
GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, 
OKTATÁS, KÉPZÉS 

A tehetségkereséstől a tehetségcsiszolásig 

A munkaadók ma már nem elégszenek meg azzal, hogy egy állást 
betöltöttek, hanem tudni akarják azt is, hogy a jelöltek és a vezetők 
elégedettek-e. Egyre inkább élesedik a vállalatoknak a legjobb feje-
kért folyó versenye. A Deutsche Post éppen ezért alkalmazza a 
„Munkáltató márkázását” (Employer Branding). 
 
Tárgyszavak: toborzás; állásbörze; tehetségkutatás; márkaimázs; 

kommunikáció. 

Bevezetés 

Nem kizárólag az USA-ban tapasztalható, hogy topmenedzserek 
hátat fordítanak munkaadójuknak. Az európai munkaerőpiac is túlfűtött. 
Következmény: Ha egy jó nevű cég alkalmazottja profilját felviszi egy in-
ternetes állásbörzére, jó az esélye arra, hogy rövid idő alatt állást kap. 

A SAP konszernnél a topmenedzsmenthez tartozók 2000-ben bekö-
vetkezett „tömeges” távozása mélyreható változásokat eredményezett a 
konszern személyzetmenedzsmentjében. A cég ma már nem elégszik 
meg azzal, hogy egy állást betöltött. A személyzetisek legkésőbb 7 nap-
pal a felvétel után megkérdezik az új munkatársat, mennyire volt elége-
dett vagy elégedetlen a munkaerő-toborzás menetével, de megkérdezik 
az őt foglalkoztató vezetőt is. Ezeknek az interjúknak az eredményei be-
kerülnek egy adatbankba és a személyzetisek számára a további javítá-
sok alapjául szolgálnak.  

Az üres állások bejelentése 

Ezeket az intézkedéseket szerteágazó elemzés előzte meg, amihez 
a SAP igénybe vette a frankfurti Promerit AG tanácsadóit. A tanácsadók 
a személyzetisekkel közösen elemezték a hibákat. Ennek során megál-
lapították, hogy a munkaerő-toborzók nem fordítottak időt arra, hogy a 
legjobb jelöltekkel hosszú távon ápolják a kapcsolatokat. A munka első-



sorban abban merült ki, hogy a munkaköröket akkor töltötték be, amikor 
az üresedést bejelentették. A technika is sok kívánnivalót hagy még hát-
ra. Az eltérő toborzási rendszerek megnehezítették a vezetők és sze-
mélyzetisek közötti információcserét. A munkatársak felvétele inkább he-
lyi ügy volt. Ez már nem felelt meg a SAP-nak, hiszen végül is az egész 
világon vannak munkatársai és ügyfelei. 

A következő hónapokban a vezetés teljesen átalakította a személy-
zeti munkát. Ma már nem az a cél, hogy képzett jelöltekre vadásszanak, 
ha egy állást be kell tölteni, hanem az, hogy tehetségeket gyűjtsenek 
azért, hogy minden feladatra rendelkezésre álljon megfelelő munkaerő. 
Ebben a tekintetben tehetség minden személy, aki ismeretei, képességei 
és erőkifejtése alapján hozzájárul a vállalat értékteremtéséhez. 

Így a fogalom alapjában véve független a hierarchiától és munkakör-
től. Ez rendszerint a személyzetnek az a 30–40%-a, aki a vállalatot 
előbbre viszi. Ehhez jönnek azok a külsősök, akiktől sajátos profiljuk 
alapján várható, hogy ehhez a 30–40%-hoz tartoznak majd, ha már a 
vállalatnál dolgoznak.  

Ebben az összefüggésben a munkatársakkal folytatott évenkénti 
beszélgetések további jelentőségre tettek szert. Egy üzleti egység veze-
tői összeülnek, megvitatják ezeknek a beszélgetéseknek az eredményeit 
és felteszik a kérdést:  

– Kik a legjobbak?  
– Kit teljesítenek átlagon felül?  
Itt két kritérium a döntő:  
– a teljesítmény és  
– a képesség. 
A személyzetisek kidolgozták a személyzetfejlesztés irányelveit is 

és ezt bedolgozták a vezetési alapelveket tartalmazó kötelező szabály-
zatba.  

