
92% от служителите искат да 

продължат работят за Hofmann 

Personal и след половин година.

Общата удовлетвореност на служителите на 

Hofmann Personal достига 86 от 100 пункта.

Най-често служителите са 

научили за агенцията от 

роднини или познати.

86

50

Hofmann Personal

Конкурентни агенции

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ HOFMANN PERSONAL И ОТ 

КОНКУРЕНТНИТЕ АГЕНЦИИ

ВЪЗПРИЕМАНЕ НА HOFMANN PERSONAL И 

КОНКУРЕНТНИТЕ АГЕНЦИИ
% на анкетираните, които са съгласни с твърдението

57 %

40 %

20 %

22 %

16 %

10 %

Надеждна агенция

Винаги са готови да
помогнат и да дадат съвет

Тук печеля добри пари

Hofmann Personal Конкурентни агенции

В сравнение с другите агенции Hofmann 

Personal е оценена значително по-високо

Като цяло най-високо е нивото на 

удовлетвореност на служителите, 

спадащи под клон Хеб.

Проучването е осъществено от външна агенция за проучвания и консултации B-inside s.r.o. през 

есента на 2022 година. Проучването е направено сред всички служители на Hofmann Personal. В 

проучването вземат участие общо 829 служители на Hofmann Personal от Чехия, Словакия, Украйна, 

България, Сърбия, Филипините, Румъния, Полша и Унгария.

НАЙ-ВИСОКО ОЦЕНЕНИ КЛОНОВЕ 
Средно ниво на удовлетвореност от отделните клонове

94

92

92

91

86

Хеб

Ческе Веленице

Стржибро

Острава

Копрживнице

В останалите клонове нивото на удовлетвореност е 

оценено на 84 – 73 от 100 пункта.

ПРОУЧВАНЕ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

В сравнение с предходната година общата удовлетвореност на служителите на агенция Hofmann Personal се 

е увеличила от 83 на 86 пункта.



КОРДИНАТОРИ НА HOFMANN PERSONAL

99% от служителите знаят към кого да се 

обръщат в Hofmann Personal в случай на 

необходимост

Безопасността на 

труда е добра

Разполагам с 

оборудването и 

помощните средства, 

от които се нуждая

Работната среда е 

добра:
Базата е добра: Обемът на 

работа е поносим

89 b./100

Моят координатор комуникира 

винаги учтиво и любезно.

Моят координатор винаги ще 

ми даде съвет и ще ми 

помогне.

Винаги се свързвам бързо с 

моя координатор.

89 b./100

90 b./100

93 b./100

ФИРМИ ЗА ВРЕМЕННО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА HOFMANN PERSONAL

Общото ниво на удовлетвореност от фирмата за 

временно разпределение достига 84 от 100 пункта

БЛАГОДАРНОСТ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ДИРЕКТОР

Уважаеми колеги и колежки,

позволете ми да Ви благодаря за взетото участие и откровеността в проучването на удовлетвореността на

служителите, което се състоя през есента на миналата година. Много се радваме, че толкова много от Вас взеха

участие в проучването и освен това ни радва, че през изминалата година Вашата удовлетвореност се е увеличила.

Проучването отново ни даде обратна връзка, благодарение на която ще можем да подобряваме условията на труд и

общото ниво на вашата удовлетвореност. С настоящото бихме искали да споделим с Вас резултатите от проучването.

Благодаря Ви!

Gabriela Hrbáčková | Генерален директор на Hofmann Personal, Чешка република

НАЙ-ВИСОКО ОЦЕНЕНИ КООРДИНАТОРИ
Средно ниво на удовлетвореност от координатора:

97

94

94

92

91

Všichni koordinátoři
Hofmann Personal

Хеб

Острава

Ческе Веленице

Стржибро

Копрживнице

89
Всички координатори 

на Hofmann Personal

В останалите клонове нивото на 

удовлетвореност от координатора е оценено 

средно на 90 - 79 от 100 пункта..

89 b./100 85 b./100 85 b./100 84 b./100

осветление, отопление, 

производство, 

канцеларии, техника…

тоалетни, съблекални, 

столова...
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