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téma

Má smysl v této době budovat
zaměstnavatelskou značku?

box

A jak na to?

Zaměstnavatelská značka je
souhrnem atributů a kvalit
(ve většině případů neuchopitelných), které dělají
organizaci odlišnou. Pro

Podmínky na trhu práce – lokálním i mezinárodním – se však značně změnily. Nicméně koncept
budování značky zaměstnavatele je stále validní, a to zejména v oblasti motivace a zapojení aktuálních zaměstnanců či při hledání nových kandidátů na klíčové pozice ve společnosti. Také organizace, které byly nuceny propouštět zaměstnance, budou muset více zvažovat své kroky tak, aby
minimalizovaly negativní vliv na své jméno jako zaměstnavatele, a také brát v úvahu ty, kteří
po menším či větším propouštění zůstali.
Osobně pak budování značky v této době vnímám jako velice významné; ne však primárně z hlediska náboru, jak jsme je zejména v našich zemích donedávna pojímali. Ne vždy si uvědomujeme,
že všechny organizace mají zaměstnavatelskou značku, ať na ní systematicky pracují, či nikoli.
Jejich značka je postavena na tom, jak si všímají pracovních podmínek v širším slova smyslu, co
podporují a co ne: například zda by zpět vzali zaměstnance, který opustil jejich firmu před nedávnou dobou.
Ačkoli dnes nevnímáme potřebu pracovat na cíleném budování zaměstnavatelské značky, dovolte
mi shrnout základní etapy a nástroje, které vám napomohou při jejím budování, až se do tohoto
procesu pustíte.
Při rozvoji značky je možné rozlišit čtyři základní etapy, které lze nazvat (1) odhalení, (2) analýza,
interpretace a tvorba, (3) implementace a komunikace, a v neposlední řadě (4) měření, údržba
a optimalizace. Podívejme se nyní na jednotlivé kroky a zaměřme se na metody a formy práce
v každé z etap.

zaměstnance slibují jistá

(1) Odhalení

očekávání a působí na ty

V první etapě práce na projektu zaměstnavatelské značky je třeba pochopit, jak je značka vnímána
top managementem, ostatními zaměstnanci či externími potenciálními kandidáty, budoucími
zaměstnanci. Pro získání validních informací lze využít moderovaných workshopů, focus groups,
zaměstnaneckých průzkumů, rozhovorů s vybranými externími partnery či použití konkrétních
ukazatelů, např. z náboru a výběru.

zaměstnance a kandidáty,
kterým bude nejvíce prospívat a v této kultuře
budou nejvýkonnější.
Značka je tvořena protnutím tří prvků: vize (dlouhodobé aspirace společnosti),
image (dojem stakeholderů
z organizace) a kultury (jak
se věci v organizaci dělají).

(2) Analýza, interpretace a tvorba
V této etapě je třeba pracovat se získanými informacemi tak, abyste získali jasný obrázek o tom,
jaká je vaší výchozí pozice, tj. co nabízíte a co požadujete. Na základě získaných informací můžete
nastavit jednotlivé atributy zaměstnavatelské značky navazující na aktuální či budoucí strategii.
V této etapě vytvořte definici základních atributů značky, vypracujte „employment value proposition“, tj. konkrétní příklady chování, které jsou očekávány v kontextu nastavených hodnot značky.
Poté zahajte aktivity související s vyjádřením značky jako takové.

(3) Implementace a komunikace
Po jasné definici všech atributů značky je možné přistoupit k prvnímu použití v praktickém životě.
Nezapomeňte, že v nových atributech a hodnotách je nutné komunikovat pouze to, co můžete sku-
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Posledních dvacet let bylo možné sledovat nárůst „značky“ jako centrálního konceptu
v organizacích i ve společenském životě. Vychází sice z marketingu, nicméně v poslední
dekádě zaznamenal výrazný posun i do řízení lidských zdrojů. V nedávném období byl
pro nás jakousi jistotou při boji s velice náročným trhem práce, který se vyznačoval
výrazným nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil, vysokými požadavky kandidátů
i neustále přicházejícím investory budujícími další pracovní příležitosti. Silná značka byla
chápána jako magický nástroj napomáhající vítězit, dovolte mi říci, ve „válce talentů“.

tečně poskytnout. Jedná se o ty skutečnosti, které zaměstnanci mohou ocenit a věřit v ně. Stejně
je třeba vzít v úvahu kandidáty, neboť sliby a proklamace hodnot by měly souhlasit s tím, co v procesu náboru a výběru zažili.
Nové hodnoty a další atributy nejprve implementujte do procesu náboru a adaptace; naopak
na aktuální zaměstnance zaměřte interní komunikaci. Upravte také materiály a nástroje externí
i interní komunikace a klaďte důraz na podporu nových hodnot ze strany managementu.

(4) Měření, údržba a optimalizace
Jak sám název etapy napovídá, jejím cílem je zjistit posun značky či její hloubky a získat informace o nutných korektivních aktivitách. Lze k tomu využít interních anket zaměřených na značku či
průzkumu externích očekávání. Pracujme s daty vztahujícími se k náboru a výběru a také setrvání
v pracovním poměru.
V procesech řízení lidských zdrojů se aspekty značky promítají zejména do procesů (1) náboru
a výběru, (2) adaptace, (3) interní komunikace, (4) řízení výkonnosti a odměňování, a (5) vzdělávání, rozvoje a řízení kariéry.

Proč se vůbec věnovat tvorbě
a systematickému budování značky?
Jak jsme již uvedli, značkou se zabýváme z pohledu zaměstnavatele nejen z hlediska konkurenčního působení na trhu práce, ale také z pohledu dalších aspektů řízení lidských zdrojů: zejména loajality, zapojení zaměstnanců a jejich motivace k setrvání. A právě v tomto období může silná
a správně zacílená značka napomoci ke zvýšení výkonnosti organizace prostřednictvím zapojení
a loajality zaměstnanců a doplnění týmů, resp. obsazení klíčových pozic, o nové zaměstnance.
Iva Bursová
HR manager, s.r.o.
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