
GYAKORLATI ÚTMUTATÓ 
TOBORZÁSHOZ



TARTALOM

Miért fontos, hogy ne csak  
a régi módszereket használjuk?     3

A legtipikusabb toborzási hibák     5

Gyakorlati útmutató 10 lépésben   

1. Employer branding –  
hogy a munkaerő keresse a céget    10

2. A reális elvárások megfogalmazása    14

3. A toborzási folyamat megtervezése    16

4. A toborzási csatornák kiválasztása,  
a célcsoport meghatározása     18

5. Így szövegezhetünk hatékony álláshirdetést  21

6. ATS-rendszerek a toborzásban    24

7. Profi előszűrés       27

8. Hogyan kérdezzünk,  
mit mondjunk az interjún?     29

9. A legalkalmasabb jelentkező végső kiválasztása  33

10. Betanítás, orientáció,  
az új kollégák bevezetése a cégbe    35



3

  Miért fontos, hogy ne csak  
  a régi módszereket használjuk?

A munka világa radikális változásokon megy át. A „negyedik 
ipari forradalom” által hozott technológiai változások, a mun-
kaerőpiacon megjelenő új generációk, az átalakuló kulturális 
környezet mind hatástalanná, vagy legalábbis kevésbé haté-
konnyá teszik a toborzásban, a legtehetségesebb munkaerő 
megszerzésében korábban alkalmazott módszereket.

Nem csak arról van szó, hogy aki még ma is úgy képzeli el az 
álláshirdetést, mint amit nyomtatott újságban a legjobb meg-
jelentetni, az végzetesen le van maradva. Az új csatornák meg-
jelenése, mint a közösségi felületek – mindez csak egy részét 
adja mindannak, ami miatt a HR-es folyamatok alapvető át-
gondolása szükséges.
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A fiatal munkaerő már kívül-belül ismeri a toborzási folyama-
tokat is. Tudja azt, hogy pontosan milyen szavakat és kifeje-
zéseket írjon a levélbe és az önéletrajzba, hogyan fogalmazza 
meg a motivációs levelét, és hogyan viselkedjen, mit mondjon 
az állásinterjún. 

Ez nyilvánvaló kihívást jelent azok számára, akik a toborzásért, 
a tehetségek felkutatásáért, a cég jövőbeli hatékony műkö-
déséért felelősek. Hiszen ez csak a jelentkezők esélyeit növeli 
nagy számban – az ideális jelentkező kiválasztását egyszerre 
nehezíti meg és nyújtja el a folyamatot.

Feltéve persze, hogy nem ismerünk más módszert, mint a hi-
vatalos hangú hirdetést, a kézi válogatást és a hagyományos 
interjútechnikákat, mint a „hol képzeli el magát 5 év múlva” 
vagy „meséljen valamit magáról”.

Ezeket egy online útmutató alapján is meg lehet válaszolni, 
ilyen erővel egy chatrobotot is küldhetnénk interjúra – ha nem 
felkészült a toborzó.

E könyv célja az, hogy megismertessen a modern toborzás 
eszközeivel. Hogy leszámoljon a fent említett klisékkel, és ezzel 
a toborzási folyamatot hatékonyabbá és gyorsabbá tegye.
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  A legtipikusabb toborzási hibák

Tehetségtaszító hirdetésszövegek és túl kevés információ

Olyan „gyakorlat” ez, amelyet jellemzően a multiknál, nagyvál-
lalatoknál láthatunk, miközben a kkv-szektorban már kezde-
nek a modern módszerek is meghonosodni.

Ha egy nagy cég jelentkezőket akar valamilyen állásra, álta-
lában hosszan és unalmasan megírt szövegekkel találkozha-
tunk: elvárások, munkakör általános leírása, „mit kínálunk” és 
így tovább.

Ezek a hagyományos, személytelen és túlságosan általános le-
írások, hirdetések a fiatal munkavállalók figyelmének felkelté-
sében hatástalanok.

A munkakör megadása sokszor annyira általános, hogy a je-
lentkezőnek fogalma sincs, tulajdonképpen mivel kell majd 
foglalkoznia, és elég képzett-e hozzá. Ez következésképpen 
növelheti az irreleváns jelentkezések számát, ami egyik félnek 
sem előnyös. 

Hogy a cég mit ad mindezért cserébe – itt találkozhatunk  
a „versenyképes fizetéssel” például, ami mára kifejezetten 
semmitmondó és taszító. A cég úgy várja el a munkavállaló-
tól a jelentkezést, hogy „vakon” árazza be magát. A legtöbben 
persze képesek reális fizetési igényt megjelölni, de ha ennél 
eleve kevesebb volna a fizetés, akkor csak az idejét pazarolták 
azzal, hogy nem adtak meg egy egyébként a megállapodás 
szempontjából létfontosságú információt.
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A jó hirdetésszöveg személyes, benne lehetőleg érezhető az, 
hogy egy ember beszél egy másik emberhez. Tartalmaz min-
den fontos információt (így például a fizetést és a konkrét fel-
adatokat).

Ez előnyös a jelentkezőknek, hiszen pontosan tudják, meg-
éri-e jelentkezniük vagy sem, s így nem pazarolják az idejüket.  
Az emberibb hangvétel miatt pedig pozitívabb benyomásuk 
lesz a céggel szemben – ez már csak a munkáltatói márka épí-
tésében is hasznos, melyről később részletesen beszélünk.

Előnyös a cégnek is, hiszen kevesebb és relevánsabb jelentke-
zőből kell válogatni. A kiválasztási folyamat így felgyorsulhat, 
hiszen nem terheli le a HR-es kollégákat, és megfelelőbb em-
bert is találhatunk az adott pozícióra.

