
Teoria Satysfakcji z Pracy

Wpływ Satysfakcji na Efektywność
Mierzenie poziomu satysfakcji z wykonywanej pracy jest kluczowe dla określenia poziomu motywacji i zaangażowania
pracownika w swoje obowiązki, co ostatecznie decyduje o jego sukcesie oraz pozostaniu w organizacji. Większość
testów skupia się na osobowości, nie biorąc pod uwagę, czy ma to wpływ na jego satysfakcję na danym stanowisku.

Zatrudnij, Motywuj i Zatrzymaj Top Talenty
Harrison Assessments od ponad 30 lat prowadzi badania, które wykazały że pracownicy, którzy w co najmniej 75% lubią
swoją pracę, mają 3 razy większą szansę na odniesienie sukcesu. Mierząc czynniki związane z satysfakcją z pracy,
Harrison pozwala przewidzieć szanse na odniesienie sukcesu na konkretnym stanowisku, tym samym pozwalając Ci
zatrudnić, motywować i zatrzymać najlepszych kandydatów.

Trzy Kluczowe Czynniki Satysfakcji
Metodologia Satysfakcji z Pracy Harrison Assessments uwzględnia trzy kluczowe kwestie związane z satysfakcją z pracy
i retencją. Mierzy dopasowania danej osoby do stanowiska w obszarach:

Preferowane zadania Zainteresowania Preferencje środowiska pracy
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Teoria Satysfakcji z Pracy
Wpływ Satysfakcji z Pracy na Efektywność
Poziom satysfakcji z pracy bezpośrednio wpływa na
efektywność pracownika, ponieważ lepiej wykonuje
on zadania, które sprawiają mu przyjemność. Dzięki
temu otrzymuje on pozytywny feedback, co sprawia,
że jeszcze chętniej wykonuje te zadania, a w efekcie
staje się w nich coraz lepszy.

Sytuacja analogiczna występuje w przypadku
pracowników, którzy nie lubią głównych zadań w
swojej pracy. Mają tendencję do unikania lub
odkładania ich na później. W rezultacie zmniejszają
swoje szanse na nauczenie się czegoś nowego lub
rozwinięcie, przez co mniejsza się szansa otrzymania
pozytywnego feedbacku. Pracownicy o niskim
dopasowaniu do stanowiska mają zwykle niższą
efektywność i zwiększoną rotację, co jest niezwykle
kosztowne dla organizacji.

Wszyscy Wygrywają
System Harrison Assessments skutecznie przewiduje efektywność pracownika, jego satysfakcję z pracy oraz szanse na
pozostanie w organizacji. Pozwala pracodawcy lepiej go motywować, przydzielając pasujące do niego role, tym samym
zwiększając jego wydajność. Umożliwia organizacjom okazanie pracownikowi zainteresowania jego zadowoleniem z
pracy, co wpływa na jego efektywność, a zatem obie strony są na wygranej pozycji.

Harrison Talent Life Cycle Solutions

Harrison Assessments uses predictive analytics to help organizations
acquire, develop, lead and engage their talent. This comprehensive Talent
Decision Analytics provides the intelligence needed throughout the talent
life cycle to build effective teams and develop, engage and retain key talent.
Contact us to learn how we help organizations make great decisions.
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