
Onboarding Experience Flowchart
Első benyomást csak egyszer lehet tenni, ezért a vállalkozásnak érdemes időt és energiát fektetni abba, 

hogy leendő munkavállalója segítve és értékelve, de legfőképpen felkészülve érezze magát - erre szolgál 
az onboarding experience! A következő flowchart-ban négy szintre osztva szedtük össze a sikeres 

onboarding-hoz vezető legfontosabb lépéseket és tudnivalókat, melyekből mind a munkaadó, mindpedig 
a munkavállaló profitálhat, rövid- és hosszútávon egyaránt.

Az Onboarding Experience 
Legfontosabb Elemei

PROFESSION
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 Az első hét során értsük meg a munkavállaló elvárásait 
a céggel szemben, tisztázzuk ezeket.

N em csak a hosszútávú elvásárok tisztázása a fontos; 
rövid távú célokra és sikerélményekre is szüksége van 
az új munkavállalónak, akár már az első hét során.

Priorizálni kell az új munkavállaló felé támasztott kezdeti 
elvárásokat. Mi a fontosabb?

A céges hierarchia megértése

A céges rendszerek megértése

A cég értékeinek elsajátítása

A munkatársak megismerése

Új, szükséges kompetenciák elsajátítása

 Legyünk konkrétak, egyenesek az új munkaerő 
felé támasztott elvárások tekintetében, az első hét után is.

Á llítsunk elé példákat - olyan munkatársakat, akik jól teljesítenek 
hasonló munkakörben. Ha feltérképeztük azokat a fő 
kompetenciákat és értékeket, amelyeket követendőnek ítélünk, 
kommunikáljuk ezt az új munkavállaló felé.

A z új munkavállaló - főleg a kezdetekben - kapjon folyamatos 
visszajelzést a fejlődési ívére vonatkozóan. 

Hangsúlyozzuk, hogy a cégen belüli kapcsolatok és együttműködés közös érdek.

Az új munkavállaló ne csak a saját pozícióját és munkaköri 
leírását ismerje, hanem azt is, hogy ő hogyan illik a nagy képbe.

Fontos, hogy a nagy képet ne a vállalati hierarchián keresztül 
próbáljuk megértetni az új munkatárssal, hanem a közvetlen 
környezetében lévő, vele együtt dolgozó munkatársakon keresztül.

 Fontos, hogy az új munkavállaló fókuszált maradjon. Ahogy egyre 
szervesebben részt vesz a vállalkozás mindennapjaiban, úgy egyre 
több feedback-je lesz a közös működéssel kapcsolatban.

E zek a feedbackek fontosak - érdemes megadni a lehetőséget arra, 
hogy mind a főnökei, mindpedig a beosztottjai felé prezentálja.
Viszont nem szabad, hogy a feedback-adás a rövid távú célok 
teljesítésének a rovására menjenek.

Definiáljuk a csapat és vállalkozás középtávú céljait, így a 
munkavállaló is pontosabb kontextusban látja jövőjét a cégnél.

Személyes meetingekkel megtartható a fent említett fókusz.

Lehetőséget nyújt a teljesítmény optimalizálására, 
hiszen ezeknek a meetingeknek a fókuszában a 
rövidtávú célok és azok teljesítése áll.

Fontos tudatosítanunk bennük, hogy ezeknek 
teljesítése az első, és amikor már a felelősségköreik 
minden elemét magukévá tették, van lehetőség 
egyéb projektek megvalósítására.

Bár minden munkavállalónak különböző hosszútávú céljai 
vannak, fontos, hogy egyensúlyban legyen a munkavállaló 
önmegvalósítása és a cég céljai.

Az első 6 hónap közös munka után körvonalazódnak az új 
munkaerő erősségei, gyengeségei; érdemes újraellenőrizni, 
újra feltárni a további fejlődési lehetőségeket. 
Melyek lehetnek ezek?

Tudatosítsuk a munkatársban, hogy 
a cég céljainak megvalósítása neki is 
új kapukat nyit a személyes fejlődéshez.

A fenti folyamatosan legyen a céges 
diskurzus szerves része.

Kapcsolatfejlesztés

Egyéni kompetenciafejlesztés

A csapatfolyamatok fejlesztése

A munkatárs horizontális 
mozgatása a vállalkozáson belül
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AjánlatainkAktuális ajánlatainkról, kedvezményeinkről 
a jobb oldali gombra kattintva tájékozódhat:


	Oldal 1

