
Blagovna znamka delodajalca

Pritegnite pozornost potencialnih kandidatov in postanite ugledni delodajalec za vašo ciljno skupino.



HappyIndex® 
AtWork

Raziščite motivacijo in 
zavzetost vaših zaposlenih, 

s promocijo pozitivne 
mednarodne reference pa se 
kandidatom predstavite kot 

podjetje, v katerem so 
zaposleni srečni in 

motivirani.

Ugled delodajalca
Raziščite, česa si želijo 

potencialni kandidati, kako le 
ti percepirajo vaše podjetje, 
odkrijte v čem se razlikujete 

od vaših konkurentov, 
analizirajte vaš ugled in 

odkrijte, katera podjetja vam 
kradejo kandidate. 

Akademija 
blagovne znamke 

delodajalca
Naučite se, kako lahko 

zmagate v bitki za talente in 
začnite z dolgoročno, 

strukturirano in strateško 
gradnjo blagovne znamke 

delodajalca. 

Video predstavitev 
Predstavite se potencialnim 
kandidatom in z njimi delite 

zanimive informacije o 
podjetju in vaših zaposlenih, 

ter jim tako omogočite 
unikaten vpogled v vaše 

podjetje, delovno okolje in 
medosebne odnose.

Izbrani delodajalec
Na največjem zaposlitvenem 

portalu v Sloveniji se 
izpostavite kot Izbrani 

delodajalec in potencialnim 
kandidatom omogočite hiter 

dostop do podatkov o vas, 
kot dobrem delodajalcu. 

Influence.vision
Dosežite svojo ciljno skupino 
in predstavite svoje podjetje 

kot dobrega delodajalca z 
izvedbo marketinških 

kampanj v sodelovanju z 
influencerji. 

EVP delavnica in 
fokusne skupine
Pripravite zaposlitveno

ponudbo, ki vas bo na trgu 
dela pozicionirala kot 

dobrega delodajalca in bo 
usklajena z vašo poslovno 

strategijo.



HappyIndex® AtWork

v sodelovanju s ChooseMyCompany



ChooseMyCompany

Raziskava, analiza in objava mnenj zaposlenih, kandidatov, 
pripravnikov ter kupcev in dobaviteljev.



500+ strank

Od leta 2011 sodelujejo s +500 podjetji na leto, 
od tega 90% vsako leto obnovi svoje zaupanje, 
ne glede na to, ali gre za zelo majhne StartUp ali 
velika podjetja. 

Glavna dejavnost:
Raziskava, analiza in objava mnenj zaposlenih,
kandidatov, pripravnikov ter kupcev in 
dobaviteljev.

Cilji:
- širši javnosti zagotoviti verodostojne 

informacije o delodajalcih
- pomagati delodajalcem, da pozitivno 

razvijajo svoj ugled z izboljšanjem svojih 
notranjih praks in posredovanjem resničnih 
in dejanskih informacij

Več na: https://choosemycompany.com



HappyIndex® AtWork

So vaši zaposleni srečni in motivirani?



HappyIndex® AtWork je raziskava motivacije in 
zavzetosti vaših zaposlenih, pozitivna
mednarodna referenca pa poskrbi za promocijo
vašega podjetja kot dobrega delodajalca. 

Pridobite podrobnejši vpogled v rezultate 
raziskave in jih primerjajte z rezultati ostalih 
sodelujočih podjetij ter splošnim povprečjem. 

Svoje rezultate predstavite potencialnim 
kandidatom na ustreznih komunikacijskih 
kanalih in se jim predstavite kot podjetje, v 
katerem so zaposleni srečni in motivirani. 

10+ držav

Francija Italija Portugalska Belgija

ŠvicaIslandija Tunizija Kolumbija Maroko

Slovenija



Kako pridobite certifikat?

Certifikat prejmejo vsa sodelujoča podjetja, 
ki zadostijo vsem trem pogojem za pridobitev certifikata:

Skupna ocena > 3,82 / 5

Delež sodelujočih zaposlenih > 50%

Priporočilo > 60%



Zakaj sodelovati v raziskavi?

1. Raziščite motivacijo zaposlenih

• Kako motivirani so vaši zaposleni?

• Ocenite učinkovitost vaših HR praks in procesov.

2. Izboljšajte zavzetost in uspešnost zaposlenih

• Podrobna analiza in primerjava rezultatov z ostalimi podjetji.

• Postavite prioritete, aktivirajte vašo organizacijo in povišajte motivacijo vsakega zaposlenega.

1. Pritegnite talente na verodostojen način

• Pritegnite bodoče zaposlene s promocijo reference HappyIndex® AtWork 

• Na trgu dela se pozicionirajte kot podjetje, v katerem so zaposleni srečni in motivirani.



Potek raziskave

• Kreiramo vam profil na platformi 
ChooseMyCompany.com, kjer pripravite vse potrebno 
za izvedbo raziskave (priprava obvestil za vaše 
zaposlene, vnos e-mail naslovov vseh sodelujočih). 

• K izpolnjevanju vprašalnika povabite vse zaposlene, ki
so v podjetju zaposleni vsaj 6 mesecev. 

• Za izpolnitev vprašalnika bodo potrebovali približno 3 
minute. 

• Raziskava poteka 12 dni. Raziskava se lahko podaljša.

• Zaposleni na svoj e-naslov prejmejo povabilo za 
izpolnjevanje vprašalnika, opomnik pred koncem 
raziskave in obvestilo o zaključku raziskave. Po potrebi 
se lahko opomnik pošlje večkrat. Sporočila za vaše 
zaposlene so poslana avtomatsko iz sistema
ChooseMyCompany.



