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HÁTTÉR

KIINDULÁSI
PONT:
Lépj előre a Mostba! kampány
A Telekom 2018-ban bevezette a “MOST” koncepciót a lakossági
kommunikációjában.
A “MOST” egy gondolkodásmódot képvisel, mely szerint mindannyian
többre vagyunk képesek azokkal a lehetőségekkel, melyeket a
technológia nyújt számunkra. Új horizontok nyílnak meg előttünk, hogy
egyszerűbben, digitálisan oldjuk meg problémáinkat.
A ”MOST”-ban jobban élünk, többet tudunk tenni, jobban tudunk
szeretni és többé tudunk válni.
A MOST generáció tagjait nem az különbözteti meg másoktól, hogy
mikor születtek, hanem, hogy miként használják a technológiát.
Megkérdőjelezik a status quot, megvan bennük az életerő, a rugalmasság,
az alkalmazkodóképesség és a cselekvő hozzáállás, ami természetesen
nyitottá teszi őket az újra.
Számukra csak egy világ van és az digitális.

CÉLOK:
A TELEKOM EMPLOYER BRANDING TEVÉKENYSÉGÉNEK CÉLJA:
A Magyar Telekom employer branding tevékenységének célja, hogy a cég vonzó
és hiteles munkáltatói arculattal tudja megtalálni, bevonzani és megtartani
azokat a munkavállalókat, akik a Telekom üzleti stratégiáját és céljait a
legmagasabb színvonalon tudják támogatni.
A munkáltatói márkaépítés kiemelt feladata, hogy támogassa a toborzást és
reagálni tudjon az aktuális üzleti igényekre.
A MEGÚJULÓ MUNKÁLTATÓ MÁRKASTRATÉGIA CÉLJA:
Ennek érdekében 2018 egyik legfontosabb feladata volt, hogy a megújuló
munkáltatói márka a lehető legnagyobb összhangba kerüljön a vállalat üzleti és
corporate márkastratégiájával, valamint, hogy a kampány akciói már ennek
alapján szülessenek meg.
A MOST MUNKÁLTATÓJA KAMPÁNY CÉLJA:
Bevezetni a MOST fogalmát a munkaerőpiac területén, és megvalósítani egy
olyan kampányt, ahol a célcsoport számára ez a szemlélet nemcsak edukatív
módon, hanem élményeken keresztül is átadásra kerül.
CÉLCSOPORT
Külső kampány:
Image kampány: minden potenciális
munkavállaló
Speciális kampányelemek: gyakornokok

Belső kampány:
Minden munkavállaló

STRATÉGIA
A STRATÉGIAALKOTÁS PILLÉREI:
1. Primer és szekunder kutatás
A stratégialkotás megkezdését kiterjedt kutatás előzte meg,
melynek során:
- Belső primer kutatásban mértük fel a Telekom erősségeit,
fejlesztendőit, valamint, hogy a MOST koncepció hogyan valósul
meg a Telekomon belüli munkavégzés során.
A kutatás során készültek felsővezetői interjúk, középvezetői
interjúk és munkavállalói fókuszcsoportos beszélgetések is,
melyek a cég minden területét lefedték, a csoportokba való
meghívás során pedig figyelembe vettük a munkavállalók
nemét, életkorát és szolgálati idejét is.
- Szekunder kutatás során elemeztük a potenciális
munkavállalók munkáltatóval szembeni elvárásait, valamint
életmódjukat, szokásaikat és médiafogyasztásukat.
1. Analízis
Az elkészült kutatási eredményeket kielemeztük, valamint
összefésültük a Telekom MOST koncepciójával.

STRATÉGIA
3. EVP és értékek meghatározása
Az analízis során nyert inputok alapján meghatároztuk a Telekom EVP-jét és
az értékeket, melyek a vállalati kultúrában kiemelt fókuszba kerülnek:
EVP:
A legtöbbet a Mostból.
A Telekom mindent megad ahhoz, hogy a legtöbbet hozhasd ki magadból és a
digitális lehetőségeiből.
A Telekom minden eszközt megad neked ahhoz, hogy kiteljesedhess. Stabil
hátteret nyújt, hogy szakértő csapatban, korszakalkotó techológiákatjuttathass el
ügyfelek millióihoz, és ezáltal jobbá tedd az életüket. Mindeközben gondoskodik
róla, hogy jól érezd magad munkahelyeden: közösségeket teremt, hogy otthon
érezd magad, és rugalmas kereteket biztosít, hogy teljesebb életet élhess.