Cél: belső munkatársakkal szemben külsősök ne juthassanak 
előnyhöz. Ezeket az intézkedéseket a munkatársak rendszeres megkér-
dezése egészíti ki: rákérdeznek a felettesek vezetési magatartására, a 
munkahelyi légkörre és a munkatársak motivációjára. Az eredmények 
nem tűnnek el a fiókokban. Gyakran megbeszélik őket és a megbeszélé-
sek eredményeiből intézkedéseket vezetnek le. 

Az átalakítás során a SAP arra törekedett, hogy toborzási szoftverjét 
korszerűsítse és világviszonylatban egységes gyakorlatot alakítson ki. A 
szakmai tapasztalattal rendelkező pályázók egy külön adatbankba kerül-
nek és a legérdekesebb jelölteket választják ki. A toborzással kapcsola-
tos munka egy részét a SAP áthárítja a pályázókra. A vezetők így inten-

 



zívebben tudnak foglalkozni az erősen körüludvarolt jelöltekkel. Ennek 
az intézkedésnek nemcsak a körüludvaroltak örülnek, hanem azok is, 
akik nem rúgnak labdába. Gyors és kötelező érvényű döntést kapnak, 
így egyrészt nem érzik magukat becsapottnak, másrészt pedig ez az el-
járás erősíti a vállalat mint vonzó munkaadó imázsát.  

A szoftver segít a személyzetiseknek az időbeosztásban és jól elő-
készített interjúk lefolytatásában. Mivel a rendelkezésre álló forrásokat 
így célirányosan és hatékonyan hasznosítják, csökkennek a fejvadász-
okra, álláshirdetésekre és internetes állásbörzékre fordított kiadások. 
Még nagyobb lehetne a hatás az opportunitás-költségeknél, tehát azok-
nál a költségeknél, amelyek a munkakör nem megfelelő betöltése miatt 
merülnek fel. 

Ehhez jön egy karrierportál felépítése, amihez a konszernnél min-
den munkatárs hozzáfér. Cél: a munkatársak specifikus képességeiket 
könnyebben hasznosíthassák és fejleszthessék a vállalaton belül, és ne 
essenek olyan kísértésbe, hogy a vállalaton kívül keressenek új kihívá-
sokat. 

A képességek rögzítése 

Mindez nagyon technikainak hangzik, de nem az. A cél elsősorban a 
hozzáállások és folyamatok megváltoztatása. 

Az olyan erősen növekvő vállalatoknál, mint a SAP a merev struktú-
rák és karrierpályák alapján történő személyzettervezés már rövid idő 
után ostobaságnak bizonyulna. A növekedési dinamika hozzáértés-
kompetenciamodellen alapuló tervezésre kényszerít. Végső soron az a 
cél, hogy a konszernstratégiához illeszkedő hozzáértés-/kompetencia-
modellt fejlesszenek ki. Ehhez a stratégia megvalósításához szükséges 
szakértelmet és kompetenciákat vetik össze a meglévőkkel.  

Ebben az értelemben szakértelem vagy képesség mindaz a képesí-
tés, amit valaki képzéssel vagy továbbképzéssel megszerzett. Ide tar-
toznak az idegen nyelvek vagy számítógépes ismeretek. Kompetencia 
minden olyan tulajdonság, ami a jellemen, élet- és szakmai tapasztalato-
kon alapszik.  

Ezeket csak viszonylag munkaigényes felméréssel lehet rögzíteni és 
mérni. Egy hozzáértés-kompetenciamodell maximum 15 kompetenciát 
és 30 szakértelmet tartalmazhat. A minden egyes munkatársra részletes 
követelményeket tartalmazó végtelen felsorolások nem használhatók a 
tehetségmenedzsmentre, mert megakadályozzák a szükséges csoporto-
sításokat. A vállalatok többségénél a személyzettervezés költségvetés-



orientált, adminisztrálandó tevékenységet képvisel. A tehetségmenedzs-
ment ezzel szemben olyan tervezést igényel, ami a szükséges szakérte-
lemhez és kompetenciákhoz igazodik éspedig költséghelyekhez való 
konkrét hozzárendelésektől, ideális esetben a közvetlen személyzet-
igénytől független. Ennek során fontos szempont a lemondás a merev 
állásprofilok alkalmazásáról. Példa: tipikus szoftverfejlesztő nincs. Min-
den fejlesztő teamnek egymást kiegészítő képességekkel rendelkező 
munkatársakra van szüksége.  

