Den mail, som sendes til responsgivere ved 360 graders
lederevaluering

360 graders lederevaluering
Kære (medarbejderens navn)
Du er blevet tilmeldt som en responsgiver i vurderingen af (Personen i centrum) i 360°-evaluering. Du
deltager som (enten intern partner/ekstern partner/chef/kollega/medarbejder). Din opgave er at svare
på en kort undersøgelse via nedenstående link.
Vi beder dig om at besvare spørgsmålene så ærligt og ligetil som muligt. Der vil være mindst 4
responsgivere i medarbejdergruppen. Den eneste, der kan se dine svar er den konsulent, som har
ansvar for den endelige rapport.
Vi beder dig om at udfylde dine svar før (deadline).
Du kan bruge linket til at logge på så mange gange du har brug for det, men linket bliver deaktiveret
det øjeblik du trykker på Afslut-knappen. Hvis du har brug for at rette dine svar efter dette tidspunkt,
skal du kontakte (navnet på den ansvarlige), som kan låse op, og så virker linket igen.
Tak for din tid og indsats. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har nogen problemer eller
spørgsmål.
Klik her for at udfylde dine svar!

Dine loginoplysninger
Dit brugernavn er: (Medarbejders brugernavn/mailadresse)
Kundenummer er: (Jeres kundenummer)
Er det første gang, du logger på, eller har du glemt dit password? Bestil nyt her

Hvorfor modtager jeg denne mail?
Jeres organisation har besluttet at anvende det enkle og automatiske redskab til dialoger
mellem leder og medarbejdere, Musskema.dk.
Dette redskab bidrager til at forøge udbyttet af jeres dialoger, give overblik og få fulgt op på
aftaler.
Alle vores brugere er når som helst velkommen til at sende feedback til os, fordi vi til
stadighed fornyer og udvikler dette stærke redskab, så det kan blive endnu stærkere og bedre.
Det sker i samspil med brugerne - fra Feedback-knappen.

Du er også velkommen til undersøge nærmere, hvilke andre store muligheder, der kan ligge i
at tage andre og flere af redskaberne i anvendelse. Se her: www.musskema.dk.