Túlzott elvárások

A munkaköri leírások, elvárások sokszor annyira számosak és 
ezzel együtt általánosak, hogy abban sem lehetünk biztosak, 
2-3 különféle munkakörből tulajdonképpen melyikre gondol  
a hirdetés feladója.
Még rosszabb, ha valójában mindre. Ilyenkor fordul elő az, hogy 
„online marketinges” pozícióra olyat keresnek, aki egyszerre 
ért a szövegíráshoz, a PR-hoz, a közösségi menedzsmenthez 
és így tovább. Egy specialistát ez ugyanúgy eltántoríthat, mint 
egy általánosabb tudással bíró munkavállalót, hiszen egyikük 
sem tudja biztosan, nem több ember helyett akarják-e alkal-
mazni, irreális feladatokat róva ki. Vagy esetleg a cég maga 
sem tudja, pontosan kit keres, ami szintén nem pozitív üzenet. 
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Rohanás és rövid határidők

Lehet, hogy toborzóként vagy vezetőként úgy gondoljuk: a tö-
kéletes jelölt úgysem létezik, hiba örökké várni arra, aki teljes-
séggel ideális. Ez viszont nem jelenti azt, hogy nem óriási hiba 
siettetni a kiválasztást.

Ha túl rövid határidőt szabunk a jelentkezésre, nem jut el min-
denkihez az ajánlatunk, sok jelöltet nem érünk el, aki pedig jó 
eséllyel indult volna. Ha magát a kiválasztást siettetjük, nem 
hagyunk elég időt arra, hogy a jelölteket megismerjük, tudá-
sukat felmérjük.

Így lehet, hogy egy olyan jelöltet választunk, akiről később de-
rül csak ki, hogy nem volt jó választás – talán csak azért, mert 
egyszerűen nem volt idő minden képességét felmérni és ösz-
szevetni a cég részéről támasztott elvárásokkal.

Ezen a ponton viszont már túl vagyunk a kiválasztáson, beta-
nításon. Ilyenkor újrakezdeni a folyamatot nem csak időveszte-
séget jelent a cégnek, anyagilag is káros.
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Az is hiba, ha túlságosan hamar túl sokat várunk el a jelentke-
zőtől. Hiába rendelkezik minden szükséges tudással, képesí-
téssel és tapasztalattal, ettől még ki kell ismernie a cég mun-
kafolyamatait, be kell illeszkednie a csapatba, megtanulnia  
a szerepköröket, megszokni pozícióját. Ez a beilleszkedési idő-
szak rendszerint 3 hónapig tart – nem véletlenül ennyiben ha-
tározzák meg sok munkahelyen a próbaidőt.

Ez idő alatt segítenünk és vezetnünk kell az új munkatársat, 
nem hagyhatjuk magára. Be kell tanítanunk, és nem csak arra, 
hogy mit és milyen eszközökkel kell csinálnia: a céges kultúrát, 
a megszokott folyamatokat, létező közös rutinokat is meg kell 
vele ismertetnünk.

Az Y generáció esetében, melynek tagjai rugalmas körülmé-
nyek között, a hierarchikus helyett az aktuális projektek által 
meghatározott, változó csapatokból álló rendszerben dolgoz-
nak hatékonyabban, különösen fontos szempont.



9

Kevés csatorna, kevés célzás

A túl sok és a túl kevés jelentkező értelemszerűen egyaránt 
probléma. Előbbi beszűkíti a választási lehetőségeinket, így 
vagy a végeredmény nem lesz kedvező, vagy elnyújtja a kivá-
lasztást, amíg új jelentkezőket érünk el. Utóbbi esetben viszont 
túlterheli egyszerűen a válogatás is a HR-t.

A cél tehát az, hogy azokat az embereket érjük el, akik eléggé 
képzettek, ténylegesen érdeklődhetnek az adott pozíció iránt 
és alkalmasak is annak betöltésére – azokat viszont, akikkel fe-
leslegesen foglalkoznánk, próbáljuk meg kizárni a folyamatból. 

Már a hirdetés szövegén is sok múlik, ahogyan ezt említet-
tük: ha pontosabb információkat, konkrétumokat adunk meg, 
könnyedén befolyásolhatjuk a jelentkezők minőségét.

Ezen túl tudnunk kell megfelelően kiválasztani a csatornákat 
(pl. álláshirdetési portálok és közösségi média), illetve ezeken 
belül is megfelelően célozni a hirdetést, hogy az lehetőleg csak 
olyanokat érjen el, akiknek az releváns lehet.
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GYAKORLATI ÚTMUTATÓ 10 LÉPÉSBEN

1.  Employer branding – hogy a munkaerő 
keresse a céget

A munkáltatói márka felépítése a nulladik lépése bármilyen to-
borzási folyamatnak – és nem csak a toborzásban segít, meg-
határozza partnerkapcsolatainkat, befolyásolja marketinges 
erőfeszítéseink eredményességét is.

A munkáltatóimárka-építés, vagyis az employer branding ma-
gában foglal mindent, amit egy cég kifelé (a piac, a munkavál-
lalók, a lehetséges partnerek irányába), illetve befelé (a céges 
kultúra részeként, a munkatársak irányába) kommunikál.
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Az elfogadott modell szerint, amelyet a profession.hu is követ, 
a munkáltatói márka piramisa hat szintből áll. 

Ezek alulról felfelé haladva:

1. Bizonyítékok. Mindaz, ami tényszerűen mutatja, milyen 
folyamatok zajlanak a cégben, milyen eredményeket ér el, 
milyen tevékenységeket végez. Azok a jelentések, esetta-
nulmányok, megvalósult programok, vélemények, sőt, akár 
a közösségi médiában megjelenő felhasználói tartalmak, 
amelyek a brand kommunikációját bármilyen formában 
alátámasztják és hitelesítik.