Profilok tárolása 

A SAP-nál a tehetségmenedzsment további eleme a tehetség-pool. 
Ebben az intelligens felépítésű adatbankban profiljaikkal és karrierprefe-
renciáikkal egyaránt lehet regisztrálni a munkatársakat és az érdekes 
jelölteket. A SAP itt tárolja a pályázatokból vagy értékelésekből eredő 
információkat is. Ezekhez az adatokhoz a döntéshozók a konszern bár-
mely területéről bármikor hozzáférhetnek. Kellemes mellékhatás: feles-
legessé válik a vak pályázatok munkaigényes átnézése és elosztása. 
Csökken a munkaerő-toborzók, vezetőfejlesztők és felettesek terhelése. 

Perspektívák megnevezése 

A tehetség-menedzsment a befelé látást is élesebbé teszi. Végeze-
tül mindenki tudja, hogy messzemenően intelligensebb és olcsóbb a ki-
emelkedő munkaerőt a cégnél megtartani, mint keresni és fejleszteni. 
Mégis éppen a nagy teljesítményt nyújtó és képzett munkatársak érzik 
úgy, hogy nem eléggé támogatják őket, és új perspektívákat keresnek a 
vállalaton kívül. Az ilyen megtévesztést az átlátható belső álláspiaccal 
lehet a legjobban elkerülni. A SAP ezenkívül tanácsadókat állít tehetsé-
gei mellé. Ezek a tanácsadók a hivatásukkal kapcsolatos minden kér-
désben segítenek a munkatársaknak. 

Döntő jelentősége van a klasszikus személyzeti marketing továbbfej-
lesztésének is. Az ok: az imázshirdetések, végzősök állásbörzéin való 
részvétel és hasonló intézkedések hatótávolsága nagyon kicsi és nem 
épülnek be közvetlenül a munkaerő-toborzásba. A SAP itt olyan eszközö-
ket választ, amiket egyesek a vevőkapcsolati menedzsmentből ismernek. 
A szoftverrel támogatott vevőkapcsolati menedzsmenthez hasonlóan ezek 
az eszközök is lehetővé teszik a kapcsolatok kiépítését és ápolását az ér-
dekes szakemberekkel és menedzserekkel – még akkor is, ha a kiszemelt 
még nem szándékozik változtatni. Így lehetőséget kapnak arra, hogy a 

 



konkurencia számára külföldön dolgozó menedzsernek ajánlatot tegye-
nek, ha vissza akar térni és vállalatánál nem talál vonzó pozíciót. 

Németországban csökken a végzősök száma, és egyidejűleg romlik 
a képzés minősége. Így a vállalatok számára egyre fontosabb lesz, hogy 
helyt álljanak a tehetségekért folyó háborúban. Időben meg kell határoz-
ni személyzetigényüket, a megfelelő tehetségeket meg kell nyerni és fő-
leg hosszú távon magukhoz kell kötni őket.  

Sok a behozni való a munkatársak ösztönzésében és megkötésé-
ben is. A Gallup „elkötelezettség-indexe” szerint: a német munkaválla-
lóknak csak 12%-a lojális munkaadójával szemben, 70% az „előírások 
szerint” végzi munkáját és 18% már magában felmondott. Ez a tenden-
cia növekszik. A vonzó, a célcsoportok számára fontos és a toborzáspia-
con tartósan differenciáltan ható munkaadópiac, ami azonban egyidejű-
leg a vállalaton belül identitást adó és motiváló erőt is kibontakoztat, 
ezért igazi érték a tehetséges munkatársak megnyeréséhez, motiváció-
jához és kötődéséhez.  

