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Mi a candidate experience?

Mielőtt szociális életünk az internetre költözött volna, kisebb ára volt 
annak, ha egy cég durván bánt a jelentkezőivel. Persze, ezzel elidegení-
tette őket, kisebb körben rossz hírük is kelhetett, de hacsak nem kirívó 
az eset, a brand általános megítélését ez nem befolyásolta.

Az internet, majd a közösségi média térhódításával az employer brand-
ing, vagyis a vállalkozói márka szerepe hatalmasra nőtt. Hogy milyen 
képet mutat magáról egy cég, alapvetően befolyásolja sikerességét nem 
csak kereskedelmi téren, de abban is, hogy milyen hatékonyan képes a 
legjobb munkaerőt megszerezni.

A közösségi felületeken pillanatok alatt ezrekkel oszthatjuk meg a 
negatív tapasztalatokat, külön blogok, rovatok foglalkoznak azzal, az 
egyes cégeknél hogyan bánnak ügyfelekkel, alkalmazottakkal és je-
lentkezőkkel. Egy-egy túlkapás egy HR-es, PR-os vagy vezető részéről, 
legyen az egy félresikerült nyilatkozat vagy egy vállalhatatlanabb pár-
beszéd, a teljes online profilt képes órák alatt romba dönteni.
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A közösségi médián és a tematikus blogokon túl pedig már ott van-
nak azok az oldalak is, ahol konkrétan cégeket értékelhetnek anonim 
módon alkalmazottak és jelentkezők egyaránt – persze ezt akár Face-
bookon is megtehetik, láthattuk már, hogyan törik meg az 1 csillagos 
értékelések hatására egy-egy online brand kommunikációja.

A munkáltatói márkát tehát komolyan befolyásolja az is, hogy a céghez 
jelentkezők milyen élménnyel távoznak még akkor is, ha nem 
alkalmazzuk őket.

Ez a candidate experience, vagyis jelöltélmény, a munkáltatói márka 
meghatározó eleme. Ha cégünk jelöltélménye jó, az segít több és jobb 
jelentkezőt vonzani, szívesebben érdeklődnek majd nálunk a szakem-
berek, pozitívabb a brandről kialakult kép.

Mi adja pontosan a jelöltélményt?

A jelöltélmény vagy jelentkezői élmény lényegében azt takarja, milyen 
a toborzási folyamatunkról kialakult általános kép, átfogó benyomás. 
Kezdete, amikor valaki böngészni kezdi karrieroldalunkat vagy épp 
szembesül egy álláshirdetéssel, és egészen addig tart, míg egyértelmű 
választ – állásajánlatot vagy visszautasítást – nem kap.

Ennek kisebbik részét adja a jelentkezőélmény (applicant experience), amit 
befolyásolhat az álláshirdetés szövegezése, a jelentkezés módja (például az 
űrlap egyszerűsége), a karrieroldalak és persze a jelentkezésekre adott vála-
szok is. (Sokat számíthat már az is, hogy sablonleveleket küldünk-e ki, vagy 
személyesen válaszolunk, persze ez kapacitáskérdéseket is felvet.)

Ezt követően számít az, hogyan interjúztatunk, mennyire professzi-
onális a folyamat, hogyan bánunk emberileg a jelentkezőkkel, s végül 
persze az, hogyan tájékoztatjuk őket az eredményről.
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Még az onboardingra is figyelnünk kell

A toborzási folyamatnak szigorúan véve már nem része az, amikor a 
felvett munkaerőt bevezetjük a vállalati kultúrába, elkezdjük a beta-
nítást, tehát az onboarding folyamata. A beillesztési folyamat alatt is 
nagy a jelentősége, hogy segítőkészek, türelmesek legyünk az újakkal 
szemben – ami nem azt jelenti, hogy a későbbiekben erre nem volna 
szükség, de az újonnan érkezett dolgozók kiemelt figyelmet kívánnak.
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Miért fontos ez álláskeresőnek és a 
hirdetőnek egyaránt?