2. Munkáltatói értékek. Mindaz, amire egy alkalmazott azt 
mondhatja, ezért jó az adott cégnél dolgozni. Ilyen lehet 
a stabil és korrekt fizetés, a kevés stressz, a jó munkahelyi 
környezet, a pozíció által biztosított szakmai státusz és elis-
mertség, a jó munkahelyi kapcsolatok.
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3. Ösztönzés, jutalmazás, motiváció. Nem (csak) a pénz-
ről van szó, hiszen egyszerűen az, hogy magasabb fizetés 
adunk, bizonyítottan az egyik legkevésbé hatékony motivá-
ló erő. Ide tartoznak az alkalmazottaknak biztosított belső 
képzések is, ahogyan a szóbeli elismerés, az egyéni célok 
megvalósításában nyújtott segítség, a szakmai kihívások 
biztosítása is.

4. Értékek és filozófia. A cég és az alkalmazottak által vallott 
értékek, illetve az, hogy ezek mennyire vannak összhangban 
egymással. Hogyan áll a vállalat a társadalmi kérdésekhez, 
hogyan jótékonykodik, milyen elveket vall és kommunikál. 
Továbbá ide tartozik az a kérdés is: látszik-e a kívülről, hogy 
a cég által vallott elvek összhangban vannak az alkalmazot-
takéval, és hogy erre aktívan oda is figyelnek? 

5. Vállalati személyiség (brand personality). Milyennek látják 
kívülről a céget? Laza és barátságos a kommunikáció, vagy 
hideg és profi? Szigorú hierarchia szerint működik, vagy ru-
galmas a rendszer aszerint, hogy éppen kire van szükség 
egy projekthez? Hogyan kommunikál a vezetőség az alkal-
mazottakkal?

6. Márkaígéret. Mindaz a piramis csúcsán, amitől egy jó szak-
ember úgy érezheti, hogy a mi cégünknél akar dolgozni. 
Része mindaz, ami a piramisban alatta található. Bizonyít-
ható hitelesség az üres ígéretekkel szemben, konkrétumok 
az általánosságokkal szemben. Karrier, előmeneteli és ön-
megvalósítási lehetőségek. Élvezhető munka, motiváció, 
elismerés. Kreatív kihívások. Mindaz, ami megkülönböztet  
a konkurensektől. 



13

A munkáltatói márkának nagy szerepe van a toborzásban is, 
hiszen ezzel érhetjük el, hogy adott esetben keresnünk se 
kelljen a munkaerőt, hanem az találjon meg minket. Ha olyan 
brandet építünk fel, amelyről azt látják a legjobbak is, hogy  
a cégnél dolgozni nem csak megéri, de minden szempontból 
pozitívan hat az életükre, karrierjükre, akkor ők keresnek meg 
minket és hajlandóak versengeni azért, hogy nálunk dolgoz-
zanak.

Ez nem kis vállalkozás – a céges kultúra és kommunikáció min-
den szintjét érinti, az építkezés pedig hosszú távú folyamat.  
De nem csak azért éri meg, mert az alkalmazottak hatékonyab-
ban dolgoznak majd, vagy mert több ügyfelet szerezhetünk, 
akik jobban megbíznak bennünk, hanem azért, is, mert ezzel  
a HR-es kollégák munkáját is nagy mértékben megkönnyítjük.

Ha többet szeretne megtudni a télmáról, olvassa el ingyene-
sen letölthető ebookunkat: Minden az employer brandingről 
és a megvalósítás konkrét folyamata.
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2.  A reális elvárások megfogalmazása

Gyakran láthatunk olyan álláshirdetéseket, ahol a szükséges 
képzettségek, feladatok listája olyan hosszan fut, hogy már azt 
elolvasni is erőpróba.

Ilyenkor jellemzően olyan kénytelen megfogalmazni a hirde-
tést, akinek legfeljebb általános elképzelése van arról, hogy 
pontosan milyen tudásra is lesz szükség, s igyekszik semmit 
sem kihagyni a listából – a végeredmény pedig az, hogy egyet-
len embert tulajdonképpen 2-3 különböző munkakör teljes 
feladatlistájával keres a cég.

Igen fontos, hogy olyan ember fogalmazza az elvárások listáját, 
aki pontosan tisztában van azzal, hogy mihez kell értenie a jö-
vendőbeli munkatársnak. 
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Ellenkező esetben a következőkre számíthatunk:

• A rengeteg elvárt képzettség és feladat sok olyan jelentkezőt 
elriaszt, aki a tényleges feladatokra tökéletesen megfelelő 
volna.

• Olyanok jelentkeznek az állásra, akik csak részlegesen ér-
tenek a felsoroltakhoz – és jó eséllyel ez nem vág egybe  
a ténylegesen szükséges tudással.

• A cég brandje sérül, mivel a munkakeresők látni fogják, hogy 
még azt sem tudják pontosan, milyen emberre is volna szük-
ségük – vajon milyen hatékonysággal folyhat akkor a munka? 

Az ilyen alapos megértés természetesen akkor is fontos, ami-
kor már az interjúztatásra, a személyes találkozók kiértékelé-
sére kerül a sor. 
Valaki, aki nem ért egy speciális szakterülethez, kis eséllyel ké-
pes felmérni egy jelentkező tudását e téren, míg egy másik 
szakember (vagy olyan, aki legalábbis rálát a hasonló szakem-
berek munkájára, bír valamilyen tapasztalattal), néhány kér-
déssel tisztázhatja a tényleges tudást. 
A cél tehát az, hogy egy rövid, de minél konkrétabb elváráslis-
tánk alakuljon ki – minden már pedig megjelenhet, mint akár 
előnyt jelentő tényező.
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3.  A toborzási folyamat megtervezése

A legjobb, ha a lehető legegyszerűbb folyamatnál maradunk. 
Siettetni, mint arról már szóltunk, nem érdemes, de az adott 
pozíció betöltéséhez képest a lehető legrövidebb folyamatot 
érdemes felállítanunk.

