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DEKRA SE
90 години искуство во Automotive, Industrial и Personnel
Организација со призната експертиза ширум светот

DEKRA Arbeit Gruppe
Лидер во областа на човечките ресурси во Германија и Европа

DEKRA Македонија
HR Solutions for your business
10 години, присутни од 2006

Нашата визија
Замислете свет во кој тимската работа води кон успех.
Работејќи заедно. Поддржувајќи се меѓусебно.
За ова се залагаме и ќе продолжиме да го остваруваме.

Нашата мисија
Како силна заедница, ги спојуваме луѓето и работата.
Заедно, креираме синергија.

Нашите вредности
Хуманост
Ориентираност кон клиенти
Претприемништво
Заедништво
Посветеност
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Привремено вработување
АГЕНЦИСКА РАБОТА
Брзо и флексибилно решение за регрутирање и вработување на работници.

DEKRA
Договор

КЛИЕНТ
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Вработување

Отстапување

РАБОТНИК

Посредување при вработување
Фокусирани сме на целосна поддршка и индивидуален пристап со цел да обезбедиме решенија
за вашите потреби за квалификувани професионалци.

РЕГРУТАЦИЈА И СЕЛЕКЦИЈА
Регрутација
Регрутацијата вклучува лоцирање и привлекување на индивидуи со цел пополнување на отворените работни места
на најефикасен можен начин, преку користење на сите достапни извори вклучувајќи кампања за регрутација,
социјални медиуми и мрежи.

Селекција
Со цел пронаоѓање на кандидати кои најдобро ги пресретнуваат вашите потреби, како и критериумите за
селекција за одредено работно место, применуваме докажани методолошки практики, користејќи сеопфатен
пристап при селекција на потребниот кадар кој вклучува проверка на биографии и подготовка на кратка листа на
кандидати, иницијален разговор со кандидатите, психометриско тестирање, бихејвиорално интервју и проверка
на препораки.

Директно барање / Headhunting
Директното барање вклучува селекција на високо квалификуван персонал со специфични вештини
и професионално искуство.
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Развој на човечки ресурси
Компаниите имаат постојана потреба да создаваат услови кои ќе им овозможат на вработените развој на
своите лични и организациски вештини, знаења и способности, бидејќи човечкиот капитал игра клучна улога во
креирање и одржување на организации со врвни остварувања.

ЦЕНТАР ЗА ПРОЦЕНКА
Центарот за проценка е дизајниран да ја евалуира компетентноста на кандидатите за одредено работно место
преку примена на различни вежби и задачи, со цел да се тестираат вештините кои не секогаш може да се
проверат преку спроведување на традицинално интервју за работа. Подлабокото познавање на потенцијалот на
вработените помага во оптимизација на човечкиот капитал во организацијата. За таа цел, користиме различни
техники и методи:
Стандардизирани психометриски тестови
Модел на компетенции
Бихејвиорално интервју
Случај / Сценарио

	ОРГАНИЗАЦИСКA КЛИМА И ЗАДОВОЛСТВО НА ВРАБОТЕНИ
Испитувањето на организациската клима и задоволството на вработените е метод кој се користи да се дефинира
факторот за мотивација и задоволство, а со тоа и продуктивноста на вработените. Ова испитување е од клучно
значење за објаснување и разбирање на однесувањето на луѓето во една организација.

ОРГАНИЗАЦИСКА КУЛТУРА И РАЗВОЈ
Организациската култура ги претставува колективните вредности, верувања и принципи кои го регулираат
однесувањето на луѓето во организациите. DEKRA аплицира валиден и корисен модел за мерење на
организациската култура, бидејќи силната организациска култура е примарен двигател на мотивацијата и
посветеноста на вработените.

ОРГАНИЗАЦИСКИ ДИЗАЈН
Политиките и процедурите ја сочинуваат рамката на функционирање и истовремено дефинираат формален
систем на односи и задачи на сите нивоа во организацијата. Преку дизајнирање на формален систем, DEKRA
им овозможува на своите клиенти да ги менаџираат, координираат и мотивираат вработените кон постигнување
на долгорочните цели на компанијата.

ТРАНЗИЦИОНИРАЊЕ (OUTPLACEMENT)
Нашата процедура за поддршка при процесот на транзиционирање е дизајнирана со цел да го олесни процесот
на престанок на работниот однос како последица на стратегија за намалување на бројот на вработени,
отпуштања, технолошки вишок и сл., преку обезбедување на навремени и соодветни транзициони решенија, како
за работодавачите така и за вработените.
Нашите програми се прилагодени согласно ситуацијата и може да се применуваат индивидуално, како
советување еден-на-еден, или групно, како групен тренинг / работилница.

ЗАДРЖУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ
Способноста на компаниите да ги привлечат, мотивираат и задржат вработените, е клучна компонента во
развивање на одржлива конкуретна предност. Трендовите на работната сила посочуваат дека вработените
може да не останат во истата компанија во текот на целата своја кариера. Токму поради оваа причина,
компаниите денес мора да поседуваат силни механизми за задржување на своите вработени.

6

Креираме прилагодени стратегии за задржување на вработените кои ги пресретнуваат специфичните барања
на нашите клиенти и кои гарантираат дека токму “високиот потенцијал” и клучните вработени ќе останат во
компанијата и ќе продолжат да бидат продуктивни членови на истата.

ПОДУЧУВАЊЕ (COACHING)
Преку користење на низа алатки, DEKRA ги проценува потребите на организацијата, вклучувајќи ги силните и
слабите страни на секој од вработените.
Целта на оваа услуга е поддршка на растот и развојот на компаниите, зголемување на продуктивноста и
профитабилноста, како и негување и развој на меѓучовечките односи, на стиловите на раководење и на
однесувањето на вработените.
DEKRA применува креативен и кооперативен пристап со цел развивање на решенија кои се интегрирани во
бизнис стратегиите.

ТРЕНИНГ ПРОГРАМИ
Обуките се состојат од планирани програми и модули дизајнирани да ја подобрат перформансата на
индивидуално, групно и организациско ниво. DEKRA програмите за обука на вработените се прилагодени на
специфичните потреби на клиентот и нашите методи се од интерактивен и мултимедијален карактер, базирани
на искуствено учење со цел развивање на нови вештини за личен и организациски развој.

Анкети и истражувања
Спроведуваме разновидни анкети и истражувања за да добиеме витални информации за пазарот, како и увид
во законските регулативи за пазарот на труд, трендовите и движењата на работната сила, сè со цел да
обезбедиме поддршка за компаниите во делот на раст и развој на човечкиот капитал.
Истражување на пазарот на труд
Истражување на плати и бенефиции
Советување во областа на работните односи и пазар на труд
Таинствено купување (Mystery Shopping)
По купување (After Shopping)
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Предизвиците во областа на човечките ресурси не се само наша секојдневна работа, туку се и наша страст.
Нашето познавање и експертиза ни дозволуваат да имаме уникатен пристап кон секоја задача.
Нашите клиенти ја препознаваат нашата посветеност кон предизвиците поврзани со човечките ресурси и
гледаат, силен, сигурен и долготраен партнер во DEKRA.
DEKRA тим Македонија

ДЕКРА Вработување, Црвена Вода 7/1, 1000 Скопје, Република Македонија
Тел: + 389 2 32 30 952 info@dekra.com.mk www.dekra.com.mk

