
92% pracowników chce 

współpracować z Hofmann 

Personal nawet za pół roku.

Ogólna satysfakcja pracowników Hofmann 

Personal osiągnęła 86 punktów na 100 możliwych.

Najczęściej pracownicy 

dowiadywali się o agencji 

od rodziny lub znajomych.

86

50

Hofmann Personal

Konkurencyjne agencje

ZADOWOLENIE Z HOFMANN PERSONAL W 

PORÓWNANIU DO KONKURENCJI

POSTRZEGANIE HOFMANN PERSONAL I 

KONKURENCYJNYCH AGENCJI
% osób, które zgadzają się z tym stwierdzeniem

57 %

40 %

20 %

22 %

16 %

10 %

Rzetelna agencja

Zawsze pomogą i doradzą

Zarabiam tutaj wystarczająco
dużo pieniędzy

Hofmann Personal Konkurencyjne agencje

Hofmann Personal jest oceniany 

znacznie lepiej niż inne agencje

Pracownicy, którzy pracują pod 

oddziałem w Chebu 

są najbardziej zadowoleni.

Niniejszy sondaż został przeprowadzony przez zewnętrzną firmę B-inside s.r.o. Jesienią 2022 roku 

skontaktowaliśmy się ze wszystkimi pracownikami Hofmann Personal. W sondażach wzięło udział łącznie 

829 pracowników Hofmann Personal z Republiki Czeskiej, Słowacji, Ukrainy, Bułgarii, Serbii, Filipin, 

Rumunii, Polski i Węgier. 

NAJLEPIEJ OCENIANE ODDZIAŁY
Średnia satysfakcja według oddziałów

94

92

92

91

86

Cheb

České Velenice

Stříbro

Ostrava

Kopřivnice

W pozostałych oddziałach zadowolenie 

oceniono na 84 – 73 punkty na 100 możliwych.

BADANIE ZADOWOLENIA PRACOWNIKÓW

W porównaniu do poprzedniego roku ogólna satysfakcja pracowników agencji Hofmann Personal wzrosła z 83 

punktów do 86 punktów.



KOORDYNATORZY HOFMANN PERSONAL

99% pracowników wie, z kim lub gdzie ma się 

skontaktować z Hofmann Personal w razie potrzeby.

Praca w 

biezpiecznym

środowisku

Posiadam sprzęt i 

narzędzia, których 

potrzebuję.

Przyjazne

stanowisko pracy

Środowisko jest 

odpowiednie

Ilość pracy jest do 

opanowania

89 b./100

Mój koordynator zawsze 

komunikuje ze mną uprzejmie.

Mój koordynator zawsze doradzi i 

pomoże.

Zawsze szybko się dodzwonię do 

swojego koordynatora.

89 b./100

90 b./100

93 b./100

FIRMY DO TYMCZASOWEGO ODDELEGOWANIA PRACOWNIKÓW HOFMANN PERSONAL

Ogólne zadowolenie z pracy tymczasowej 

osiągnęło 84 punkty na 100 możliwych

PODZIĘKOWANIA DYREKTORA GENERALNEGO

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję za udział oraz szczerość w sondażu satysfakcji pracowników, który odbył się jesienią ubiegłego roku.

Bardzo się cieszymy, że tak licznie wzięliście udział w ankiecie i cieszymy się również, że zadowolenie rośnie z roku na rok.

Dzięki wypełnieniu ankiety otrzymaliśmy informację zwrotną, na podstawie której będziemy mogli poprawić warunki pracy oraz

zadowolenie naszych pracowników. Wynikami sondażu chcemy podzielić się również z Państwem.

Dziękuję

Gabriela Hrbáčková | Dyrektor generalny Hofmann Personal Česká republika

NAJLEPIEJ OCENIANI KOORDYNATORZY
Średnia satysfakcja z koordynatora:

97

94

94

92

91

Všichni koordinátoři
Hofmann Personal

Cheb

Ostrava

České Velenice

Stříbro

Kopřivnice

89
Wszyscy koordynatorzy

Hofmann Personal

W pozostałych oddziałach pracownicy były 

zadowoleni z koordynatora średnio na 

poziomie 90 - 79 punktów na 100 możliwych.

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

oświetlenie, ogrzewanie, 

funkcjonowanie, biuro, 

technologia...

WC, szatnie, stołówka...
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