Az első lépés, hogy kiválasztjuk a megfelelő csatornákat, hogy 
hogyan fogjuk terjeszteni a hirdetést. Erről a következő pont-
ban szólunk majd – ebben említjük azt is, hogy érdemes a je-
lentkezési folyamat további fázisainak pontos leírása mellett  
a jelentkezés pontos módját is megadni.

A beérkező jelentkezéseket érdemes első körben egy ATS 
rendszerrel szortírozni, az automatizálással máris felgyorsítha-
tó a kiválasztási folyamat anélkül, hogy ezzel a HR-es szakem-
bernek a paraméterek beállításán túl bármilyen dolga volna. 
(Ez segíthet olyankor is, amikor a célzás vagy éppen a hirdetés 
megfogalmazása nem tökéletes, és emiatt sok olyan jelentke-
zés is beérkezik, amely az adott pozíciót tekintve irreleváns.) 
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Ezt követheti a manuális válogatás: az automata rendszerben 
érdemes lazább kritériumokat beállítani, hiszen olyan jelent-
kezőket is kiszűrhet, akik egyébként alkalmasak volnának.

A személyes interjúkra már csak a legjobbakat érdemes behív-
ni, és ha kellően komoly pozícióról van szó, a legjobbakat egy 
újabb körben behívni. Az ennél komplexebb módszerek, mint 
az assessment center már jellemzően szükségtelenek, csak le-
lassítják és megbonyolítják a folyamatot. Akkor érdemes alkal-
mazni őket, ha létfontosságú pozícióról beszélünk, és különö-
sen fontos, hogy a jelentkező mentalitásában, hozzáállásában, 
értékrendjében is pontosan illeszkedjen a vállalati kultúrába. 
Abban is már előre állapodjunk meg a cégen belül, hogy a pró-
baidőre felvett jelentkezőket a későbbiekben pontosan milyen 
kritériumok alapján értékeljük, és hogyan követjük ezeket. Az 
utánkövetés ugyanúgy létfontosságú feladata a HR-nek, mert 
csak ezáltal finomíthat folyamatain, teheti a jövőbeni toborzási 
folyamatokat hatékonyabbá.
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4. A toborzási csatornák kiválasztása,  
a célcsoport meghatározása

Hol éri meg hirdetni?

A legtöbben ma egyértelműen az álláskereső portálokon ke-
resztül találnak munkát. Az ilyen oldalakat használók aránya 
stabilan növekszik is, a profession.hu 5 évet felölelő legutóbbi 
kutatása szerint ennyi idő alatt 58%-ról 63%-ra.

A cégek szintén az álláskereső oldalakban bíznak leginkább, 
mintegy háromnegyedük itt keres munkaerőt. A saját felüle-
tek viszont nem hatékonyak – 83% jobban szeret álláskereső 
oldalakon keresztül állásra jelentkezni, mivel az ilyen speciali-
zált oldalak egyszerűek, a saját felületeket viszont túlságosan 
időigényesnek vélik.

2016-ra még mindig meglepően alacsony azok aránya Ma-
gyarországon, akik a közösségi médián keresztül találtak állást 
(3%). Ez viszont nem azt jelenti, hogy elhanyagolhatnánk ezt  
a felületet.
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A legfrissebb adatok szerint a Facebookot már a magyar nete-
zők 95,6%-a használja, gyakorlatilag teljes a penetráció. Az Y és 
Z generációk a legaktívabbak természetesen.

A MediaQ adatai szerint a 20-35 év közöttiek naponta 243,  
a 6-19 évesek 348 percet voltak online tavaly, ez a szám pedig 
évről évre növekszik. Ennek az időnek pedig több mint a fe-
lét a közösségi médiában töltik el – jellemzően a Facebookon,  
a YouTube-on és az Instagramon.

Igaz az is, hogy itthon a cégek kevesebb mint fele használja  
a közösségi médiát, ha munkaerőt keres – míg az Egyesült 
Államokban például csak 4% nem használja azt. Ha a trende-
ket figyeljük, várható, hogy itthon is nagyobb szerepet kap-
nak ezek a felületek, az viszont már most is egyértelmű, hogy  
a munkáltatói márka kiépítésében máris nagy a jelentőségük.

Ez a legjobban talán azokból a példákból látszik, amikor vala-
milyen hazai cég éppen botrányba keveredik, az elmúlt évek-
ben kiváló és katasztrofális válságkommunikációra egyaránt 
láttunk erős példákat, jellemzően a Facebookon.

Célcsoport nélkül nincs eredmény

Ahhoz, hogy éppen a megfelelő embereket érjük el – beszél-
tünk arról, hogy miért idő- és költséghatékony a se túl kevés, 
se túl sok jelentkező –, jól kell céloznunk a hirdetéseinkkel.

Ehhez először is meg kell határoznunk a célcsoportunkat, aho-
gyan bármilyen marketinges kampány esetén, hiszen kezdet-
ben itt is erről van szó.
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Ha saját, behatóbb adataink nincsenek is, az iparági statisz-
tikákból kiderülhet, hogy az egyes pozíciókat milyen demo-
gráfiai jellemzőkkel bíró emberek töltenek be, ahogyan rend-
szerint azt is megtudhatjuk, hogy a munkaerőpiacra az elmúlt 
években kilépők összetétele milyen.

