Milyen állapotban van, a cégen belüli feladatkezelés?
Ssz.

Kérdés

1

Mennyire önállótlanok a munkatársai?

2

Milyen gyakran követnek el hibát a munkájuk során?

3

Milyen gyakran kell tüzet oltani a problémák miatt?

4

Vannak problémái a munkaidő kihasználtsággal?

5

Lehetne növelni a hatékonyságot?

6

Vannak munkatársi problémák?

7

Milyen gyakran fordul elő határidőcsúszás?

8

Van úgy hogy elfelejtenek feladatokat?

9

Vannak konfliktusok a munkavégzés miatt?

10

Előfordul, hogy félbehagynak feladatokat és maguktól
nem fejeznék be?

11

Ön szokott túlterhelt lenni?

12

A kulcsemberek milyen gyakran túlterheltek?

13

A dolgozók szoktak túlterheltek lenni?

14

Milyen gyakran várnak Önre a feladatok megoldásával,
ha elakadnak?

15

Mennyire igénylik a dolgozók az irányítást Öntől?

16

Szoktak nehézségei lenni az új emberek betanításával?
Tovább tart mint ahogy Ön azt indokoltnak tartja?

17

A dolgozók tudnának többet teljesíteni?

18

Milyen gyakran kell elmarasztalni, megszidni
embereket?

19

Vannak hiányosságok a felelősség vállalással
kapcsolatban?

20

Vannak működési problémák?

21

Nehéz a helyettesítést megoldani szabadság, betegség
esetén?

22

A dolgozók szoktak a számonkérések során
magyarázkodni?

23

Amikor valaki távozik a cégtől, akkor elvesztik azt a

0- soha

1- néha

2- gyakran

3 - mindig

tudást, amit az illető tud?
24

Előfordul, hogy nem tudja, ki mit csinál?

25

Előfordul, hogy nem tudja, hogy adott pillanatban
mennyi feladat van, és azok milyen állapotban vannak?

26

Előfordul, hogy nem tudja, hogy ki mennyit teljesített?

27

Szokott probléma lenni azzal, hogy kevesebb
eredményt állítanak elő, mint kellene?

28

A dolgozókat milyen gyakran zavarja meg feladat
kiadással?

29

A dolgozók milyen gyakran zavarják meg Önt a
feladataik miatt elakadás következtében?

30

A dolgozóknak nehezükre esik a feladataikkal
kapcsolatos dokumentáció elkészítése?
Összesen db
Szorozva pont
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Egyenlő pont
Összesen pont
Értékelés
❏ 0-20 pontig: cége jól szervezett, a feladat kezelést jól végzik
❏ 20-40 pontig: az átlagnál jobban szervezettek, ha szeretne javítani az eredményeken,
akkor a feladat kezelés rendezése megteremtheti az alapokat a hatékonyság további
emeléséhez
❏ 40-60 pontig: átlagosan gyenge a működés szervezése, mivel a cégek többsége ebben
a tartományban van, ha a feladat kezelésen javít, akkor verseny előnyt szerezhet
❏ 60-90 pontig: folyamatos veszélyben van a működés, alacsony a hatékonyság, érdemes
sürgősen rendbe tenni a feladat kezelési rendszert
Segítségre van szüksége a feladatkezelés állapotának javításában, amelynek a dolgozói
teljesítmény és hatékonyságnövekedés lesz a következménye?
Kérem, nézze meg az “Így add ki, hogy teljesítsék!” című 27 perces hanganyagból mit
tudhat meg ezzel kapcsolatban!
Kérem, kattintson az alábbi linkre, vagy másolja be böngészőjébe az alábbi linket.
http://tomanjozsef.hu/megoldasok/igy-add-ki/
Tomán József
Hatékonyságnövelési specialista
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