Sinu ettevõtte Q12 tulemused
Loed oma ettevõtte Q12 kokkuvõtvat raportit. Alloleva illustreeriva graa8ku ning järgmisel
lehel oleva tulemuste tabeli abil saad hea ülevaate oma inimeste tunnetuse ja motivatsiooni
kohta.
Kokkuvõtvalt on ettevõtte pühendumuse tase väga hea
hea! Oled head tööd teinud ning saad
rõõmu tunda, et sinu inimesed tunnevad end hästi õppimise ja kasvamise
kasvamise, missiooni ja
eesmärgi ja isikliku arengu osas.
Samas tasub sul võtta aeg ja mõelda, kas sina juhina saad midagi ette võtta, et tõsta töötajate
tunnetust arengu ja saavutuste ning sõbralike suhete osas. Kindlasti suudad ka nendes
valdkondades oma töötajate motivatsiooni tõsta!

Q12 Radar

Q12 Ülevaade
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Ettevõtte töötajate rahulolu

Q01

Ootuste mõistmine

Q02

Info ja töövahendid

Q03

Võimalus olla parim

Q04

Tunnustus

Sinu ettevõtte töötajate üldine rahulolu

Ma tean, mida mult tööl oodatakse

Mul on oma töö tegemiseks vajalik info ja töövahendid olemas

Mul on võimalik teha töö juures iga päev teha seda, mida ma
kõige paremini teen

Viimase seitsme päeva jooksul on mind hea töö eest kiidetud
või tunnustatud

2.77
2.32
42 inimest

3.43
42 inimest

42 inimest

42 inimest

Q06 Isiklik areng

3.68

Q07

Arvamus loeb

2.69

Q08

Missioon ja eesmärk

Mulle tundub, et töö juures minu arvamusega arvestatakse

Minu tööandja missioon või eesmärk tekitab minus tunde, et
mu töö on oluline

42 inimest

42 inimest

42 inimest

42 inimest

3.18

Q10

Sõbralikud suhted

1.18

Q11

Areng ja saavutused

Q12

Õppimine ja kasvamine

Mul on mõni hea sõber töö juures

Viimase kuue kuu jooksul on keegi töölt rääkinud minuga minu
arengust ja saavutustest

Viimase aasta jooksul on mul olnud võimalik õppida uusi asju ja
kasvada inimesena

Hinnati vahemikus 1 - 3

Hinnati vahemikus 3 - 4

Hinnati vahemikus 3 - 5

Hinnati vahemikus 2 - 4

3.77

Q09 Pühendumus ja kvaliteet

Minu kolleegid on pühendunud kvaliteetse töö tegemisele

Hinnati vahemikus 2 - 4

1.38
3.66

Keegi töö juures toetab ja julgustab mind minu arengul

Hinnati vahemikus 3 - 5

2.55

Q05 Hoolimine

Minu juht või keegi teine töö juures hoolib minust kui inimesest

Hinnati vahemikus 2 - 5

42 inimest

42 inimest

Hinnati vahemikus 3 - 5

Hinnati vahemikus 3 - 5

Hinnati vahemikus 1 - 4

1.10
42 inimest

Hinnati vahemikus 1 - 5

4.33
42 inimest

Hinnati vahemikus 4 - 5

