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A jó álláshirdetés alapvető kritériumait így foglalhatjuk össze:

• A tulajdonságok helyett az előnyökre koncentrál. A szövegezéshez 
nem árt némi online értékesítési, meggyőzési tapasztalat, hiszen itt is 
egy terméket adunk el tulajdonképpen. Jó esetben így arra koncent-
rálunk, hogy az érdeklődő életét hogyan befolyásolja pozitívan, ha 
jelentkezik – a tulajdonságok pedig inkább a szűrő szerepét látják el.

• A jelöltről szóljon: a cég maga kevésbé érdekes, és ha az álláshirdetés-
ben kell róla mesélni, nem végzünk jó employer branding tevékeny-
séget, tehát a gond alapvetőbb. A jó álláshirdetés lényege, mit kap  
a cégtől a megfelelő szakember, hogyan tud ott elhelyezkedni, ho-
gyan néz majd ki egy munkanapja, hogyan valósíthatja meg a saját 
személyes céljait.

• Nagyon konkrét. A „versenyképes fizetés” helyett például konkrét 
ajánlatot tartalmaz – ez egyszerre szűr és motivál, szimpatikusabbá 
teszi a céget, hiszen nem több kör után kell a jelentkezőnek adott 
esetben rájönnie, hogy nem megfelelő számára az ajánlat. A „dinami-
kus, fiatalos csapat” kifejezés helyett egy employer branding anyagot 
mutat, amiből ez ténylegesen ki is derül.

• Történetet mesél: lehetőleg fejlődéstörténetet, amely a jelentkező 
sajátja. Hol tart most, hová juthat el, ha jelentkezik, hol lehet néhány 
éven belül a cég segítségével? A jelentkező a történet főhőse, ebbe 
helyezkedik bele.
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Az álláshirdetés megalkotásakor a következő felépítést javasoljuk:

1. A pozíció egyértelmű leírása: kit keres a cég, milyen pozícióra és 
mekkora fizetésért cserébe.

2. Előnyök: amiért megéri jelentkezni és a cégnél dolgozni, amik segíte-
nek a személyes célok elérésében.

3. Exkluzív ajánlat: mi az, amit csak a cég adhat meg, amiért nem a kon-
kurenshez, hanem ide éri meg jelentkezni?

4. Ahogyan a cég segít a célok elérésében. Ösztönzőprogramok, elis-
merések és az ezeket alátámasztó bizonyítékok.

5. Feladatok: konkrét leírása annak, hogy a munka mivel jár, hogy mit 
kell majd az alkalmazottnak csinálnia.

6. Elvárások: kritériumok, amik mindenképpen szükségesek a munka-
kör betöltéséhez. (Ezek alapján szűr majd az automatizmus is.)

7. Olyan tulajdonságok, amik a jelentkezőnek előnyt jelenthetnek – 
ezek már a személyes interjúig jutottaknál játszhatnak szerepet a leg-
jobb jelölt kiválasztásában.

8. Történet: hová juthat el a jelentkező a cégnél, hogyan segíti ebben  
a cég, mi a különleges a cégben? (Bizonyítékokkal alátámasztva.)

9. Kizárás: kritériumok, amik leírják, mikor nem érdemes jelentkezni egy 
adott állásra, így csökkentve a jelentkezők számát és növelve a tény-
legesen beküldött jelentkezések relevanciáját.

10. Információk a jelentkezéshez: hogyan kell elvégezni, mi fog ponto-
san történni, milyen információkat és milyen formában küldjenek el 
pontosan és milyen válaszra számíthatnak, mennyi időn belül.
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A Profession 2017-es kutatása is rávilágít, melyek egy álláshirdetés létfon-
tosságú elemei a munkavállalók szerint. A fehér- és kékgalléros munkaválla-
lók körében elvégzett kutatás szerint a legfontosabb öt elem mindkét cso-
portnál hasonlóan alakul:

Fehérgalléros 
munkavállalók

Kékgalléros 
munkavállalók

A munkavégzés helye 95% 89%

Rész- vagy teljes 
munkaidővel kapcsolatos 
információ

93% 85%

Az elvárt, szükséges 
tapasztalat

92% 79%

Az elvégzendő feladatok 
listája

89% 76%

Munkabér 88% 88%

A fenti lista követésével olyan álláshirdetés hozható létre, amely kiemelke-
dik a konkurencia száraz, semmi különlegeset nem mutató hirdetései közül. 
Ehhez azonban szükség van a korábban említett analitikai megközelítésre.

Az egész szövegezés, maga az ajánlat nem csak a cég igényeit kell leírja, 
meg kell feleljen a célcsoport, vagyis az ideális jelentkezők igényeinek 
is. Nem csak a fizetési igényről van itt szó – a felépítés, a felhasznált plusz 
médiumok, a hangvétel és általánosabban az employer branding kommuni-
káció megalkotásánál, megtervezésénél is figyelembe kell vennünk ezeket 
a preferenciákat.

Ezzel és lehetőség szerint a minél teljesebb automatizációval 2018-ban is 
képesek leszünk könnyedén olyan álláshirdetést megalkotni, ami az elmúlt 
évszázadok technológiai fejlődését elismeri és kihasználja – ezzel pedig 
hatékonyabb céget építhetünk fel.
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Egy rossz álláshirdetés komoly károkat képes okozni a cégnek.

• Egy sablonos álláshirdetéssel a cég ajánlata belesimul a konkurencia 
ajánlatai közé. Ha nem differenciáljuk a hirdetést, az álláskereső sem 
tudja, hogy miért érdemes hozzánk jelentkeznie.

• Túlságosan sok jelentkezőt hoz. Az automatizálás segíthet ezen, de 
mint arról beszéltünk, csak egy pontig. Ideális esetben a hirdetésre 
csak egyetlen ember jelentkezne: az, akit aztán alkalmazunk. Persze 
a valóságban ez elérhetetlen – a lényeg az, hogy a jó toborzó minél 
kevesebb embert igyekszik meghallgatni, de törekszik rá, hogy ők  
a legalkalmasabbak legyenek, és az álláshirdetésnek is ez a célja.

• Nem éri el az ideális jelöltet, így nem a legjobb munkaerőt vesszük fel 
– következésképp a felvételi folyamat nem lesz eléggé hasznos a cég 
számára, nem hoz kellően magas megtérülést. Ezen a jó célzás segít.

• A rossz hirdetés anyagi kárt is okozhat: ha a felvételi folyamat elhú-
zódik, túl sok erőforrást köt le, így más tevékenységekre nem marad 
idő. Ha a befektetett pénz és idő ellenére eredménytelenül zárul  
a toborzás, és az állás betöltetlen marad, a folyamatot pedig elölről 
kell kezdenünk.

Az álláshirdetés célja minden esetben az, hogy az ideális jelentkezőt rábírja 
a jelentkezésre – és ha nem meggyőző, ezt a célját nem teljesítheti.



Több részlet,
jobb döntés.
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