
MOBILOPTIMALIZÁCIÓ

1 Vizsgálja a toborzó oldalt és a mobilalkalmazást hogy mennyire 
könnyű navigálni a állásajánlatok közt és mennyire egyszerű 
mobilról jelentkezni. A webes forgalom nagyrésze mobilalapú, így 
ez kulcsfontosságú a jelölteket bevonzani kívánó vállalatok 
számára.

ELFOGADOTT AJÁNLATOK
3 Milyen gyakran fogadják el a pályázók az állásajánlatokat, és 

mennyire sikerül a munkaadónak megérteni és kielégíteni a 
pályázók igényeit a toborzás során. A munkaadó számára is 
fontos, hogy információt gyűjtsön a pályázóiról, különben a 
kiválasztás során nagy lesz a jelöltek lemorzsolódása.  

PÁLYÁZÓI FELKÉSZÜLTSÉG

4 Azok a pályázók, akik ismerik a jelentkezési folyamat minden 
állomását, jobban teljesítenek. A kiválasztást segítendő, a 
munkaadó rengeteg módon járulhat hozzá, hogy a jelöltek a 
lehető legfelkészültebbek legyenek a folyamat minden egyes 
szakaszában.

PÁLYÁZÓI ELÉGEDETTSÉG

5 Méri a pályázók viszonylagos elégedettségét a pályázati eljárás 
alatt vagy után. Pár kérdéses felméréssel elvégezhető. Ugyanúgy, 
ahogy más felméréseknél, itt is fontos, hogy meghatározzunk egy 
kiindulási pontot az adatok ismeretében, majd időről időre újra 
méréseket végezzünk.

TOBORZÓI VÁLASZIDŐ
6 Hogy milyen gyorsan reagál a toborzó a pályázókra és azok 

kéréseire, az kulcsfontosságú a jelöltélmény szempontjából. A 
toborzó a céggel való kapcsolattartás egyetlen pontja, 
egy későn jött, vagy elfelejtett, ám fontos üzenet  tönkreteheti a 
teljes folyamatot, ezzel elesve több potenciálisan értékes 
munkavállalótól.

PÁLYÁZÓK VISSZALÉPÉSI ARÁNYA

7

PÁLYÁZAT ELŐTTI ISMERETSZERZÉS

2 A jelentkezés nem az első kapcsolatfelvétel pályázó és munkaadó 
között. Már a pályázat benyújtása előtt elkezd ismerkedni a 
munkaadóval az interneten. Az, hogy a leendő munkavállaló 
mennyire van tisztában a vállalati értékrendjével, céljaival, 
feladataival és a leendő munkakörével, az egyik legfontosabb 
fokmérője a candidate journey hatékonyságának.

Candidate 
journey

Hogy jobban megértsük és megismerjük potenciális kollegáinkat 

hatását, és a lehető legjobb Candidate Journey-t építsük fel, a 

következőket érdemes figyelembe vennünk.

Ha a pályázati eljárás nehézkes és elnagyolt, a pályázók nem 
akarják az idejüket egy hosszabb folyamatra pazarolni. A 
jelentkezők nem szeretnék az önéletrajzukon található adatokat 
ismételgetni, irreleváns információkat megosztani, vagy egyéb 
felesleges köröket futni, hogy egyáltalán figyelembe vegyék a 
pályázatukat.

Ajánlataink
Aktuális ajánlatainkról, kedvezményeinkről 

a jobb oldali gombra kattintva tájékozódhat:

https://www.profession.hu/mediaajanlat/