Az álláskeresőknek nyilván nem csak a jó közérzetük miatt fontos, 
hogy egy cégnél milyen élményt ad a felvételi folyamat.

Jelentkezőként ebből vonják le a következtetést, hogy milyen lehet a 
cégnél dolgozni, az első személyes találkozók alapján alakul ki a hatá-
rozott véleményük a vállalatról. Egy kifejezetten negatív interjúélmény 
még akkor eltántoríthatja végül a jelentkezőt attól, hogy elvállalja a fel-
kínált állást, ha a brandet kifelé tökéletesen felépítettük, a kommuni-
káció egységes, az ajánlat pedig csábító.

Akik még nem jutottak el a jelentkezésig, azok pedig a korábbi jelent-
kezőktől tájékozódhatnak – elolvassák a cégről írt értékeléseket és vé-
leményeket, beszámolókat, beszélnek ismerőseikkel, akik már vettek 
részt ilyen folyamatban a cégnél. 

Ha az általános vélekedés az, hogy egy cégnél a jelöltélmény kifejezet-
ten rossz, ez eleve csökkentheti a jelentkezők számát, hiszen a saját ér-
dekeiket tartják szem előtt.
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A munkaadó részéről tehát nem egyszerűen azért fontos, hogy jó je-
löltélményt nyújtson, hogy ezzel megerősítse a brandet, hogy jó képet 
alakítson ki magáról, habár ez is fontos cél.

Ezzel együtt a rossz jelöltélmény közvetlenül ronthatja a HR eredmé-
nyeit: jelentkezőket, potenciális érdeklődőket tántoríthat el, még ha az 
ajánlatok szövegezésével vagy éppen a jelentkezési folyamatokkal ön-
magában semmi gond nem is volna.

Ha kifejezetten a hirdetési oldalt nézzük, ez anyagi veszteségként is je-
lentkezhet, hiszen hiába adunk fel tucatnyi fizetett hirdetést, ha a közszá-
jon forgó negatívumok miatt ezekre nincsen jelentkező, akkor egysze-
rűen pénzkidobásról beszélünk. És olyan költségeket, mint az elhúzódó 
folyamat, a kieső munka, a HR-esek többletmunkája és így tovább.

Tanulságos a Virgin Media esete. 2014-ben becsléseik szerint csak a 
gyenge jelöltélmény miatt 4,4 millió fontnyi bevételtől estek el és 7500 
vásárlót veszítettek el – ők olyanok voltak, akik ügyfélként már kap-
csolatban álltak a céggel, de jelöltként kellemetlen élmény érte őket.

Ha figyelünk erre, az még a jelentkezők minőségét is javítja. A felméré-
sek szerint a candidate experience-re aktívan figyelő, azt fejlesztő cégek 
átlagosan 70%-os minőségi javulást képesek elérni a jelentkezők között.

A jelöltélmény tehát mindenkinek fontos: kifelé mutató, amely biztosít-
hatja arról a szakembereket, hogy egyáltalán érdemes jelentkezni egy 
adott céghez. A cégen belül pedig javítja a folyamatok eredményességét 
a HR-től a marketingtevékenységig és a brandépítésig.
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Mennyire használják ki a cégek a 
jelöltélmény lehetőségeit?

Hazánkban sajnos nem készült még olyan kutatás, amely kifejezetten 
a jelöltélményt vizsgálta volna. Olyan felmérések akadnak ugyan, 
amelyek érintik a témát kérdéseikkel, ám egy sem fókuszál erre.

Ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy a téma legalábbis kezd a szakmai 
köztudatban meghonosodni, ha erre alapot adhat, hogy az elmúlt 
években egyre több szakmai konferencián és weboldalon találunk 
ezzel foglalkozó előadásokat, interjúkat és cikkeket.

A nyugati szakma természetesen jól ismeri a jelöltélmény fogalmát – 
szakcikkek, tanulmányok, esettanulmányok ezrei szólnak a témáról.

