
VÁLLALATI MUNKASZERVEZÉS 

A tehetségek felkutatása  
és megtartása 

A tehetségekért folytatott következő harcra való felkészülés jegyé-
ben, a vállalatok új módszereket dolgoznak ki a személyzetfelvétel 
terén, köztük a „Talent Relationship Management”-et. A fel nem vett, 
de ígéretes jelöltek adatait adatbankban tárolják, és folyamatos kap-
csolatot tartanak velük. A megszerzett tehetséges munkaerőt meg-
becsülik, és igyekeznek a vállalathoz kötni. 
 
Tárgyszavak: humán tőke; életciklus; marketing;  

emberi erőforrás; tehetség. 

Bevezetés 

A nagy és vonzó munkáltatók az interneten tökéletesítik humánerő-
forrás-menedzsmentjüket. Változóban van a nagyvállalatok szervezeti 
felépítése, egyre gyakrabban igazodik a munkatársak életciklusához 
(humán tőke életciklus), fejlődéséhez a belépéstől kezdve a vállalattól 
való távozásig. A vállalat szervezeti egységeinek a kialakítása az életcik-
lus fázisainak felel meg. Azonban megválaszolatlanok maradnak a válla-
lati kultúra és stratégia olyan kérdései, mint a motiváció, elkötelezettség, 
lojalitás. Az elbocsátási hullámok, fúziók, átszervezések, kommunikációs 
és vezetési hibák elbizonytalanítják az alkalmazottakat, és a legjobbak 
csak a legközelebbi alkalmat várják az állásváltoztatásra. A konjunktúra 
megélénkülésével azonban a munkaerőpiacon ismét kiéleződik a ver-
seny a legjobbakért. 

A személyzeti marketingtől a tehetséghez  
fűződő kapcsolat kezeléséig (Talent Relationship 
Management = TRM) 

A személyzeti marketing fogalmának egyszerű meghatározása „ke-
resletet teremteni” a vállalat álláskínálata iránt, ez azonban reagálás és 
nem stratégia. A modern személyzeti marketing célcsoportjai a „tehetsé-

 



gek”, és ezek érdekében átveszi a piacalakító szerepet, ami annál haté-
konyabb, minél intenzívebb a kapcsolata a tehetségekkel. A TRM továb-
bi funkciója a jelenlegi hiányosságokból adódik, mint a munkaerőpiac in-
gadozásaihoz való rugalmatlan igazodás és az állásváltoztatást tervező 
munkaerő nem hatékony kiszűrése. Ezen túlmenően a TRM-nek elő kell 
segítenie a pályázókról szóló információk hatékony megőrzését a mun-
kaerő-felvétel egész folyamatában. A stratégiai személyzeti marketing 
számára a TRM egyszerre lehetőség és szükségszerűség, hogy feladat-
körét jelentősen kibővítse. A külső célcsoportok mellett a belső célcso-
portokat is a figyelem középpontjába kell állítania ahhoz, hogy a keresle-
tet és kínálatot egyensúlyba tudja hozni. 

A TRM a munkaerő-felvétel  
folyamatában 

Gyakran előfordul, hogy a vállalat kénytelen elutasítani egy álláske-
resőt, mert nincs számára megfelelő üres álláshely, de később hasonló 
állást írnak ki, amelyre sürgősen keresnek jól képzett munkaerőt. Ezért 
ésszerű, ha a jól képzett álláskeresők és az elutasított pályázók adatait – 
beleegyezésükkel – egy kapcsolattartási adatbankban tárolják, így a leg-
közelebbi személyzetfelvétel során már kéznél vannak ezeknek a jelöl-
teknek az adatai, és időközben személyes „párbeszéd-marketing” esz-
közökkel fenntartható az érdeklődésük. 

A TRM koncepció nem új keletű, a munkaközvetítők már évek óta 
alkalmazzák, de itt a pályázótól indul ki a kezdeményezés. További kü-
lönbség, hogy a munkaközvetítők önállóan, a vállalattól elszigetel- 
ten dolgoznak, míg a tehetségek adatbankját a vállalatok bevonják az 
álláskiírás folyamatába és az általános személyzeti marketing stratégiá- 
jába. 

