HReView

Hur länge sedan var det ni gjorde en genomlysning av
HR verksamheten? Det finns drygt 20-30 HR-processer
på ett genomsnittligt svenskt företag. Har ni koll på
dem? En genomlysning av HR-verksamheten ger er en
ökad insikt om era HR-processer och ett beslutsunderlag för att förbättra HR-arbetet och därmed öka
verksamhetsnyttan.
Ett första steg är att säkerställa att HR-processerna möter kraven från
omvärld och verksamhet på ett effektivt sätt. De organisationer som har
fungerande processer frigör tid för att arbeta med de strategiska HRområdena som utvecklar och stödjer affärs- och verksamhetsmålen.
Flera av HR-processerna är administrativa och kan upplevas som
betungande om de inte fungerar optimalt. Här finns det stora
effektivitetsvinster att hämta genom standardiserade processer och
arbetssätt. Vi hjälper er att identifiera dessa områden.

KUNDNYTTA



Bra överblick och samlad bild
av nuläget



Få ett helhetsgrepp om era
samtliga HR processer



Beslutsunderlag för ert
kommande förbättringsarbete

 Kartläggning av hur ni arbetar
VAD ÄR HReView?
HReView syftar till att få en samlad bild över era HR-processer och
tillhörande systemstöd, samt ge beslutsunderlag för kommande
förbättringsarbete.
Efter analys sammanställs resultatet, och i ett uppföljningsmöte presenteras
resultat och förslag till väg framåt. Vi tittar även på i vilken grad ni använder
manuella rutiner eller systemstöd i era processer.

med systemstöd inom HR


Tillgång till CGIs samlade
kompetens inom HR och HR
IT

För mer information ta kontakt
med:
• Mats Österberg
m.osterberg@cgi.com

Kort sagt - få koll på nuläget och insikt i vilka förbättringsområden som finns!
Tillvägagångssätt:
•

Designmöte

•

Intervjuer med nyckelpersoner

•

Analys

•

Återkoppling

Tel: 08-671 15 64
•

Annika Berggren
annika.berggren@cgi.com

Tel: 08-671 04 89
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VILKA OMRÅDEN OMFATTAR HReView?
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Ledarskap

CGI, som grundades 1976, är en
global leverantör av tjänster inom
IT och affärsprocesser som
levererar med hög kvalitet inom
business consulting,
systemintegration och
outsourcing. Med 69 000
medarbetare i över 40 länder kan
vi vara nära våra kunder och
anpassa våra team utifrån
kundernas behov för att uppnå
bästa resultat. CGI är
branschledande när det gäller att
leverera projekt i tid och enligt
budget.

Successionsplanering

Analys

Vi fokuserar på processerna som ingår i CGIs HRM-modell enligt ovan.
Tillsammans med CGIs HR-konsulter bestämmer ni initialt var vi ska lägga
fokus.
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