Ya rüyalarınızı değiştirmeli ya da
yeteneklerinizi artırmalısınız.
Jim Rohn

“Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, onu aramamak demektir.

Mevlana
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We’ve offered the Raleigh community
space-saving solutions for the past 10
years. We recommend Northwind Traders
to anyone who will listen to us. They
helped us reclaim over 700 square feet of
our house!” - Annie D. Balitmore

HERA JOBS
Hayatın bizlere sunduğu en
büyük ödül, buna değecek bir
işte çok çalışma şansıdır
Theodore Roosevelt

Ücretlendirme politikalarının oluşturulması
Terfi modelinin oluşturulması
Prim modelinin oluşturulması ve uygulanması
sırasında destek sağlanması
Organizasyon modeli ile uyumlu prim modelinin oluşturulması, gerekli oryantasyonun yapılması ve uygulama desteği

Kariyer Planlaması
Yetenek programları
 Özel yetenek gerektiren görevler için proaktif
eğitim ve yetenek geliştirme programları
 Özel yeteneği olan çalışana mentorluk

İnsan Kaynakları Danışmanlığı
İnsan Kaynakları iş süreçlerinin oluşturulması
 Kurumsal organizasyon modelinin oluşturulması
 Görev tanımlarının yapılması
 Görev tanımına uygun unvan tanımlarının yapılması
Mevcut durumun değerlendirilmesi, gerekiyorsa pozisyon ve/veya görev kaydırmaları için önerilerde bulunulması, eksik pozisyonların belirlenmesi
Şirketinizin hedeflerine uygun, kurumsal kimliğinizle
uyum içinde çalışacak insan kaynağının sağlanması,
 Eleman ihtiyacının saptanması ve ihtiyaca uygun
profil tanımının yapılması
 İlana çıkılması
 Adayların değerlendirilmesi ve kısa liste oluşturtulması
Sahip olduğunuz insan kaynağının değerlendirilmesi,
motivasyonu, uygun pozisyonda görevlendirilmesinin
sağlanması, verimliliğinin ölçülmesi ve artırılması,
 Şirketinizin kurumsal yapısının analizi, hedeflerin
anlaşılması
 Mevcut insan kaynağının kurumsal kimlikle
uyumlandırılması
 Çalışan memnuniyeti ve motivasyonunun ölçülmesi ve değerlendirilmesi,
 Çalışan profillerinin mevcut pozisyonlarla uyumunun değerlendirilmesi,

Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim planlaması
 Çalışanların bu ihtiyacın ne kadarını karşıladığının tespiti,
 Gerekli eğitimlerin ve kimlerin eğitimden yararlanacağının belirlenmesi
Üst ve ara düzey yönetici eğitimleri, iş koçluğu
 Birebir koçluk çalışmaları ile kariyer planına
uygun öndelik,
 Yöneticilerin, şirket hedefleri ve kurumsal kimliği
ile uyumlanması

Hera Jobs
Hera Jobs, edindiği deneyimlerini ve ilişkilerini özellikle danışmanlığa, eğitime, araştırma ve organizasyon hizmetlerine gereksinim duyan kurum ve kuruluşlara değer
katarak sunmaktadır.
En uyumlu müziğin oluşturulması, izleyicilerin beğenisinin kazanılması için en iyi konser salonları, en iyi akustik ve en iyi müzik
aletlerinden daha önemlisi en iyi orkestra
şefleri ve en iyi müzisyenlerdir. Doğru insan
değerlidir.
İşletmenizde doğru insana erişmek için ve
size destek olmak için yanınızdayız.

Takım koçluğu, mentörlük, moderatörlük
 Şirketinizin tüm birimlerinin koordinasyonunun
sağlanması,
 Toplantı verimliliğinin artırılması,
 Takım çalışmaları,
 Moderatörlük
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