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KARİYER PLANLAMA
MOTİVASYON ORGANİZASYONLARI
İK YAPILANMASI
ŞİRKET İÇİ EĞİTİM
PERFORMANS DEĞERLENDİRME
BORDRO VE ÖZLÜK İŞLEMLERİ
İŞ DEĞERLEME, ÜCRET VE YAN HAKLAR EĞİTİMİ
İK YÖNETİMİ HUKUKİ YÖNÜ VE ENDÜSTRİYEL HAKLAR
PERSONEL TEMİNİ
ÖZEL TRANSFER HİZMETLERİ
FABRİKA/TESİS İŞLERİNDE ÇÖZÜM ORTAKLIĞI

İDEA KURUMSAL DANIŞMANLIK VE
İNSAN KAYNAKLARI HİZMETLERİ

detaylar için irtibat
+90 (236) 211 11 17
ik@ideakurumsal.com
WWW.IDEAKURUMSAL.COM

MOTİVASYON
KARİYER PLANLAMA ORGANİZASYONLARI
* kariyer planlama sistemlerinin
belirlenmesi
* planlamanın gelişimlerinin
takip edilmesi

İK YAPILANMASI
*iş analizlerinin oluşturulması
* yetkinliklerin belirlenmesi
* iş tanımlarınıın hazırlanması

*çalışanlarınızın, tedarikçilerinizin
veya bayilerinizin aidiyet
duygusunun artmasını ve hedefe
odaklanmasını güçlendirir
* şirket üyeleri ve çalışanlarınızın
sosyalleşmesini ve moral
depolamasını sağlar

+90 (236) 211 11 17 / ik@ideakurumsal.com

İK TEKNİK ALT
YAPILANMASI

ŞİRKET İÇİ EĞİTİM

* eğitim ihtiyaçlarının
* şirket organizasyon yapısının
belirlenmesi, planlanması ve
oluşturulması
oluşturulması
* yıllık bütçe hazırlanması
* eğitim sonuçlarının ölçülmesi
* iş akış şemalarının hazırlanması
* farklı eğitim teknikleri ile eğitime
* ödüllendirme ve uyarı
katılımın arttırılıp keyif
sistemlerinin kurulması
alınmasının sağlanması

PERFORMANS
DEĞERLENDİRMESİ

* yöntemlerin belirlenmesi ve
uygulanması
* performans sonuçlarının analizi

İŞ DEĞERLEME, ÜCRET VE İŞ DEĞERLEME, ÜCRET İK YÖNETİMİ
YAN HAKLAR YÖNETİMİ
VE YAN HAKLAR
HUKUKI VE
YÖNETIMİ
ENDÜSTRIYEL
* firmaya katkı sağlamak amacıyla
* iç bordro sisteminin ayarlanması
İLIŞKİLER
iş değerlemelerinin yapılması
ve mevcut entegre sisteme
* ilgili maddelere ait
* ücret düzeyi ve yan haklar
yapısının belirlenmesi ve
uygulanması

PERSONEL TEMİNİ
* iş ortaklarının ihtiyaç duyduğu
pozisyona özgü yetkinliklerin
seçimi, personel yerleştirilmesi
noktasında hızlı ve güvenilir
çözümlerin sunulması

uyarlanması
kanunların uygulanmasının
* yasal yükümlülükler
sağlanması
açısından düzenlenmesi
* hukuki danışmanlık
* özlük işleri altyapısı oluşturulması faaliyetlerinin koordinasyonu
+90 (236) 211 11 17 / ik@ideakurumsal.com

FABRİKA/TESİS
İŞLERİNDE ÇÖZÜM
ORTAKLIĞI

* demontaj/montaj
* inşaat sonrası temizlikler
* sanayi tesis ve fabrika temizliği
* çevre ve arazi düzenleme
* bahçe bakım ve peyzaj gibi
iç ve dış düzenleme hizmetleri

ÖZEL TRANSFER
HİZMETLERİ
* şirketinizin üst düzey
yöneticilerine, özel konuklarına
ve şirket personellerinize, modern
ve donanımlı araçlarla, deneyimli
ve saygılı araç sürücüleri ile özel
taşımacılık hizmeti verilmesi

