SONDAJ DE SATISFACȚIE A ANGAJAȚILOR

Sondajul a fost realizat extern de către agenția de cercetare și consultanță B-inside s.r.o.
în primăvara anului 2021. Toți angajații agenției Hofmann Personal au fost contactați. La sondaj
au participat 659 de angajați ai agenției Hofmann Personal din Republica Cehă, Ucraina, Bulgaria,
Serbia, Filipine, Slovacia, România, Polonia și Ungaria.

Satisfacția generală a angajaților Hofmann
Personal a ajuns la 83 de puncte din 100

SATISFACȚIA FAȚĂ DE HOFMANN PERSONAL
ȘI AGENȚIILE CONCURENTE

PERCEPȚIA AGENȚIILOR PERSONALE ȘI
COMPETITIVE HOFMANN
% dintre cei care sunt de acord cu declarația

83

Hofmann Personal

Hofmann Personal

68 %

Agenții concurente

55

31 %

39 %
14 %

Hofmann Personal este evaluat
semnificativ mai bine decât alte agenții

Agenții concurente

13 %
7%

Agenție de încredere

Ei ajută și
întotdeauna

sfătuiesc

Voi câștiga destui bani aici

SUCURSALELE CEL MAI BUNE EVALUATE
Satisfacție medie pe ramuri
90

České Velenice

86

Kopřivnice a Ostrava

86

Stříbro

84

Brno

84

Cheb

Restul sucursalelor au fost în medie satisfăcute
cu 82 - 71 de puncte din 100.

Angajații care intră sub
sucursala České Velenice sunt,
în general, cei mai mulțumiți
87% dintre angajați doresc să
lucreze pentru Hofmann Personal
în jumătate de an
O treime din angajați au aflat
despre agenție de la familie sau
cunoștințe

COORDONATORII PERSONALI HOFMANN
97% dintre angajați știu cine sau unde să contacteze
Hofmann Personal, dacă este necesar

COORDONATORI DE TOP
Satisfacție medie față de coordonator
89

Všichni
koordinátoři
Toți coordonatorii
Hofmann
HofmannPersonal
Personal

Coordonatorul meu comunică
întotdeauna decent și plăcut

92 Brno

93 b./100

92 České Velenice

92 Chomutov

Îmi sun mereu coordonatorul
rapid si imi raspunde

89 b./100
90

90

Kopřivnice a Ostrava

Cheb

Coordonatorul meu mă va
consilia și ajuta întotdeauna

89 b./100

Celelalte ramuri au fost în medie satisfăcute de
coordonator la 89-82 puncte din 100.

COMPANII PENTRU REPARTIZAREA TEMPORARĂ A ANGAJAȚILOR HOFMANN PERSONAL
Satisfacția generală cu compania pentru
încadrarea temporară a ajuns la 85 de puncte
din 100
Siguranța muncii este
bună

89 b./100

Am echipamentul și
instrumentele necesare

88 b./100

Cantitatea de muncă
este ușor de gestionat

86b./100

Mediul de lucru este
bun

85 b./100

MULȚUMIRI DIRECTOR GENERAL
Dragi colegi,
permiteți-mi să vă mulțumesc pentru participare și deschidere la sondajul de satisfacție a angajaților care a avut loc
la noi în această primăvară. Sondajul ne-a oferit feedback, datorită căruia vom putea îmbunătăți condițiile de lucru
și satisfacția dumneavoastră generală. Am dori să vă împărtășim rezultatele sondajului.
Mulțumesc.
Gabriela Hrbáčková | Director general Hofmann Personal Republica Cehă

