
Cu toate acestea, angajații și angajatorii au percepții diferite 
cu privire la echilibrul între muncă și viața personală...

dintre liderii din întreprinderile mici,  
care au implementat soluții de gestionare
a stilului de viață, au observat o creștere 

(prin coaching, lucru de acasă, ore flexibile,
servicii de îmbunătățire a Calității Vieții, 

etc.).

au constatat și o creștere 
 a veniturilor. 

Aproape jumătate dintre 
directorii de Resurse Umane
declară că utilizează opțiunea

programului de lucru mai flexibil  
pentru a atrage și a recruta 

Echilibrul dintre muncă și viața personală: 
o prioritate pentru angajați...

dintre companiile din Hong Kong doresc să 
respecte cele mai bune practici privind

 flexibilitatea angajaților (mobilitate, program 
de muncă, etc.), în conformitate cu Majoritatea directorilor din 

Statele Unite consideră că 
 programul de lucru flexibil are 

un efect pozitiv asupra 
angajamentului  (60%), 
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ECHILIBRUL ÎNTRE 
MUNCĂ ȘI VIAȚA 

PERSONALĂ
Pe primul loc în topul priorităților 

angajatorilor și angajaților!

...și percepțiile diferă și de la țară la țară.

Îmbunătățirea echilibrului între muncă și viața personală: 
o strategie din care au de câștigat atât companiile, cât și angajații lor

Inițiative asociate cu echilibrul dintre muncă 
și viața personală care funcționează:

29%

…și pentru angajatori

10

Toate companiile, indiferent de mărime,
consideră că problema echilibrului între muncă și viața personală
este pe locul 6 în topul celor mai mari provocări 
cu care se confruntă în cadrul gestionării afacerii lor. 

dintre întreprinderile mici au luat deja măsuri 
măsuri pentru a asigura un program 
de lucru mai flexibil.30%

Acest lucru se aplică în cazul tuturor companiilor, 
indiferent de mărime.

dintre managerii din IMM-uri consideră că,
 

dacă își ajută angajații să obțină un echilibru
mai bun între muncă și viața personală,

   84%
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Cu toate acestea, aproape jumătate 
(45%) din angajați consideră că 

nu au suficient timp în 
fiecare săptămână 

pentru activitățile personale.

dintre profesioniștii din domeniul 
resurselor umane consideră că 

angajații lor se bucură de un echilibru 
între muncă și viața personală.

45%

95% 89% 74%
dintre organizațiile care oferă 

servicii legate de Calitatea Vieții 
(de ex., recepționer, curățare chimică,
reparații, programe de frumusețe

 și wellness) au raportat 
o creștere a productivității.

 

La Biogen Idec, serviciul de recepționer Circles oferit de Sodexo 
a contribuit la reducerea ratei plecărilor 

Furnizarea serviciilor de îngrijire a copiilor

Acesta este beneficiul cel mai căutat în rândul angajaților

Crearea unui program de muncă flexibil prin 
încurajarea muncii de acasă

În 2015, 48% dintre directori au considerat că persoanele  
care lucrează de acasă au fost la fel de productive
ca angajații din birou.

Cu toate că doar 10% dintre angajați beneficiază în momentul 
de față de acest tip de opțiune,
sunt extrem de populare în rândul angajaților. Acestea includ 
mai multe servicii, printre care se numără curățatul chimic,
rezervarea de bilete, aranjamentele de mutare și cele de călătorie.
Toate acestea le fac angajaților viața mai ușoară!

THE SOURCES
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Modul în care își clasifică angajații echilibrul între muncă și viața personală
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Angajați

Angajatori

Sursă: Sodexo Benefits & Rewards Research Findings – 2016

angajați din 
Statele Unite, 
își petrec mai mult de 20  
de ore din timpul liber din 
fiecare săptămână muncind1 5din

din

2

67%

dintre angajații din Hong Kong  
sunt în căutarea unui echilibru 
mai bun între muncă și   

4 dintre angajații din Argentina răspund  
la e-mailuri sau telefoane legate de muncă 
în afara programului de lucru

58%

5

3

angajați din Marea Britanie  
sunt de părere că munca în exces are 

personale, afectându-i mai ales acasă

dintre angajați 
ar dori să își petreacă 
mai mult timp  
cu familia   90% 1

67%

viața personală

un efect negativ asupra vieții lor 

standardele internaționale.

noi talente motivației (57%) și 
satisfacției (68%) angajațiilor.

vor îmbunătăți performanța companiei.

a productivității și eficienței angajaților lor 

angajaților de la 14% la 6%.

care au copii, copiii reprezentând una dintre 
cauzele principale ale absenteismului.
Cu toate acestea, doar 14% dintre companii oferă 
astfel de servicii.

(Procentul din 2013 a fost de 36%)

Furnizarea serviciilor de recepție

serviciile de recepție


