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BENEFIT

programy benefitowe wspierające wellbeing pracowników, zgodnie z kulturą organizacji
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Jak pokazują wyniki badań Krajowego Centrum Promocji Zdrowia

w Miejscu Pracy przy Instytucie Medycy Pracy - pracodawca może

i powinien wspierać swoich pracowników w zakresie elementów 

budujących zdrowie:  psychologii, dietetyki oraz aktywności fizycznej. 

Samo oferowanie pakietów medycznych, czy karnetów do klubów 

sportowych nie wystarczy. Nowa rzeczywistość pokazała potrzebę 

przebudowy programów benefitowych i dostosowania ich

do aktualnych potrzeb i możliwości.

Nasze wsparcie eksperckie pomoże Państwu znaleźć i wybrać produkty, 

które będą spełniać Państwa potrzeby i zapewnią wysoką jakoś usług. 

Przeprowadzimy Państwa przez ten proces krok po kroku.

Mentor Benefit to wsparcie niezależnego doradcy – partnera w budowaniu programu 

świadczeń pozapłacowych dla pracowników. Usługa doradcza w tym zakresie 

obejmuje:

ź Audyt benefitów oraz badanie zadowolenia i potrzeb pracowników,

ź Dostosowanie oferty benefitów do aktualnych potrzeb pracowników,

ź Przeprowadzenie konkursu ofert na wybrane benefity,

ź Usługa brokerska w odniesieniu do ubezpieczeń na życie

oraz medycznych.

Mentor Benefit to wsparcie pracodawcy

w następujących obszarach:

ź Budowanie świadomej strategii w obszarze programów benefitowych,

ź Gwarancja spójnego, odpowiadającego na potrzeby Pracowników programu, 

ź Dostęp do aktualnej wiedzy i nowinek z rynku w zmieniającym się

i różnorodnym otoczeniu,

ź Wsparcie dla Pracodawców i zespołów kadrowych – cenne w okresie 

transformacji, jaką przechodzi branża, pojawiania się na rynku nowych 

specjalności w obszarze HR,

ź Specjalistyczna wiedza w zakresie dostępnych na rynku produktów, narzędzi

i sposobów realizacji występujących benefitów,

ź Dbanie o wellbeing Pracowników,

ź Wdrażanie nowych rozwiązań,

ź Wsparcie w osiąganiu efektywności i zaangażowania pracowników,

ź Partner w budowaniu marki pracodawcy (employer brandingu),

ź Walka z rotacją, pozyskiwanie i zatrzymywanie talentów w firmie,

ź Narzędzia redukujące koszty zwolnień lekarskich oraz zjawiska prezenteizmu

i absenteizu pracowników, 

ź Wsparcie w realizacji polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (SCR),

ź Wsparcie w wykorzystaniu środków z Funduszu Świadczeń Socjalnych w sposób 

adekwatny do potrzeb.

Audyt benefitów oraz 

badanie zadowolenia

i potrzeb pracowników:

ź W oparciu o przekazane materiały

i informacje,

ź Rzetelny opis ze wskazaniem możliwości, 

praktyk i rozwiązań rynkowych,

ź Komunikacja z pracownikami: badania 

ankietowe, grupy dyskusyjne, zespoły robocze,

ź Wnioski – zawsze zaskakujące,

ź Rekomendacje,

ź Budowa strategii benefitowej - spójnej

z oczekiwaniami pracowników, możliwościami 

pracodawcy oraz kulturą organizacji.

Przeprowadzenie konkursu ofert

dla Klienta w zakresie

wybranych benefitów

ź Zapytanie ofertowe uwzględniające preferencje

i niezbędne parametry,

ź Prowadzenie rozmów i negocjacji z oferentami,

ź Ujednolicona, rzetelna analiza porównawcza ofert,

ź Rekomendacje,

ź Nadzór nad realizacją,

ź Dostarczanie raportów wykorzystania.

https://www.mentor.pl/


57%
pracowników chciałoby, by w ich firmie

diagnozowano potrzeby pracowników

dotyczące zdrowego stylu życia

33%
zatrudnionych

narzeka na jakość działań

prozdrowotnych w firmie

czy wiesz, że...?

z Raportu Instytutu Medycyny

„Co firmy powinny wiedzieć, by skutecznie promować zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną pracowników?”

wynika iż po wdrożeniu działań prozdrowotnych, % firm odnotowało:

Pracodawcy mogą liczyć na 2,5-krotny zwrot
z inwestycji w przedsięwzięcia zdrowotne!

Raport z wyników reprezentatywnego badania 1000 pracowników średnich i dużych firm w Polsce. 

50%
wyższą wydajność pracy

49%
poprawę stanu zdrowia

pracowników

43%
ograniczenie absencji

chorobowej

47%
wzrost identyfikacji pracowników

z firmą

40%
pracodawców zauważyło, że

łatwiej im pozyskać

nowych pracowników

42%
pracodawców zauważyło

zmianę stylu życia pracowników

na zdrowszy

Tak wynika z badań Uniwersytetu Harvarda, które przytaczają autorzy raportu pt. „Na zdrowie! Jak dbać o kondycję zdrowotną pracowników” WellHR. 



benefity szyte na miarę

„Klienci nie są najważniejsi. Pracownicy są najważniejsi.

Jeśli zadbasz o swoich pracowników, oni zatroszczą się o klientów.”

Richard Branson 
(brytyjski przedsiębiorca, miliarder, twórca obejmującej ponad 400 firm Virgin Group)

www.mentor.pl
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BENEFIT

to nie moda, to konieczność

#wellbeing     #zdrowie pracowników     #employer branding     #CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu

#zadowolenie pracowników         #dopasowanie do aktualnych potrzeb#przebudowa programu benefitowego 

     #zadowolenie pracowników     #marka pracodawcy#dopasowane do organizacji

Mentor SA, jako największy polski broker ubezpieczeniowy, z ponad 26 letnim doświadczeniem w obszarze świadczeń pozapłacowych dla pracowników,

oferuje usługi w zakresie ubezpieczeń grupowych na życie oraz pakietów medycznych dla pracowników.

Nasze wspólne doświadczenia, pasja, zaangażowanie, rozwój oraz uznanie klientów,

owocują wieloletnią współpracą z klientami i są gwarancją jakości oferowanych usług.

3500

zadowolonych Klientów

>26

ponad 26 lat na rynku

www.mentor.pl
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