Polityka personalna
Miasta Reykjavik
Różnorodność w jednym miejscu pracy

WIZJA PRZYSZŁOŚCI
Polityka Personalna Miasta Reykjavik do roku 2025

Miasto Reykjavik to miejsce pracy przyciągające utalentowanych i

ambitnych ludzi pracujących w interesie mieszkańców Reykjaviku.

Pożądany status 2025
Działania Miasta Reykjavik wyróżniają się profesjonalizmem i
nowoczesnością. Dzięki szybkiemu wprowadzaniu postępu
technicznego jesteśmy dynamicznym i interesującym miejscem
pracy. Przyciągamy utalentowanych i ambitnych ludzi w różnym
wieku, pracujących w interesie mieszkańców miasta.

Po zwiększeniu nacisku na współpracę interdyscyplinarną i skróceniu
kanałów komunikacyjnych pracownicy postrzegają miasto jako jedno
miejsce pracy charakterytujące się różnorodnością, silną kulturą,
elastycznością i spójnością.

MOTYWY PRZEWODNIE
Określić i kierować operacjami zasobów ludzkich w nadchodzących latach

Przyjazne

Jednolite

Godne zaufainia

Inteligentne

Miasto Reykjavik realizuje bezustannie
zmienające się potrzeby miejsc pracy
i pracowników. Jesteśmy odpowiedzialni
i minimalizujemy niegospodarność, aby
polepszyć usługi i sytuację mieszkańców.
Kładziemy duży nacisk na to, aby
pracownicy posiadali równą pozycję i
równe możliwości.

Miasto Reykjavik jest jednym
różnorodnym miejscem pracy. Znajduje
to swoje odzwierciedlenie w
jednolitości procedur
i sposobie postępowania
w sprawach dotyczących zasobów
ludzkich, prężnego zespołu
i krótkich kanałów komunikacyjnych.

Miasto Reykjavik dba
o zdrowie pracowników
i na pierwszym miejscu stawia ich
dobre samopoczucie. Dzięki temu
pracownicy są bardziej zadowoleni
i świadczą lepsze usługi mieszkańcom
miasta. Gwarantujemy pracownikom
bezpieczne środowisko pracy i
szacunek we wszystkich kontaktach.

Miasto Reykjavik jest postępowym
miejscem pracy, które zachęca
pracowników do wielokierunkowego
rozwoju zawodowego. Dzięki patrzeniu
w przyszłość wspólnie pracujemy i
zmierzamy się z wyzwaniami, nową
technologią i wykorzystujemy
nadarzające się okazje.

Przyjazne
Miasto Reykjavik spełnia bezustannie zmienające się potrzeby miejsc pracy
i pracowników. Jesteśmy odpowiedzialni i minimalizujemy niegospodarność, aby
polepszyć usługi i sytuację mieszkańców. Kładziemy duży nacisk na to, aby pracownicy
posiadali równą pozycję i równe możliwości.

Przyjazne

SPEŁNIAMY POTRZEBY
Różnorodność pośród pracowników odzwierciedla różnorodność społeczności miejskiej i

Jesienią 2019 roku poznamy wyniki projektu pilotażowego skrócenia tygodnia pracy.

daje nam możliwość modernizacji usług w mieście. Wciąż zmieniające się potrzeby
miejsc pracy i pracowników realizowane są w sposób dogodny dla obu stron.

JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI
Pracownicy miasta biorą zawsze pod uwagę, jak najlepiej propagować

Wiosną 2019 roku 40% pracowników zawarło umowę komunikacyjną.

odpowiedzialność społeczną i zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko.
Zawsze biorą pod uwagę mieszkanców, klientów i współpracowników.

RÓWNE MOŻLIWOŚCI
Miasto Reykjavik kładzie zawsze nacisk na równość i równouprawnienie.

Pod koniec 2019 roku zmierzono różnice wynagrodzeń ze względu na płeć na poziomie

Pracownikom okazywany jest szacunek i korzystają oni z równych szans. Za taką

mniejszym niż 1,9%

samą pracę przysługuje takie samo wynagrodzenie.

Jednolite
Miasto Reykjavik jest jednym różnorodnym miejscem pracy. Znajduje to swoje
odzwierciedlenie w jednolitości procedur i sposobie postępowania w sprawach
dotyczących zasobów ludzkich, prężnego zespołu i krótkich kanałów komunikacyjnych.

