Hvor godt kjenner du kollegaene dine?
Regus finner ut hvilke gjenstander arbeidstakere ikke kan klare seg uten på jobben, deriblant diplomer og barnas tegninger

Du tilbringer kanskje flere timer hver dag sammen med kollegaer enn sammen med familien, men hvor godt kjenner du dem? Vet du hvilke
gjenstander de ikke klarer seg uten på kontoret? Det norske arbeidstakere ikke kan unnvære på kontoret, omfatter blant annet sertifikater
eller diplomer, eksempler på suksesstrategier eller barnas tegninger. Dette viser den nyeste undersøkelsen fra Regus, der over 20 000
toppledere og bedriftseiere ble spurt.
Mer tradisjonelle svar er bilder av familien, som ble oppgitt av én av ti personer (10 %), kunst (13 %) som gir inspirasjon og kanskje tar
tankene litt vekk fra det monotone arbeidet, og praktiske visittkort (9 %).
På verdensbasis verdsettes religiøse gjenstander og lykkeamuletter for å holde negativ energi unna, mens diplomer, sertifikater og trofeer
minner de ansatte om tidligere prestasjoner og gir dem motivasjon. For de som er evig unge, er dukker og miniatyrbiler et artig innslag på
skrivebordet.
Alf Astrup, Country Manager fra Regus sier følgende: "Vi tilbringer så mye tid sammen med kollegaene våre på arbeidsplassen at vi kanskje
tror vi vet alt om dem. Denne undersøkelsen viser imidlertid at arbeidstakere over hele verden trenger visse gjenstander for å føle seg mer
hjemme, bli minnet om sine kjære eller bare som hjelp til å få motivasjon til å prestere. Undersøkelsen bekrefter at arbeidsplassen er et
sted der de ansatte har behov for å føle seg vel og ha mulighet til å uttrykke sine personlige sider, selv de mest uvanlige!"
Om Regus
Regus er verdens største leverandør av fleksible arbeidsplasser. Regus tilbyr alt fra fullt utstyrte kontorer til profesjonelle møterom, businesslounger og
verdens største nettverk av videokonferanserom. Regus tilbyr en ny måte å arbeide på, enten det er hjemmefra, fra kontoret eller på farten. Selskaper som
Google, GlaxoSmithKline og Nokia samt tusenvis av små og mellomstore bedrifter i vekst drar nytte av å outsource sine kontorer og arbeidsplasser til
Regus, slik at de kan fokusere på sine viktigste oppgaver.
Over 1 000 000 kunder bruker Regus' kontorer daglig. Regus finnes på til sammen 1200 steder i 550 byer i 96 land. Det gjør det mulig for kunder og bedrifter
å arbeide hvor som helst, når som helst og på hvilken som helst måte. Regus ble etablert i Brussel i Belgia i 1989. Hovedkontoret ligger i Luxembourg, og
selskapet er børsnotert i London. Du finner mer informasjon på: www.regus.no

