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INSIGHTS @ CITY GRILL

PROVOCAREA
REZOLVATĂ
Cum putem face ca tinerii să își
dorească un job la City Grill în
restaurant ca ospătari/picoli?

This year's food drive will be done for Beechtown's Homeless Foundation.
We appreciate all the help you can give us.

INSIGHTS @ CITY GRILL

PROCES

1.

Prima întâlnire a fost cu CEO-ul

4.

Fiind o problema de HR: am avut

companiei, timp de o ora, în care am

2 întâlniri de câte 2 ore în care am

vorbit despre provocările cu care se

detaliat problema, contextul

confruntă compania. Am agreat care

companiei, soluțiile testate, am setat

sunt prioritățile companiei și care

așteptările, care sunt limitările

provocări au cel mai mare impact în

companiei în privința design-ului de

business.

soluții, criteriile de evaluare ale

2.

soluțiilor.

Am revenit pe email cu

rezumatul discuției, propunerea de

5.

provocare pe care să o rezolvăm.

care vom trece și de ce resurse avem

3.

nevoie de la companie: acces în

Am agreat provocarea după care

am stabilit bugetul și pașii următori

Am agreat pe email procesul prin

restaurante pentru a vorbi cu
angajații, prezența HR managerului în
punctele importante din proces
pentru a valida informațiile obținute
din research, prezența top
managementului la prezentarea
soluțiilor.

6.

Desfășurarea bootcampului pe parcursul a două zile și jumătate: începând de

vineri după-masa și până duminică la prânz. Bootcampul a fost facilitat de 2
pesoane cu experiență în design thinking.
7.

O întâlnire de follow-up cu HR Manager și CEO de o ora în care am discutat

despre procesul prin care au trecut, feedback, informațiile aflate din cercetarea
pe teren făcută cu angajații și cu tinerii,predarea materialelor de la eveniment
(cele 300+ idei generate de tineri și conceptele dezvoltate din idei), prototipurile
soluțiilor, prezentările (pitch deck-uri) făcute de tineri pentru top managementul
companiei, pozele și video-urile de la eveniment.

INSIGHTS @ CITY GRILL

SOLUȚII
Una din problemele ce determinau provocarea principală erau lipsa de motivație
și de recunoaștere pentru angajați. Astfel, soluțiile s-au concentrat pe creșterea
gradului de retenție dar și pe atragerea de noi tineri în familia City Grill.

1.

O platformă online a grupului

3.

O aplicație gamificată de

City Grill care să întărească

evaluare a serviciilor în care angajații

comunicarea atât între angajați cât și

obțin puncte de experiență pe care le

cu mediul extern ce integrează

pot transforma în beneficii, totodată

funcționalități dedicate descoperite în

furnizând date în timp real

etapa de cercetare.

managementului companiei.

2.

4.

O aplicație de recenzie a

Un serviciu de consiliere,

serviciilor care să obiectivizeze

asistență și integrare pentru angajații

gratificarea ospătarilor, să crească

City Grill care să reducă turn-overul

performanța și motivația angajaților,

de personal, să faciliteze integrarea și

să creeaze sinergie cu un program deja

loializarea acestora.

dezvoltat în City Grill și cu un design

5.

și UX adaptat.

un influencer prin care să crească

O campanie de social media cu

prestigiul pentru meserie, pentru
companie și pentru atmosfera din
companie (care în urma cercetării a
reieșit ca este un punct forte pentru
companie pe care pot capitaliza)
6.

Crearea unui serial adaptat Generației Z care să integreze stilul de viață al

unui tânăr în City Grill cu beneficiile pe care le are lucrând acolo. Totodată în
video-uri au făcut apel și la valorile generației de libertate, flexibilitate și
punctele forte ale companiei: mediul de lucru și oamenii.
7.

Un raport de performanță bazat pe calitatea, cantitatea muncii și relațiile

din echipă cuplată cu o campanie de social media care să schimbe percepția
asupra ospătarilor din City Grill.

2/12 H
2 ore investite din partea CEOului și 12 ore din partea HR
Manager-ului.

3.700€
Bugetul total al proiectului

Daniel Mischie, CEO CityGrill
”Insights a fost cea mai bună investiție a noastră în anul 2018”
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