oferta sprzedaży

O RAPORCIE







176 firm,
ponad 160 000 pracowników,
41 wskaźników,
3 współczynniki koniunktury gospodarczej,
wersja elektroniczna (PDF, Excel),
wersja online na stronie wskaźnikiHR.pl.

BADANE WSKAŹNIKI
Fluktuacja kadr
1. Odsetek powrotów pracowników do firmy
2. Wskaźnik rekrutacji realizowanych przez firmy zewnętrzne
3. Średni staż pracy
4. Średni wiek pracowników
5. Wskaźnik awansów
6. Wskaźnik przyjęć
7. Wskaźnik rezygnacji
8. Wskaźnik rotacji pracowników
9. Wskaźnik skuteczności rekrutacji
10. Wskaźnik skuteczności rekrutacji - odsetek umów przedłużonych po okresie
próbnym
11. Wskaźnik stabilności kadry kierowniczej
12. Wskaźnik zwolnień
13. Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację pracownika niewykwalifikowanego
14. Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację specjalisty/lidera zespołu
15. Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację kierownika
16. Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację menadżera wyższego szczebla

Absencja
1. Liczba urlopów na żądanie w roku
2. Wskaźnik absencji
3. Wskaźnik absencji chorobowej własnej
4. Wskaźnik absencji jednodniowej
5. Wskaźnik absencji wypadkowej
6. Wskaźnik ogólnej absencji chorobowej
7. Wskaźnik urlopów niewykorzystanych

Efektywność pracy
1. Wskaźnik miesięcznych kosztów na świadczenia pozapłacowe
2. Liczba pracowników przypadająca na kierownika
3. Wskaźnik efektywności działania pionu personalnego
4. Wskaźnik godzin nadliczbowych
5. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w firmie
6. Wskaźnik miesięcznych kosztów pracy (łącznie z kosztami pracodawcy)
7. Wskaźnik udziału kosztów pracy w kosztach operacyjnych
8. Wskaźnik produktywności pracowników etatowych
9. Wskaźnik produktywności łącznych nakładów na wynagrodzenia
10. Wskaźnik rentowności łącznych nakładów na wynagrodzenia
11. Wskaźnik rentowności pracowników etatowych
12. Wskaźnik dobrowolnych odpraw dla pracowników

Inwestycje w kapitał ludzki
1. Planowany budżet szkoleń na pracownika
2. Wykorzystany budżet szkoleń na pracownika
3. Wskaźnik ilości szkoleń – godzinowy
4. Wskaźnik udziału budżetu szkoleń w kosztach operacyjnych
5. Wykorzystanie budżetu szkoleń na przeszkolonego pracownika
6. Wskaźnik wykorzystania budżetu szkoleń
Opisy wszystkich wskaźników są dostępne na stronie wskaznikiHR.pl/co-badamy.

CENNIK
raport
dedykowany

raport
szczegółowy

raport
ogólny

firma uczestnicząca w badaniu

2 500PLN
+ VAT

1 200 PLN
+ VAT

200 PLN
+ VAT

firma nieuczestnicząca w badaniu

4 000 PLN
+ VAT

3 000 PLN
+ VAT

2 000 PLN
+ VAT

opcja uczestnictwa

DOSTĘPNE WARIANTY RAPORTU
Zakres analiz zawartych w indywidualnej wersji raportu zależał będzie od wybranej opcji
uczestnictwa.

analizy dostępne w raporcie

raport
dedykowany

raport
szczegółowy

raport
ogólny

wartości wskaźników badanej firmy







wartości wskaźników - dane ogólnopolskie







3 współczynniki koniunktury gospodarczej







analizy dla produkcji, usług i handlu





analizy dla 5 regionów Polski





analizy dla firm o różnej wielkości zatrudnienia





raport dla dowolnie wybranej grupy
porównawczej



RAPORT DEDYKOWNAY
Umożliwia porównanie wyników z dowolnie wybraną grupą firm uczestniczących w badaniu
wskaźnikiHR 2017. Minimalna liczebność grupy porównawczej to 20 firm.

RAPORT SZCZEGÓŁOWY
Oprócz dostępu do danych ogólnopolskich, raport pozwala na porównanie w grupie na
podstawie następujących kryteriów:
Typ działalności:
 produkcja,
 usługi,
 handel.
Region:
 centrum: mazowieckie, łódzkie,
 południe: śląskie, małopolskie,
 wschód: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie,
 zachód: lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, opolskie.
Wielkość zatrudnienia:
 50-249 pracowników,
 250-499 pracowników,
 powyżej 500 pracowników.

RAPORT OGÓLNY
Pozwala na porównanie wyników przedsiębiorstwa z wynikami ogółu firm uczestniczących
w badaniu.

Demonstracyjne wersje raportu znajdują się tutaj, a więcej informacji o poszczególnych
raportach znajdą Państwo na stronie wskaźnikiHR.pl

ZALETY KORZYSTANIA Z RAPORTU WSKAŹNIKIHR 2017
Zmiany zachodzące na rynku pracy sprawiają, że firmy muszą analizować funkcjonowanie
nie tylko swojego przedsiębiorstwa, ale również otoczenia rynkowego. Raport wskaźnikiHR
służy temu, aby zapewnić Państwu niezbędne do tego dane.
Raport wskaźnikiHR 2017 to dla Państwa jedyne źródło informacji m.in. na temat:
 skuteczności rekrutacji w Państwa firmie w porównaniu do konkurencji,
 czasu potrzebnego na rekrutację specjalisty, kierownika i menadżera,
 poziomu rotacji w interesujących Państwa sektorach,
 wysokości absencji chorobowej w Państwa firmie i u konkurencji,
 zysku netto z każdej złotówki zainwestowanej w wynagrodzenia pracowników,
 poziomu wynagrodzeń w Państwa firmie na tle branży/regionu/wielkości firmy,

 budżetu na szkolenie pracowników w poszczególnych sektorach.

KONTAKT
Dział Analiz HR
tel. (12) 625 59 18 (19)
e-mail: pyzik@sedlak.pl
dziok@sedlak.pl