Az „munkaadó márka” fogalom először a davosi Világgazdasági Fó-
rumon hangzott el: Mivel a humántőke a shareholder value megteremté-
séhez egyre fontosabb, a csúcsvezetésnek a fogyasztási javak piacához 
hasonlóan ki kell fejleszteni azokat a „munkaadó márkákat”, amelyek 
vonzzák a legjobb tehetségeket. 

Külső márkateremtés 
A Deutsche Post World Net (DPWN) felismerte, hogy a vállalat sike-

re szempontjából mennyire fontos a megfelelő tehetségek megnyerése 
és megkötése. Vállalati alapszabályában rögzítette: „A kiváló emberek 
sikerünk kulcsát jelentik... Alapvető feladatunk, hogy az ilyen alkalmazot-
takat hosszú távon vonzzuk, fejlesszük és megtartsuk.” Ennek a feladat-
nak a megvalósítása elsősorban a meglévő munkaadóimázs kiélesítését 
követelte meg. Ennek során a célcsoport szempontjából fontos, hiteles 
és differenciáló munkaadói márkaidentitás képezte annak bázisát, hogy 
a DPWN-t és szolgáltatásmárkáit, a Deutsche Post-ot, DHL-t és 
Postbank-ot a keresett tehetségek számára célirányos személyzeti mar-
keting intézkedésekkel vonzó munkaerőként profilírozza. Az új munka-
adói márkaidentitás koncepciója három, a siker szempontjából kritikus 
meghatározót foglal magában: 

1. Fontosság a pályázók célcsoportja számára 
A DPWN-konszern és szolgáltatásmárkái kiképzendő személyeket, 

főiskolát végzetteket, fiatal szakembereket és MBA-végzettséggel ren-



delkezőket keresnek. Igényeik és a munkaadóval szembeni elvárásaik 
sokfélék és egyértelműen eltérőek. Ezért a DPWN először primer és 
szekunder tanulmányok alapján olyan célcsoport-preferenciákat határo-
zott meg, mint a szállítási és logisztikai ágazat vonzereje, kívánatos in-
formációforrások és a munkaadó megválasztásának fő indítékai. A mun-
kaadói márkaidentitásban főleg a fő indítékokat kell figyelembe venni és 
saját magukat egy négy mezős mátrix alapján kemény/puha munkaté-
nyezők, valamint munkakör-/vállalatspecifikus vonzerő kritériumok sze-
rint csoportosítani (1. ábra). 
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• méltányos fizetés • a vállalat piacvezető pozíciója 
• képzési és továbbképzési 

programok 
• az ágazat vonzereje 
• biztos munkahely 

• előmeneteli lehetőség • innovációs erő 
• rugalmas munkaidőmodellek • vonzó helyszín 
• nemzetközi karrieresélyek • a termékek minősé-

ge/vonzereje 

• a feladatok sokfélesége • a márka vonzereje 

pu
ha

  
m

un
ka

té
ny

ez
ők

 

• kihívást jelentő feladatok • a munkaadó hírneve 
• gyors felelősségátvétel • a vállalat információs  

és kommunikációs politikája • munkaklíma/vezetési stílus 
• jó karrierreferencia • a munka élvezet 
• vállalati kultúra • inspiráló kollégák 

• munkaidő és szabadidő 

az állás vonzereje a vállalat vonzereje 

1. ábra Mennyire erős a munkaadói piac? 
 

2. Versenyt differenciáló pozícionálás 

A versenykommunikáció vizsgálatához a DPWN a meglévő pozício-
nálási rések azonosítása előtt először a személyzeti marketing fontos 
konkurenseit határozta meg. A versenykörnyezet itt a szállítási és logisz-
tikai ágazat munkaadói mellett magában foglalta más ágazatok csúcs-
munkaadóit is, mivel éppen a magasan képzett pályázók esetében a bi-
zonyos állásprofilokra koncentrálás erősebb, mint a kiválasztott ágazatok 
meghatározása. Mivel majdnem minden versenytárs nemzetköziséget, 
feladat-sokféleséget vagy képzési és továbbképzési lehetőséget kom-

 



munikál, ezek a haszonígéretek nem kínálnak elég differenciálási lehető-
séget. Ezzel szemben pl. a „vállalat piacvezető állásai” vagy az „innová-
ciós erő” olyan pozícionálási résnek bizonyult, ami felhasználható a fon-
tos versenytársaktól való elhatárolásra. 

