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MI INDOKOLTA? 

A munkaerőhiány a pénzügyi szektort is érinti. 

A hagyományos toborzási módszerek már nem elég eredményesek. 

Megváltoztak a munkavállalók igényei. 

 

MI A CÉLJA? 

A tehetségeket és a hiányszakmák szakértőit a vállalathoz vonzzuk és megtartsuk. 

A meglévő munkavállalók elkötelezettségét növeljük. 

 

KIK DOLGOZNAK RAJTA? 

Humánerőforrás Gazdálkodási Igazgatóság  

Marketing és Kommunikációs Igazgatóság 
Café Communications, Café PR 

 

MUNKÁLTATÓI MÁRKAÉPÍTÉS AZ OTP-BEN 



 
 
 
 
 

2017 

ELŐKÉSZÍTÉS 

 

KUTATÁSOK AZ OTP-RŐL MINT MUNKÁLTATÓRÓL 

MUNKÁLTATÓI ÉRTÉKAJÁNLATOK MEGHATÁROZÁSA 

VIZUÁLIS PLATFORM KIALAKÍTÁSA 

 

 

 
  



1. BELSŐ FELMÉRÉS 

 
36 új belépő megkérdezése 

személyesen és telefonon 

2016.12.22 

--- --- 

2017.03.31. 

2. EGYETEMISTÁKRÓL 

 
Nemzetközi kutatás 1874 

gazdasági és 619 IT-hallgató 

online megkérdezésével 

3. KÜLSŐ KUTATÁSOK 

Külső munkavállalók és 

fejvadászok körében (96 fő) 

4. OTP VEZETŐI 

2 fókuszcsoport,  

25 mélyinterjú 

KUTATÁSOK AZ OTP-RŐL MINT MUNKÁLTATÓRÓL 

5. WORKSHOPOK 

MUNKATÁRSAKKAL 

4 validáló workshop belső 

munkatársakkal (80 fő) 

6. KONCEPCIÓKUTATÁS 
2 fázisú koncepciókutatás  

összesen 15  fókuszcsoport,  

6 páros interjú (108 fő) 



RÓLUNK MONDTÁK 



SZLOGEN: 

Közelebb a céljaidhoz 

STABILITÁS,  BIZTONSÁG 
FEJLŐDÉSI ÉS 

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉG 
KÖZÖSSÉG HATÁSSAL LEHETSZ 

EMPLOYER BRANDING STORY: 

Az OTP-t az előrelépés, a folyamatos fejlődés igénye és lehetősége motiválja. Miközben csapatunk minden tagja a közös sikerért 

dolgozik, saját egyéni céljaihoz is közelebb kerül. Új megoldásokat fejlesztünk és közben fejlődünk magunk is. 

kiemelt értékajánlat 

MUNKÁLTATÓI ÉRTÉKAJÁNLATOK (EVP) 

SZEGMENSEK:  

pályakezdők, IT szakemberek, fióki dolgozók, központi dolgozók  



VIZUÁLIS PLATFORM 

Új employer brand image vizuált hoztunk létre, 

hogy megkülönböztessük a lakossági és 

termék kommunikációtól.  

 

• Az OTP a fejlődésben hisz. Mindig előre 

néz, és ez a jövőbe mutató szemlélet irányt 

mutat a munkavállalóknak is, a saját céljaik 

felé vezető úton.  

 

• Ezt szimbolizálják a nyilak: a vállalat és a 

dolgozó törekvéseinek egységét, ahogyan a 

két erő egyesül, a közös fejlődés jegyében. 

 

• A kreatívokon munkavállalók szerepelnek. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

2018 

BEVEZETÉS 

 

BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ  

KÜLSŐ IMAGE KOMMUNIKÁCIÓ 

TOBORZÓ KOMMUNIKÁCIÓ 

 

 

 

 
  



ÜTEMEZÉS 2018 

Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 

 

BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ 

 

Vezetői 

komm. 

Bevezetés 

Edukáció 

EB üzenetek állandó felületeken 

Munkatársak bevonása  

#mittanultamma  

Munkatársak bevonása 

Te miben fejlődtél? 

HR fejlesztések kommunikációja 

 

IMAGE KOMMUNIKÁCIÓ 

 

Image kampány 

#mittanultamma  

Image kampány 

Fejlődj velünk tovább!  