A Cielo 2016-os felmérése1 szerint a HR-szakemberek 42%-a nem 
méri a jelöltélményt, a szervezetek 58%-a viszont kiemelt fontosságú 
mutatóként tekint rá. 

Ennek ellenére úgy tűnik, hogy még mindig csak a munkaadók töredéke 
törekszik arra aktívan, hogy a jelöltélményt javítsa, vagy legalábbis csak a 
töredékük eredményes ebben. Josh Bersin 2016-os tanulmánya2  szerint 
például a Fortune 1000-es lista 600 legnagyobb vállalata közül 75%-nál 
akadnak komoly gondok a toborzási folyamat során a kommunikációval, 
de van olyan kutatás is, mely szerint a jelentkezők 55,9%-a bármilyen 
választ hiába vár.

Eközben az álláskereső portálok 96%-án lényegében semmilyen 
értékes tartalom nem található az álláshirdetéseken kívül. 77% pedig 
nem rendelkezik átfogó közösségi stratégiával.

 

1 https://www.slideshare.net/TheJobPost/creating-a-winning-candidate-experience-telefnica-case-study
2 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/human-capital/us-hc-disruptions.pdf
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Mindebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az a cég, amely 
aktívan figyel az employer brandingen belül a kiváló jelöltélmény 
megteremtésére is, hatalmas versenyelőnyt szerezhet a tehetséges 
munkaerő megszerzésében konkurenseivel szemben.
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Hogyan javítható a jelöltélmény?

Folyamatok

Határozzunk meg világos elvárásokat

Minden az álláshirdetés vagy éppen a karrieroldal szövegezésénél 
kezdődik. Itt kell legelőször letisztultan, világosan megfogalmaznunk azt, 
hogy mit várunk el azoktól, akik jelentkezni akarnak egy adott pozícióra.

Itt több mindenre érdemes figyelni. Egyrészt ne támasszunk irreálisan eltúlzott 
elvárásokat – ne fordulhasson elő, hogy egy pozíció követelményeit úgy írjuk 
le, mintha egyszerre 3-4 szakember munkájára keresnénk valakit. Kifelejteni 
sem érdemes viszont a tényleg létfontosságú jövőbeni feladatok közül semmit, 
különben sokak idejét pazarolhatjuk el, amíg az interjún nem tisztázódik a helyzet.

Az egyértelműség és hiánytalanság kritériumai az egyéb információkra 
is vonatkoznak, mint például a munkaidő, a munkavégzés helye, vagy 
éppen a fizetés, melyek mind döntő fontosságúak lehetnek.
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Ne várassuk a jelentkezőket

A túlságosan elhúzódó felvételi folyamat eleve bizonytalanságot szül-
het, különösen akkor, ha nem tájékoztatjuk előre a jelentkezőket arról, 
hogy a kiválasztás hosszadalmas lehet. Ha olyan pozícióról van szó, 
ami szükségessé teszi a több körös interjúztatást, hosszas válogatást, 
ezt mindenképpen kommunikáljuk már a jelentkezéskor.

A statisztikák beszédesek: a Robert Walters egy kutatása3 szerint az 
álláskeresők 68%-a már lépett ki hosszas felvételi folyamatból azért, 
mert idő közben egy másik munkaadótól ajánlatot kapott, a cégek 
40%-a pedig veszített már el ideális jelöltet az elhúzódó folyamat miatt.

Adjunk lezárást

Még ha nem is alkalmazunk egy jelentkezőt, mindenképpen biztosít-
suk neki a lezárást a toborzási folyamat lezárultával. A legjobb, ha nem 
egyszerűen egy sablonlevelet küldünk – akikkel személyesen inter-
júzunk, azokat érdemes élőszóban tájékoztatni erről.

(Ha túlságosan sok interjúztatott jelentkezőnk van ehhez, akkor pedig 
valószínűleg valami gond van a felvételi folyamattal, nem megfelelőek 
az előzetes szűrők.)

