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-løser konflikten enklere

Bedriftshelsetjenester bistår virksomheter i
jobbkonflikter og hjelper ledere med å utvikle
samarbeid og kultur. Nøgd er et digitalt
støtteverktøy som hjelper ledere å forstå og
finne løsning på konflikter for å håndtere dem
– enklere, raskere og tryggere.

Bedriftshelsetjenester vet hvordan konflikter i arbeidsmiljøet kan skade både helsen til ansatte, vanskeliggjøre lederskap og skade virksomheten. De negative konfliktene øker
ofte sykefraværet, forurenser arbeidsmiljøet og drar ned produktiviteten. Med Nøgd kan dere ivareta ansatte, ledere og virksomhetene dere bistår og samtidig spare de både
for tid, penger og problemer. Samtidig tilbyr vi et unikt fagmiljø som dere kan støtte dere på slik at uønskede og fastlåste konflikter forebygges i større grad.

Rask og effektiv analyse

Nøgd hjelper ledere og HR-ansatte med å forstå, håndtere og
løse konflikter på en ny og bedre måte. Systemet samler og
analyserer data effektivt på ett sted, vurderer konfliktens
intensitet og hvilke faktorer som skaper problemene.
Informasjonen hjelper virksomhetene til å planlegge
håndteringen av konflikten, men også til å starte et
forebyggende arbeid. Som deres bedriftshelsetjeneste vil
konflikthåndtering forenkles i alle ledd.

Gode råd og riktige tiltak

Etter analysen produserer Nøgd helhetlige rapporter som gir
brukerne god oversikt og dokumentasjon. I rapporten får
virksomheten råd om hva som bør gjøres videre, det anbefales
metode og tiltak, og effekten av tiltakene måles og justeres
underveis. Arbeidet fra bedriftshelsetjenesten forenkles og
effektiviseres på vegne av virksomhetene dere jobber med.
Nøgd er slikt sett et velegnet verktøy for ivaretakelse av det
systematiske HMS-arbeidet i tråd med forskrifter og lovkrav.

Hva koster det?
Som bedriftshelsetjeneste betaler dere
fra kr 4.900,- for eget Nøgd
abonnement.
Se www.semje.com for prisliste.

Et system som gir kompetanse

Som bruker av systemet får dere tilgang til alle Nøgds
funksjoner, fagmateriell og support. Vi tilbyr også kurs.
Som bruker av Nøgd kan dere øke egen konfliktkompetanse, og
samtidig tilby medlemmer/kunder tjenester av høyeste kvalitet.

Bli med å gjør prosessene enklere

Dere får tilgang til et digitalt verktøy som kan forbedre, supplere
og kvalitetssikre egen praksis. Vi mener dette er banebrytende,
og at Nøgd vil endre måten vi forstår og håndterer konflikter på.
Vi ønsker å gjøre prosessen enklere, raskere og
tryggere for virksomhetene.

–Dere effektiviserer og kvalitetssikrer
prosessene rundt konflikthåndtering
der Nøgd gjør store deler av jobben.

Mer informasjon? Ønsker du å vite mer om Nøgd og tjenestene våre? Vi tar gjerne en nærmere prat! Ta kontakt på post@semje.com eller tlf. 62 94 90 00
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