Külső PR 

 

TOBORZÓ KOMMUNIKÁCIÓ  

 

Toborzás 2.0 

Tavaszi állásbörzék /  

toborzó események 

Őszi állásbörzék /  

toborzó események 



BELSŐ 
KOMMUNIKÁCIÓ 



BEVEZETÉS / EDUKÁCIÓ 

Először a munkavállalóknak 

kommunikáltuk, hogy egy 

strukturált és tudatos munkáltatói 

márkaépítést indítunk el.  

 

• Videó interjú a HR vezetővel: 

az OTP munkáltatói márka 

bemutatása 

 

• Edukációs cikkek az 

intraneten: mit jelent és miért 

fontos az employer branding 
 



EMPLOYER BRANDING ÜZENETEK 

ÁLLANDÓ FELÜLETEKEN 

• Image plakátok az irodaházak közösségi tereiben (liftek, tárgyalók, konyhák stb.) 

• Egy-egy kollégánk saját fotója és gondolata a munkáltatói értékek kapcsán 



MUNKATÁRSAK BEVONÁSA  
1. szakasz: #mittanultamma 

Koncepció:  

 

Az OTP azt vallja, hogy minden egyes nap tehetünk egy 

lépést saját fejlődésünk útján. Megmutatja, mit jelent a 

fejlődésközpontú gondolkodásmód az egyén 

számára, és ráébreszti őket arra, miért fontos ez.  

 

A fejlődés nem egy elvont fogalom.  

Nem csak tantermekben, laborokban, 

kutatóintézetekben, startupoknál történik, és nem a 

szerencsés kevesek kiváltsága. 

 

A FEJLŐDÉS MINDENKIÉ #mittanultamma 
 



MUNKATÁRSAK BEVONÁSA 
1. szakasz: #mittanultamma 

 

 

• A munkatársaknak nyereményjátékot 

indítottunk, amelyben az volt a feladat, 

hogy küldjenek egy-egy mondatot arról, mit 

tanultak aznap – ezzel erősítve a „fejlődés” 

értékajánlatot.  

 

• A kampányhoz kapcsolódóan minden 

kollégának ajándékoztunk egy employer 

branding logózott bögrét és nyakba 

akasztható pántot. 

 





MUNKATÁRSAK BEVONÁSA  
2. szakasz: Te miben fejlődtél? 

• 5 kollégánk videóban mesélte el, hogy miben fejlődött, 

amióta az OTP-nél dolgozik. 

 

• A munkatársakat arra bíztattuk egy pályázat keretében, 

hogy írják meg saját fejlődésük történetét. 

 

• Az 5 legérdekesebb sztorit közzétettük az intraneten. 

 

• Szavazást indítottunk, melyik történet a leginspirálóbb, 

az 1-3. helyezett tárgyi nyereményben részesült. 
 



HR FEJLESZTÉSEK KOMMUNIKÁCIÓJA 

A HR területen történt fejlesztéseket 

és újdonságokat – amelyek a 

munkatársakat érintik – employer 

branding ernyő alatt 

kommunikáltuk. 

 

Például: 

  

• Home office 

• Belső ajánlási rendszer 

• Teljesítménymenedzsment 

• OTP Képzési Portál 

• Agilis transzformáció – belső 

toborzás 



IMAGE  
KOMMUNIKÁCIÓ 



IMAGE KAMPÁNY – #mittanultamma 

  

A dolgozóknak meghirdetett #mittanultamma 

kampány folytatásaként egy videóban hívtuk fel 

a figyelmet a fejlődésközpontú 

gondolkodásmódra.  

 

• Felnőttként hajlamosak vagyunk elfeledkezni 

a tanulás fontosságáról, pedig minden nap 

tanulhatunk valamit, ha figyelünk másokra, 

nyitottak vagyunk. Ez nem csak a gyerekek 

kiváltsága! 

 

• Social Experiment: 3 gyerekkel és 3 

felnőttel készült a videó, akiknek egy 

egyszerű kérdésre kellett válaszolniuk: Mit 

tanultak ma? 

 

 



IMAGE KAMPÁNY – #mittanultamma 

  

• Cél: a fejlődés és fejlesztés, mint érték, 

összeforrjon az OTP-vel, és a 

legtehetségesebb munkavállalók 

bennünket válasszanak munkahelyként. 

 

• Üzenet: Vedd észre, felnőttként is 

mindennap tanulhatsz valami újat! Fejlődj 

tovább nálunk!  