ÉRTÉKEK:
-

Digitális leadership
Szakértelem
Mikroközösségek
Stabilitás
Piacvezető pozíció
Rugalmasság

STRATÉGIA
4. Kommunikációs narratíva meghatározása
Az EVP alapján kidolgoztuk azt a kommunikációs sztorit, melybe a munkáltatói
márka kötődésű aktivitások kerültek beágyazásra.
A narratíva az alábbiakat tartalmazta:
- Mit jelent a MOST a munka világában?
- Milyen a MOST munkavállalója?
- Milyen a MOST munkahelye?
- Miért a Telekom a MOST munkahelye?
5. Szlogen meghatározása
CSATLAKOZZ, ÉS LÉPJ ELŐRE A MOSTBA!
Külső célcsoport:
Telekomos munkavállalóként a Most generáció ügynöke lehetsz. Nemcsak saját
magadból hozhatod ki a legtöbbet a Mostban, de ügyfelek milliói számára viheted
el a digitális technológia lehetőségét.

Belső célcsoport:
Itt vagy, jó helyen vagy. A Most munkahelyén dolgozol. Az, hogy mit hozol ki
magadból és a Most digitális világának lehetőségeiből rajtad múlik, mi mindent
megadunk hozzá.

A MOST MUNKÁLTATÓJA
KAMPÁNY

A KAMPÁNY
SZAKASZAI

ELŐKÉSZÍTÉS

IMAGE KAMPÁNY

AKCIÓK

Az összes online és offline felület
tartalmi és vizuális frissítése az új
koncepció mentén.

A MOST koncepció bevezetése a
munkaerőpiacon, témagenerálás,
a későbbi akciók megalapozása.

Belső és külső akciók
kivitelezése a megadott
célcsoportok számára toborzási
és brand építési céllal.

ELŐKÉSZÍTÉS
VIZUÁLIS ÉS TARTALMI
MEGÚJULÁS
Annak érdekében, hogy minden platformon egységes, az új brandnek
megfelelő kampány indulhasson az előkészítés szakaszában minden online
és offline felületet frissítettünk, különös tekintettel a telekom.hu/karrier
oldalra.
A website teljes körűen megújult mind strukturálisan, mind tartalmilag és
vizuálisan.
A megújulást egy kutatás előzte meg, mely során
- a korábbi honlap minden funkcióját megvizsgáltuk UX szempontból,
felhasználók bevonásával.
- nemzetközi iparági best practiceket elemeztünk.
Az új website - on, mely a későbbi image kampány legfontosabb landing pagee is lett, részletesen bemutatásra került a MOST munkáltatója koncepció is.

IMAGE
KAMPÁNY

A KAMPÁNY CÉLJA
-

A MOST koncepció bevezetése a
munkaerőpiacon
A Telekom mint munkáltató
ismertségének növelése
A kampány akcióinak előkészítése
Témagenerálás
Forgalom terelése a megújult
website-ra

CSATORNÁK, ESZKÖZÖK
Az image kampány során az alábbi online eszközöket és csatornákat
használtuk fel:
- YouTube videó kampány: minden célcsoport számára külön
testimonial videó készült, melyben egy számukra releváns
munkavállaló mutatta be a Telekomot.
- Facebook és Instagram hirdetések
- Google Adwords hirdetések
- Gmail ads
- Dinamikus banner megjelenések
- PR cikkek (24.hu, Index.hu) a MOST munkavállalójáról és a
digitális munkamódszerekről

EREDMÉNYEK
A KAMPÁNY SZÁMOKBAN:
Az online image kampány a benchmarkhoz viszonyítva átlagon
felülien teljesített:
-

17.507.677 megjelenés
0.21%-os átkattintási arány (benchmark: 0,15%)
36.266 kattintás
3.355.707 unique impression
Több mint 300.000 videó megtekintés

Kiemelkedően jól teljesítettek a kampány alábbi elemei:
-

IT specifikus YouTube videó
Facebook image hirdetés
YouTube Bumber hirdetés
24.hu PR cikk

