
A HVG HR center által végzett kutatás 
eredményeinek összegzése:
Majdani munkatársaik megtalálása/kiválasztása a közepesnél némileg nagyobb nehézséget jelent (6,7 pont*)  a cégeknek - e 
téren a legkomolyabb akadályt a megfelelő tudású/készségű jelöltek hiányában látják.
 
Az egyes toborzási csatornák közül az állásportálokat, a belső adatbázisokat/ajánlásokat, a fejvadász cégeket/munkaerő-köz-
vetítő cégeket tartják a leghatékonyabbnak.

Az online média munkaerő-toborzásbeli jelentőségét a 7,8-es értékű* mutatóval minősítették. Saját munkaerő-toborzási gya-
korlatukban a közösségi média platformjai közül kettő emelkedik ki: a Facebook (56%) és a Linkedin (53%).

Munkaerő toborzása digitális lábnyomát mindössze 29% szokta időről időre áttekinteni, elemezni. E momentum jelentőségét 
nem értékelik túl nagyra: 6,1-es az átlagérték*. Talán nem véletlen, hogy leginkább az elektrotechnikai/elektronikai (7,9), az IT- 
(7,7), valamint az SSC-ágazatban (7,6) tartják fontosnak.

Munkaerő-toborzás terén a mobil platformon való jelenlétet egyáltalán nem tartják elengedhetetlennek (5,3-es értékű muta-
tó*). Leginkább az SSC-sek látnak ebben fantáziát (7,6). Mindössze 9% él jelenleg is ezzel a lehetőséggel, és további 15% tervezi, egy 
éven belül.

A válaszadók 17%-a nyilatkozott úgy hogy egy éven belül tervezi, hogy elindítják a szakmai közösségépítést.

* 10 pontos skálán

SZAKMAI PARTNER:Az online kutatás 2014 júniusában készült.

Forrás: HVG HR center HR kutatás, 2014 június

Hogy tapasztalta, mennyire hatékonyak a
különböző toborzási csatornák?
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A munkaerő-toborzásban a HR branding jelentőségét a 7,7-es átlagértékkel* minősítették. A HR branding-eszköztár leggyak-
rabban alkalmazott elemei az állásbörzéken történő részvétel (63% él ezzel a lehetőséggel), az egyetemi aktivitások (60%) és 
az – anyagi ösztönző nélküli – belső ajánlási rendszer (51%).

Saját HR brandingjük kialakítása kapcsán a munkaerő-kapacitás hiányát tartják a legfőbb nehézségnek (6,2-es érték*). Ezt a té-
nyezőt a munkavállalók felé hatékonyan kommunikáló konkurens cégekkel folytatott verseny erőssége (5,8), és a költségvetési keret 
hiánya (5,5) követi.

* 10 pontos skálán 

A kutatás tapasztalataira is támaszkodva alakítottuk ki az október 8-án megrendezésre kerülő ONLINE TOBORZÁSI KONFERENCIA szak-
mai anyagát, amelynek középpontjában az online recruitment csatornák hatékonysága áll. A rendezvény részletesen foglalkozik a HR 
branding, social recruitment és a talent pool management témakörökkel.

Az ONLINE TOBORZÁSI KONFERENCIÁRÓL részletesebben ezen a linken olvashat.

SZAKMAI PARTNER:Az online kutatás 2014 júniusában készült.

Forrás: HVG HR center HR kutatás, 2014 június

A HR-branding eszköztár mely elemeit szokták alkalmazni?
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Állásbörzéken történő részvétel

http://konferencia.hvg.hu/online-toborzasi-konferencia.html

