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Ötödik alkalommal rendeztük meg az MPRSZ Employer Branding Tagozatának operatív ülését.    

Résztvevők:   PROVIDENT, SPAR, EGIS, OTP, BUNGE, TELEKOM, MERCEDES-BENZ,  

TELENOR, GROUPAMA, GE, PEPSICO, BDO  

Kádár Balázs/ MPRSZ EB tagozat-elnök, Takács Szabolcs, MPRSZ EB stratégiai tanácsadó 

 

Nyári szünet előtti utolsó összejövetelünk fő témája az Employer Branding folyamathoz kapcsolódó 

mérhetőség kérdésköre volt. Megvizsgáltuk, hogyan lehet mérhetővé tenni a munkáltatói márkaépítés 

folyamatát, mely mutatók, KPI-ok írják le leginkább az eredményeket.  

Az operatív ülés tartalmának rövid szakmai összefoglalója:  

- Az EB vállalaton belüli megítélését és gazdasági hasznának láthatóvá tételét segítik a KPI-ok 

 

- Fontos az alap mutatók meghatározása és az adott helyzetben való lemérésük. Az alap státusz, 

mint kiinduló pont után elengedhetetlen a rendszeres mérés, amelynek adataiból a következő 

hónapok után már tendenciákat figyelhetünk meg.  

 

- Az általános munkaerőhiány miatt a HR egyik legfontosabb mérőszámát a vállalatok aktuálisan 

a következőkre összpontosítják:  

• fluktuáció - általános %, minőségi felvételek (munkaviszony hossza összevetve 

a fluktuációval), pályázatok száma, pótlás ideje (time to hire), visszamondások 

aránya, toborzási költségek alakulása (cost per hire, illetve össz. hirdetési ktg, 

kiválasztási tesztek, AC-k – budget) 

 

- Egyéb ajánlott toborzás / kiválasztáshoz kapcsolódó mutatók: 

• belső ajánlások számának és beválásának alakulása 

• belső mozgások alakulása (karrierlépcsők vertikális vagy horizontális irányba) 

 

- Természetesen ez csak egy HR folyamat és a mérhetőséget ki kell terjeszteni egyéb HR szakmai 

részterületekre is. Ehhez nyújt segítséget az alábbi kapcsolódó 2 fontos témakör: 
 

� dolgozói elégedettségi vizsgálat eredményei 

� megtartás növelése – engagement intézkedések 

 

- Ugyanilyen lehetőség a képzések, fejlesztések mutatóinak folyamatos mérése 

- Employer Branding szempontból a cég általános arculatát, fejlődését is mérnünk kell, melyben 

segítséget adhatnak olyan elemek, mint pl. a stratégiával való azonosulás, illetve a vezetői index 

megítélése a munkavállalók részéről. 
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- A munkáltatói márkaépítés belső kommunikációs oldalát figyelembe véve a teljesség igénye 

nélkül az alábbi lehetőségeket is megvitatottuk a szaketrület mérésével kapcsolatban:  

� Belső újság kiadásainak száma / Megírt cikkek száma 

� Belsős rendezvények száma / Belső közlemények száma 
� Lefordított anyagok/cikkek száma 

� Intranet (használati idő mérése) / Facebook (dolgozói like-ok száma, dolgozói 

hozzászólások száma, vállalati moderálások száma, követő dolgozók száma) 

� Megnyitott dolgozói mailek száma 

� Karrier oldal menü számok 

� Kérdőívezés belső kommunikációhoz (érthetőség, elérhetőség, vizualitás, CSR, 

informáltság…) 

� Kérdőívek rendezvényekhez 

 

- Employer Branding stratégia bevezetése esetén a KPI –ok első mérése 12 hónap után ajánlott.  
 

Irányelv V.: Employer Branding - Hatékonyságmérés fontossága és KPI-ok 

 
Az Employer Branding folyamat megkezdése előtt fel kell mérni a cég és az Employer Branding számára 

legfontosabb KPI-okat. A kiinduló értékek folyamatos és objektív monitorozásával mind a fejlődés mind 

a tennivalók, mind pedig egy pozitívan alakítható tendencia kirajzolódik, mely számos témában segítheti 

láthatóvá tenni az EB szakmai és a gazdasági hasznosságát a vállalat szempontjából. Ennek hiányában 

sem a folyamat hatékonysága sem a befektetett anyagi, szakmai és munkaerő energia megtérülése nem 

lesz követhető.   

 

Javasolt HR KPI-ok:  

 
Fluktuációs szám - általános %, minőségi felvételek – qiality per hire (munkaviszony hossza összevetve a 

fluktuációval), pályázatok száma, pótlás ideje (time per hire), visszamondások aránya, toborzási 

költségek alakulása (cost per hire, illetve összes hirdetési ktg, kiválasztási tesztek, AC-k – budget), belső 

ajánlások számának és beválásának alakulása, belső mozgások alakulása (karrierlépcsők vertikális vagy 

horizontális irányba), dolgozói elégedettségi vizsgálat eredményei. 

Javasolt belső kommunikációs KPI-ok: 

Belső újság kiadásainak száma (megírt cikkek száma), belsős rendezvények száma, belső közlemények 

száma, lefordított anyagok/cikkek száma, intranet (használati idő mérése), Facebook (dolgozói like-ok 

száma, dolgozói hozzászólások száma, vállalati moderálások száma, követő dolgozók száma), megnyitott 

dolgozói mailek száma, karrier oldal menüpontok statisztikái, kérdőívezés belső kommunikációhoz 

(érthetőség, elérhetőség, vizualitás, CSR, informáltság…), kérdőívek statisztikái belsős rendezvényekhez. 

 

MPRSZ Employer Branding tagozatának következő tervezett operatív ülése:  2016. szeptember  

 

Kádár Balázs (MPRSZ EB Tagozat vezetője) & Takács Szabolcs (MPRSZ EB Tagozat stratégiai tanácsadó) 