Érdemes jeleznünk azt is, hogy miért nem őt választottuk. A LinkedIn 
Talent Blog adatai4 szerint a szakemberek 94%-a akkor is akar 
visszajelzést az interjúztatást követően, ha nem választották ki egy 
pozícióra. Ennek ellenére csak 41%-uk kap ténylegesen visszajelzést.

 

3 https://www.robertwalters.com.hk/news/67-percent-candidates-turned-down-job-offer-for-poor-interview-experience.html
4 https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/candidate-experience/2015/9-stats-key-to-providing-a-great-candidate-experience
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Kérdezzünk a folyamat lezárása után is

Szerezzünk első kézből információt arról, hogy pontosan hogyan érzik 
magukat a jelentkezők, mialatt a toborzási folyamatunk részesei. Ez 
könnyedén automatizálható is egy egyszerű jelentkezőkövető rendszer 
(ATS) és néhány sablonlevél és kérdőív használatával.

• A következő kérdéseket kiemelten érdemes feltennünk: 
• Mennyire volt világos és érthető az álláshirdetés?
• Mit éreztek pozitívnak és mit negatívnak a felvételi folyamat során?
• Milyennek érezték a toborzásért felelős kollégák kommunikációját a 

különféle csatornákon (e-mailben, telefonon, személyes interjú során)?
• Ha ismét lehetősége nyílik rá, szívesen jelentkezne újra a céghez?
• Biztatna arra másokat, hogy a céghez jelentkezzenek?
Ezeket a kérdéseket természetesen azoknak érdemes feltennünk, akiket 
végül nem alkalmaztunk.

Eszközök

Jelentkezőkövető rendszer (ATS)

A jelentkezőkövető rendszerek (applicant tracking system) a toborzási folya-
matot nagymértékben képesek automatizálni. Segítségükkel nyilvántart-
hatunk minden jelentkezőt, adataikat és a folyamatokat is. Ezen felül meg-
tehetjük azt is, hogy adott folyamatoknál automatikus válaszokat állítunk 
be – például egy adott álláshirdetésre jelentkezőknek megköszönjük, hogy 
jelentkeztek és azonnal további részletekkel szolgálunk a folyamatról.
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Autoresponderek

A jelentkezéskor kiküldött automatizált levelekkel nagyban tehermen-
tesíthető a HR, hiszen egy-egy pozícióra akár több száz vagy ezer em-
ber is pályázhat. Akár egészen az első személyes találkozóig teljesen 
beavatkozás nélkülivé tehetjük a toborzást, ha a rendszerben megfelelő 
paramétereket állítunk be – és egyúttal javíthatjuk a jelöltélményt is.

Egyrészt azáltal válik ez lehetségessé, hogy a jelentkezők azonnal 
választ kapnak, ha kapcsolatba lépnek a céggel – nincsen késlekedés, 
nem egy hosszú lista végére kerülnek, ahová a HR-es szakembernek 
ki tudja, mikor lesz ideje eljutni, elolvasni a jelentkezést, önéletrajzot, 
majd dönteni és (jó esetben) válaszolni.

Ezzel plusz információkat is átadhatunk, ami külön pozitívum, hiszen 
a jelentkezők előre pontosan tudni fogják, hogy mire számítsanak: 
hogyan, milyen lépésekben zajlik majd a folyamat, mennyit kell 
várniuk, mire számíthatnak pontosan.
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Konkrét terv: stratégiai lépések a 
jelöltélmény növeléséhez

Az alábbiakban egy sor lépést mutatunk be, amelyek alapjaiban vál-
toztathatják meg a toborzási folyamatot bármely cégnél – előnyére. 
E technikák alkalmazásával nem csak a cég jut előnyhöz, de a jelöltek 
is pozitívabb élményekkel távoznak majd, és nagyobb eséllyel ajánlják 
a céget ismerőseiknek vagy jelentkeznek újra maguk is adott esetben, 
még ha el is utasították őket az első alkalommal.

