GESTIÓ DE
PERSONES
Presentació de servei

Per gestió de persones hem d'entendre totes les decisions que pren la direcció de l'empresa que
tenen influència sobre la plantilla. Aquestes decisions es configuren a través de pràctiques o polítiques
de Recursos Humans.
Des de Cervera & Gonfaus oferim un servei integral i professionalitzat per tal d'instaurar polítiques de
Recursos Humans d'acord amb les necessitàs organitzatives així com la revisió de les polítiques de
Recursos Humans ja existents.
Gestió de persones
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TREBALL
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FORMACIÓ I
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POLÍTICA
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AVALUACIÓ
ACOMPLIMENT

Objectius de la Gestió de persones

PLANIFICACIÓ
Planificació estratègica
Planificació RRHH

OBJECTIUS
EXPLÍCITS

Atracció del talent
Retenció del talent
Augment de la motivació
de la plantilla

OBJECTIUS
IMPLÍCITS

Augment de la
productivitat
Millora qualitat de vida en
el lloc de treball
Cumpliment de la
normativa

OBJECTIUS
A LLARG
TERMINI

Augment de la rendibilitat
i competència
Increment valor
empresarial
Millora de l'eficiència i
l'eficàcia

CONTRACTACIÓ
Reclutament i selecció
ANÀLISI DE
LLOCS DE
TREBALL

AUMENT DEL POTENCIAL
Formació
Gestió i planificació de la
carrera professional
AVALUACIÓ I RETRIBUCIÓ
Avaluació del rendiment
Polítiques retributives

Els nostres serveis són:
Des de Cervera & Gonfaus volem oferir un
servei integral en la gestió de persones on la
nostra missió principal és ajudar en la
creació de projectes i el disseny de noves
polítiques. En definitiva, la nostra funció és la
de millorar l'eficiència, la productivitat i
la comunicació.
Els nostres objectius principals són:
Analitzar i determinar fortaleses i
febleses.
Participar i assessorar en la implantació
de nous processos.
Millorar i optimitzar els processos
existents.
Dissenyar noves polítiques internes en
gestió de persones.
Assessorar l'organització en períodes
de creixement, canvis o noves etapes.
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Servei Laboral Integral

Gestió Laboral

Estudi jurídic

Plans d'Igualtat

Gestió de l'àrea
laboral:
contractacions,
seguretat social,
estudis de costos
etc.

Defensa jurídica
Negociació amb els
comités d'empresa
Contractes especials
Expedients de
regulació.

Realització de plans
d'igualtat per tal de
garantir la igualtat
entre dones i homes
de manera
transversal dins
l'empresa.

Servei integrat amb
una solució 360º
destinada a millorar
la gestió i la
comunicació entre
assessoria i plantilla.

Implantació de
mesures correctores.
Auditoria retributiva.

Ajuts i
bonificacions
Tramitació d'ajuts
per la contractació.
Tramitació de
bonificacions per la
formació.

Gestió de
persones
Servei integral en la
gestió de persones
on la nostra missió
principal és ajudar
en la creació de
projectes i el disseny
de noves polítiques.
Millorar
l'eficiència, la
productivitat i la
comunicació.

Business
Inteligence
Implantació de
quadres d'indicadors
per la gestió i presa
de decisions de
l'àrea laboral i RRHH.

Dades de contacte

cig@cigassociats.com

938722738

C/Carrió, 31, ENT 1a
08242 Manresa

www.cigassociats.com

