Hatékony és biztonságos távmunka
Szervezetfejlesztési és humánerőforrás
tanácsadás
Munka- és szervezetpszichológiai konzultációval és workshoppal.
Az utóbbi hetek kihívásai komoly változás elé állítottak mindannyiunkat. A koronavírus okozta
kötelező otthonmaradás és átállás a Home Office-ra a legtöbbünk számára nehézséget okozott és
okoz. A hirtelen bevezetett távmunka hosszú távú hatékonyságának megőrzéséhez azonban
egyaránt szükség van:
●

megfelelő technikai

●

adatbiztonsági

●

humánerőforrás

●

szervezetfejlesztési

folyamatokra, és azok szakszerű alkalmazására.
Ezek nélkül a távmunkavégzés néhány hónap vagy akár hét leforgása alatt kiégéshez, a teljesítmény
drasztikus csökkenéséhez, és a munkavégzéshez kapcsolódó motiváció elvesztéséhez vezethet,
ami további problémákat okoz az egyébként is nehéz gazdasági helyzetben.
Ebben kínál szakszerű és gyors segítséget a Magyar Távmunka Szövetség.

Korszerű, szakszerű és akár azonnali segítségnyújtás a távmunka
folyamatok kontrollálásához
Több mint 16 éves tapasztalattal, Magyarország egyetlen kizárólag távmunkával foglalkozó
szakmai szervezeteként olyan átfogó és komplex szolgáltatást kínálunk, amellyel szakszerű
lépésekkel, kipróbált módszerekkel, a nemzetközi trendeknek megfelelő HR és
szervezetfejlesztési eszközökkel lesznek képesek kontrollálni és hosszú távon fenntartani a
Home Office-t és a távmunkába ellátott folyamatokat.
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Az alábbi tanácsadási szolgáltatásokkal segítjük a hazai vállalatokat
Szolgáltatás

Feldolgozott témakörök

Díj, létszám*

Felsővezetői coaching

Felsővezetői kihívások, nehézségek
A láthatatlan szervezet. Zöldmezős döntéshozatal. Határozott vagyok
vagy mégsem? Data driven vs Bizalom.
Milyen a jó táv-vezető?
Vezetői készségek és módszerek, coaching. Eredményközpontú
vezetés. Feedback menedzsment. Motiváció távolról. Bizalom vs.
Kontroll. Rendszer a rugalmasságban. Delegálás.
Mit tehet a HR a virtuális térben?
Csapatépítés online? Szakmai vs lelki támasz? Bizalom vs. Kontroll.
Objektív Teljesítmény Értékelés. Data driven HR.
Nehézségek kezelése a távmunka során?
Munkaidő. Napi munkarend kialakítása. Sprintek. Kommunikációs
eszközök kezelése. Vezetői visszajelzések. Csapatmunka. Gyermekek
mellett. Házimunka – szabad vagy nem szabad? Őszintének lenni.
Hogyan ellenőrizhető a teljesítmény?
Munkaidő vs teljesítmény. Eredmények vs. Feladattal töltött idő.
Produktivitás. Munka vs. Magánélet. KPI-ok meghatározása és
mérése. Informális vagy formális. Lényeglátás. Tendenciák.
A bizalom alapja a pontos mérés?
A JC360 eszköz bemutatása. 30 napos ingyenes verzió közös
installálása. Az alap konfiguráció finomhangolása, dolgozók felvétele,
feladatok/költséghelyek meghatározása, automatizálás. Dolgozói,
csoportvezetői, felsővezetői riportok. Objektív Teljesítmény Értékelés.
Hogyan kezeljük a stresszt?
Stressz kialakulása. Mentálhigiénés, és megelőző intézkedések.
Programok a kiégés, vezetői konfliktusok, apátia, megelőzéséhez
Hogyan motiváljunk távolról?
Engagement. Munkavállalói programok. Gamification elemek
használata a dolgozók motiválásához, a teljesítmény fokozásához.
Mindenre gondoltunk? Biztonságos a távmunka környezet nálunk?
Audit és felkészítő workshop az MTMSz Minősített Távmunka
tanúsítás szakmai kérdőíve alapján. Az egyes szakmai szempontok
mélységi értelmezése. A felkészüléshez segítségnyújtás. A tanúsítási
adatlap közös kitöltése, a minősítési folyamat elindítása.
Távmunka kompatibilis információbiztonság?
Jelenlegi szabályzatok alkalmassága. ISO27001 és GDPR elvárások.
Adatvédelem. Távoli elérés. Papír alapú dokumentumok. Cloud vs
telepített. Videokonferencia és képernyő megosztás. Kockázatok.

500.000 Ft /
alkalom
(max. 1 fő)
400.000 Ft /
alkalom
(max. 3 fő)

Vezetői workshop

HR workshop

Dolgozói workshop

Szakmai I.
Teljesítmény kontroll
(elmélet)
Szakmai II.
Teljesítmény kontroll
(gyakorlat)

Szakmai III.
Stressz kezelés
Szakmai IV.
Motiválás, ösztönzés
Szakmai V.
Minősített Távmunka
tanúsítás workshop
és audit
Szakmai VI.
Információbiztonság
távmunkában

400.000 Ft /
alkalom
(max. 5 fő)
350.000 Ft /
alkalom
(max. 5 fő)
350.000 Ft /
alkalom
(max. 5 fő)
350.000 Ft /
alkalom
(max. 5 fő)

350.000 Ft /
alkalom
(max. 5 fő)
350.000 Ft /
alkalom
(max. 5 fő)
350.000 Ft /
alkalom
(max. 5 fő)

350.000 Ft /
alkalom
(max. 5 fő)

*Megjegyzések:
•
A szolgáltatásokat az MTMSz online formában teszi elérhetővé, videokonferencia segítségével, képernyőmegosztást is biztosító eszközzel.
•
Az események időtartama minimum 1 óra maximum 3 óra. Az érintettek megállapodhatnak az esemény több (de maximum 3) részletben
történő megtartására is.
•
Legalább négy szolgáltatás egyidejű megrendelése és 1 hónapon belüli megtartása esetén 20% kedvezményt tudunk biztosítani a díjakból.
•
A díjak nettó díjak. Az MTMSz ÁFA mentes számlát bocsát ki. A díjat az alkalmat követő 15 munkanapon belül kell utalással rendezni.
•
Az egyes szolgáltatásokat szakképzett szakértők, trénerek tartják – személyük a megrendeléskor kötendő szerződésbe kerül nevesítésre.
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