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Η αρχή & το όραμα

 Ο ιστότοπος managementstartup.com
δημιουργήθηκε από την Online Management 
Solutions .
 Αποτελεί ένα από τα πρώτα 
δημιουργήματά της και αφορά στην 
ανάπτυξη και διάθεση εργαλείων έρευνας 
που μπορούν να βοηθήσουν άτομα που 
βρίσκονται στο στάδιο της επιχειρηματικής 
εκκίνησης.
 Δημιουργήθηκε από άτομα με υψηλό 
εκπαιδευτικό επίπεδο και μεγάλη εμπειρία στην 
έρευνα και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 
στο χώρο της επιχειρηματικότητας.

    

NLINE
management

solutions

   Το προσωπικό της Online Management 
Solutions διαθέτει υψηλή εξειδίκευση στην 
παροχή υπηρεσιών ίδρυσης και ανάπτυξης 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, καθώς 
επίσης και στην παροχή Online υπηρεσιών 
υποστήριξης των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα 
των ΜΜΕ.

ΕTAIΡIKO ΠΡΟΦΙΛ



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

 Είναι γνωστό πως η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό 
είναι σημαντική για μια επιχείρηση αφού η συμβολή των 
εργαζομένων στην παραγωγικότητα και στην προσφορά 
ποιοτικών προϊόντων/υπηρεσίων είναι ιδιαίτερα μεγάλη.
 Επίσης, έρευνες έχουν δείξει ότι οι πιο επιτυχημένες 
επιχειρήσεις είναι εκείνες στις οποίες οι σχέσεις μεταξύ 
εργοδότη και εργαζομένου έχουν διαμορφωθεί με τέτοιο 
τρόπο που επιτρέπει στον εργαζόμενο να αναπτύξει 
πρωτοβουλίες και δρστηριότητες που θα βοηθήσουν την 
επιχείρηση να πετύχει τους στόχους της.
 
 "Είναι τα μικρά πράγματα που μια επιχείρηση κάνει για να 
μεταδόσει το μήνυμα ότι οι άνθρωποί της είναι σημαντικοί και 
οι ιδέες και η ανάδρασή τους είναι πολύτιμες. Επενδύστε στους 
ανθρώπους - θα επενδύσουν και αυτοί με τη σειρά τους σε 
εσάς."
 
 Στο συγκεκριμένο εργαλείο εξετάζονται οι σημαντικότεροι 
παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση του 
εργαζομένου και οι οποίοι είναι:

Ικανοποίηση από την εργασία
Ηγεσία
Επαρκής και ιεραρχική εξουσία
Συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων
 
Τα αποτελέσματα του εργαλείου βασίζονται στον υπολογισμό 
του μέσου όρου των βαθμών που συγκέντρωσε ο/η 
ερωτώμενος/η για κάθε μια από τις παραπάνω κατηγορίες.



ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ: Ερωτηματολόγιο
ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: 2012
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ:   10' - 15'
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ: Ετησίως

Μέγεθος Επιχειρήσεων

Τομέας Επιχειρήσεων

Είδος Επιχειρήσεων
  Νέες Επιχειρήσεις

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις 
  Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

  Φορείς Εκπαίδευσης

Μικρές
Μεσαίες
Μεγάλες

Παροχή Υπηρεσιών
Μεταποίηση 

Εμπόριο

 Η χρήση του εργαλείου προτείνεται σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 5 
εργαζόμενους.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ



info@onlinemanagementsolutions.com


