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Badanie satysfakcji pracowników ECI 2011

Od poznania opinii pracowników … do wdrożenia skutecznych zmian
Dlaczego chcemy poznać opinie pracowników?
Sukces firmy ECI nie może być mierzony tylko w wymiarach produkcyjnych, finansowych, marketingowych, czy rynkowych. Sukcesem firmy są przede wszystkim zadowoleni i zmotywowani pracownicy.
Nowoczesne zarządzanie to zarządzanie oparte na dialogu z pracownikami. Kierownictwo ECI pragnie prowadzić politykę otwartości na opinie i potrzeby swoich
pracowników, bo są one bardzo cenną informacją wykorzystywaną w zarządzaniu
dla kierownictwa firmy.
Jednym z przykładów prowadzenia dialogu z pracownikami jest zaangażowanie
w projekt „Badania satysfakcji pracowników”.
Pragniemy poznać oczekiwania i opinie pracowników dotyczące warunków pracy
w ECI. Pragniemy poznać zarówno te pozytywne jak i negatywne opinie. Tam,
gdzie pracownicy są zadowoleni to będzie dla nas informacja świadcząca, że podążamy w dobrym kierunku. Tam, gdzie wyniki będą słabsze to będzie informacja
o wyprowadzeniu zmian poprawiających sytuację.

grafik, który będzie zawierał czas i miejsce na przeprowadzenie badań. Badanie
będzie prowadzone z użyciem ankiet papierowych.
Czy badanie jest anonimowe?
Badanie jest w 100 % anonimowe. Konsultanci zewnętrzni zbiorą wszystkie indywidualne ankiety. Na ich podstawie przygotują analizę wyników oraz raport
zbiorczy. Pytania w ankiecie nie będą zawierać żadnych danych identyfikujących
pracowników. Wszystkie wypełnione ankiety po przyjęciu raportu zostaną zniszczone przez firmę JUG TRAINING.
Kto może wziąć udział w badaniu?
Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkich pracowników ECI. Zapraszamy
do badań pracowników wszystkich działów i wydziałów, pracowników wszystkich
poziomów organizacji i wszystkich stanowisk. Zaproszenie kierujemy zarówno do
pracowników, którzy od początku tworzyli ten zakład jak i do pracowników, którzy
w ostatnich miesiącach rozpoczęli współpracę z nami.
O co będziemy pytać w ankiecie?
Celem badania jest rozpoznanie tych obszarów pracy, które spotykają się z Wasza aprobatą i satysfakcją oraz tych, z których jesteście niezadowoleni.
W ankiecie będą zawarte pytania dotyczące:
– waszej oceny warunków pracy
– oceny systemu wynagrodzeń i premii
– waszej oceny organizacji pracy
– waszych opinii dotyczących komunikacji i współpracy z przełożonymi
– możliwości rozwoju zawodowego oraz oceny systemu szkoleniowego
– oceny systemu komunikacji w organizacji
– waszych opinii związanych z systemami bezpieczeństwa, jakości i ochrony
środowiska.
Co dalej? Czy pracownicy poznają wyniki badań?
Po przeprowadzonym badaniu firma JUG TRAINING przeprowadzi analizę danych
oraz przygotuje raport. Wyniki z badań zostaną w skróconej formie przedstawione
także pracownikom. Na podstawie wyników zostaną zaplanowane i wdrożone
zmiany.

Zachęcamy wszystkich Pracowników do udziału w tym badaniu.

Pragniemy wspólnie z Wami tworzyć przyszłość Electrical Components International w Bielsku-Białej. Od Waszych opinii i propozycji zmian zależy w dużej części rozwój organizacji. Samo poznanie opinii pracowników na temat organizacji to
za mało. Pragniemy wykorzystać Wasze zdanie podczas wdrożenia różnego typu
działań i projektów poprawiających pracę.
Skuteczny dialog musi być oparty na otwartości, bezpieczeństwie i zaufaniu poprzez zapewnienie anonimowości oraz szczerości wypowiedzi. W związku z tym
cały projekt jest prowadzony przez zewnętrzną firmę JUG TRAINING.
Kiedy odbędzie się badanie?
Badanie odbędzie się w terminie 17 i 18 października b.r. na wszystkich zmianach w stołówce zakładowej. Dla pracowników zostanie przygotowany dokładny
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