
  Ofise dönmeden önce ve döndükten sonra çalışanlarınızın
 düşüncelerini öğrenmek için bu soru örneklerini kullanabilirsiniz.

Back to Off�ce
Soru Örnekler�

 
Haftada kaç gün ofisten çalışmayı tercih edersiniz?

Hangi günler ofisten çalışmak size daha uygun?

Hangi ofisimizi ortak çalışma alanı olarak
belirlemeliyiz?

Ekip toplantılarını hangi gün ofiste gerçekleştirmeyi
tercih edersiniz?

Farklı departmanların aynı gün ofiste olması sizin için
önemli mi? 

Hangi departmanla aynı gün ofiste olmanızı faydalı
görüyorsunuz?

 



 Ofise Geri Dönüş Sonrası Memnuniyet Soru Örnekleri

Hangi çalışma tarzında daha verimli
hissediyorsunuz?

Ofise x günlerinde gelmekten memnun musunuz?

Ofise geldiğiniz gün sayısından memnun musunuz?

Back to office sonrası revize edilen ziyaretçi
prosedürlerinden memnun musunuz?

Yeni yemek ve servis siteminden memnun musunuz?

Şu an şirketimizde alınan Covid önlemlerine ekstra
olarak ekleyebileceğiniz bir öneriniz var mı? 

 
Uzaktan çalıştığınız dönemde kurumsal iç iletişime
10 üzerinden kaç puan verirsiniz? 



Sorwe, uçtan uca çalışan deneyimi platformudur. İnsan
kaynakları süreçlerini insan odaklı bir yaklaşımla
dijitalleştirerek, çalışan deneyimini iyileştiriyor, daha mutlu,
katılımcı ve bağlı çalışanlarla, daha proaktif liderlerin
oluşmasını sağlıyoruz.

 
İstanbul / Londra
info@sorwe.com

Çalışan Anketlerinde 
Dikkat Edilmesi Gereken 5 Önemli Nokta  

1 - Anketinizin 10 soruyu geçmediğinden emin olun. 5 ile 8
sorudan oluşan anketler ideal tamamlanma oranlarına
sahiptir. 

2 - Detaylı analizler için cevapta birçok şıkkın seçilebilir
olmasına özen gösterin. 

3 - Anketlerinizin anonim olarak cevaplanabilmesi katılım
oranını arttıracaktır.

4 - Çalışanlarınızın mobilden katılabileceği anketler en
yüksek katılım oranlarına erişecektir. Anketlerinizin mobil
uyumlu olmasına dikkat edin.

5 -  Anket sonrası analizleri departman bazlı gerçekleştirerek
ofise geri dönüş stratejilerinize karar verin.
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Anketlerinizi Mobil'den Paylaşın 

 
İstanbul / Londra
info@sorwe.com

Sorwe, uçtan uca çalışan deneyimi platformudur. İnsan
kaynakları süreçlerini insan odaklı bir yaklaşımla
dijitalleştirerek, çalışan deneyimini iyileştiriyor, daha mutlu,
katılımcı ve bağlı çalışanlarla, daha proaktif liderlerin
oluşmasını sağlıyoruz.

7 ülkeden 60 bin'den fazla kullanıcımızdan topladığımız
deneyim ile geleceğin çalışma ortamını şekillendiriyor daha
iyi bir çalışan deneyimi için şirketlerin yanında oluyoruz.   

Anketlerinizi Sorwe ile kolayca çalışanlarınızın mobillerine
yönlendirebilir ve gerçek zamanlı sonuçları departman, bölge,
jenerasyon ve cinsiyet bazında detaylı olarak alabilirsiniz.  

https://www.sorwe.com/tr/sirket-ici-anket
https://www.sorwe.com/tr/sirket-ici-anket
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