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Cu ce problemă s-a 
confruntat clientul?  

Ce am oferit clientului?  

Obiectivele au inclus, de 
asemenea:  

Compania ne-a cerut să construim o 
strategie de resurse umane pentru 
anul următor, pentru a implementa 
privilegii și bonificări pentru angajați, 
precum și pentru a le asculta 
nemulțumirile, pentru a rezolva 
fricțiunile și identifica aspectele 
pozitive care să le menținem la un 
nivel ridicat  de satisfacție.

Am sugerat clientului:

să efectueze o anchetă cantitativă 
prin intervievarea întregului 
personal din backoffice frontoffice, 
în benzinării;

să analizeze rezultatele studiului;

să identifice modalități de 
mobilitate și evoluție în carieră în 
cadrul companiei.

Reducerea gradului mare de rotație 
a personalului;

Creșterea loialității angajaților;

Creșterea numărului de recomandări 
pentru prieteni și cunoscuți în rândul 
angajaților.
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Graficul de mai sus arată ce parametri 
trebuie:
Să fie îmbunătățiți și monitorizați 
(Focus);
Să fie susținuți pentru a extinde 
extinde beneficiile (Promovare);
Ținuți sub observație (Monitorizare);
Menținuți la același nivel de 
satisfacție (Menținere).

Focus – parametri și aspecte de 
care angajații sunt nemulțumiți, dar 
care au cel mai mare impact asupra 
scorului general de satisfacție, astfel 
încât este necesar să vă concentrați 
atenția asupra lor.

Monitorizare - aspecte cu un nivel 
scăzut de satisfacție dar și impact 
redus asupra indicatorului general. 
Îmbunătățirea acestor indicatori 
nu va conduce la o îmbunătățire 
dramatică a satisfacției generale.
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Ce rezultate am 
obținut?

Promovare - factori cu un grad 
ridicat de satisfacție și un grad ridicat 
de influență asupra indicatorului 
general.

Menținere - angajații sunt mulțumiți 
de aceste aspecte, dar ele au un 
efect redus asupra ratei generale de 
satisfacție.

Am identificat ce angajați sunt 
mulțumiți și nemulțumiți și ce 
trebuie îmbunătățit pentru a-și 
crește loialitatea.

Datele au fost obținute în contextul:

“

“

Gen;
Vechime (până la un an de muncă, 
de la 1 an la 3 ani, mai mult de 3 ani 
de muncă);
Funcție: personal superior și 
subordonați.



A fost construit un model al implicării:

Satisfacție: 

SATISFACȚIE NPS

Remunerare Comunicare

Oportunități Colegi

Viață Director

57%

31%

12%
TENDINȚE DE MIGRARE 

(ROTAȚIA PERSONALULUI) 

IMPLICĂRII 

PROFESIONALISM 
ȘI DEZVOLTARE 

APARTENENȚA 
LA UN GRUP CU 
VEDERI SIMILARE

RECUNOAȘTERE
ȘI PREȚUIRE

ÎNȚELEGEREA
ȘI RĂSPÂNDIREA

VALORILOR COMPANIEI
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11%
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FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ 
SATISFACȚIA

FACTORI

nivelul salarial
plata la timp a salariului
disponibilitatea și mărimea bonusurilor și 
primelor
disponibilitatea beneficiilor / privilegiilor / 
pachetului social
îndeplinirea obligațiilor sociale de către 
companie
satisfacția față de atmosfera din echipă
prezența situațiilor de conflict cu colegii
capacitatea de a conta pe sprijinul colegilor
interacțiunea dintre departamente / divizii
satisfacția și confortul locului de muncă
echipament tehnic la locul de muncă (software, 
PC, Wi-Fi)
confort și loc bine echipat pentru odihnă și luat 
masa
program de lucru
satisfacție în privința poziției actuale
satisfacția față de obiectivele conducerii
sarcinile sunt clare și realizabile
concordanța dintre poziție și cunoștințe, abilități 
și experiență profesională
procese de business clare și convenabile 
existente în companie
satisfacția interacțiunii cu managerul direct
satisfacția față de claritatea sarcinilor venite din 
partea managerului



Am cercetat toate aceste aspecte 
și:

Am identificat principalele tendințe 
de nemulțumire;

Am identificat cele mai vulnerabile 
categorii de angajați;

Am oferit recomandări pentru 
îmbunătățirea și dezvoltarea 
ulterioară;

Am sugerat cum trebuie abordați 
și lucrat cu angajații;

Am pregătit un raport de analiză cu 
concluzii susținute de date, ipoteze 
și recomandări de la experții noștri.

În plus, le-am propus să realizăm 
un proiect de Candidat/Angajat sub 
acoperire pentru a înțelege în ce 
situații apar problemele.

După ce compania va lua anumite 
măsuri pentru îmbunătățire, am 
propus, de asemenea, măsurarea 
scorului NPS dat de clienți și 
comparația cu eNPS (indicele NPS 
dat de angajați).

Acum efectuăm cercetări calitative 
suplimentare. Focus grupurile ne 
vor permite să ne aprofundăm 
această problemă și să identificăm 
particularități suplimentare.


