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Shoptec Kft. bemutatkozás
• Több mint 50 éve működő telephely
• 25 éves szakmai múlt az üzleti és gyógyszertári berendezések gyártásában
• Global Player szerep az üzletberendezés gyártók piacán
• Európai Logisztikai központ – 12 000 m2
• Termelő terület – 11 000 m2
• 182 munkavállaló

Állapotfelmérés és Célok
ü Munkaerőpiaci versenyhelyzet

ü SWOT analízis

ü Dolgozó elégedettségi felmérés

ü Szoft és hard mutatók definiálása

ü Interjú elemzések

ü Projekt terv / Terület&Felelős&Eszköz&Határidő

ü KPI elemzések

ü Stratégia felépítése

External Brand

Kifelé irányuló
stratégia
Regionális munkaerőpiac
és oktatási intézmények

GOALS
Bevonzás
Megtartás
Elköteleződés

Internal Brand

Befelé irányuló
stratégia
Shoptec Kft. munkavállalói

Internal Employer Branding
Belső kommunikációt fejlesztő elemek
•
•
•
•
•
•

Negyedévente megjelenő vállalati újság
SHOPTEC Hirdetőtáblák
Score boardok
Termékbemutatók a közösségi terekben
Két havonta dolgozói tájékoztató
Cégvezetés aktív jelenléte a termelésben
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Interaktív on-line felület
• fotóalbum a céges eseményekről
• aktuális étlap
• eseménynaptár
• „Kérdezd a cégvezetést” oldal
• a cég web és Facebook oldala
• ötletláda javaslati lap
• céges újság elektronikus változata
https://shopteckft.weebly.com/
SHOPTEC TV

Internal Employer Branding
Közösségépítés és megbecsülés erősítése
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Húsvéti „Nyuszi simogató”
Családi nap
A cég 25 éves jubileumi rendezvénye
Mikulás napi ünnepség
Foci kupa
Sport- és egészségnap
Gamefication alapú aktivitások
Mentor program
Nőnap
5, 10, 15, 20, 25 éves jubileumok
Karácsonyi rendezvény
Ötletláda díjak
Év dolgozója program
Nyugdíjba vonuló kollégák
búcsúztatása
• Welcome csomag
• Dolgozói ajanló program

External Employer Branding
Külső kommunikációs elemek – Vállalati márka építés
A toborzás és a vállalati márka megismertetése szakmai rendezvényeken.
• Regionális, megyei és városi állásbörzék
• Iskolai pályaválasztási napok
• Pályaorientációs rendezvények és előadások
• Szponzorálás helyi sport eseményeken

Egységes arculat
a nyomtatott anyagokon
• Szóró hirdetések
• Cégbemutató nyomtatványok
• Katalógusok
• Roll-up, plakátok

Munkatársak aktív
bevonása a toborzásba
mint Brand Ambassador-ok.

A Social Media felhasználása
Külső kommunikációs elemek – Vállalati márka építés
Facebook aktivitások a belső
és külső kommunikáció erősítéséhez.
• Vetélkedők
• Quiz játékok
• Aktuális hírek és média megjelenések
• Álláshirdetések
• Vállalati események bemutatása
https://www.facebook.com/shoptec.ideasmadefromsteel/

Shoptec Kft. Weboldal
• Aktuális hírek és média megjelenések
• Karrier oldal
http://shoptec.de/hu/vallalat/allas.html
• Vállalati események bemutatása
• Online toborzás - Álláshirdetések
• Technológiai videó/kompetenciák
http://shoptec.de/hu/vallalat/film.html

• Szervezetfejlesztési eredmények bemutatása – kisfilm
https://www.youtube.com/watch?v=fCsXcO8EW7o
• Technológiai videó elkészítése
https://www.facebook.com/shoptec.ideasmadefromsteel/videos/1303756283079803/

Roadmap to Employer Brand Evolution
2018

2017 December
Jubileumos kollégák köszöntése,
Karácsonyi vacsora,
Mikulás ünnepség,
2017 Október - November
Véradás,
Szervezetfejlesztési film,
Ötletláda díjak

