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David Rock:n klassikoksi muodostunut teos tiivistää
aivotutkimuksen tärkeimmät löydökset toimivasta
yhteistyöstä ja vaikuttamisesta helposti
ymmärrettävään malliin, jota voidaan soveltaa sekä
työ- että yksityiselämässä.

Kirjasta on sinulle hyötyä, kun 

haluat ymmärtää mikä on tärkeää hyvän
meiningin aikaansaamiseksi 
haluat tunnistaa mikä mättää työyhteisössä ja
mihin pitäisi keskittyä enemmän. 
haluat kehittää yhteistyötaitojasi oivaltamalla
miten ja miksi toimit tietyllä tavalla
tiedostamattasi erilaisissa yhteistyötilanteissa

Teos kertoo seikkaperäisesti miksi pyrimme
yhteistyötilanteissa joko minimoimaan
henkilökohtaisen vaaran/haitan tai maksimoimaan
yhteisen hyödyn. Se kummalla lähestymistavalla
työyhteisöissä lähestytään yhteistyötä on valtava
merkitys organisaation toimivuuteen ja tehokkuuteen.
Kirjan esittelemä SCARF-malli auttaa ymmärtämään
tekijät, jotka määrittelevät kummalla lähestymistavalla
toimimme erilaisissa tilanteissa. 

Mallin sisäistäminen auttaa esim. erilaisten muutos- ja
kehittämishankkeiden suunnittelussa ja johtamisessa.
Voit katsoa lyhyen version tarinasta videona
suoraan täältä. 

Koin itse useita oivalluksia, kun peilasin edellisen

työnantajan projektien onnistumisia ja epäonnistumisista

SCARF-mallia vasten. Usein olisi ollut nähtävillä jo projektin

alkumetreillä, että henkilöt tai organisaation osat lähestyvät

yhteistä asiaa vaaran minimoinnin näkökulmasta eikä

hankkeella ollut tällöin onnistumisen edellytyksiä. Jos

yhteistyön onnistumisen edellytyksiä oltaisi mitattu ajoissa,

oltaisi pystytty tekemään parempia päätöksiä nopeammin.  

Olemme hyödyntäneet Celkee Insight -konseptin
kehityksessä SCARF-mallia olennaisten mitattavien
asioiden tunnistamisessa sekä tilannekuvan
luomisessa halutusta kohteesta johtamisen tueksi. 

Hautaa
henkilöstötutkimus

Täältä  löydät näkemyksen henkilöstötutkimusten

hyödyistä sekä ajatuksia siitä, miten niitä pitäisi

uudistaa.

6 x enemmän hyötyä
toimivasta pulssista

Kun toteutat pulssiratkaisun, joka integroituu
johtamisjärjestelmään saat 6x enemmän hyötyä. Täältä
löydät reseptin miten toteutat toimivan
pulssiratkaisun. 

Lue lisää Celkee Insight blogista täältä.

Asiakaskokemuksesta kilpailuetua

Onnistuneita muutoksia

Projekteista ja hankkeista tuloksia

Työntekijäkokemus kuntoon
Ota yhteyttä

 

Hautaa henkilöstötutkimus - tee jotainHautaa henkilöstötutkimus - tee jotain
hyödyllistähyödyllistä

Celkee Oy:n uutiskirje
Lokakuu / 2016

Taas on aika suunnitella uutta henkilöstötutkimusta - vai onko? Kannattaisiko pysähtyä hetkeksi
ja miettiä mitä hyötyä liiketoiminnalle olette on saatu aiemmista henkilöstötutkimuksista?

Pidimme aiheesta Sovelton kanssa webinaarin 16.9, jossa oli mukana yli 50 asiasta
kiinnostunutta HR-ammattilaista. Saimme paljon positiivista palautetta, eikä yksikään
palautteenantaja ollut eri mieltä viestimme kanssa. Jos et päässyt mukaan webinaariin, voit
katsoa sen täältä.

Emme vain halua haudata henkilöstötutkimusta. Esittelemme myös selvät askelmerkit miten voit

vapautuvilla resursseilla ja energialla tukea itse ydintekemistä. Lue lisää oheisista blogeista.

Askelmerkkejä voidaan työstää myös yhdessä eteenpäin:

1. yrityskohtaisissa sparrauksissa tai
2. avoimessa valmennuksessa (lisätietoa täältä).

Tähän mennessä kiinnostus sparrauksiin on ylittänyt odotuksemme. Monet isot brändit ovat

ottamassa rohkeita askeleita kohti uudistumista.