A tehetségek adatbankja (talent pool) az első előfeltétele annak, 
hogy a pályázatmenedzsment rugalmasan tudjon alkalmazkodni a mun-
kaerőpiac ingadozásaihoz. A tehetségek adatbankja azonban nemcsak a 
pályázók adatbankjából áll, hanem kiegészül az érdeklődők adataival is. 
Az érdeklődők fogalma kiterjed a vásári kapcsolatokra, gyakornokokra, 
diplomázókra, továbbá a vállalat ügyfelei, részvényesei is potenciális ér-
deklődők lehetnek. Sőt, már a gyermekkorban kialakított vonzódás egy 
márkához befolyásolhatja később az elhelyezkedési döntést. A tehetsé-
gek adatbankjának kialakításakor el kell dönteni, hogy abban minimális 
ismertetőjegy (e-mail cím, végzettség, érdeklődési terület, rendelkezésre 
állás) legyen minél több érdekeltre, vagy átfogó ismertetés kevés sze-

 



mélyre. Utóbbi esetben a vállalat ezeket az ismérveket már egyeztetni 
tudja a kívánalmakkal, és megfelelés esetén meghívja az érdeklődőt a 
következő pályázati lépésre, ha az illető még érdekelt és még rendelke-
zésre áll. (Kockázatot jelent azonban, hogy minél több adatra terjed ki, 
annál nagyobb az ellenállás a regisztráltatással szemben, és annál in-
kább elavulhat az adatállomány.) 

A pályázatkezelő rendszertől a tehetségek tárházáig  
(Talent Warehouse) 

A TRM nem valósítható meg számítástechnikai támogatás nélkül. 
Az adatoknak jó minőségűeknek és kompatibiliseknek kell lenniük, hogy 
más vállalatokkal kölcsönösen kicserélhetőek legyenek. Ma már modern 
pályázatkezelő rendszerek (BMS – Bewerbermanagement-System) 
szolgáltatják a TRM és a tehetségtárház alapját. Ezek adatbankok, de 
rendelkeznek osztályozó és kiválasztó programokkal a megfelelő pályá-
zó kiválasztására, képesek kommunikációs folyamatokat irányítani és 
statisztikai funkciójuk alapján fontos mutatószámokat szolgáltatni a sze-
mélyzeti marketing részére. Egyes ilyen rendszerek nemcsak a vállalati 
pályáztatások lebonyolítását szolgálják, hanem egyéb szolgáltatásokat is 
nyújtanak a vállalati webhelyek számára, ezért megtették az első lépést 
a tehetségkapcsolati rendszerek felé. 

A legjobb üzleti gyakorlat átvétele  
a TRM számára 

A TRM-et ki kell egészíteni a CRM (Customer Relationship Manage-
ment – ügyfélkapcsolatokat kezelő rendszer) koncepciójával és gyakorla-
ti tapasztalataival. A CRM legsikeresebb területeit a csomagküldő-
áruház, hitelkártya-kibocsátók, könyvklubok mutatják az utat a sikeres 
ügyfél-kapcsolattartás felé. Hatékony párbeszéd- vagy direktmarketing, 
kiegészítve on-line analitikus feldolgozással: ez a közvetlen, tartós és 
tudás alapú ügyfélkapcsolat sikerének az alapja a fenti üzletágak eseté-
ben, és az lehet a kibővített TRM számára is. Azonban figyelembe kell 
venni a személyzeti marketing sajátosságait, mivel a munkatársak, pá-
lyázók és érdeklődők adatai még érzékenyebbek, mint az ügyféladatok. 
Különösen az elérhetőségi adatok vásárlásakor kell erre figyelemmel 
lenni, így pl. a megcélzott jelölttel az e-mail kapcsolat felvétele előtt fel-
tétlenül meg kell szerezni az illető beleegyezését. 

 



Párbeszédmarketing a kapcsolatok  
ápolásához 

A vállalatnak folyamatosan tartania és erősítenie kell a kapcsolatot a 
tehetségekkel, olyan eszközökkel, mint a születésnapi üdvözlések, válla-
lati információk megküldése, hozzáférés biztosítása az adatbankhoz, fó-
rumok, vásárlátogatás, üzemlátogatás szervezése, meghívás a vállalat 
által szponzorált kulturális- és sporteseményekre, tanácsadás stb. 