Valamennyire célozhatunk már eleve a szöveg stílusával,  
a megfogalmazással is – ha fiatalabb munkatársat keresünk, 
lehet a szöveg tegező, lazább, akár szlenget is megengedhe-
tünk magunknak.

(Feltéve persze, hogy ez illeszkedik a brand kommunikációjá-
ba – képzeljük el, mennyire disszonáns volna, ha egy pénzin-
tézet egy laza, tegező stílusú, humoros hirdetésben keresne 
például vezető beosztású pénzügyi elemzőt. Igaz, gyakoribb, 
hogy a hirdetések túlságosan modorosak, és 25 éves átlagé-
letkorral bíró kis cégek úgy fogalmazzák meg allásajánlata-
ikat, mintha legalábbis államközi diplomáciai üzenetek vol-
nának.)

Álláskereső portálon a legrelevánsabb jelentkezőket általában 
már a rendszer is képes a megadott kritériumok alapján vá-
logatni, a közösségi felületeken pedig magunk állíthatjuk be 
nem csak demográfiai adatok, de akár képzettség és érdeklő-
dési kör alapján, hogy kiknek akarjuk egyáltalán megjeleníteni 
a hirdetést.

Az alapvető feladat tehát az, hogy felállítsunk egy profilt az 
ideális munkatársról, amely nem csak azt tartalmazza reálisan, 
hogy mihez ért, de azt is, hogy valószínűleg milyen képzettség-
gel rendelkezik, hol él, hol dolgozott korábban és így tovább. 
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5. Így szövegezhetünk hatékony  
álláshirdetést

A pozíció megnevezése

Legyen vonzó, de ne túlzó, és lehetőleg ne is unalmas. A taka-
rítót nem kell újrafelhasználási termékmenedzsernek tisztelni, 
de a marketingvezetőt se alacsonyítsuk online munkatárssá. 
Ez nem csak nem pontos, megvezető is – ha a megnevezés 
pontos és ezzel együtt vonzó is, akkor vehetjük rá a megfelelő 
embereket, hogy egyáltalán elolvassák a hirdetést.

Mi a legvonzóbb a pozícióban?

Már a legelején soroljunk fel 3-4 olyan tényezőt, ami az ide-
ális jelentkezőnek a legvonzóbb lehet a pozícióban. Ez lehet 
a fizetés, a felelősség, az egyéb juttatások, az ösztönzőprog-
ram, a sajátos munkamódszerek és egy sor egyéb tényező. Ha 
kellően ismerjük a célcsoportot, nem jelent majd gondot ezek 
megtalálása.
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Elvárások és előnyök elkülönítése

Kitértünk rá a reális elvárások megfogalmazásánál, hogy meny-
nyire fontos megkülönböztetnünk a ténylegesen létfontos-
ságú elvárásokat, illetve mindazt, ami előnyt jelenthet ugyan  
a munka végzése közben, de a meg nem léte nem jelenti auto-
matikusan, hogy egy jelentkező alkalmatlan a pozícióra.

Semmi túlzás, semmi általánosság

A megfogalmazás mindig legyen konkrét. Az „innovatív, fiata-
los csapat”, a „versenyképes fizetés” vagy az „irodai környezet” 
olyan kifejezések, amelyeket egy átlagos álláskereső már nem 
is regisztrál, és minden csapnivaló HR-es agyonhasznál. 
Adjunk meg minél több pontos elvárást, és azt is konkrétan 
írjuk le, hogy mit kínálunk, lehetőleg túlzás nélkül, hiszen az 
derül majd ki a leghamarabb, ha túldicsértük a céget vagy  
a pozíciót – ez pedig komolyan sértheti a munkáltatói márkát. 
A konkrétumok használatával lekerülhetőek a kellemetlen 
meglepetések és az időpazarlás.

Mit kell tudni a cégről?

Mondjuk el mindazt, amit érdemes tudni a cégről, ami vonzó 
lehet a jelentkező számára. Fogalmazzuk meg a márkaígére-
tet, ami meggyőzi arról, hogy egy jó csapatban kielégítő mun-
kát végezhet.

Mit adunk a jelentkezőnek?

Fizetés, prémium, ösztönzés, kihívások és fejlődési lehetőség – 
írjuk le mindazt, amit a cég a pozíció betöltőjének biztosít.
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Mire számíthatnak a jelentkezés után?

Írjuk le pontosan a jelentkezési folyamatot: a jelentkező tudja, 
hogy mire számítson, mennyi idő múlva várhat visszajelzést, 
mi a következő lépés, hogyan néz ki a kiválasztási folyamat. Így 
nagyobb magabiztossággal jelentkeznek majd.

Call-to-action

Írjuk le, hogyan és hol, mi módon jelentkezhetnek a pozícióra. 
Ne csak azt, hogy hová, kinek küldjenek levelet, írjuk le pon-
tosan a jelentkezés módját (milyen dokumentumot csatoljon, 
mi legyen a tárgymező, kit keressen és így tovább).

Egy személyhez beszéljünk

Az olvasás mindig magányos tevékenység. Nem egy közön-
séghez szólunk, hanem személyesen ahhoz, aki a szöveget – 
ebben az esetben az álláshirdetést – olvassa. Így akár magázó-
dunk, akár tegeződünk, vegyük a hangvételt személyesebbre 
szólítsuk meg a potenciális jelentkezőt közvetlenül, mintha 
ténylegesen két ember beszélgetne, nem pedig egy arctalan 
vállalat szólna egy arctalan tömeghez.
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6. ATS-rendszerek a toborzásban

Az ATS (Applicant Tracking System) lényegében hasonló egy 
vállalatirányítási szoftverhez (CRM), csak éppen egyetlen célja 
az, hogy a HR munkáját segítse azzal, hogy nyilvántartja: mi-
lyen pozíciók betöltetlenek a cégen belül, milyen kvalitásokra 
van szükség, milyen jelentkezések érkeznek be és így tovább. 