Suositeltavaa luettavaaSuositeltavaa luettavaa

Celkeen blogista poimittuaCelkeen blogista poimittua
   

UutisiaUutisia

Celkee Insight® -Helsingin kaupungin
Nuorisoasiankeskuksessa

Kysyimme mitä hyötyä Celkee Insight:sta on ollut nuorisoasiankeskukselle puolen vuoden käytön
aikana. Näin johtaja Tommi Laitio vastasi:      

"Toteutimme vuoden 2016 alusta ison organisaatiouudistuksen ja otimme samaan
aikaan Celkeen käyttöön johdolle ja asiantuntijoille. Celkee on meillä pitänyt johdon
hereillä viestinnän ja selventämisen tarpeesta sekä tarjonnut työntekijöille
mahdollisuuden tuoda huolensa ilmi. Työkalu on ollut kaikkien mielestä
helppokäyttöinen. Erityisesti olen ollut vaikuttunut siitä, miten Celkee on
synnyttänyt meillä suoran, omalla nimellä käytävän, parempaan pyrkivän
keskustelun."

Hautaa henkilöstötutkimus ja tee jotain hyödyllistä - workshop

Oletko väsynyt tehottomiin ja organisaatiota turhaan kuormittaviin henkilöstötutkimuksiin? Oletko

suunnittelemassa sitä, millä mittareilla saat relevanttia henkilöstödataa johtamisen apuvälineeksi? 

Tässä puolen päivän workshopissa saat ajantasaista tietoa siitä, miksi perinteiset henkilöstötutkimukset

ovat tehottomia, miksi relevantin henkilöstödatan keruu on haasteellista ja mikä mittaamisessa oikein

kannattaa. Määrittelemme polun perinteisen mallin uudistamiseksi ja otamme ensimmäisen konkreettisen

askeleen kohti käytännöllisempää tulevaisuutta.

Workshoppiin sisältyy 30 päivän Celkee Insight –lisenssi, jolla voit testata uuden sukupolven

mittausratkaisua omassa organisaatiossasi läpinäkyvyyden hyödyntämiseksi ja trendien ymmärtämiseksi.  

Muista, että jokainen mittaus on samalla interventio, joka auttaa ihmisiä keskittymään oleelliseen

tulevaisuuden kannalta. Peräpeiliin katsominen tuottaa harvoin haluttuja tuloksia tulevaisuudessa. On aika

uudistua!

Ajankohta: tiistai 15.11.2016 klo 9.00–12.00. Hinta: 590 €.

Katso lisää ja ilmoittaudu mukaan täältä

Celkee Insight® -valmennukset

Olemme saaneet useita pyyntöjä valmennusten kehittämiseksi Celkee Insight -konseptin hyödyntämisen

tehostamiseksi. Vastasimme pyyntöihin rakentamalla kolme eri valmennuskokonaisuutta:

Celkee Insight® Overview. Luodaan ymmärrys läpinäkyvyyden hyödyntämisen mahdollisuuksista

osallistujan omassa organisaatiossa.

Celkee Insight® Practitioner. Luodaan tekninen kyvykkyys käyttää ja hallita Celkee Insight -

ratkaisua erilaisissa käyttökohteissa.

Celkee Insight® Professional. Luodaan kyvykkyys ottaa Celkee Insight -ratkaisu käyttöön

uudessa käyttökohteessa.

Lue lisää valmennuksista täältä

Celkeen palveluja:

Celkee Insight -palvelun saatavuus viimeisen 3 kuukauden aikana  Celkee Insight -palvelun saatavuus viimeisen 3 kuukauden aikana  

    99,98%99,98%

   

Tämän uutiskirjeen tarkoituksena on kertoa sinulle organisaatioiden digitalisaation ja läpinäkyvyyden hyödyntämisen
ajankohtaisista asioista ja uusista tuulista. Uutiskirje julkaistaan muutaman kerran vuodessa ja se teemoitetaan seuraavasti:
asiakaskokemuksesta kilpailuetua, onnistuneita muutoksia, projekteista ja hankkeista tuloksia sekä työntekijäkokemus kuntoon.
Voit päivittää kiinnostuksen kohteitasi täältä. Jos et halua uutiskirjettä, voit peruuttaa tilauksen alareunassa olevan Peruuta tilaus
-linkin avulla.

Osoitelähde: Celkee Oy Kontaktirekisteri
Voit peruuttaa Celkee Insight uutiskirjeen tästä: Peruuta tilaus
Voit muuttaa kiinnostuksen kohteitasi täältä.
Voi pyytää ystäviäsi kirjautumaan uutiskirjeeseen täältä.

Celkee Oy yhteystiedot.
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