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Zarządzanie produkcją

www.FirmaProdukcyjna.pl

Chcesz, by dział produkcji działał sprawnie i  efektywnie? Poznaj lepiej swoich pracowników. 
Wiedza na temat ich potrzeb, oczekiwań i aspiracji zawodowych stanowi klucz do osiągnięcia 

przewagi konkurencyjnej na  rynku. Im lepiej znasz nastroje panujące w przedsiębiorstwie, tym 
efektywniej możesz na nie wpływać i tym samym skuteczniej realizować cele operacyjne działu 
produkcji. Zadowolony i  spełniony zawodowo pracownik chętniej pomaga współpracownikom, 
odznacza się silną motywacją i zaangażowaniem w wykonywaną pracę, jest bardziej wydajny. Za-
dowoleni pracownicy to jeden z warunków pozytywnej opinii o przedsiębiorstwie w otoczeniu ryn-
kowym. Aby poznać atmosferę pracy, niezbędna jest umiejętność prowadzenia konstruktywnego 
dialogu z pracownikami. Ułatwiają to ogólnozakładowe badania ankietowe poziomu zadowolenia 
pracowników.

Przeczytasz:

 Jakie korzyści możesz odnieść z badania ankietowego?.......................................... 03

 Kto powinien zająć się przeprowadzeniem badania? .............................................. 05

 Czego oczekiwać od firmy doradczej? ...................................................................... 06

 W jakich przedsiębiorstwach badanie będzie najbardziej skuteczne? .................... 07

 Jak często diagnozować atmosferę pracy w firmie? ................................................ 07

 Z jakich etapów składa się badanie diagnostyczne? ............................................... 12

 Co należy zrobić po badaniu? .................................................................................. 19

Satysfakcja pracowników 
– jak badać i dlaczego  
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Dzięki poradnikowi: 

	 •	 	zwiększysz	wydajność	 
i	zdolność	produkcyjną,	

	 •	 	z	sukcesem	wdrożysz	system	 
zarządzania	jakością	w	Twojej	 
firmie,	

	 •	 	umiejętnie	rozwiążesz	konflikty	
między	pracownikami	 
i	zmotywujesz	ich	do	pracy.

Szybko i skutecznie
usprawnij produkcję,

nie ponosząc zbędnych kosztów!

Poradnik		„Zarządzanie	produkcją	w	praktyce”	da	Ci	konkretne	 
wskazówki,	jak	stosować	najskuteczniejsze	praktyki	produkcyjne.	
Przeczytasz	w	nim	także	o	tym,	co	robić,	by	Twoje	działania	w	zakresie	
prawa	pracy,	ochrony	środowiska	czy	bhp	były	zgodne	z	przepisami.

www.FirmaProdukcyjna.pl

Zamów już dzisiaj! 
Wejdź na stronę www.FirmaProdukcyjna.pl i zamów poradnik „Zarządzanie 

produkcją w praktyce”, który z pewnością ułatwi Twoją pracę.
W prezencie otrzymasz specjalny prezent dla szefa produkcji – płytę CD 

„Niezbędnik szefa produkcji. Zbiór dokumentów i formularzy”.
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