Rekruttér og fasthold
gode medarbejdere
3 gode råd til bæredygtig employer branding

Sådan øger du arbejdslysten
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Leder du efter et quickfix til at rekruttere og fastholde
de dygtigste medarbejdere?
... Det findes ikke.
I hvert fald ikke, hvis det skal være bæredygtigt på den lange bane.
Beklager, hvis det ikke var det svar, du
havde håbet på. Vi ønsker bare ikke at
stikke dig blår i øjnene, så vi kan lige så
godt være ærlige fra start.
Men hvor ville det være skønt, hvis vi kunne knipse med fingrene og vupti, så var
alle glade og blev i jobbet de næste mange
år. Sådan er virkeligheden bare ikke. Faktum er, at det er en kontinuerlig proces.
Så hvis det er et quickfix, du leder efter, er
du gået forkert.

Ønsker du til gengæld at arbejde målrettet med employer branding, så du kan
fastholde og rekruttere de allerdygtigste
medarbejdere, så er du kommet til det
helt rette sted.
I vores optik hænger employer branding
uløseligt sammen med trivsel – er trivslen
ikke på plads, så bliver lønnen pludselig
noget, man tiltrækker på, hvilket kan være
et rigtig svært og uholdbart konkurrenceparameter for mange virksomheder.
Er der til gengæld styr på trivslen, fylder
lønnen mindre og medarbejderne bliver
sværere at lokke væk.
Læs med og få tre gode råd til, hvordan
du får styr på trivslen og tiltrækker den
arbejdskraft, du har behov for.
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Intet quickfix, men et holdbart greb

Hold på dine
medarbejdere i en tid
med mange jobskift
Danskerne skifter job som aldrig før.
Beskæftigelsen er høj, jobomsætningen
stor, og i dag har mange lønmodtagere
skiftet sølvbryllup med arbejdspladsen ud
med jobskift cirka hvert tredje år.
For virksomheder er udskiftning af (og
mangel på) medarbejdere forbundet med
store omkostninger. Derfor er det væsentligt, at du bliver bevidst om, hvad der skal til
for at holde på dine dygtige medarbejdere.

Sådan øger du arbejdslysten

Og hvad der skal til, er trivsel.
Trivsel og arbejdslyst er altafgørende,
når du vil tiltrække og fastholde medarbejdere. Videncenter for God Arbejdslyst
har sammen med Kraka Advisory lavet en
undersøgelse, der viser, at medarbejdere
med høj arbejdslyst i langt mindre grad
skifter job.
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I gruppen med høj arbejdslyst skiftede 8,6% job inden for en periode på 6 måneder
efter arbejdslystmålingerne, mens hele 19,3% skiftede job i gruppen med lav arbejdslyst – altså næsten hver femte.
• God arbejdslyst betyder engagerede medarbejdere, som lægger flere timer, større
fokus og mere energi i deres arbejde.
• Engagerede medarbejdere skifter job i mindre grad, hvilket betyder, at kompetencer
beholdes i virksomheden.
• Omkostninger forbundet med ansættelse og oplæring mindskes.
• Medarbejdere, der trives, har lavere sygefravær og går senere på pension.
Trivsel er altså på alle måder forretningsunderstøttende.
Men hvordan skaber du den?

Vil du forbedre arbejdslysten
blandt dine medarbejdere?
Arbejdet fylder mindst halvdelen af vores vågne timer.
Hvis vi ikke trives, eller er bekymrede, kan det mærkes
– også på bundlinjen. Lad os hjælpe dig til at forbedre
arbejdslysten hos dig og dine medarbejdere.
Med et trivselsforløb får du professionel sparring og
værktøjer til at sætte handling bag målingen og opnå
stor effekt.

HØR MERE OM TRIVSELSFORLØBET
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01

Prioritér
ledelsesopgaven

Det er ikke nok blot at tale om at ville skabe god arbejdslyst.
Der skal sættes handling bag ordene.
Trivsel bliver alt for ofte noget, man måler på i september
måned, og så konkluderer man, om det er godt eller skidt.
Men hvis arbejdet med trivsel for alvor skal batte, så SKAL
du afsætte ressourcer til kontinuerlig fokus på området – det
handler nemlig om prioritering.
Og den prioritering skal ikke udelukkende ligge hos den
enkelte leder. For i en travl hverdag med masser af opgaver
er det ofte personaleledelsesopgaven, der nedprioriteres.
Derfor er arbejdet med arbejdslyst og trivsel også en organisatorisk øvelse, der starter i topledelsen.
Sæt medarbejdertrivsel på dagsordenen og skab plads hos
den enkelte leder til at afsætte tiden til ledelse og arbejdet
med arbejdslyst.

Sådan øger du arbejdslysten
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Mål arbejdslysten
og find ud af om dine
medarbejdere trives

Hvis du Googler ‘Skab medarbejdertrivsel’, vil du se en masse
resultater, som understreger vigtigheden af trivsel og hvilken
betydning, det har for en arbejdsplads, at medarbejderne er
motiverede og glade for at møde ind.
Så langt, så godt.
Men spørgsmålet til en million kroner er jo, hvordan skaber
du så god arbejdslyst?
For første gang i en dansk kontekst har vores Videncenter
for God Arbejdslyst sat arbejdslysten på formel.
Videncentrets undersøgelser har afdækket syv vigtige faktorer, der tilsammen forklarer størstedelen af danskernes
arbejdslyst – og som i øvrigt har stor betydning for vores
generelle oplevelse af lykke og livstilfredshed.

