att rekommendera arbetsgivaren och
varför.
Ni utvecklar organisationen med hjälp av de insikter ni får av att lyssna på
era anställda.
Vill du veta mer om hur vi kan jobba med medarbetarundersökningar
tillsammans med din organisation? Maila oss, så berättar vi mer!
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Mercuri International gör det varje år
möjligt för företag i över 50 länder att bli
mer effektiva när det kommer till
försäljning och ledarskap. Vi arbetar såväl
lokalt som globalt och erbjuder våra
kunder både kundanpassade lösningar
och branschexpertis. Vi låter resultat växa
genom människor och ger er de verktyg
och processer som krävs för att ni ska
kunna tackla era försäljningsutmaningar.
LÄS MER

Please upgrade to a supported browser to get a reCAPTCHA challenge.

Why is this happening to me?

