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Não perca os Talentos que sua organização consegue
atrair por processos internos ineficientes.



ONBOARDING?

Sua empresa tem o interesse de saber se seus novos membros que
fazem parte de sua organização foram bem-vindos nas melhores boas
práticas e condições de integração? 

O instrumento Onboarding ajudar você ter uma visão clara sobre as 6
etapas de acompanhamento de um novo colaborador do seu recrutamento
até 90 dias pós-ingresso.

As opiniões deles são fundamentais para ajustar os processos internos
para que a organização se torne cada vez mais inclusiva, na qual
pessoas talentosas podem se manter estáveis   em seu crescimento
profissional, se tornando membros efetivos e produtivos da organização.

 

Confiabilidade
Pesquisa criada por Jay Niblick,

autoridade mundial em Axiologia

06 etapas
investigadas.

O que torna o ONBOARDING Innermetrix único?

A rapidez em todo o processo de pesquisa com os colaboradores e emissão
dos relatórios;
Como os colaboradores veem sua entrada e os primeiros 90 dias na
empresa;
Vizualize etapas dos processos do RH com possibilidades de melhoria.

Visão geral
Identifica as processos de

baixo desempenho.

Praticidade
Pesquisa instantânea, a velocidade

certa para os tempos modernos
Profundidade

29 Perguntas para identificar
oportunidades de melhorias.
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ONBOARDING

Na linha da gestão de inteligência corporativa, a Innermetrix criou o ONBOARDING, que
analisa, na visão do colaborador, como foram seus primeiros três meses na organização.

Para atrair e manter talentos o processo de onboarding é essencial. O
ONBOARDING Innermetrix permite-lhe desenhar suas próprias pesquisas 100%
adaptáveis à sua organização, entidades, grupos ou áreas e assim obter
informação quantitativa e qualitativa sobre as características do grupo.  No
relatório padrão são pesquisados 6 etapas de acompanhamento de um novo
colaborador, do recrutamento até 90 dias pós-ingresso;

Em  10 minutos de aplicação, online, a abordagem holística do
ONBOARDING padrão nos oferece um "instantâneo" dos pontos 
fortes e oportunidade de melhoria dos processos de R&S,
integração, orientação até os 90 dias pós-ingresso com 
base no diagnóstico  de seus próprios atores. 
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CCM Management - Brasil:
www.ccmcoaching.com

instagram: ccm_innermetrix_sbc_belem
e-mail: heraldo.conde@ccmcoaching.com

raquel.conde@ccmcoaching.com
Whatsapp: 91-99111-8270
Fixo SP: +55 11 3230-8524

Horário de funcionamento:
Segunda à sexta das 08 às 12h / 14:00 às 19h

Sábado das 08:30 às 12h
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INNERMETRIX Brasil:
e-mail: contato@imxbrasil.com.br
WhatsApp : 44 991614959
Fixo: 44 3224 7446
Horário de funcionamento:
Segunda à sexta das 08 às 12h / 13:30 às 18h
Sábado das 08:30 às 12h