 

• Felületek: Youtube, Facebook, LinkedIn 

VIDEÓ: #mittanultamma 

Microsite: www.mittanultamma.hu 

https://www.youtube.com/watch?v=q3cGqlrku_k
https://www.youtube.com/watch?v=q3cGqlrku_k
http://www.mittanultamma.hu/


IMAGE KAMPÁNY – Fejlődj velünk tovább! 

A belső kampánnyal párhuzamosan a kollégákkal 

készült 5 videó rövid verzióját közzétettük külső 

felületeken is. 

 

• Cél: a munkavállalók személyes történetein keresztül 

bemutassuk, hogy az  OTP egy olyan munkahely, 

ahol az egyén fejlődését szem előtt tartják és 

támogatják. 

 

• Üzenet: Fejlődj velünk tovább, találd meg te is a 

hivatásodat, ahogyan a videóban szereplő kollégáink! 

 

• Felületek: Youtube, Facebook, Instagram 

VIDEÓK: 

Fischer András I Kolics Gábor I Knausz Beáta I Molnár Péter I Molnár Kata 

https://www.youtube.com/watch?v=WtSrgLgOg5g&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0vOiAiKIkIQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S9fPquuM4Sc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8wHgqKh5HYM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=5hkGX9bXrtU


KÜLSŐ PR 



TOBORZÓ 
KOMMUNIKÁCIÓ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Toborzásmarketing stratégiánk célcsoport specifikus lett: az egyes szegmenseket más 

csatornákon és más eszközökkel értük el, a szegmens sajátosságait figyelembe véve. 

 

• A fő toborzóplatformokon 3 hetes kampányokat futtattunk. 

 

• 71 toborzó eseményen jelentünk meg: az állásbörzék mellett 12 egyetemi esettanulmány 

versenyt szerveztünk, ahol célzottan értük el az adott banki szakterület tehetségeit. 

 

• A jelöltek megszólítását korábbi életszakaszra tettük át, a középiskolásokat is megcéloztuk. 

 

TOBORZÁS 2.0 



Megújítottuk az 

álláshirdetéseket: 

 

• Egységes vizuális 

megjelenés 

 

• A munkáltatói értékajánlat 

(EVP) alapján 

megfogalmazott headline-ok 

 

• Munkatársak szerepelnek a 

fotókon 

 
 

ÁLLÁSHIRDETÉSEK 

 



KÖZÖSSÉGI MÉDIA 



TOBORZÓ ESEMÉNYEK 

Gyökeresen más koncepcióval jelentünk 

meg az toborzó eseményeken:  

• Interakciót indukáló aktivitások 

 

• Modern, sőt futurisztikus 

eszközök 



JELÖLTÚT ÁLLOMÁSAI 

A jelöltút érintkezési pontjain folyamatos és konzisztens 

kapcsolattartást vezettünk be: 

  
• A pályázói oldal könnyen navigálható és vizuálisan mintegy 

folytatása a megszólítás fázisának.  

• A pályázás gyors és egyszerű (5 lépés). 

• A gyorsabb és kényelmesebb kiválasztási folyamatot videóinterjú 

segíti. 

• Az ajánlatadás után egy onboarding felületen tartjuk a kapcsolatot a 

jelölttel, mintegy bevezetve az OTP világába már a belépés előtt.  

• Az onboarding folyamata kizárólag online történik (pl. adatok 

feltöltése). 

• A belépés napján üdvözlő csomagot kap az új munkavállaló. 

• AR üdvözlő videó fogadja a welcome csomag jegyzetfüzetére 

elhelyezett matricával. 



EREDMÉNYEK 

111 
sajtómegjelenés 

1 666 463 
Youtube  

megtekintés 

(pre-roll) 

#mittanultamma  

9 075 
Facebook 

megtekintés  

86 328 
Facebook 

megtekintés  

346 211 
Youtube  

megtekintés 

(pre-roll) 

15 805 
Instagram 

megtekintés 

300 
résztvevő a 

#mittanultamma 

játékban 

600 
szavazat a „Te 

miben fejlődtél” 

pályázatokra 

Belső kommunikáció 

Külső PR 

#mittanultamma  

Belső kommunikáció 

Fejlődj velünk tovább! 

Fejlődj velünk tovább! 

Fejlődj velünk tovább! 

250 
%-kal 

növekedett a 

pályázók száma 

• HVG Állásbörze standverseny: Legötletesebb aktivitás 2018 

• PWC független felmérése: 2018 Legvonzóbb Munkahelye Díj Pénzügyi szolgáltató kategóriában 

35 000 
jelöltet 

értünk el 

Toborzás 

Toborzás 


