
a vezető kiválasztás legfontosabb összetevői 
 
első lépések:  

- Alapos stratégiai tervezés (pontos felelősségi kör azonosítása, szakmai és személyiségbeli          
elvárások meghatározása, kikkel fog együttműködni, bérszint, kiválasztás menete, határidő,         
felsővezetői kiválasztásra szakosodott szakemberek bevonása) 

- Kulcs kompetenciák azonosítása (ne a “szuperhőst” keressük, meg kell határozni az           
elengedhetetlen követelményeket és azokat, amelyek csak előnyt jelentenek) 

- Van-e potenciális belső jelölt 
- Piackutatás, kapcsolati tőke mozgósítása (hol induljak el?) 

 
kihagyhatatlan tényezők: 

- Teljes diszkréció 
- Szervezeti kultúrába való illeszkedés  
- A leendő kollégákkal (beosztottak és azonos szinten lévő vezetők) való találkozás 
- Referencia ellenőrzés (a jelölt beleegyezésével, google és egyéb online platformokon          

futtatott keresések) 
- Nem aktív álláskeresők, mint potenciális jelöltek (számos vezető preferálja, ha          

“levadásszák” őket)  
- Türelem, a folyamat időigényes 
- Megtérülhet egy “drágább” jelölt (egyeztessünk, játszunk nyílt lapokkal, mivel lehet          

hosszútávon motiválni - bér, részesedés, céges autó, flexibilis munkavégzés) 
- Alkalmasság vizsgálata konkrét feladatokkal: pl. stratégia kidolgozása 

 
 

Randstad Hungary Kft. 
A Randstad a világ első számú munkaerő-közvetítő vállalata. Miért válasszon minket, ha felsővezetői             
keresésre merül fel igény vállalatánál? 
 

testreszabott, egyedi és kreatív megközelítés, a legújabb innovatív jelölt-kutatási 
módszerekkel: 

Minden esetben rugalmasan reagálunk ügyfeleink egyedi igényeire, ezt a rugalmas és személyre            
szabott megközelítést ötvözzük egy piacvezető, nemzetközi háttér előnyeivel. 
 

gyorsaság, hatékonyság, eredményorientált megközelítés: 
Limitált számú megbízáson dolgozik 3 fős csapatunk, ez által maximális fókusz kerül az egyes              
keresésekre. A piacfelmérés és az első jelöltek bemutatása között általában maximum 2-3 hét telik el. 
 

egyedülállóan kiterjedt kapcsolati háló: 
Piacvezető tanácsadó cég lévén egyedülállóan széleskörű kapcsolati hálóval rendelkezünk. Az elmúlt           
13 évben felépített, kiterjedt kapcsolatrendszerünknek köszönhetően nagy eséllyel érjük el a           
legrelevánsabb szakembereket és vezetőket. 

 
széleskörű iparági ismeretek: 

Iparág-specifikus csapatokban dolgozunk, ezáltal az egyes iparágakban mély ismerettel rendelkező          
tanácsadók támogatják a vezetői kiválasztást piaci ismeretükkel és szakmai tudásukkal. 
 
Kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal: 
https://www.randstad.hu/munkaltatoknak/szolgaltatasaink/felsovezetoi-kivalasztas/ 
executive.search@randstad.hu 
Gergely Csilla, Head of Executive Search  
+36 30 981 0053 
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