SARIBA PEOPLE
CENTRIC FINANS
MORGENDAGENS HR-PAKKELØSNING FOR BANK,
FINANS OG FORSIKRING
-I DAG

BEHOLD OG UTVIKLE DE
BESTE HODENE
Utnytter du dine ansattes potensiale? Vet du
hva de kan, hva de vil, og hvor de ser seg selv
i fremtiden?

KOMPETANSEUTVIKLING
OG LÆRING
Å ha fokus på fleksibilitet,
kompetanseutvikling og læring er viktigere
enn noen sinne. Det å ta vare på og utvikle de
beste hodene kan bli "make it or brake it" i
tiden som kommer.

40 % AV SARIBAS KUNDER
ER I FINANSBRANSJEN
Og vi vet derfor hvor viktig det er å utvikle å
ta vare på den rette kompetansen i denne
bransjen.

WHAT`S IN IT FOR YOU?
Når du tar i bruk Sariba People Centric Finans legger du til rette for
kompetanseutvikling og læring, og du vil være en attraktiv arbeidsgiver som tar
vare på de aller beste hodene, nå og i fremtiden.

DOKUMENTERTE GEVINSTER
Vi ønsker at du skal føle deg trygg når du velger oss. Når du velger Sariba
People Centric Finans, velger du en solid og erfaren samarbeidspartner og du
kan også glede deg over følgende, dokumenterte resultater:

25% 36% 50%
høyere inntjening

lavere turnover*

økt engasjement*

pr medarbeider*
*undersøkelse utført blant 105 SuccessFactorskunder - mai 2018

VI VELGER DEG, VELGER DU OSS?
SARIBA.COM/FINANS

VÅR PAKKELØSNING
- TIL DEG
VELG DET NIVÅET SOM PASSER DEG BEST - VI
HJELPER DEG HELE VEIEN

B A S I C

Vår out of the
boxløsning
Fra 40 kroner pr
ansatt,
pr måned
En modul
Ingen konfigurering
10-12 ukers
implementering

E X T E N D E D

C U S T O M

For deg som
ønsker det lille
ekstra

For deg som
ønsker hele
HR-suiten

Kombiner flere ulike
moduler

Ta i bruk hele suiten
eller sett opp
løsnigen for flere land

Flere maler og
varianter
3 -6 måneders
implementering

Skreddersøm for deg
6 -12 måneders
implementering

BASERT PÅ SAP SUCCESSFACTORS
- TILPASSET DEG
Vi har utviklet pakkeløsninger som dekker alle dine HR-prosesser

æring, karriere og utvikling

elønning og markedslønn

ekruttering og onboarding

dashborads & analyse

suite

Morgendagens HR-pakkeløsning for
bank, finans og forsikring
- i dag

VI VELGER DEG, VELGER DU OSS?
SARIBA.COM/FINANS