3. Tartósság márkaimázzsal és valóságos kínálatokkal 

A vevőkkel és potenciális pályázó-célcsoportokkal szembeni egysé-
ges vállalatkép megteremtéséhez döntő a márka- és toborzáskommuni-
káció hatékony összhangja: ha a személyzeti marketing-kommunikációt 
a márkakommunikációtól függetlenül fejlesztenék, nem volna hatékony 
és ezenkívül gyengítené a hitelességet a potenciális és meglévő munka-
társakkal szemben. A DPWN ezért különös figyelmet fordított arra, hogy 
a meglévő márkaértékek tükröződjenek az új munkaadó-piaci identitás-
ban. Így pl. a DHL-nél a munkaadói pozícionálás nagyban tükrözi a „glo-
bális szereplő” márkaerősséget. 

Annak érdekében, hogy elkerüljék a kommunikált szolgáltatás–
ígéret és a tényleges szolgáltatás–teljesítmény közötti diszkrepanciát, a 
kommunikált munkaadó-pozícionálást ezen túlmenően megfelelő tényle-
ges kínálatokkal kell alátámasztani. A DPWN-nél így pl. a toborzási 
imázshirdetés központi haszonígéretet – „Csatlakozz hozzánk a világel-
sővé váláshoz vezető úton!” – a potenciális munkatársakkal szemben a 
konszernsiker aktív együttes alakításával kapcsolatos sokoldalú feladat-
területek váltják ki. Ezzel a DPWN elkerüli, hogy a kommunikációban 
többet ígérjen. Ehelyett a tartósan hiteles munkaadóimázs felépítését 
választja. 

A célcsoport- és versenyelemzés, valamint a személyzeti marketing 
márka- és kínálatkommunikációval történő kiegyenlítésének eredményei 
a DPWN új toborzás-imázshirdetésében csapódnak le, aminek központi 
haszonígérete, valamint az „esélyekkel tele világ” ígérete a különböző 
célcsoportoknál a megkérdezéses interjúk keretében nagyon jó ered-
ményt ért el. Az új márkaidentitás megvalósítása továbbra is a „vonal fe-
letti” intézkedések, mint álláshirdetések és brosúrák, valamint „vonal 
alatti” intézkedések, mint online karrierportál vagy vásári részvétel ki-
egyensúlyozott keverékén keresztül valósul meg. 

Belső márkateremtés 

A legprofesszionálisabb külső márkateremtés is hatástalan marad, 
ha az új munkatársak a vállalathoz történő belépéskor nem találják meg 



a munkaadói márka ígéretét és elmarad a kezdeti lelkesedés. A nem 
motivált munkatársak, főleg a szolgáltatási ágazatban, igazi veszélyt je-
lentenek az üzleti sikerre, mivel az ügyfelek gyakran a márka megsze-
mélyesítőjének tekintik őket. A belső munkaadói márkateremtésnek köz-
ponti jelentősége van az új munkatársak megnyerésének és betanításá-
nak – a meglévő munkatársak fejlesztéséhez és vállalathoz kötéséhez 
viszonyított – magas költségvonzata miatt is.  

Az utóbbi időben a munkatársak vezetésénél a figyelem gyakran a 
mennyiségi forgalmi célokra irányult: sok vállalat megpróbálta munkatár-
sainak termelékenységét egyedül kívülről jövő motivációs tényezőkkel 
fokozni – az alap- és biztonságigények figyelembevételével. Az eredmé-
nyek azonban gyakran elmaradtak a várakozások mögött: főleg azoknál 
a vállalatoknál, amelyeknél a közelmúltban több átszervezés és változta-
tás volt, a szokásos ösztönzők, mint munkahelyi garancia, fizetéskorrek-
ció vagy eredményorientált ösztönzőrendszerek mint magányos intézke-
dések egyre inkább meghiúsultak. Legkésőbb a következő átszervezés 
valósága túlhaladja őket és cserélhetőségükben a vállalathoz tartozás 
ellenkezőjét, nevezetesen a „szakmai zsoldosságot” segítik elő. Sikere-
sebbek azok a törekvések, amelyek arra irányulnak, hogy a vállalatot be-
felé is igazi márkává tegyék, tehát a munkatársak azonosulását és sze-
mélyes elkötelezettségét fokozzák. Ez a vállalathoz tartozás, elismerés 
és önmegvalósítás iránti belső igények megszólításával sikerülhet. 

