IKT BELØNNINGSUNDERSØKELSE 2012
Evnen til å beholde og tiltrekke viktig kompetanse er kritisk for å oppnå
gode resultater i dagens konkurranseutsatte marked. En fundamental del
av strategien er knyttet til selve lønns- og belønningspakken som selskapet
tilbyr sine ansatte. For å utvikle en slik pakke er det viktig å ha et relevant
sammenligningsgrunnlag slik at man betaler riktig lønn som både
maksimerer utbyttet av ressursbruken hos bedriften samt at en beholder og
tiltrekker gode medarbeidere.
Deltagende selskaper vil få kunnskap om belønning for utvalgte
jobbkategorier innenfor IKT-bransjen i Norge. Rapporten inneholder
informasjon omkring den typiske belønningspraksisen for de utvalgte
stillingene innenfor følgende kategorier:

KICK-OFF MØTE
Dato:
Torsdag, 22 mars 2012
Tid:
09:00-12:00
Adresse:
Mercer
Essendrops gate 3
0368 Oslo
REGISTRER DEG HER

Generell Ledelse

IT-rådgivning

Administrasjon

Forretningsrådgivning

Vi trenger din påmelding senest
19. mars 2012.

Teknisk Service & Support

Service og Support

Møtet er gratis.

Økonomi og regnskap

Multimedia/Internett

Human Resources

Teknisk Reparasjon

Logistikk

Programmering

Salg

Intern IT

Markedsføring

Kontor & Data service

For hver jobbkategori og for de forskjellige nivåene vil det være informasjon
om grunnlønn, garanterte beløp, årlig bonus/provisjon og goder. Det
samles inn data om ansattgoder på organisasjonsnivå basert på de
vanligste ansattgodene i markedet.
BLI MED PÅ UNDERSØKELSEN HER!

HVA FÅR JEG TILBAKE?
Resultatene av IKT-undersøkelsen blir frigitt via Mercers nye interaktive
internettbaserte verktøy Mercer WIN®. Dette verktøyet gir deg mulighet til
å vise og laste ned hele rapporten samt generere en rekke rapporter som
kan skreddersys etter organisasjonens behov .

MERCER WIN® TILLATER DEG BLANT ANNET Å:
• Lese/skrive ut resultatene fra undersøkelsen
• Eksportere resultater til Excel
• Sammenligne egne data med markedsdata
• Produsere ”skreddersydd” statistikk basert på et utvalg av deltagende
selskaper
• Produsere ”skreddersydd” statistikk basert på selskapsinformasjon (f. eks
omsetning, antall ansatte, kjønn)
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