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التجزئة تجديد

 تجربة الموظف

طرق يمكن بها لبائعي

(PDF) 

ئة. في صناعة تعتمدلقد كانت السنوات القليلة الماضية صعبة بالنسبة لبائعي التجز

في كثير من األحيان، بشكل كبير عىل العمل الشخصي، وقوة عاملة غير ثابتة عادة

يد العالمية المعقدة، كان من الصعب ترجمة العديد من مطالب العمالوسالسل التور

الوظيفية،اتهممسارفيالتفكيرئةبالتجزالبيعموظفويعيدبينمالكنالجائحة.عنالناشئة

من يمكن طرق خمس يلي فيما التحدي. مستوى إىل البشرية دالموار قادة قىير أن يجب

ئة تحسين تجربة الموظفين.خاللها لبائعي التجز

إنشاء بيئة عمل إيجابية1- 

ئة توفيرإلنشاء تجربة مثالية للموظفين، يجب عىل قادة التجز

ات للموظفين لتكوين عالقات وعالقات ذات معنى فيمسار

افالعمل. كما يجب عليهم معاملة الموظفين ككل، مع االعتر

بالمواهب واألهداف والتحديات التي تؤثر عىل حياتهم.

يعد متوسط معدل الدوران 
الوظيفي في صناعة البيع

بالتجزئة أعىل من

%60

إعطاء األولوية للتطوير والتعلم والتدريب2- 

ة عىل طلب العالج والتطويريشعر الموظفون اآلن بالقدر

ات مهنيةوالتدريب بشكل أفضل أثناء تنقلهم إىل مسار

ئة، يجب عىل قادةجديدة. لالحتفاظ بعمال صناعة التجز

د البشرية االستثمار في القوى العاملة لديهم عىل جميعالموار

االمستويات، بما في ذلك موظفيهم شخصي

تسليح الموظفين بالتكنولوجيا المناسبة3. 

ئةكة واإلنتاجية، يحتاج بائعو التجزلتعزيز مكان العمل الذي يدعم المشار

من بداية—إىل تقديم تجربة متكاملة وسلسة للموظفين في كل خطوة

كة.ات الشركة في مبادرإىل المشار التأهيل إىل عرض قسائم الدفع وصوال

د البشرية للبيعلحسن الحظ بالنسبة للمديرين التنفيذيين في مجال الموار

ئة، توجد أدوات وتقنيات مصممة لمساعدة الموظفين عىل القيامبالتجز

ف النظر عن المكان الذي يعملون فيه.بكل ما سبق، بصر

المرسلة التوجيهات تنفيذ يتم 

29%المتاجر إىل ئيسالر كزالمر من بشكل صحيح ألن معظم

األمامية الخطوط في العاملين

ليس لديهم األدوات التي

²يحتاجونها للنجاح.

استمع إىل رغبات القوى العاملة4. 

ئة أن يوضحوا لموظفيهم أنهم يقدرونيجب عىل بائعي التجز

مون وقتهم، وأهم من ذلك أن يثقوا بهم للقياماءهم ويحترآر

بعملهم بطرق جديدة وأكثر مرونة. عىل سبيل المثال، يسمح

بينما مختلفة، مواقعفي بالعمل للعاملينئةالتجزبائعيبعض

يسمح البعض اآلخر للموظفين بالعمل في وظائف متعددة

كة.في نفس الشر

بناء ثقافة مزدهرة والحفاظ عليها5. 

يهتم المزيد من الموظفين اليوم بالعمل القائم عىل 

ئة إىلاألهداف أكثر من ذي قبل. يحتاج بائعو التجز

إرساء قيمهم وتحديد أولوياتهم وإبالغهم، ثم بناء ثقافة

ئة القائمة عىلتعكسها. في مؤسسات البيع بالتجز

بطرق الثقافة في كةالمشار للموظفين يمكن األهداف،

هادفة، وفي أي مكان يعملون فيه.

ابدأ اليوم.

تجربة الموظف. Oracle Fusion Cloud HCM اكتشف كيف تدعم
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