24 ÓRÁS
KIVÁLASZTÁS

EGYETEM
KOMMANDÓ

INSTAGRAM
TAKEOVER

KÜLSŐ
AKTIVITÁSOK

BESZABADULÓ
BULI (Munkatársi aktivációval)

EGYETEM
KOMMANDÓ
A Telekom - mint a MOST munkáltatója – brandjének
erősítése érdekében kiválasztott egyetemeken szakmai
előadásokat szerveztünk.
A Telekom Egyetem Kommandó névre hallgató órákon a
cég vezetői, szakértői olyan témákról beszélgettek a
hallgatókkal, melyek kötődnek a MOST digitális világához,
a cég működéséhez és relevánsak a diákok tanulmányai
szempontjából.
A Budapesti Corvinus Egyetemen tartott nyitó előadáson
Szilas Gábor, a Telekom mobil termékmenedzsment
osztályvezetője arról beszélt a fiataloknak, hogy a digitális
világban hogyan változik a termékek bevezetési
stratégiája. Hozzá csatlakozott Szirmai Gergő, az ország
egyik legsikeresebb YouTubere, aki karrierjét a MOST
digitális lehetőségeinek köszönheti. Gergő saját
márkastratégiájának kidolgozásáról árult el
kulisszatitkokat az egyetemistáknak.

Helyszín: BCE
Előadó: Szilas Gábor,
Szirmai Gergely
Téma: Termékbevezetés
a digitális világban

Helyszín: BGE
Előadó: Gricser Péter,
személyes
ügyfélkapcsolati igazgató
Téma: Hogy alakítja át az
értékesítési stratégiákat a
digitális világ?

ELŐADÁSOK

Helyszín: ELTE
Előadó: Vidó Dániel, IT
szakértő
Téma: Így neveld a
chatbotodat!

Helyszín: BCE
Előadó: Hinterstein Anikó
a Telekom toborzási és
kiválasztási vezető
Téma: Toborzás és
kiválasztás a MOST-ban

INSTAGRAM
TAKEOVER
Az egyetemista célcsoport médiafogyasztási szokásait elmezve látható volt,
hogy a hallgatók körében a social media csatornák között az Instagram átvette
a vezető szerepet. Ezen belül is egyre növekvő népszerűségnek örvendenek
az Instagram Stories tartalmak és az élő bejelentkezések.
Ezzel összhangban úgy döntöttünk, hogy a kampányidőszakban heti
rendszerességgel egy gyakornok veszi át a Telekom hivatalos Instagram
csatornáját, és sztorikon, valamint élő bejelentkezések segítségével mutatja
be, hogy telik egy napja a cégnél.
Az akció segítségével:
- a vállalat gyakornoki programja mellé arcok társultak
- “bennfentes” információhoz juthattak a követők
- a sztorik tartalmának segítségével a vállalat értékei kiválóan
kommunikálhatóak voltak
- bemutathatóvá vált, hogy milyen színesek a mindennapok a Telekomnál
Mindemellett az akció célja volt az is, hogy a finomodjon a célcsoport fejében a
Telekomról - mint hierarchikus, szigorú szabályok szerint működő
nagyvállalatról - kialakult kép, hiszen ilyen méretű cégek nagy elérésű social
media csatornái ritkán kerülnek átadásra egy nem szakirányú területen dolgozó
gyakornoknak.

INSTAGRAM
TAKEOVER
A takovert kifejezetten a fiatal célcsoport számára
izgalmas témákkal töltöttük meg. Bemutattuk többek
között
-

a HR Festet,
hogy milyen az élet az új székházban,
egy mobiltudós mindennapjait,
a 24 órás gyakornoki kiválasztást,
a gyakornoki MeetUp & DrinkUp-ot,
a beszabaduló bulit.

A takeover számokban:
-

6 storyteller
9 téma
74 story
1068 interakció
11 000 Instagram követő
1685 elért fiók
storynként átlagosan 2008 megtekintés
témánként átlagosan 18 582 megtekintés
összesen 148 659 megtekintés

24 ÓRÁS
KIVÁLASZTÁS
A fiatalok imádják a digitális világ
lehetőségeit, várakozni azonban már
sokkal kevésbé szeretnek.
Legyen szó akár online rendelésről, egy
vicces videó megtekintéséről, vagy egy hír
megosztásáról, mindent azonnal akarnak.
Nincs ez másként a kiválasztási folyamattal
sem, mikor egy állásra pályáznak.
A MOST munkáltatója kampány legnagyobb
akciójának keretében azt a célt tűztük ki,
hogy megmutassuk, a Telekommal és a
MOST digitális lehetőségeivel ezt is
megkaphatják: 24 óra alatt nyerhetnek el
egy gyakornoki pozíciót!
Az egyedülálló toborzási kampány során a
Telekom és a T-Systems 25 pozícióra
keresett gyakornokot a vállalat
legkülönbözőbb területeire a HR-től kezdve a
marketingen és a pénzügyön át az IT-ig.

