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Kartläggningen av eran organisatoriska och sociala arbetsmiljö är den absolut viktigaste
grunden för att bli en attraktiv arbetsgivare. Du får möjlighet att spegla din organisation, få
reda på om hela verksamheten har samma bild på organisationen och du får också reda på hur
dina medarbetare känner inför sin kommande arbetsdag. Kartläggningen resulterar i en
åtgärdsplan och här finns det möjlighet till hjälp med utförandet av den – om så önskas. 

Det finns svårigheter och hinder när verksamheterna undersöker sina egna organisationer, att
få ärliga och trovärdiga svar, och att som HR på organisationen göra en objektiv bedömning.
Med en extern aktör blir dessa hinder mindre och saker om annars blivit gömda kommer fram.

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är svår att ta fasta på, oftast då det rör sig om
mellanmänskliga faktorer, organisationens struktur och social hållbarhet, vilket oftast gör att
det inte finns tid eller kunskap att ta hand om frågorna på ett sätt som ger resultat. 

   Genom kartläggningarna från Socionomkonsult CLK tar du ditt arbetsgivaransvar du är
ålagd genom arbetsmiljölagen, samtidigt som du får tid till att göra det du är bra på. 
  När du satsar på en kartläggning inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, sparar
du pengar inom sjukfrånvaro, rekryteringsprocesser och nyanställningar.
   Den arbetsgivare som ser vinsterna med att satsa på dess frågor och ha de levande från ax till
limpa, blir betraktad som attraktiv både från kunder men också från kompetent arbetskraft. 

Kartläggningar inkluderar alltid:
   Snabbenkät
   Förmöte med planering 
   Kartläggnig med enkäter till medarbetare 
   Intervju med chef
   Sammanställning/rapport 
   Åtgärdsförslag

Beroende på hur djupgående kartläggning ni önskar 
varierar priset, från 2100 kr (exkl. moms)/medarbetare. 
Vid en mer djupgående kartläggning används validerade
undersökningsmaterial och intervjuer med medarbetare. 

Hör av dig redan nu! 
Så gör vi dig till en attraktiv arbetsgivare!

Här är startskottet för er förändring! 

@SocionomkonsultCLK

https://www.facebook.com/SocionomkonsultCLK/
https://www.instagram.com/socionomkonsultclk/
http://skclk.com/
https://www.instagram.com/socionomkonsultclk/

