Calisan anketi
ATTRAKTIVER ARBEITGEBER PFLEGE

Fikriniz işvereniniz için önemlidir!
Biraz zaman ayir, acele etme ve bu ankete
Ankete soruları kendiliğinden cevaplayın.
Sorular ifadeler olarak formüle edilmiştir. Soruları cevaplamak için altı seçeneğiniz var:
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Bir soruya cevap veremiyorsanız, dışarıda bırakın
Anketler isimsizdir. Bir bilgisayarda toplanır, kaydedilir ve değerlendirilir.
Ankete katıldığınız için teşekkür ederiz!
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Birinci konu: Çalışma koşullarının kalite
1

Ayarlar ve/veya taşıma adil ve anlaşılabilir yapılmaktadır.

2

Yeni çalışanlar yapılandırılmış ve hedeflenmiş bir şekilde eğitilmektedir.

3

Maaş ve sosyal yardımlarım, rekabete kıyasla makul.

4

Farklı maaş seviyelerinin nasıl yapılandırıldığını anlayabiliyorum.

5

İşim için gerekli araçları alıyorum.

6

Çalışma ortamından ve ekipmanından memnunum.

7

İşin dağılımı adil ve anlaşılır.

8

Patronum iş ve özel hayatın uzlaştırılmasında beni aktif olarak destekliyor.

9

İleri eğitim ve öğretim için bireysel destek alıyorum.

10

İşverenim sağlığımı destekleyen önlemleri destekliyor.

11

Operasyonel sorunlar hakkında iyi ve hızlı bir şekilde bilgilendirildim.

İkinci konu: Liderlik
12

Çalışanlar birbirleri için oradalar ve birbirlerine yardım ediyorlar.

13

Çalışanlara cinsiyet, uyruk veya özürlülükten bağımsız olarak eşit ve adil davranılır.

14

Üstlerime ulaşmak kolay ve hitap etmek kolay.

15

İşveren fikirlerimi ve önerilerimi kabul eder.

16

Yöneticiler beni kontrol etmeden işime güveniyorlar.

17

İşverenim hataların olabileceğini kabul ediyor.

18

İşim değerlidir.

19

Anlaşmalarımıza devam ediyoruz.

20

Özel etkinlikleri kutluyoruz.

Üçüncü konu: Harici sunum
21

Tesisin açık bilgi materyali vardır.

22

Tesisimizin web sitesi profesyonelce tasarlanmıştır.

23

İş teklifleri profesyonelce tasarlanmış ve göze çarpmaktadır.

24

Tesis iş tekliflerine yansır.

25

Tesisimiz çalışanları bulmak için yeni medya kullanmaktadır.

26

Tesisimiz okullar ve diğer eğitim sağlayıcılarla yakın bir şekilde çalışmaktadır.

27

Mülakatlar profesyonelce yapılır.

28

Tesisimiz açık ilke ve değerleri temsil etmektedir.

Dördüncü konu: Rekabetçi profil
29

Tesisimiz iyi bir kamu imajına sahiptir.

30

Kurumumuz işveren olarak yüksek bir üne sahiptir.

31

Tesisimiz, onu işveren olarak ayıran özel özelliklere sahiptir.

32

Şirket içte ve dışta popülerdir.

33

Bence şirket ekonomik olarak başarılı.

34

Şirketi aileye tavsiye ederim.

35

Şirket çekici bir işverendir.

