
„…jó szóval oktasd, játszani 
is engedd…”

Impact Works – Bőhm Kornél, Employer 
branding üzletágvezető
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 Csúcson a foglalkoztatottság – aki akar, dolgozhat
 Kivándorlás (fiatalok, képzettek, kétkezi munkások)
 Közmunka program
 Demográfiai tények
 Hiányszakmák, regionális eltérések 
 „startup kultúra”
 Generációs eltérések (y, z) 
 Adótámogatott külföldi multik 



Változatos megoldási elképzelések  

Ukrán vendégmunkások

Munkásszálló program 

Nyugdíjasok, megváltozott munkaképességűek reintegrációja

 Adópolitika 

 Robotok

 Automatizáció

 „Rabszolgatörvény”

 EMPLOYER BRANDING



Mi következik ebből? 

● A munkaerőhiány velünk marad – ez az új „normális”
● Nem csak buzzword
● Növekvő verseny a munkaadók között
● Növekvő alkupozíció a munkavállalók részéről 
● Hosszabb és drágább kiválasztás
● Több ajánlat-visszautasítás 
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A megtartás az új toborzás!



A jó munkahely

A jó munkahely feltétele a jó munkahelyi élmény, vagyis ha a 
munkavállalók többsége többnyire jó élményeket szerez a munkahelyével 
összefüggésben. 

Sajnos ezt direkten vizsgálni lehetetlen, ezért elsődleges feladatunk a 
munkahelyi élményre ható tényezők feltárása és rendszerezett 
formában történő feldolgozása. 
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Vonzó munkahely

Nem elég jónak lenni, annak is kell látszani. 

Ráadásul az, hogy egy munkavállaló mit érez jónak, és egy munkakereső 
mit gondol annak, az nem feltétlen azonos. Ezért egy audit során megértett 
pozitív munkahelyi élménytényezőket átszűrjük a 
munkahelyválasztásban legfontosabb szerepet játszó ismérveken.
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Célterületek és stratégiai tevékenységek

Tudatos 
Tervezés

Kreatív
Problémamegoldás

Következetes
Megvalósítás

Employer
Branding

Bevonzás



EVP – Employer Value Proposition
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L&D – A tanulás
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L&D – A tanulás
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A megtartáshoz vezető út 

Előnye a családi vállalkozásoknak, hogy
összetett, színes és változatos szakmai
kihívást nyújtanak a nagyvállalati silókba
kényszerített pozíciókkal szemben.

Ez az előny hajóhossznyival növelhető,
ha a szakmai feladatokon túl; válaszokat
és módszereket is kapnak a szervezet
dolgozói. Ebben segíthetnek a képzések,
tréningek, melyek módszertanában a
nagyvállalatok portfóliói útmutatásul
szolgálhatnak.



Tanulni a multiktól? 

● Leaders as teachers?
● On the job képzés
● Belső képzések – önszerveződő
● Train the trainers
● Gamification
● Ösztönzés
● Online kurzusok – előfizetés 
● Változatos paletta 
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Asszertivitás tréning
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Kimutatható üzleti hatás

Okosan kialakított márkastratégiával, ihletett, ötletes kommunikációs 
stratégiával, és precíz, hatékony kivitelezéssel az employer branding 
tevékenységnek kimutatható, pozitív üzleti hatása van, ami akár a HR-
mérőszámokon is túlmutathat. 
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Köszönjük a figyelmet!

Bőhm Kornél
bohm@impactworks.hu
www.impactworks.hu