Personaépítés

Az ideális jelöltélmény előállítását akkor kezdhetjük meg, ha a tobor-
zási folyamatainkra és általában céges kommunikációnkra digitális 
marketingként kezdünk gondolni.

Az employer branding, vagyis a munkáltatói márka felépítése komp-
lex, átfogó stratégiát kíván, melyben nagyrészt marketinges eszközö-
ket kell alkalmaznunk – ennek megfelelően a toborzási folyamatokat 
érdemes azzal kezdenünk, hogy felépítünk egy jelölt-personát.

Ez a persona egy félfiktív személy, egy karakter, akiben az ideális 
jelentkezőt látjuk. Meghatározzuk a képzettségét, hátterét, motivá-
cióit – és ugyanígy azt, hogyan tölti az idejét, milyen tartalmakat 
fogyaszt, milyen ügyeket tart fontosnak és így tovább. Meghatároz-
zuk azt is, hogyan kell vele kommunikálnunk, milyen ellenvetései 
lehetnek azzal kapcsolatban, hogy a cégünknél dolgozzon, melyek 
azok a területek, amelyeken megengedhető, hogy kevésbé legyen 
képzett vagy tapasztalt.

13



Honnan szerezhetünk be ennyi információt?

Ehhez kutatnunk kell. A legjobb módszer az, ha a jelenlegi és múltbéli 
jelentkezőket kérdezzük. Ez energiaigényes lehet, de mindenképpen 
érdemes legalább egyszer elvégezni, ez teszi ugyanis lehetővé, hogy a 
lehető legjobb jelöltélményt nyújtsuk. A personával dolgozva készít-
hetjük el a legjobb tartalmakat toborzási folyamat elejére és ennek 
megfelelően alakíthatjuk a személyes interjúkérdéseket is.

A széttöredezett jelöltút

A jelöltút lényegét tekintve ma megegyezik a vásárlói úttal, melyet a 
marketing használ. Ez mutatja meg, hogy az első érintkezéstől a kon-
verzióig (ebben az esetben a jelentkezésig, majd a toborzási folyamat 
végéig) milyen utat jár be, milyen interakciók történnek a brand és a 
jelentkező között.

Hagyományosan ezt például úgy képzelnénk el, hogy az álláskereső 
megtalálja az álláshirdetést, elküldi a jelentkezését, majd egy levélvál-
tást követően személyes interjú, végül pedig a lezárás következik.

A valóságban ez természetesen bonyolultabb – ezt többek között a 
Google 2015-ben publikált mikromomentum-koncepciójából is tud-
hatjuk. Egy vásárlói vagy jelentkezői út több száz digitális interakci-
óból állhat, melyeket igen nehezen követhet csak a brand, s legtöbbje 
mobiltelefonon valósul meg.

Ilyen az, ha jelentkezés előtt az álláskereső felkeresi a cég közösségi 
oldalait, fórumokon olvas utána, rákeres a Google-ben vagy megnézi, 
hogy a különféle oldalakon hogyan értékelik a munkatársak.
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Mivel mindezt követni nem tudjuk, az employer branding alapelvei-
nek megfelelően komplex kommunikációs stratégiát kell felépítenünk. 
A brandnek ma már nem kinyúlnia kell, ha éppen új alkalmazottakra 
van szüksége. Az ilyen outbound módszereknél sokkal eredményesebb 
az, ha a több száz mikromomentum megvalósuláskor a brand jelen van.