Az átfogó TRM mentális változási folyamatot  
igényel 

A vállalatoknak személyzeti marketingjükben stratégiaváltást kell 
végrehajtaniuk, fel kell oldaniuk az ismert ellentétet a központilag irányí-
tott személyzeti marketing és a többnyire decentralizált felvételi tevé-
kenység között. Nem elegendő a pénzügyi beruházás a jövőképes TRM-
rendszerbe és a párbeszédmarketing eszközeikbe, sokkal inkább szük-
séges a személyzetisek gondolkodásmódjának megváltoztatása. 

Tehetségekre vadászó cégek 

2004-ben már érezhető a munkaerőpiac megélénkülése, elsősorban 
az autóipar és beszállítói, valamint az információtechnológia és távköz-
lési iparág területén. Nő a kereslet a befektetési bankok és tanácsadó 
vállalatok részéről, ezek elsősorban pályakezdőket, esetenként kifejezet-
ten nőket vesznek fel. Az Accenture tanácsadó cég pl. 700 új álláshelyet 
kínál, informatikusok, elektrotechnikusok, üzemgazdászok részére, akik 
az ügyfeleknél új számítástechnikai rendszereket vezetnek be, éppen a 
személyzetfelvételi folyamat javítása érdekében.  

Korábban a pályakezdőknek terjedelmes elemzésekre és olyan 
koncepciókra kellett összpontosítaniuk, amelyekben az ügyfelek piaci 
pozícióját és stratégiai lehetőségeit mutatták ki. Ma már az ifjú tanács-
adókat sokkal inkább az új koncepciók megvalósításába vonják be. Ezért 
a pályázóktól egészséges gyakorlatiasságot várnak el, egy tanácsadó-
nak szakmailag és emberileg képesnek kell lennie arra, hogy pl. egy fél-
éven keresztül dolgozói teamet vezessen közvetlenül az ügyfeleknél. A 
kiemelkedő tehetségeket külföldi szemináriumokra vagy workshopokra 
küldik.  

Egyéb ágazatokban óvatosabbak a személyzetisek, csak akkor 
vesznek fel munkaerőt, ha feltétlenül szükséges, és ha az illető pontosan 

 



 

megfelel az adott pozíciónak. A pályázónak ezért önkritikusan meg kell 
vizsgálnia, hogy teljesíti-e az elvárásokat, és még tudatosabban kell ke-
resnie a megfelelő állást kínáló – lehetőleg neves és ismert – vállalatot. 

Az egyik információtechnikai tanácsadó és szoftvervállalat tulajdo-
nosa, vállalati részesedéssel jutalmazza legjobban teljesítő munkatársa-
it. Ezzel a vállalathoz köti és motiválja őket. Így olyan kiválóságokat is 
meg tud szerezni – pl. aki a műszaki egyetemen évfolyamának legjobb 
disszertációját írta -, akik a perspektíva szempontjából inkább valamelyik 
nagyvállalathoz szerződnének. A cég öt éven belül kétszeresére akarja 
emelni a forgalmát, ezért ez évben is egy tucat számítástechnikai szak-
embert vesz fel. 

Más ipari vállalatok jelenleg olyan tapasztalattal rendelkező szak-
embereket keresnek, akik a modern számítógépes rendszerek ismeretét 
hozzák magukkal, másrészt még elég nyitottak és rugalmasak ahhoz, 
hogy az ügyfelekkel tárgyaljanak vagy időnként azoknál a helyszínen 
dolgozzanak. Akik megfelelnek ezeknek a feltételeknek, változatos és 
érdekes feladatokat kapnak. De nem egyszerű ilyen szakembereket sze-
rezni. A Getrag hajtóműgyártó pl. gépész- és elektromérnököket keres, 
akikért a nagy autógyárakkal kell felvennie a versenyt. Azért, hogy a cég 
vonzó legyen, a mérnöknek nagyfokú szabadságot és önállóságot bizto-
sít a magas fizetés mellett. A belépők egy projektteam tagjaiként azonnal 
cégautót kapnak, nincs szigorú munkaidő-beosztás, a projekteket a mér-
nökök teljesen önállóan irányítják.  
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