Jednolite

JEDNO MIEJSCE PRACY
Polityki oraz procedury zarządzania zasobami ludzkimi są ujednolicone.
Równocześnie dbamy o odmienne charakterystyki różnych wydziałów
i jednostek pracowniczych w świetle różnorodnych usług.

PRĘŻNY ZESPÓŁ
Pracownicy Miasta Reykjavik są częścią zespołu i mają szansę na wzmocnienie
wzajemnych relacji społecznych. Naszym wspólnym zadaniem jest przyczynianie
się do stworzenia zespołu i pozytywnego morale pracy.

KRÓTKIE KANAŁY KOMUNIKACYJNE
Przekazywanie informacji i wiedzy jest kluczem do sukcesu. Wszyscy pracownicy

Jesienią 2019 roku 65% pracowników Miasta Reykjavik było aktywnymi użytkownikami

są odpowiedzialni za przekazywanie odpowiednich informacji i swojej wiedzy

aplikacji workplace.

mieszkańcom oraz sobie nawzajem.

Godne zaufania
Miasto Reykjavik dba o zdrowie pracowników i na pierwszym miejscu stawia ich dobre
samopoczucie. Dzięki temu pracownicy są bardziej zadowoleni i świadczą lepsze usługi
mieszkańcom miasta. Gwarantujemy pracownikom bezpieczne środowisko pracy i
szacunek we wszystkich kontaktach.

Godne zaufania

DOBRE SAMOPOCZUCIE NA PIERWSZYM MIEJSCU
Dobre samopoczucie pracowników wspierane jest poprzez zwracanie uwagi na
higienę zdrowia w miejscach pracy oraz zachęcanie, wzmacnianie i wspieranie
pracowników w dbaniu o zdrowie i dobre samopoczucie.

BEZPIECZNE ŚRODOWISKO
Pracownikom stwarza się bezpieczne środowisko i dobre warunki pracy tak, aby

Na zakończenie 2019 roku wydana została Polityka Bezpieczeństwa Miasta Reykjavik i

praca była bezwypadkowa. Pracownicy biorą udział w kształtowaniu swojego

rozpoczął się proces jej wdrażanie.

środowiska pracy i wspólnie pracują nad zminimalizowaniem stresu i obciążenia.

OBUSTRONNY SZACUNEK
Kładziony jest nacisk na wspólną odpowiedzialność za tworzenie

Pod koniec 2019 roku 80% pracowników jest zaznajomionych z Polityką zapobiegania

i podtrzymanie środowiska pracy nacechowanego szacunkiem, zaufaniem

mobbingowi, molestowaniu i przemocy Miasta Reykjavik.

i profesjonalnym postępowaniem. Nie ma miejsca na molestowanie i mobbing
w miejscach pracy miasta.

Inteligentne
Miasto Reykjavik jest postępowym miejscem pracy, które zachęca pracowników
do wielokierunkowego rozwoju zawodowego. Dzięki patrzeniu w przyszłość
wspólnie pracujemy i zmierzamy się z wyzwaniami, nową technologią
i wykorzystujemy nadarzające się okazje.

Inteligentne

ROZWÓJ WIELOKIERUNKOWY
Miasto Reykjavik kładzie nacisk na to, aby pracownicy mieli okazję do rozwoju
zawodowego poprzez udział w wielokierunkowej współpracy, w nowych projektach
oraz poprzez zmiany stanowisk.

PATRZENIE W PRZYSZŁOŚĆ
Kładziony jest nacisk na to, aby pracownicy wzmacniali swoją pozycję i rozwijali się w
pracy. Aby sprostać nowym wyzwaniom i zmianom w środowisku pracy, pracownikom
stwarzane są możliwości udziału w różnorodnych szkoleniach i kursach.

POSTĘPOWE MIEJSCE PRACY
Miasto Reykjavik z radością wita zmiany technologiczne i bierze udział w rozwoju
społeczeństwa. Z ambicją podchodzi się do rozwoju nowych rozwiązań i usług oraz
pozytywnego podejścia do współpracy i partnerstwa.

Jesienią 2019 roku 60% kadry kierowniczej ukończyło Szkołę Liderów Miasta Reykjavik.

Dziękujemy

