HIBRID FELMÉRÉS
Tudd meg, mire van szüksége
munkatársaidnak az eredményes
és komfortos hibrid működéshez!
Nyitott-kérdés alapú online felmérés

Gyűjts információt a hibrid működés
eredményes kialakításához!
HR-esként Te is érezted már, hogy a legszívesebben leülnél az összes
munkavállalóddal egy kávére, hogy megtudd, pontosan mire van szükségük a
hatékony hibrid működéshez?
A skálás elégedettség felmérések nem hordoznak elég információt, hiszen arra az
adatra, hogy a hibrid meetingek hatékonysága 3,2 nehéz fejlesztési tervet építeni.

De most itt egy online felmérés, ami megadja
neked a tervezéshez szükséges információkat!
HOGYAN SEGÍT EZ AZ ONLINE FELMÉRÉS?
A skálás értékelés helyett a munkatársak egyetlen kérdésre válaszolva osztják meg
számtalan igényüket, ötletüket, elégedettségüket a hibrid működéshez
kapcsolódóan.
Megismerve az igényeket, olyan működési struktúrát és kultúrát alakíthattok ki
a hibrid működésre, amivel a közösség nagy része könnyen azonosul.

Hogyan működik?
1. MEGOSZTJÁK VÉLEMÉNYÜKET
A munkatársak két kérdésre válaszolva,
anonim módon megosztják véleményüket:
• Mire lenne szükséged a hatékony és komfortos
hibrid működéshez?
• Mik azok a nálunk már működő jó gyakorlatok,
amiket tartsunk meg hibrid működés esetén?

2. SZAVAZNAK
Mindenki szavaz a mások által megosztott
véleményekre aszerint, hogy mennyire értenek
egyet az adott gondolattal.

3. PRIORIZÁLT LISTA

A szoftver a szavazás alapján priorizálja és
rangsorolja az összegyűlt véleményeket, így egy
súlyozott, mindenki igényeit és prioritásait tükröző
ötletgyűjtemény áll össze.

Milyen támogatásra lenne szükséged a hatékonyabb hibrid működés eléré

Milyen támogatásra lenne szükséged a
hatékony és komfortos hibrid működéshez?

Mit tudhatsz meg a felméréssel?
A válaszok az alábbi témakörökben jelezhetik a munkatársak
hibrid működéshez kapcsolódó igényeiket (példák):

•
•
•
•
•
•
•
•

Mitől működne jól a hibrid meeting kultúra
Office space használati kérdések, tippek, igények
Jó megoldások az információ megosztásra
Milyen biztonsági szabályok szerint szeretnénk együtt dolgozni
Új házirend alapok
Milyen vezetésre van szükségem hibrid működésben
Mi kell a work-life balance megteremtéséhez
Milyen kohéziót erősítő akciókat szeretnénk

Mitől értékes számodra
ez az online felmérés?
ŐSZINTE VÁLASZOK
A válaszadás anonimitása biztosítja, hogy a munkavállalók őszinte
véleményt osszanak meg anélkül, hogy tartanának gondolataik
felvállalásának következményeitől.
BEVONÁS
A munkatársak bevonásának mindig hatalmas ereje van. Azáltal, hogy
megoszthatják igényeiket, ötleteiket és hatásuk lehet a kialakuló új
normára, elkötelezettek lesznek a változás, és új működés mellett.
VALÓSÁGALAPÚ TERVEZÉS
Rengeteg időt, pénzt és energiát tudtok spórolni, hiszen már a HIBRID
működés bevezetésekor ismeritek a valódi problémákat, igényeket,
így kevesebb újratervezésre és stratégia-módosításra lesz szükség.
LEKÉRDEZÉS CSAPATOKRA
Megnézheted, hogy a szervezet egyes csapatain belül milyen
kihívások, igények, témák emelkedtek ki és akár szervezeti
egységenként egyedi megoldásokat biztosíthatsz.
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