2017 Augusztus–Szeptember
Családi nap, 25 éves jubileumi ünnepség
2017 Június–Július
Nyugdíjas búcsúztatók,
Iskolai látogatások,
Vetélkedők,

2017 Április - Május
Regionális és megyei állásbörzék,
Húsvéti családi program,
Focikupa, Nőnap stb.
2017 Január
Éves aktivitási
terv elkészítése

2017 Február - Március
Social Media és online felületek elindítása.
Céges újság első száma,
Dolgozói tájékoztatók, stb.
2016 November
Állapotfelmérés – Stratégia alkotás

START

CSR
• Bakonyalja Lovas klub támogatása.
• Együttműködés a helyi általános iskolával –
pályaorientációs napok, gyárlátogatások.
• Csóti óvoda támogatása a cég termékeivel.
• Rendszeres véradás szervezése a Magyar Vöröskereszttel közösen.
• Csóti hadifogolytábor rendbetételének támogatása.

EVP Shoptec Kft.
Compensation
• Kompenzációs és prémium rendszer.
• Termelésben dolgozó kollégák teljesítmény
alapú bérezésének kidolgozása.
• Tervezhető és átlátható ösztönző rendszer
kiépítése.
• Év végi bónusz csomag.

Work Enviroment
• Bevonás a heti „vállalásokon”
keresztül.
• Ötletek/innovációk ösztönzése.
• Kulturált és biztonságos munkakörnyezet.
• Feladat és felelőségi körök definiálása.
• Munka és magánélet egyensúlyát
támogató aktivitások.

Career
• Belső és külső valamint nyelvi képzések.
• Mentor program.
• Kompetencia alapú belső tréningek.
• Performance Rewiev rendszer felépítése.

Benefits
• Választható cafateria csomag.
• Munkába járás támogatása.
• Továbbtanulás támogatása.
• Rugalmas munkaidő.
• Hátrányos helyzetű munkavállalók
alkalmazása.
• GYES-es/ nyugdíjas munkavállalók
foglakozatása.
• Céges és családi rendezvények.
• Welcome csomag.
• Dolgozói ajánló program juttatásai.

Culture
• Vállalati célok meghatározása
és elfogadása.
• Belső kommunikáció fejlődése.
• Vezetői támogatás.
• Segítségadás és folyamatos
visszajelzés.
• Csapatszellem.
• Bizalom kialakulása, erősödése.
• CSR

Vállalati kultúra
Vállalati kultúra és szervezet fejlesztése
•
•
•
•

A szervezet céljait elfogadták, megértették és magukévá tették a munkavállalók.
A csoportok önálló célokat tűztek ki maguknak, melyekért közösen tesznek.
Folyamatos visszajelzés és kommunikáció elindult.
A coach szemléletű vezetés és kommunikáció magatartás formájában
egyaránt érezhető a mindennapok során.
• A juttatási és ösztönzési rendszer átalakítása a hatékonyságot támogatta.
• Onboarding folyamatok újragondolása.

Employer Branding eredmények
Fluktuáció

Betegszabadság

Belső hatékonyság

Belső minőség

19% ð 18%

172 nap ð 141 nap

70% ð 80,2%

95% ð 99%

ü Belső kommunikáció jelentősen javult – nyitottabbá váltak az emberek.
ü Csapatban gondolkodás és csapat célok ismerete
és elfogadás a hétköznapok részévé vált.
ü Vállalati nagykövetek csoportja jött létre a szervezet minden szintjét felölelve.

A tervezett projekt feladatok 2018-ra:
ü Munkaerő piaci versenyhelyzet monitorozása.

Árbevétel

ü Munkavállaló elégedettség növelés mérése az éves
dolgozó elégedettség felmérés alapján.
ü Élményalapú onboarding folyamatra stratégia kidolgozása
szervezet minden szintjén.
ü Középvezetők fejlesztése.
ü Regionális/térségi nyomtatott megjelenések növelése (plakátkampány).