MENING
MEDBESTEMMELSE
LEDELSE
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Er dit team motiveret?
Krifa’s Videnscenter for God Arbejdslyst har sammen med
Institut for Lykkeforskning og Kantar Gallup/Epinion udviklet
God Arbejslyst Indeks, som hvert år foretager målinger om
arbejdslysten på det danske arbejdsmarked. På baggrund af
dette har vi lanceret GAIS.
GAIS er et værktøj, som måler arbejdslyst og giver konkrete anbefalinger til, hvordan du kan forbedre arbejdslysten.
Målingen er tilgængelig for alle, og du behøver ikke at være
medlem af Krifa for at benytte den.

Vil du forbedre arbejdslysten
blandt dine medarbejdere?
Arbejdet fylder mindst halvdelen af vores vågne timer.
Hvis vi ikke trives, eller er bekymrede, kan det mærkes
– også på bundlinjen. Lad os hjælpe dig til at forbedre
arbejdslysten hos dig og dine medarbejdere.
Med et trivselsforløb får du professionel sparring og
værktøjer til at sætte handling bag målingen og opnå
stor effekt.

HØR MERE OM TRIVSELSFORLØBET
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Skab rum for dialog

Udgangspunktet for at skabe en trivselskultur kan variere
meget fra virksomhed til virksomhed, men uanset udgangspunkt anbefaler vi, at I etablerer en rytme for vedligeholdelse og tydeliggørelse.
Og her spiller dialog en afgørende rolle.
For en trivselsmåling er bare et ubrugeligt tal, hvis det ikke
flankeres af dialog mellem ledelse og medarbejdere. Der skal
tales åbent om det – både det gode og det dårlige. Og det er
her, den helt store forskel ligger. Dialog med medarbejderne
er alfa og omega for udviklingen af trivsel på arbejdspladsen.
Inddrag dem i resultaterne fra målingerne, og få deres besyv
med i forhold til forbedringer.
Samtidig er det vigtigt, at I bliver ved med at måle. For resultatet kan ændre sig – og endnu vigtigere, så kan de syv
faktorer vægte forskelligt fra gang til gang. I kan fx godt
have et samlet resultat på 75 point ud af 100 mulige tre år i
træk, men det er først, når I kigger på fordelingen af de syv
faktorer, at I får det fulde perspektiv.
Og husk! Snak både om de gode og mindre gode ting. Græsset er grønnest, hvor du vander det, så det er vigtigt, at I ikke
kun vander, hvor græsset er visnet, men også bliver ved med
at give næring til de områder, der allerede trives.

Sådan øger du arbejdslysten
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Hvad siger dine
medarbejdere om
arbejdspladsen
uden filter?
Sat lidt på spidsen kan man sige, at dit
employer brand er det, dine medarbejdere
siger om arbejdspladsen, når de har drukket et par glas.
Men der er helt sikkert et gran af sandhed
i det. For medarbejdere, der trives, er de
bedste ambassadører for din virksomhed.

Sådan øger du arbejdslysten

Første step i at få de bedste og dygtigste medarbejdere er derfor fastholdelse.
Fastholdelse sker ved at skabe en rar arbejdsplads, hvor dine medarbejdere trives
og glæder sig til at møde ind. Og når først
dine nuværende medarbejdere trives,
bliver det også nemmere at tiltrække og
fastholde nye talenter.
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Intet quickfix, men et
holdbart greb
I vores optik findes der ikke et quickfix til
employer branding og god arbejdslyst. Så
hvis det er det, du leder efter, er vi ikke det
rette match.
Leder du til gengæld efter et holdbart
greb, kan vi hjælpe dig godt i gang.
Krifa er blandt landets førende i viden
om, hvad der skaber arbejdslyst og
trivsel. Denne viden kan vi bringe i spil
blandt dine medarbejdere og bidrage til,
at arbejdslysten løftes hos den enkelte
og i hele teamet, ja på hele arbejdspladsen. Det kan mærkes mange steder
– også på bundlinjen.

Med et skræddersyet trivselsforløb tager
vi udgangspunkt i den konkrete arbejdslyst hos jer. Den måler vi med GAIS, som
er et digitalt værktøj, der baserer sig på
samme dugfriske og velfunderede viden
om, hvad der skaber arbejdslyst. Herefter
sammensætter vi et forløb, som går i dybden med lige præcis dét, der er vigtigt for
trivslen hos jer – og inspirerer jer til selv at
blive bedre sammen.
På den måde tager vi dig med bag tallene
og omsætter data til konkrete handlingsplaner, der giver arbejdslysten et boost på
din arbejdsplads.

Lyder det interessant?
+45 25 44 41 73
erhvervscenter@krifa.dk
Sådan øger du arbejdslysten
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