24 ÓRÁS
KIVÁLASZTÁS

A KAMPÁNY
ÖSSZEFOGLALÓJA

https://youtu.be/Yswi1GnjmeE

24 ÓRÁS
KIVÁLASZTÁS
A KAMPÁNY FŐ ÜZENETEI:
Elsődleges üzenet:
-

A MOST digitális eszközeivel nem kell, hogy egy kiválasztási folyamat
hetekig tartson. A MOST munkahelyén, a Telekomnál egy nap alatt
elindíthatod a karriered. Dolgozz nálunk!

Másodlagos üzenetek:
-

A Telekom nemcsak beszél a digitalizációról, de magas szinten használja
is annak eszközeit.
A digitális világnak és többek között erre épülő vállalati kultúrának
köszönhetően Telekom Csoportnál a toborzás-kiválasztásban és a
mindennapokban is jelen van a rugalmasság.

További üzenetek:
-

A Telekom és a T-Systems az ország egyik legnagyobb gyakornoki
programját üzemelteti.
A Telekom Csoport beköltözött az osrzág egyik legnagyobb és
legmodernebb irodaházába.

24 ÓRÁS
KIVÁLASZTÁS - A KAMPÁNY FELÉPÍTÉSE
TEASER SZAKASZ
- High level Facebook és Instagram kommunikáció
- Influencer kommunikáció az Instagramon Szirmai Gergővel
- Sajtóközlemény
- Egyetemi kommunikáció
GO LIVE
- Offline kommunikáció az esemény napján kiválasztott egyetemeken
- Részletes közösségi média kommunikáció saját csatornákon és hirdetések segítségével.
- Landing page élesítése a telekom.hu oldalon, a kiválasztási folyamat és a részletes pozíció
leírások közzététele
- A Telekom csapatának személyes megjelenése kiválasztott egyetemeken
JELENTKEZÉS ÉS ONLINE KIVÁLASZTÁS
- Egyszerű és felhasználóbarát jelentkezési felület élesítése
- Innovatív kiválasztás indítása:
Az egyetemisták először egy játékos online kompetenciamérésen, (serious game) vettek
részt, mely a Telekom által meghatározott képességek tekintetében mérte fel őket.
Ezt követően egy videó interjút kellett elkészíteniük, melynek során egy online felületen előre
meghatározott kérdésekre kellett választ adniuk.
- Jelentkezés zárása

24 ÓRÁS
KIVÁLASZTÁS - A KAMPÁNY FELÉPÍTÉSE
PROFI TIPPEK A VIDEÓ INTERJÚHOZ
A projektben már korábban is együttműködtünk Szirmai Gergővel,
azonban a kampány során ezen a ponton játszotta a
legfontosabb szerepet a YouTuber.
Mi volt Gergő feladata?
Gergő egy videóban adott tippeket a jelentkezőknek ahhoz, mik is
a legfontosabb dolgok, amikre egy videóinterjú során oda kell
figyelni.
Miért Gergő?
Hiszünk benne, hogy akkor érdemes influencer együttműködésbe
kezdeni, ha a témában az influencer:
- valós tartalmat, hozzáadott értéket tud teremteni,
- hiteles
- a célcsoport számára releváns
Gergő a célcsoport egyik kedvence YouTubere, aki heti több
videót készít csatornájára, így valós tapasztalattal rendelkezik
azzal kapcsolatban, mire érdemes odafigyelni a kamera előtt.
Gergő videóját a Telekom saját felületein osztottuk meg, valamint
felkerült a landing oldalra is.

https://youtu.be/08UsEwmxNBc

24 ÓRÁS
KIVÁLASZTÁS - A KAMPÁNY FELÉPÍTÉSE
ELŐSZŰRÉS, SZEMÉLYES INTERJÚ, FINÁLÉ
-

A beérkezett jelentkezések alapján a Telekom 9 fős HR
teamje egy éjszaka választotta ki azokat a fiatalokat,
akik másnap a Telekom új székházában egy személyes
interjún is részt vehettek.
A döntős fiatalok a HR-es csapat egy-egy tagjával és a
leendő vezetőjükkel találkozhattak.

