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• Náklady na náborovou inzerci na významných 

portálech jsou vysoké, konkurence mezi inzeráty 

enormní. Oslovit vhodné uchazeče je proto čím 

dál tím obtížnější.

• Přestože je v důsledku recese na trhu velké 

množství volných lidí, těch talentovaných

 a motivovaných je málo a jsou to oni, kteří

 si vybírají toho správného mezi řadou 

zaměstnavatelů.

• Mnoho firem se potýká s fluktuací a nízkou 

angažovaností svých zaměstnanců.

• V konečném důsledku firmy čelí vysokým

 personálním nákladům.

Jaký vnímáme problém?
Mnoho firem trápí časová a finanční náročnost náboru zaměstnanců.
Necílená a firmu neodlišující náborová komunikace přivádí zástupy nevhodných uchazečů.
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• Talentovaní a motivovaní lidé si svého 

zaměstnavatele vybírají. Vytváříme proto

 takovou náborovou komunikaci, která dokáže 

firmu jako zaměstnavatele odlišit od konkurence, 

oslovit a zaujmout uchazeče.

• Ne každý talentovaný člověk má však potenciál 

stát se v konkrétní firmě angažovaným a loajálním 

zaměstnancem. Volíme proto takový obsah 

komunikace, který zaujme a přivede firmě 

uchazeče s odpovídajícími osobnostními

 charakteristikami.

• Náborovou komunikaci vnímáme jako výlohu, 

jejímž úkolem je nejen zaujmout, ale i 

zprostředkovat skutečné dění uvnitř firmy, umožnit 

uchazečům poznat firmu ještě dříve, než do ní 

fyzicky přijdou. Protože chceme správné 

uchazeče nejen oslovit, ale i získat, předkládáme 

jim v komunikaci autentický obsah.

• Komunikovanému obsahu dáváme ověřenou 

strukturu a funkční design

Jaké přinášíme řešení?
Tvoříme obsah komunikace, který dokáže oslovit a přivést ty správné lidi. Tomuto obsahu
dáváme ověřenou strukturu a funkční design. Vyrábíme kariérní weby a LinkedIn profily. 
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1. Tvorba atraktivního a opravdového
 obsahu komunikace

Do výlohy náborové komunikace firmy 

potřebujeme umístit atraktivní a opravdový obsah. 

V našem pojetí má obsah komunikace následující 

strukturu:

a) O co usilujeme a v co věřímě
• poslání společnosti a představení hlavních 

sdílených hodnot

b) Kdo jsme a co děláme
• stručné představení společnosti ideálně

 formou krátkého příběhu

• obor, činnosti, služby a produkty stručně 

c) Jak a čím žijeme
• zprostředkování firemní kultury

• fotografie z firemních pracovních i volnočasových 

akcí, videa

• představení pravidelných firemních akcí, rituálů

d) Proč být jedním z nás
• spředstavení parametrů jedinečnosti společnosti 

coby zaměstnavatele – hlavní důvody proč ve 

společnosti pracovat

e) Co u nás zaměstnanci získávají
• stručné představení benefitního systému, 

možností kariérního růstu a vzdělávání 

f) Nabídka volných pozic
• představení aktuálně volných pozic ve společnosti 

g) Koho hledáme
• popis osobnostního profilu správného uchazeče 

odpovídající firemní kultuře

2. Náborové inzeráty
Napíšeme vám vzor takového náborového 

inzerátu, který vás odliší od šedého průměru

a dokáže v enormní konkurenci na pracovních 

portálech vyniknout.

Ke standardnímu představení náplně práce, 

požadovaných kompetencí uchazeče a posky-

tovaných benefitů přidáme představení 

společnosti, jejího poslání, firemní kultury

a atraktivního příslibu, tedy hlavních důvodů

proč pro vaši společnost pracovat.

3. Kariérní web
Hlavním cílem kariérního webu, tak jak ho vidíme 

my, je umožnit uchazeči poznat firmu zblízka ještě 

dříve, než fyzicky vstoupí dovnitř. 

Usilujeme o to, aby si lidé vytvořili ke konkrétní 

firmě určitý vztah, případně, aby měli již na webu 

možnost odhalit, že svými osobnostními charakte-

ristikami do firemní kultury nezapadnou.

Tím, že do firmy přivedeme správné uchazeče 

nebo naopak odradíme ty nevhodné, ušetříme čas 

a peníze v následném přijímacím řízení.

4. LinkedIn
Tato profesionální sociální síť získává každým 

dnem na významu. Většina talentovaných lidí má 

zde svůj osobní profil, sdílí informace a inspirativní 

obsah. Firmy zde prezentují své vlastní profily

a headhunteři zde stále častěji hledají vhodné lidi 

na konkrétní pozice. Tato síť umožňuje i cílené 

kampaně na lidi určitých dovedností, zaměření

a zájmů. 