Ilyen rendszerekből komplexebb fizetős szoftverek és online 
alkalmazások egyaránt elérhetőek.

A hasonló rendszerek elsősorban a korábban megadott kulcsz-
szavak alapján szűrik a beérkező jelentkezéseket.

A rendszer a beérkező jelentkezésekből először eltávolít min-
den formázást, majd a felismert kulcsszavak alapján a tartal-
mat adott kategóriákba sorolja (például tanulmányok, tapasz-
talat, korábbi munkahelyek, kompetenciák).
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Ez alapvetően egy jó módszer volna, ma azonban már könnyen
kiismerhető.

Érdemes tehát azt is szem előtt tartani egy ilyen rendszer 
használatánál, hogy az Y generáció tagjai már tisztában lehet-
nek azzal, hogyan kerüljék ki ezeknek a paramétereit – az in-
terneten is találunk útmutatókat szép számmal, amelyek leír-
ják, hogyan kell „rávenni” az automata rendszert, hogy minket 
válasszon. (Többek között a Forbes oldalán is találhatunk ilyen 
leírást.) 

(Hogyan lehetséges ez? A módszer lényegében nem külön-
bözik a keresőoptimalizálástól. Ellenőrizzük, hogy egy adott 
kulcsszó milyen más szavakkal fordul elő együtt gyakran, mi-
lyen kifejezések, szinonimák lehetnek azok, amelyeket ha be-
leírunk az önéletrajzunkba, átcsúszunk a rendszer szűrőjén.

A tapasztalatok alapján főleg a főcímek, alcímek és a láblécek 
számítanak, emellett a hosszabb pozícióelnevezések, és per-
sze az is, hogy az eredeti álláshirdetés szövegezéséből minél 
több elemet ültessünk át.)

Ezért is elkerülhetetlen nem csak az, hogy manuálisan is válo-
gassunk a leszűrt jelentkezők között, hanem az is, hogy folya-
matosan ellenőrizzük, a rendszer milyen hatékonysággal szűr, 
és ha szükséges, lazább paramétereket adjunk meg.

Ez persze nehezíti a folyamatot, de adott esetben hatékonyab-
ban kiszűrhetjük azokat a jelentkezőket, akik a pozíció betölté-
sére ugyan nyilvánvalóan alkalmatlanok, de mégis átcsúsztak 
az automatikusan beállított szűrőkön.
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Érdemes ATS-t használni?

Olyan pozíciók esetében, ahol több száz vagy ezer jelentkezés 
is várható, mindenképpen. A statisztikák szerint egy toborzó 
átlagosan 6 másodpercet szán egyetlen önéletrajz kiértékelé-
sére az első körben.

Ez azonban, ha a legjobb jelentkezőket akarjuk megfogni, ér-
telemszerűen túlságosan kevés. Lehet, hogy valaki nem ren-
delkezik a megadott számú évnyi tapasztalattal vagy nem 
dolgozott korábban pontosan a megjelölt területen, ettől füg-
getlenül azonban egy kapcsolódó területen még mindig sze-
rezhetett olyan tapasztalatokat, amelyek ideálissá teszik a po-
zíció betöltésére.

Ezért érdemes az egyes önéletrajzokra több időt is szánni. Meg 
kell tehát találni az egyensúlyt: kellően tág kritériumokat meg-
határozni ahhoz, hogy a gép se tévedhessen túl nagyot, és  
a folyamat mögött álló embernek se teljen túlságosan sok ide-
jébe, hogy a jelentkezőket értékeli.
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7. Profi előszűrés

Az előszűrés egyetlen funkciója, hogy a toborzónak minél ke-
vesebb jelentkezővel kelljen személyesen beszélnie.

Ez egyszerűen hatékonysági mutató: minél több nyilvánvalóan
alkalmatlan ember vagyunk képesek kiszűni, annál gyorsabb 
lesz a folyamat. 

A gyorsaságra nem véletlenül fektetünk ekkora hangsúlyt: 
egy adott meghirdetett pozíció nyilván fontos a cég számára,  
a toborzó feladata ebből a szempontból két tényezőre szűkül. 

• A legjobb jelentkezőt adja át, hogy a szükséges munka jól 
legyen elvégezve.

• A lehető leggyorsabban, hogy a szükséges munka minél ha-
marabb el legyen végezve.
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E kettő kritérium, mint arról már hosszan írtunk, sajnos jellem-
zően egymás ellen dolgozik.

Az előválogatásban számos szempont szerepet játszhat, mint 
például
• Alapvető kritériumok (a meghatározott ideális profil alapján)
• Hiányosságok (pl. hosszabb ideig nem dolgozott)
• Nyelvhasználat, helyesírás (az igényesség mércéje)

Jó esetben az automatikus válogatásnak hála (vagy éppen 
azért, mert olyan követelményeket határoztunk meg, ame-
lyeknek csak kevesen felelnek meg) ekkora csak néhány tucat 
jelentkező marad. Őket viszonylag gyorsan értékelhetjük, és 
pontosan ezért itt nem szabad elsietni ezt a folyamatot.

Az előszűrés része az is, hogy a legígéretesebbnek mutatkozó 
jelöltek megjelölt korábbi munkahelyeink a kapcsolattartóval 
röviden beszélünk, illetve az is, hogy a jelöltek közösségimé-
dia-profiljait ellenőrizzük.

Ez utóbbi gyakorlatot természetesen sokan nem vélik etikus-
nak – az Európai Unióban például a közeljövőben a munkálta-
tónak valószínűleg kötelező lesz majd ezt az ellenőrzést jelez-
nie a jelentkező felé. Emellett egy hatékony szűrési technikáról 
beszélhetünk, hiszen a nyilvános profilokból kiderülhet, ha a 
múltban például valaki negatívan nyilatkozott az adott cégről.

Hogy mennyire érdemes alapos munkát végezni, ez utóbbi 
példa is remekül mutatja. A jó toborzó képes például megkü-
lönböztetni az egyszerű szitkozódást a konstruktívnak is te-
kinthető kritikától.
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8. Hogyan kérdezzünk, mit mondjunk 
az interjún?

Egy hagyományos állásinterjún olyan kérdéseket teszünk fel, 
amelyekből megtudhatjuk, hogy jelöltünk milyen korábbi re-
leváns munkatapasztalatokkal bír, milyen projekteken dolgo-
zott, mennyi a fizetési igénye és így tovább. Konkrétumokat 
akarunk, amelyek alapján egy-egy jelentkező pontosan beleil-
lik az előre meghatározott elvárások alapján teremtett képbe. 
És jó esetben közben a viselkedést is figyeljük.

A gond ezzel az, hogy az Y generáció már felkészült. Nem érik 
váratlanul a kérdések, nem készítik improvizálásra – ami egy-
ben azt is jelenti, hogy előre felkészül rájuk. Tudja azt, hogy mit 
érdemes az adott kontextusban, az adott vállalatnál és az adott 
pozícióra jelentkezés esetében válaszolnia. Tudja, hogyan kell 
viselkednie, milyen szavakat érdemes kiejtenie.
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Az önéletrajzírásra vagy éppen interjúztatásra felkészítés ma 
már üzletágakat működtet: erre szakosodott cégek működnek 
nagy számban, amelyek kifejezett célja az, hogy azt a jelöltet, 
aki egyébként az első rostán kihullana, a legtovább juttassák. 

Ez persze nem minden esetben hátrány – közöttük lehetnek 
olyanok is, akik egyébként tökéletesek a pozícióra, csak éppen
egy interjún idegesek. De egyben mindez torzít is, ahogyan 
a korábban említett keresőoptimalizálási módszerek is torzít-
hatják a keresési találatokat.

Nézzünk néhány olyan nyitott kérdést, amelyek segíthetnek 
jobban megismerni a jelentkezőket ahelyett, hogy csak az ön-
életrajzukat olvastatnánk fel velük.

Mit csinált korábban, ami hasznára lehet  
ebben a munkában?

Mert nem biztos, hogy tapasztalata van az adott pozícióban, 
területen vagy akár iparágban – ettől függetlenül számos 
olyan kvalitással és tapasztalattal bírhat, amelyek ennek elle-
nére ideális jelöltté tehetik.

Ezzel megmutathatjuk azt is, hogy nem csak gépiesen szor-
tírozzuk a jelentkezőket, hanem tényleg kíváncsiak vagyunk  
a múltjukra, ha már behívtuk őket egy interjúra.

Hogyan kezeli a negatív visszajelzéseket?

Fontos, hogy a jelölt képes legyen együttműködni a csapattal 
és a felettesekkel egyaránt. Márpedig a munkatársak részéről 
vagy akár „felülről” érkező kritika fogadtatása ebből a szem-
pontból igen fontos.
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Meséljen a kudarcairól.

Minden esetben fontos, hogy lehetőleg konkrét múltbéli pél-
dákat hozzon a jelentkező. Tökéletes, begyakorolt válaszokat 
bárki kitalálhat, a lényeg inkább az, hogy személyes története-
ket meséltessünk el, amelyekből kiderül, hogy milyen igazából 
a jelentkező személyisége.

Írja le az ideális munkanapját.

Ahelyett kérdezzük ezt, hogy „hol látja magát 5 év múlva”, ami
elcsépelt sablon. Ami igazán érdekes, azok az olyan mozzana-
tok, hogy hogyan írja le a munkahelyet, hogyan képzeli el az 
adott munkát, a kollégákkal való interakciót. Érdemes arra is 
rákérdezni, mit csinál munka után, szabadidejében, mert ez is 
jobban feltárja a személyiségét.

Milyen viszonyban állna az ideális főnökkel?

A kutatások szerint az Y generáció inkább mentort keres, mint-
sem hagyományos értelemben vett „főnököt”. Akik első mun-
kára jelentkeznek, valószínűleg egy barátságosabb viszonyt 
képzenek el, a tapasztaltabbak talán lejjebb adtak elvárásaik-
ból múltbéli tapasztalataik alapján.

A témáról elbeszélgetve megvizsgálható, hogyan viszonyul ah-
hoz a jelentkező, ha irányítani akarják, hogy jól érezné-e magát 
jövőbeli pozíciójában és hogyan viszonyul a megszokott rend-
szerhez.
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Akadt-e olyan, hogy valamilyen elismerésre várt,  
de nem kapta azt meg? Hogyan reagált?

Az Y generáció vágyik a személyes elismerésre, hogy észreve-
gyék, akár egy csapat tagjaként is mennyire hasznos és pro-
duktív. Ez sokszor súrlódásokat is okoz az idősebb dolgozókkal, 
akik jobban hozzá vannak szokva a kollektív eredmények elis-
meréséhez. 
A kérdésre adott válasz leginkább azt mutatja meg, hogyan vi-
selik azt, ha ezt nem kapják meg (ami kétségtelenül előfordul, 
hiszen tökéletes ösztönzőrendszer nem létezik).

Hogyan kezelt egy konkrét nehéz ügyfelet?