-

Az interjúkon legjobban teljesítő gyakornok jelöltek
visszahívást kaptak délutánra a Telekom székházban
tartandó fináléra.
Itt Friedl Zsuzsa, a Telekom HR vezérigazgatóhelyettese fogadta őket, aki elárulta, hogy az utolsó
feladvány a babzsákjukra elhelyezett kis dobozban várja
a diákokat.

-

A diákok azonban a dobozt kinyitva már nem egy újabb
kihívással szembesültek, hanem belépőkártyájukat
találták meg: mindannyian kiválasztásra kerültek, és
a MOST gyakornokai lettek!

24 ÓRÁS
KIVÁLASZTÁS
A PROJEKT SZÁMOKBAN
- 300 jelentkező
A megadott határidőig közel 300 hallgató adta le pályázatát,
hogy a MOST gyakornoka lehessen
- 14.000 videó megtekintés
Szirmai Gergő tippjeit csak a Telekom Facebook oldalán
14.000 alkalommal nézték meg.
- 9 fős HR csapat
A kiválasztás során 9 telekomos HR-es dolgozott azon, hogy
előszűrje a jelentkezéseket másnap reggelre.
- 50 interjú
Fél nap alatt 50 egyetemista interjúzott személyesen
- 27 kiválasztott gyakornok
A nap végén a célként kitűzött 25 helyett 27 hallgató kapott
foglalkoztatási ajánlatot.
- 77%-os forgalomnövekedés
A kampány ideje alatt a Telekom karrieroldal látogatottsága
jelentősen nőtt. Az oldalt átlagosan heti 4196 user keresi fel.
ez a szám a kampány ideje alatt átlag heti 7435-re nőtt.

BESZABADULÓ
BULI:
THE LAND OF NOW
A Magyar Telekom Csoport életében fontos
mérföldkövet jelentett a 2018-as év: átadták a vállalat új
székházát, melybe közel 4500 kolléga költözik be
2019 januárjának végéig.
Az új székház nemcsak az ország legnagyobb
irodaháza, de a Most munkahelyének szimbóluma is.
Olyan környezetet teremt a munkavállalók számára, ahol
maximálisan ki tudják használni napjaink digitális
lehetőségeit.
A november 30-án megrendezésre kerülő
Beszabadulóbuli a kollégák számára a beköltözés
megkezdésének szimbolikus eseménye volt. Ezzel
párhuzamosan az egyetemista célcsoport számára is
szerettük volna megmutatni, milyen környezetben
dolgoznak a Telekom és a T-Systems munkatársai,
milyen a Most munkahelye a gyakorlatban.

BESZABADULÓ
BULI:
THE LAND OF NOW
A Beszabadulóbuli az új technológiákra nyitott, a
negyedik ipari forradalom vívmányait használó emberek
számára adott betekintést a színfalak mögött megbúvó
titkokba, mindezt laza, élvezetes stílusban, inspirációs
előadásokkal és buli hangulattal megfűszerezve.
Ennek megfelelően az eseményre külsős fiatalokat,
youtubereket-influencereket és kollégákat is
meghívtunk.
A bulira közel 3000-en regisztráltak, közülük került ki
az a 300 diák és kolléga, aki először bulizhatott az új
Telekom székházban.
Az esemény első felében a legújabb trendek, a
személyes branding vagy épp a kiberbiztonság
területébe nyújtottunk betekintést, majd egy közös
vacsorát követően a
Blahalouisiana meglepetéskoncertjével és DJ-s bulival
tettük emlékezetessé a napot.