Vytváříme proto firmám profily na LinkedIn

a plníme je klíčovým obsahem, který

dokáže lidi na této síti zaujmout.

Co je součástí našeho řešení?
Naše řešení stojí na tvorbě atraktivního a opravdového obsahu,
náborovém inzerátu, kariérním webu a LinkedIn profilu.
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Jak probíhá realizace?
Neděláme reklamu,
ale důvěryhodnou
a opravdovou komunikaci.
Potřebujeme proto firmu
nejdříve poznat a pochopit
a teprve poté tvoříme.

1. Úvodní analýza

4. Sběr podkladů

2. Domácí úkol

3. Pracovní
setkání

5. Design
a tvorba obsahu

komunikace

6. Odsouhlasení
obsahu a designu

7. Programování
microsite

8. Založení
a naplnění LinkedIn

profilu 



Brand / Business / Design

1. Úvodní analýza
• Provedeme úvodní analýzu vaší stávající

 náborové komunikace – jejího obsahu, formy, 

designu používaných prostředků a kanálů.

• Napíšeme stručnou hodnotící zprávu.

2. Domácí úkol
• Zadáme vám k zodpovězení soubor otázek 

zaměřených na klíčové prvky nabídky

 a představení společnosti jako zaměstnavatele.

• Odpovědi  na tyto otázky jsou důležitým vstupním 

podkladem pro pracovní setkání.

3. Pracovní setkání
 Tříhodinová pracovní schůzka, jejímž cílem

 je formulovat (alespoň v bodech) odpovědi

 na tyto základní otázky:

• Kdo jsme a o co usilujeme?

• V co věříme?

• Jak žijeme? 

• Proč být jedním z nás?

• Koho hledáme – jaký má být a co má umět?

• Koho určitě nechceme?

• Co naši zaměstnanci získávají?

• Co má uchazeč udělat, aby se stal

    jedním z nás?

• Jakým jazykem mluvíme?  

4. Sběr podkladů
• Klient předá (umístí ve sjednaném on-line 

prostředí) obsah komunikace – texty, 

fotografie, videa, infografiku a případné další 

grafické prvky, ze kterých posléze vznikne

 obsah náborové komunikace.

• Podklady klient předává v předem

 definovaném členění, které umožní snadno

 s nimi dále pracovat.

• Klient předá logotyp, grafický manuál

 a případně další korporátní grafické prvky

 a styly ve formátu umožňujícím pracovat

 s nimi dále v oblasti grafického designu a DTP.

5. Design a tvorba obsahu komunikace
• Vycházíme ze strategie sjednané s klientem

    na úvodním setkání a pracujeme s klientem 

dodanými podklady.

• Z dodaných podkladů vyberem ty klíčové, které 

zařadíme do obsahu náborové komunikace.

• Napíšeme texty hlavních titulků a úvodních 

odstavců jednotlivých kategorií webu.

• Napíšeme typický náborový inzerát – přeformu- 

lujeme jeden stávající náborový inzerát společnosti.

• Vytvoříme strukturu a design kariérního webu 

(microsite) v souladu s korporátním designem 

společnosti.

6. Odsouhlasení obsahu a designu
• Předložíme klientovi k odsouhlasení strukturu

a design kariérního webu, textový obsah webu

a návrh textu náborového inzerátu.

7. Programování microsite 
• Po odsouhlasení obsahu a designu naprogramu-

jeme microsite a naplníme ji kompletně odsou-

hlaseným obsahem (texty, fotografie, videa).

• Předložíme klientovi k otestování a finálnímu 

odsouhlasení.

8. Založení a naplnění LinkedIn profilu 
• Založíme klientovi firemní profil na síti LinkedIn.

• Tento profil naplníme základním obsahem,

 který svým rozsahem odpovídá charakteru této 

sociální sítě a který vybereme z rozsáhlejšího 

obsahu kariérního webu.

• Předáme klientovi přístupové údaje

 umožňující profil administrovat.

Jak probíhá realizace?
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Jaký je hlavní přínos, který získáte?
Vyšší efektivita náborové komunikace – získáte rychleji více správných uchazečů

Jaká je cena?
Cena za realizaci v základním výše specifikovaném rozsahu
činí 85.000 Kč bez DPH. Uvedený rozsah lze rozšířit o celou řadu užitečných
nadstaveb, které jsou předmětem osobní dohody.

Kontakty
BRANDBAKERS, s.r.o.
Nad Rokoskou 2a

Praha 8 - Libeň, 182 00

www.brandbakers.cz

Petr Hovorka
Mob.: (+420) 602 271 011                                                                            

E-mail: petr.hovorka@brandbakers.cz

Jiří Landa
Mob.: (+420) 734 15 85 85

E-mail: jiri.landa@brandbakers.cz


