
 
 

 

Kerekasztal: Employer Branding - A megtartás az új toborzás  
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A munkaerőhiány ma már szinte ágazattól-, földrajzi elhelyezkedéstől-, cégmérettől függetlenül 
veszélyezteti a szervezetek stabil és kiszámítható működését. A kellő számú, megfelelően képzett 
munkavállalók hiánya arra kényszeríti a cégeket, hogy új megközelítéssel viszonyuljanak a 
megtartáshoz, a meglévő munkavállalók elköteleződésének megteremtéséhez. Az üzleti életben 
megtanultuk, hogy egy új ügyfél megszerzése jóval nagyobb energiát igényel, mint a meglévő 
ügyfelek megtartása és elégedetté tétele. Most ezt az ökölszabályt tanulják meg a cégek a 
munkavállalókért folytatott versenyben is. A kerekasztal résztvevőivel arról beszélgettünk, hogy 
cégvezetőként milyen eszközeink vannak, mennyire vagyunk kiszolgáltatottak a kedvezőtlen 
makrofolyamatoknak?  
Két fontos megállapítást tettünk a beszélgetés elején. Az első és legfontosabb kitételünk az volt, 
hogy amikor munkáltatói márkaépítésről gondolkozunk, akkor engedjük el a bérezéssel, juttatással 
kapcsolatos kihívásokat. A branding nem arról szól, hogy akár erőn felül is emeljük a béreket, mert 
ezzel nem fogunk tudni kitűnni a többi munkaadó közül, a fizetés egy kiemelten fontos faktor, de 
nem érdemes a brandpítés részeként foglalkozni vele – annyi juttatást adjunk, amennyire módunk 
van. A másik megállapítás az volt, hogy minden jól működő szervezetben megvannak a munkáltatói 
márkaépítés csírái, alapjai, magyarán valami miatt jó ott dolgozni, valami miatt ott marad a 
munkatársak jelentős része. Tehát nem arról akartunk beszélgetni, hogyan lehet a jóllétet fokozni, 
milyen intézkedésekkel lehetnek még boldogabbak a munkavállalók. Ezeket adottságnak 
tekintettük.  
Amiről beszélgetni kell, az inkább az volt, hogy hogyan lehet ezt megélhetővé, átélhetővé tenni. 
Magyarán hogyan lehet márkává tenni mindazt, ami a cégnél már adottság. Nagyon is jellemző, 
hogy a cégvezetők úgy érzik, hogy a dolgozók „nem is tudják, hogy milyen jó dolguk van”. Ha ez igaz, 
akkor ezeket az elemeket jól láthatóvá, megélhetővé kell tenni, és kifelé is sugározni kell a megfelelő 
kommunikációs csatornákon. A láthatóvá tétel mellett érdemes stratégiai szemlélettel valódi 
„márkát” is építeni belőle, akár egy egységes arculatot kialakítani, ernyőüzenet, egységes vizuális 
nyelv alá rendezni a különféle márkaelemeket.  
Másik fontos felvetésünk az volt, hogy milyen módon tudunk valamiféle víziót kínálni az 
utánpótlásnak. Sok résztvevő szervezeténél nem volt probléma a fluktuációval, a törzsgárda 
viszonylag fix létszámban megmarad a cégnél, de nagy nehézségek vannak a fiatalok bevonzásával, 
a következő dolgozói generáció megtalálásával és megtartásával. Kulcskérdés, hogy számukra 
vonzó víziót, jövőképet tudjon mutatni a szervezet, megélhetővé, elképzelhetővé kell tenni azt, 
hogy az adott iparágban és azon belül az adott cégnél dolgozva milyen karrierlehetőséget talál egy 
fiatal, miért éri meg felvenni ott a munkát, adott esetben hogyan lehet hozzájárulni a szűkebb és 
tágabb környezetünk jobbításához, ha a kiválasztott cégnél kezdünk el dolgozni.  
Összefoglalva: a meglévő pozitív elemeket kell megpróbálni tudatosan márkává formálni, 
átélhetővé és láthatóvá tenni a meglévő dolgozók és a külső, potenciális munkavállalók számára. A 
fiatalok tekintetében pedig mindezek mellett vonzó víziót is fel kell tudni mutatni, hogy miért 
érdemes számukra a mi szervezetünket választani.  