Ha a feladatkörök között az ügyfelekkel, partnerekkel való kap-
csolattartás is szerepel, akkor egy ilyen típusú kérdés nem ma-
radhat ki az interjúból.
Mindezek a kérdések jobban rávilágítanak a személyiségre, 
illetve arra, hogy az önéletrajzban foglaltak mennyire fedik  
a valóságot, és mennyire számíthatunk a jelentkezőre hasznos 
csapattagként a jövőben.
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9. A legalkalmasabb jelentkező végső 
kiválasztása

E sorok írója is volt már olyan helyzetben, amikor a toborzási 
folyamat végső fázisában négy tökéletes jelentkező közül kel-
lett választania.

A tapasztalatok szerint érdemes egyszerre akár több jelentke-
zőt is felvenni próbaidőre. Ez természetesen oda vezet, hogy 
versenytársaknak tekintik majd egymást – ez azonban megfe-
lelő kontroll mellett, amit az utánkövetés jelent a HR részéről 
és egyben a jövendőbeli vezető felelőssége is, nem káros.

Aktívan dolgozva két-három hónap alatt mindenképpen fény 
derül az esetlegesen elhallgatott gyengeségekre, fel nem is-
mert erősségekre.

Felmerülhet persze a kérdés, nem volna-e előnyösebb pénz-
ügyi szempontból az egyetlen legalkalmasabb jelöltet válasz-
tani. 
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A redundancia elve szerint azonban a legvégső pillanatig több 
lehetőséget fenntartani jobban megéri – ha ugyanis a jelent-
kezőről kiderül, hogy a tökéletes önéletrajz, meggyőző interjú 
és vélemények ellenére ebben a konkrét munkakörben még-
sem a leghatékonyabb, újabb toborzási folyamatnak nézünk 
elébe.

(Bevált módszer persze, hogy a második, harmadik legalkal-
masabbat kérjük ilyenkor fel – azt viszont szem előtt kell tarta-
nunk, hogy őket egyszer már visszautasítottuk ezen a ponton, 
ami negatív érzelmeket szülhet a céggel szemben.)
Érdemes megfigyelni, hogy a próbaidőre alkalmazott jelent-
kezők:

• Hogyan birkóznak meg a szakmai kihívásokkal.

• Hogyan viseltetnek a vezetőség iránt.

• Hogyan képesek a csapat más tagjaival, adott esetben  
alárendeltjeikkel együtt dolgozni.

• Hogyan képesek együttműködni  
(ha egyszerre több próbaidős jelentkezőt alkalmazunk).

• Mennyire megbízhatóan tartják a megadott határidőket.

• Milyen minőségű a munka, amelyet elvégeznek.

És így tovább.

Az általános tapasztalat szerint nagy hiba, ha egyszerűen az 
interjúra bízzuk a legalkalmasabb jelölt kiválasztását – bizo-
nyos esetekben ez persze elég lehet, de ha elég nagy az adott 
munkakörben a felelősség, ha kellően magas szintű pozíció-
ról beszélünk, akkor egy vagy két interjú még nem garantálja  
a sikert.
(Ilyenkor természetesen az assessment center és hasonló 
technikák alkalmazása már indokolt lehet.



35

10. Betanítás, orientáció, az új kollégák 
bevezetése a cégbe

Egy új alkalmazott bevezetése a cégbe, még ha vezető beosz-
tású is, úgymond gyengéd folyamat kell, hogy legyen.

Mind az új munkatársnak, mind a csapatnak időre van szük-
sége, hogy megszokja a helyzetet, a HR feladata pedig ebben 
az esetben az, hogy az utánkövetéssel biztosítsa, a megfelelő 
jelöltet választották ki. Hogy milyen szempontokat érdemes fi-
gyelembe venni, az előző pontban tárgyaltuk.

Az új munkatárs felettesének is figyelembe kell ilyenkor ven-
nie bizonyos szempontokat, hogy az ideális jelölt ne égjen ki 
a próbaidő végére, ellenben az, aki mégsem volna képes fel-
adatait ellátni, ne maradhasson alkalmatlan munkatársként  
a pozícióban.

Ebben a kezdeti időszakban érdemes néhány irányelvet követ-
ni, hogy hosszú távon is lelkes, értékes és alkalmas munkaerő-
vel gazdagodjunk.
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Határozzuk meg a prioritásokat

Mi az, amit elsőként megtanítunk? Amit feltétlenül tudnia kell 
az új munkatársnak? Egy szoftver kezelése? A csapat felépíté-
se? Egy adott projekt ütemterve, vagy éppen csak a cég mun-
kamódszerei?

Ne terheljük túl

A kezdeti időszakban okozatosan adagoljuk a feladatokat – ez 
segít abban is, hogy jobban felmérhessük, az egyes felada-
tokkal milyen hatékonyan boldogul, pontosan hogyan oldja 
meg azokat, milyen gyorsan és hatékonyan képes a csapattal 
együttműködni.

A betanításnál szintén érdemes lassabban haladni: ha egy 
olyan munkakörbe veszünk fel valaki, amire képességei alap-
ján tökéletesen alkalmas, ám korábban nem végezte, az új fel-
adatok és készségek elsajátítása időbe telhet.

Változatos kihívások

Az új jelentkezőt érdemes minden olyan típusú feladattal tesz-
telni, amelyekről tudjuk, hogy létfontosságúak a pozíció szem-
pontjából. 

Vonjunk be többeket

Ha az új munkatárs feladatai szerteágazóak, ha csapatban kell 
dolgoznia vagy azt irányítania, akkor nem lesz elegendő egyet-
len ember ahhoz, hogy minden szükséges ismeretet elsajá-
títson. Azt is mondjuk el, hogy az egyes információkat miért 
szükséges ismernie.
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Több részlet, jobb döntés.
 

ugyfelszolgalat@profession.hu
 +36 1 224 2070

A fenti árak az ÁFÁT nem tartalmazzák.


