Medarbejderspørgeskema
Inddragelse af alle medarbejdere i det systematiske arbejdsmiljøarbejde er et krav.
Et spørgeskema med de relevante spørgsmål letter arbejdet også med APV.
mestersTJEKs medarbejderspørgeskemaundersøgelse er udformet, så den kommer rundt i alle
hjørner og den er skrevet i et klart dansk sprog.
Kringlede spørgsmål har en hjælpetekst, så der er stor sikkerhed for at alle spørgsmål bliver både
forstået og besvaret uden unødigt spild af tid.
På hjemmesiden kan du se hvordan det virker – de er et åbent spørgeskema om
persondataforhold.

Sådan kommer du i gang med medarbejderspørgeskema
1. Overvej omfanget af spørgeskemaet ud fra din virksomhed og arbejdet der foretages.
2. Hav enkelte oplysninger parat som fx CVR-nr. og branchekode.
3. Overvej om der er gravide, unge under 18, transport imellem arbejdssteder, arbejde med
kemikalier, ATEX og andet.
4. Sammensæt og bestil medarbejderspørgeskemaet på www.mestersTJEK.dk. Klik på
mestersTJEK Portal og vælg Bestil medarbejderspørgeskema i menuen.
5. Send mestersTJEK en liste over alle medarbejdernes mailadresser
6. mestersTJEK pakker spørgeskemaet og sender mail med login til alle medarbejdere
7. medarbejderne udfylder spørgeskemaet – indenfor en tidsfrist.
8. Evt. manglende besvarelser rykkes.
9. De indkomne svar samles og beregnes.
10. Rapporten dannes – resultater fra eventuelle tidligere rapporter er indsat til sammenligning.
11. Rapporten sendes til din opgivne mailadresse.
Både spørgeskema og rapport er skrevet på forståeligt dansk så der er ikke behov for at bruge
ordbøger eller google for at udfylde eller anvende.
Rapporten giver et godt grundlag for at vurdere tiltag og danne en handlingsplan.

Spørgeskemaet
Spørgeskemaet dannes ud fra dine oplysninger om virksomheden.
Spørgsmålene er samlet i grupper. mestersTJEK anvender 20 forskellige spørgsmålsgrupper, der
har basis i Arbejdstilsynets gruppering.
Nogle spørgsmålsgrupper er generelle for alle branchekoder.
Andre spørgsmålsgrupper er mere specifikke for din virksomheds branchekode og aktuelle
arbejdsområder. Du kan tilvælge ved bestillingen.
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Processen
mestersTJEK tilmelder de medarbejdere, vi har fået mailadresse på. Medarbejderne kan udfylde
af en gang eller i etaper, mestersTJEK rykker der medarbejdere, der ikke er færdige inden udløbet
af den tidsfrist du har sat.
Når fristen er udløbet sammenfattes de indkomne besvarelser.

Anonymitet
Der er ingen navne eller andre persondata knyttet til besvarelserne; men er der fx kun få personer i
en funktion kan det måske gættes hvem der har svaret hvad. mestersTJEK filtrerer besvarelser så
meget at det ikke er let. Medarbejdernes mailadresser fjernes fra vore systemer, når
medarbejderspørgeskemaundersøgelsen er færdig.

Rapporten og
Beregnes og sammensættes af de indkomne besvarelser.
Rapporten sendes direkte til den mailadresse der blev oplyst ved bestillingen.
Er der tidligere udført en medarbejderundersøgelse hos mestersTJEK ApS vil de gamle resultater
ses sammen med de nye resultater, så kan virksomheden let se om der er sket forbedringer.

Generelt
mestersTJEK online er en SaaS og kan tilgås direkte fra din browser på PC/MAC, tablet eller
telefon, efter tegning af abonnement. Der skal ikke installeres noget hos dig!
Data er tilgængelige i maskinlæsbar form og kan hentes 24/7 fra servere installeret 2 forskellige
steder i Danmark.
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