Medarbetarsamtal
Arbetsuppgifter
Vilka är – enligt dig - dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

Vad känns meningsfullt och utmanande med jobbet?
Vad skulle du/jag kunna göra för att få ännu mer av detta i ditt jobb?

Vilka hinder eller mindre stimulerande delar upplever du i jobbet?
Vad kan du/jag göra för att förenkla eller ta dig förbi dessa hinder?

Kompetens och Utveckling
Vilka är dina starka respektive svaga sidor?
Starka

Svaga

Vad kan du/jag göra för att dra nytta av dina starka sidor ännu mer?

Vad kan du/jag göra för att utveckla dina svaga sidor?

Hur skulle du vilja öka eller förändra din kompetens?
Vad kan du/jag göra för att åstadkomma detta?

Hur ser du på din framtid i företaget?
Det närmaste året

På längre sikt (tre till fem år)

Arbetsmiljö och samarbete
Vad är viktigt för att du ska trivas på jobbet?
Vad skulle du/jag kunna göra för att öka din trivsel på företaget?

Hur fungerar samarbetet inom gruppen? Vad skulle kunna bli ännu bättre?
Hur kan du bidra?

Hur fungerar samarbetet mellan dig och mig (närmsta chef)? Vad skulle kunna bli ännu bättre?
Vad kan du/jag bidra med?

Hur fungerar din psykosociala arbetsmiljö i övrigt, som t ex stress, osäkerhet, omväxling,
relationer?
Vad skulle kunna bli bättre? Vad kan du/jag bidra med?

Hur fungerar din fysiska arbetsmiljö, teknisk utrustning mm.
Vad skulle kunna bli bättre? Vad kan du/jag bidra med?

Kultur och värderingar
Hur uppfattar du vår företagskultur/vårt beteende mot varandra inom organisationen, och utåt
mot samarbetspartners, kunder etc?

Vilket beteende skulle du vilja ha mer av?
Hur kan du/jag bidra till att öka detta?

Livet i övrigt
Hur har du det med hälsa, familj, fritid etc

Hur ser balans mellan arbete och fritid ut?

Finns det något du vill/behöver hjälp att förändra/förbättra?

Finns det något annat som är bra för mig som chef/arbetsgivare att känna till?

Mål för året - att följa upp regelbundet

Mål 1:

Mål 2:

Mål 3:

