
 

 

 
SONDAJ PENTRU ANGAJAȚI 
ÎNGRIJIRE ATRACTIVĂ PENTRU ANGAJATOR 

 

 

Opinia ta este importantă pentru angajatorul tău! 

Vă rugăm să vă acordați puțin timp și să completați acest chestionar.  

Fiți spontani în răspunsurile dumneavoastră. 

Toate întrebările sunt formulate sub formă de afirmații, pentru fiecare dintre ele fiind rugat să bifați 
răspunsul corespunzător (număr). Aveți la dispoziție șase opțiuni pe următoarea scară: 

1 2 3 4 5 6 
Se aplică integral se aplică în mare 

parte 
este mai 

degrabăadevărat 
mai degrabă nu 

se aplică 
în mare parte nu 

se aplică 
Nu este deloc 

adevărat 

 

Dacă nu vă puteți pronunța la o întrebare, vă rugăm să nu bifați niciuna dintre opțiunile de răspuns. 
 
Chestionarele sunt complet anonime. Acestea sunt colectate fără identificare și sunt înregistrate și 
evaluate cu ajutorul unui computer. Astfel nu este este posibilă descoperirea identității persoanelor 
respondente. 
 
Vă mulțumim foarte mult pentru participarea la sondaj și pentru ajutorul acordat!  



 

 

 
Domeniul I: Calitatea condițiilor de muncă 

1 Recrutarea și/sau promovarea este echitabilă și responsabilă. 

2 Instruirea noilor angajați este structurată și orientată. 

3 Salariul și beneficiile mele sunt adecvate în comparație cu cele ale concurenței. 

4 Înțeleg cum sunt structurate diferitele niveluri de salarizare. 

5 Am primit echipamentul de lucru necesar pentru a-mi desfășura activitatea. 

6 Sunt mulțumit de mediul de lucru și de echipamente. 

7 Programarea orelor de lucru este echitabilă și inteligibilă. 

8 Sunt sprijinit în mod activ de către angajatorul meu în echilibrarea vieții profesionale și a 
vieții private. 

9 Primesc sprijin individual pentru continuarea studiilor și a formării profesionale. 

10 Angajatorul meu sprijină măsuri care îmi promovează sănătatea. 

11 Sunt informat în mod corespunzător și prompt cu privire la noutățile  companiei (cursuri de 
perfecționare, noi angajați, sărbători etc.). 

 

Subiectul II: Conducerea de către manageri 

12 Membrii personalului se susțin și se ajută reciproc. 

13 Angajații sunt tratați în mod egal și corect, indiferent de sex, origine sau orientare sexuală.  

14 Superiorii sunt ușor de contactat și ușor de abordat. 

15 Sugestiile și opiniile mele sunt binevenite. 

16 Superiorii au încredere în munca mea fără să mă verifice în mod constant.  

17 Superiorii înțeleg faptul că se pot întâmpla greșeli la locul de muncă.  



 

 

 
18 Superiorii îmi apreciază performanța.  

19 Acordurile sunt puse în aplicare cu hotărâre. 

20 Evenimentele speciale sunt sărbătorite în unitatea noastră. 

 

Domeniul III: Comunicarea cu publicul 

21 Materialele de informare ale instituției noastre sunt concepute în mod atractiv și profesionist. 

22 Pagina de Internet a instituției noastre este atractivă și proiectată profesional. 

23 Anunțurile de locuri de muncă sunt concepute în mod atractiv și profesionist și ies în   
evidență, de exemplu, prin declarații neobișnuite. 

24 Anunțurile de angajare (anunțuri, pliante etc.) reflectă bine instituția noastră. 

25 Instituția noastră folosește mijloacele de comunicare moderne pentru a recruta personal. 

26 Instituția noastră cooperează îndeaproape cu școlile și/sau cu alte instituții de formare 
profesională. 

27  Interviurile de angajare  sunt realizate în mod profesionist (programate, conform unui plan 
etc.). 

 

Tema IV: Profilul față de concurență 

28 Instituția noastră se bazează pe principii și valori clare.  

29 Instituția noastră are o imagine publică bună. 

30 Instituția noastră are o reputație ridicată ca angajator. 

31 Instituția noastră are caracteristici speciale care o disting ca angajator.  

32 Instituția noastră este aceeași atât intern cât și în afară. 

33 În opinia mea, instituția noastră are succes din punct de vedere economic.    



 

 

 
34 Am recomanda instituția noastră ca angajator prietenilor sau rudelor. 

35 Instituția noastră este un angajator atractiv. 