A 3M-nek az az elképzelése, hogy a „leginnovatívabb és legkereset-
tebb szállító legyen”, valamint annak vállalati értéke, hogy „büszkék arra, 
hogy a vállalathoz tartoznak” célirányosan a munkatársaknak a vállalathoz 
tartozás iránti igényét szólítja meg. Az elismerés iránti igény viszont a 
munkatársaknak az értékbecslés iránti igényét jelzi, akár kívülről a vevők 
és közvélemény, vagy belülről a vezetés részéről. Egy tanulmány szerint 
a felső vezetőknek a munkatársak személye és munkája iránti érdeklődé-
se a munkatársak elkötelezettségének fő hajtóereje. A Gallup Intézet sze-
rint viszont a munkatársaknak csak egyötöde részesül a vezetők részéről 
elismerésben. Ebben a kérdésben példaként lehet említeni az Estee 
Lauder kozmetikai konszernt: kikérik a munkatársak véleményét és a ve-
zető csak moderátorként jelenik meg. A munkatársak önmegvalósítás 
iránti igényét a maximális rugalmasság biztosításával elégítik ki. 

Alkalmas kommunikációs intézkedések 

A belső munkaadó márka nem lehet üres szó, a munkatársaknak 
hihetően kell azt megélni. Erre nem elegendőek a hagyományos belső 

 



kommunikációs intézkedések, inkább a kommunikációs és magatartási 
intézkedések kombinációja, valamint a pozícionálásnak a fő folyamatok-
ban és szervezeti struktúrákban való visszatükrözése ésszerű és ideális 
esetben egy változásmenedzsment folyamatnak kell hozzá csatlakozni. 
A megfelelő belső kommunikációs eszközök kiválasztásának kritériumai 
a munkatársak elérhetősége mellett az identitást adó platformként való 
alkalmasság, valamint az érzelmi hatóerő. A tömegmédiás kommuniká-
ciós eszközök mellett, mint vállalati újság, plakátok, brosúrák vagy intra-
net, központi szerephez jutnak az olyan intézkedések is, mint esemé-
nyek vagy a munkatársakkal folytatott beszélgetések. Ennek során első-
sorban a vezetőknek és a személyes beszélgető partnereknek van fon-
tos szerepe, akik a munkaadói identitást mindennapi értékkonform cse-
lekvéssel élik meg és erősítik. 

Végezetül a folyamatoknak és szervezeti struktúráknak a pozícioná-
lás teljesítésére kell irányulni. A csapatszellemre és innovációra irányuló 
vállalati értékhez hasonlóan például a Gore-Tex messzemenően hierar-
chiamentes, mátrix formátumú projektszervezetet követ. Ez lehetővé te-
szi a projekt különböző résztvevői között a közvetlen kapcsolatot és így 
nagyban hozzájárul a csapatszellem megvalósulásához. A 3M viszont az 
„innováció” és az „egyén tisztelete” értékeket megfelelő folyamatstruktú-
rákkal valósítja meg és kutatóinak lehetővé teszi, hogy munkaidejük 
15%-át általuk kiválasztott projektekre fordítsák. 

Tekintettel a képzett vezető-utánpótlásért és a motivált munkatársa-
kért folyó fokozódó versenyre egyértelműen kifizetődik a befektetés, mint 
a kifelé és befelé irányuló munkaadói piac. Aki azonban már pozícioná-
lási és változásmenedzsment projektekkel foglalkozik, az tudja, hogy az 
elemzéstől a megvalósításig szükséges munkalépések időigényesek. 
Ezért a következő konjunktúrafellendülés kezdetén főleg azok a vállala-
tok fognak profitálni, akik már most következetesen befektetnek külső és 
belső munkaadó-márkájukba. 
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