Alapvető feltétel, hogy egy cég aktívan és egységesen kommunikáljon 
legalábbis

• saját felületein, elsősorban jól felépített weboldalán,
• a közösségi médiában, lehetőleg több csatornán is,
• az álláskereső portálokon keresztül,
• a médiában, ha szükséges,
• az ügyfélszolgálatán keresztül és így tovább.
Ezzel együtt természetesen folyamatosan figyelnünk is kell azt, ho-
gyan jelenik meg a brand tőlünk függetlenül – hogyan értékelik azt 
különböző oldalakon, mit mondanak róla a közösségi médiában, mi-
lyen cikkek jelennek meg róla. Ezekre egyrészt aktívan reagálnunk 
kell, másrészt a közbeszéd alapján aktívan finomítanunk kell kommu-
nikációs stratégiánkat.
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A toborzási tölcsér felállítása

A persona alapján meg tudjuk határozni, nagyjából milyen utat járnak 
be a jelöltjeink: honnan tájékozódnak, hol kutatnak, kit kérdeznek 
meg. Ez alapján már felülvizsgálhatjuk az employer branding stratégi-
ánkat és felállíthatjuk a toborzási funnelt, avagy tölcsért.

• A tölcsér tetején találhatóak a közösségi platformok, a munka-
hely-értékelő oldalak és persze a keresők, tehát a keresőoptimali-
zálásra is figyelnünk kell.

• A tölcsér közepén a potenciális jelentkezők már aktívan véleményt 
formálnak a cégről. Még nem készek jelentkezni, de már érdekli 
őket a lehetőség. Itt nagy szerepet kapnak az employer branding 
tartalmak, az állásportálokon, karrieroldalakon megjelenő állá-
sajánlatok, a cég hírlevelei és így tovább.

• A tölcsér alján már eljutunk a jelentkezésig, itt tehát számít, mi-
lyen leveleket küldünk ki az ATS-ből, pontosan milyen módon és 
mennyi idő alatt jelentkezhetnek, milyen űrlappal szembesülnek a 
jelentkezők, mennyi idő alatt kapnak választ és így tovább.

Interjúztatás

Aligha kell hangsúlyozni, hogy ekkora az interjú jelentősége, mint az 
egyik első személyes kapcsolat a brand és a jelentkező között. A Ro-
bert Walters kutatása5 szerint a szakemberek 94%-a számára negatí-
van befolyásolja egy cég megítélését, ha az interjúztató goromba vagy 
tiszteletlen velük szemben, 77%-nál pedig ugyanezt eredményezi, ha az 
interjúztató felkészületlen.

 

5 https://www.robertwalters.com.hk/news/67-percent-candidates-turned-down-job-offer-for-poor-interview-experience.html  
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Eleve fontos, hogy az interjú előtt adjunk megfelelő tájékoztatást – ezt 
egy automatizált e-mailben is megtehetjük akár. A felmérések szerint 
a jelentkezők 41%-a semmilyen előzetes információval nem rendelke-
zik, mielőtt megkezdené az interjút. Pozitív hatást kelt tehát, ha előre 
elmondjuk, kivel fog beszélni, milyen kérdésekre számíthat, mennyi 
ideig tart majd az interjú és így tovább.

Hogy milyen kérdéseket teszünk fel, szintén komolyan befolyásolhatja 
az élményt. Az interjúztató, aki a lehető legáltalánosabb sablonkérdé-
seket darálja csak le, szakmaiatlan és felkészületlen benyomást kelt. 
Ezzel szemben az, aki legalábbis a personára vagy akár az egyes jelent-
kezőre szabott kérdésekkel dolgozik, szimpatikusabb lesz a szakembe-
rek szemében.

Végül amint arra már kitértünk, minden interjúztatott jelentkezőnek 
adjunk valamilyen visszajelzést – és lehetőleg ne csak annyit írjuk le 
egy semmitmondó levélben, hogy mást vettünk fel helyettük, hanem 
személyesen mondjunk valamit arról, miért.

A jelentkezők visszautasítását érdemes inkább egy személyes hang-
vételű e-mailben végezni (65% ezt a csatornát preferálja, ha rossz hírt 
kap), míg a pozitív visszajelzésre a telefonhívás az ideális (ezt 77% ré-
szesíti előnyben)
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