Sådan skaber du en god og
attraktiv hybrid arbejdsplads
Hybrid arbejde har mange fordele, men der er nogle helt basale ting, der skal være i orden, for at det kan fungere optimalt og vi kan udnytte alle mulighederne og gevinsterne.
Det er endnu langt fra alle virksomheder, der er i stand til at levere gode hybridoplevelser
til medarbejderne. Men det er der heldigvis masser af muligheder for at lave om på.

Hvordan skaber man en attraktiv hybrid arbejdsplads?
Det er vigtigt for alle virksomheder og organisationer, at opretholde produktiviteten, effektiviteten,
nærheden og arbejdsglæden hos medarbejderne,
men hvordan sikrer man det, samtidig med, at man
bevarer en stærk kultur og sammenhængskraft på
tværs af organisationen på den hybride arbejdsplads, når vi arbejder mere remote og ikke længere
er så meget fysisk sammen med vores kolleger?

Hvordan indretter man den hybride arbejdsplads –
og hvordan ser den optimale version af den hybride
arbejdsplads ud? Det spørgsmål står højt på agendaen hos mange virksomheder og organisationer
i øjeblikket. For hvordan skaber man de bedste
rammer omkring arbejdet og samarbejdet blandt
medarbejderne, når nogle arbejder hjemme, og
andre er på kontoret?
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Giv alle medarbejdere adgang til den nyeste teknologi og de nyeste kommunikations- og samarbejdsløsninger
Installer videoløsninger i alle mødelokaler
Gentænk måden virksomhedens kontorlandskab er indrettet på
Skab et digitalt mindset
Omfavn alle de muligheder den hybride virkelighed tilbyder
Giv medarbejderne frihed til at udnytte fleksibiliteten optimalt
Vær tydelig omkring hvornår fysisk fremmøde er påkrævet
Mød medarbejderne med tillid, åbenhed og nærvær
Fokuser på det, der giver medarbejderne arbejdsglæde – og giv dem mere af det
Betragt diversiteten som en styrke og skab en stærk virksomhedskultur med fokus på inklusion
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Der findes ikke kun ét rigtigt svar på det spørgsmål, for behovene hos både virksomhederne og medarbejderne er forskellige, men her får du 10 gode råd til, hvordan du kan skabe en attraktiv hybrid arbejdsplads.