Vprašalnik
Strokovni razvoj

• Zdise mi, da mi moje delovne naloge in odgovornosti ustrezajo (praktične izkušnje, osebnost ...)

• Vem, kako lahko v podjetju/organizaciji razvijam svojo kariero (projekti, napredovanja, mobilnost)

• Občutek imam, da se strokovno razvijam in učim

Spodbudno delovno okolje

• Menim, da je način dela inovativen (sodelovanje, oprema, postopki, odločanje, pripomočki ...)

• Čutim, da mi sodelavci zaupajo

• Zadovoljen/-ljna sem s tem, kako si organiziram svoje poklicno in zasebno življenje

Vodenje

• Mislim, da lahko dosegam svoje cilje

• Razumem, kako se ocenjuje moja delovna uspešnost

• Vidim vpliv svojega dela na uspeh podjetja

Motivacija

• Čutim, da se moja prizadevanja ceni in spodbuja

• Mislim, da je moja plača/nadomestilo primerno za moje delovno mesto in odgovornosti.

• Zadovoljen/-ljna sem z ugodnostmi, ki jih ponuja podjetje/organizacija (dodatki, nagrade, udeležba pri dobičku, 
razdelitev dobička, dodatno zavarovanje, dopusti, dodatek za stanovanje, svet delavcev ...)

Ponos

• Prijateljem bi priporočil/-a delo v tem podjetju

• Zaupam vodstvu(zgled, sposobnosti)

• Ponosen/-sna sem na izdelke/storitve podjetja

Zadovoljstvo

• Uživam pri opravljanju svojega dela

• V tem, kar delam, vidim smisel

• Všeč mi je kakovost medsebojnih odnosov v podjetju/organizaciji (dostopnost, iskrenost, sodelovanje ...)

+ Možnost dodatnih vprašanj po lastni izbiri (doplačilo).



Analiza in primerjava rezultatov

• Vaše rezultate lahko spremljate v realnem času prek svojega uporabniškega računa na platformi. 

• Vsako podjetje lahko svoje rezultate primerja z drugimi podjetji in na podlagi tega vzpostavi interne ukrepe za napredek in 
izboljšanje rezultatov. 



Certifikat in objava rezultatov

• Certifikat HappyIndex®AtWork prejemjo podjetja, ki 
izpolnejo vse tri pogoje, takoj po koncu razisave. 

• Rezultati bodo vidni na profilu podjetja na
MojeDelo.com in ChooseMyCompany.com. 

• Sama izvedba raziskave je brezplačna, ker želimo v raziskavo vključiti 
čim več podjetij in tako zagotoviti dodatne informacije o delodajalcih za 
iskalce zaposlitve. Zato rezultate raziskave objavimo za vsako 
sodelujoče podjetje, ne glede na oceno. 

• Če podjetje želi umik rezultatov, nam mora to sporočiti. Podjetje, ki 
letos v raziskavi sodeluje brezplačno in ne dovoli objave svojih 
rezultatov, naslednje leto ne bo imel možnosti izvedbe brezplačne 
raziskave. 

• Za promocijo podjetja in zunanjo komunikacijo, boste
poleg certifikata za vaše podjetje, lahko uporabljali tudi
različne citate in statistike. V platformi je omogočena 
enostavna objava promocijskih vsebin na socialnih 
omrežjih (LinkedIn, Twitter and Facebook)



Predstavitev in promocija podjetja

• Nadgradnja predstavitve podjetja na največjem slovenskem zaposlitvenem portalu MojeDelo.com. 

• Profil podjetja na spletni strani ChooseMyCompany.com

• 1 mailing na bazo registriranih uporabnikov MojeDelo.com  

• Podelitev nagrad

• Podelitev nagrad bo potekala v letu 2021

• Podelitev nagrad za vsa podjetja, ki bodo prejela certifikat HappyIndex AtWork.

• Po prireditvi bomo objavili tudi uvrstitvene lestvice v različnih medijih in poskrbeli za promocijo nagrajencev.



Cenik



Cenik
Samo sodelovanje v raziskavi je brezplačno*, če pa želite podrobnejšo analizo podatkov in dostop do ostalih fukncionalnosti na sami platformi, je cena odvisna od velikosti podjetja. V primeru dolgoročenjšega 
sodelovanja, smo za vas pripravili ugodnejše pakete.

*Sama izvedba raziskave je brezplačna, ker želimo v raziskavo vključiti čim več podjetij in tako zagotoviti dodatne informacije o delodajalcih za iskalce zaposlitve. Zato rezultate raziskave objavimo za vsako sodelujoče podjetje, ne glede na 
oceno. Če podjetje želi umik rezultatov, nam mora to sporočiti. Podjetje, ki letos v raziskavi sodeluje brezplačno in ne dovoli objave svojih rezultatov, naslednje leto ne bo imel možnosti izvedbe brezplačne izvedbe raziskave. 

500 € + DDV

1000 € + DDV

2000 € + DDV

3000 € + DDV

1000 € + DDV

manj kot 50 zaposlenih

50 do 200 zaposlenih

200 do 500 zaposlenih

več kot 500 zaposlenih

Nadgradnja produkta Izbrani 
delodajalec

1 leto

750 € + DDV

1600 € + DDV

3200 € + DDV

4800 € + DDV

1700 € + DDV

2 leti

1000 € + DDV

2000 € + DDV

4000 € + DDV

6000 € + DDV

2000 € + DDV

3 letasodelovanje v raziskavi


