
92% dintre angajați doresc

să lucreze cu Hofmann Personal 

și peste alte șase luni.

Punctajul general de satisfacție al angajaților 

Hofmann Personal este de 86 din 100

Cel mai adesea, angajații

au aflat despre agenție

de la rude sau prieteni.
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Hofmann Personal

Agenții concurente

GRADUL DE SATISFACȚIE FAȚĂ DE HOFMANN 

PERSONAL ȘI FAȚĂ DE AGENȚIILE CONCURENTE

IMPRESIA DESPRE AGENȚIA HOFMANN 

PERSONAL ȘI DESPRE AGENȚIILE 

CONCURENTE
% din cei care sunt de acord cu afirmația

57 %

40 %

20 %

22 %

16 %

10 %

Agenție de încredere

Ajută angajații și îi sfătuiește
în permanență

Câștig aici suficienți bani

Hofmann Personal Agenții concurente

Hofmann Personal este apreciată

semnificativ mai bine decât alte agenții

Angajații din sucursala Cheb 

sunt, în general, 

cei mai mulțumiți.

Sondajul a fost realizat extern de către agenția de cercetare și consultanță B-inside s.r.o. în toamna anului

2022. Au fost contactați toți angajații companiei Hofmann Personal. La acest sondaj au participat în total un

număr de 829 de angajați ai Hofmann Personal din Cehia, Slovacia, Ucraina, Bulgaria, Serbia, Filipine, 

România, Polonia și Ungaria.

CELE MAI BINE APRECIATE SUCURSALE 
Gradul mediu de satisfacție în funcție de sucursală

94

92

92

91

86

Cheb

České Velenice

Stříbro

Ostrava

Kopřivnice

În celelalte sucursale, gradul de satisfacție a fost 

evaluat la 84 - 73 din 100.

ANCHETĂ PRIVIND SATISFACȚIA ANGAJAȚILOR

Comparativ cu anul precedent, satisfacția generală a angajaților Hofmann Personal a crescut de la 83 de puncte la 86 

de puncte.



COORDONATORII AGENȚIEI HOFMANN PERSONAL

99% dintre angajați știu la cine să apeleze sau

unde să meargă în agenția Hofmann Personal 

atunci când au nevoie de ajutor

Siguranța locului

de muncă este

bună

Am echipamentul

și accesoriile de 

care am nevoie

Mediul profesional

este bun

Dotările sunt bune Volumul de muncă

este gestionabil

89 b./100

Coordonatorul meu comunică

întotdeauna în mod politicos și

plăcut.

Coordonatorul meu este 

întotdeauna acolo pentru a mă 

sfătui și a mă ajuta.

Întotdeauna îmi pot contacta

foarte rapid coordonatorul.

89 b./100

90 b./100

93 b./100

COMPANII UNDE SE FACE REPARTIZAREA TEMPORARĂ A SALARIAȚILOR HOFMANN PERSONAL

Gradul de satisfacție generală față de compania

unde angajații au fost repartizați

temporar a fost de 84 din 100

MULȚUMIRI ALE DIRECTORULUI GENERAL

Stimați colegi,

permiteți-mi să vă mulțumesc pentru participarea și deschiderea de care ați dat dovadă în cadrul sondajului de satisfacție a

angajaților pe care l-am realizat în toamna anului trecut. Suntem încântați că atât de mulți dintre dvs. au participat la sondaj și

ne bucurăm, de asemenea, că satisfacția dvs. a crescut de la an la an. Încă o dată, sondajul ne-a oferit un feedback care ne va

ajuta să îmbunătățim condițiile de lucru și satisfacția dvs. generală. Am dori să vă împărtășim rezultatele sondajului.

Vă mulțumim

Gabriela Hrbáčková | Director general Hofmann Personal Cehia

CEI MAI APRECIAȚI COORDONATORI
Gradul mediu de satisfacție față de coordonator:

97

94

94

92

91

Toți coordonatorii agenției Hofmann
Personal

Cheb

Ostrava

České Velenice

Stříbro

Kopřivnice

89

Celelalte sucursale au fost în medie 90-79 

din 100 mulțumite de coordonator.

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

iluminat, încălzire, funcționare, 

birouri, tehnologie...

Toalete, vestiare, sală de 

mese...
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