AFTERMOVIE
https://www.youtube.com/watch?v=9wc5zreFStA

MOST
MUNKAHELYE
KOMMUNIKÁCIÓ

MOST
KÉPZÉSI
PROGRAM

BELSŐ
AJÁNLÁS
MEGÚJÍTÁSA

BELSŐ
KAMPÁNY

TELEKOMA MOST MUNKAHELYE
A külső aktivitások mellett kiemelt prioritással bír az is hogy a
Telekomnál dolgozó munkavállalók is érezzék: a MOST
dolgoznak.
Ennek érdekében a HR és a kommunikációs csapat közösen dolgozik
azon, hogy a munkatársak ne csak értsék, de magukénak is
érezzék a MOST koncepciót és annak digitális világát.
Ez azért is bír különösen nagy jelentőséggel, mert a
-

digitalizáció a vállalat kultúrájában, működésében és céljainak
elérésében is kiemelt szerepet játszik, így a MOST
kommunikációnak nemcsak egy image kampány, melynek
célja, hogy a munkavállalók elkötekeződjenek, de
elengedhetetlen a cég üzleti sikeréhez is.

-

Telekom idén ősszel új székházba költözött, mely amellett,
hogy a munkavállalók többségének életébe jelentős változást
hozott, kialakításában a MOST munkamódszereire alapoz.

A MOST KÉPZÉSI
PROGRAMJA
2018-ban a MOST koncepció jegyében új képzési rendszert
indítottunk el kettős céllal:
1. ISMERD MEG A MOST VILÁGÁT
Célunk az volt, hogy munkavállalókhoz közelebb hozzuk a
MOST digitális világát azáltal, hogy insipiratív és előremutató
digitális irányokat vívmányokat mutatunk be nekik, melyek a
jövőben emberek millióinak életére lehetnek hatással.
Témák voltak többek között:
-

-

hogyan szövi át életünket a mesterséges
intelligencia,
hogyan ruházzuk fel magunkat szupererővel, hogy a
gondolatolvasó számítógépek, nyomtatott ruhák és
mesterséges intelligencával felturbózott emberek
korában is sikeresek legyünk,
mit tanulhat egy multicég egy éppen csak induló
vállalkozástól.

A MOST KÉPZÉSI
PROGRAMJA
2.

A LEGTÖBBET A MOST-BÓL, A LEGTÖBBET MAGADBÓL

Támogatást kínáltunk ahhoz, hogy a telekomosok a MOST digitális lehetőségei mellett
magukból is a legtöbbet hozhassák ki:
-

Growth mindset tréning, avagy hogyan értékeljük saját képességeinket, hogyan
látjuk fejlődési szemlélettel a körülöttünk lévő lehetőségeket.
Önmenedzselés és visszajelzés fókuszú tréning
Adaptivitás tréning: hogyan tudunk sikeresek maradni folyamatos változások
közepette.
Célok és önmegvalósítás Pál Feri atya előadásában
MOST generációs előadások
Visszajelzés ereje és hatása: interaktív workshop egy színtársulattal
Személyes márkaépítés

FIRSTBIRDBELSŐ AJÁNLÁS A
MOST-BAN
A Telekomnál már évek óta működik belső ajánlási rendszer, mely adottságai
miatt hiába volt sikeres, nem felelt meg a MOST követelményeinek, hiszen a
munkavállalók számára nem biztosította a megfelelő felhasználói élményt,
nem tette egyszerűbbé a folyamatot.
Éppen ezért 2018 augusztusában a vállalat úgy döntött, hogy bevezeti a
Firstbird applikációt, mely a belső ajánlás területén új korszakot nyit.
Miért ez a MOST kiválasztási rendszere?
-

Mobilra optimalizált
Felhasználóbarát
Egyszerű, automatizált
Nem jelent adminisztrációs terhet
A pozíciók könnyedén megoszthatók az applikáción keresztül a social
mediában, így kifelé is vizibilitást ad a meghirdetett állásoknak.

Hogy teljesít a program?
-

2996 munkavállaló regisztrált
77 felvétel történt Firstbirdön beérkezett ajánlás nyomán

KAMPÁNY
EREDMÉNYEK
A belső és külső kampány eredményességét az alábbi három szempont
szerint mértük:
1. Megfelelő minőségű jelentkezők számának növelése:
Amennyiben nincs elegendő jelentkező a pozícióra, a megfelelő jelölt
megtalálásának esélye jelentősen csökken, így fontos cél, hogy a
megfelelő mennyiségű és minőségű jelölteket találjuk meg.
A kampány és a kampányban használt digitális eszközök jelentősen
hozzájárultak ennek a célnak az eléréséhez.
1. Hiring time csökkentése:
Az employee experience érdekében fontos, hogy csökkentsük a
jelentkezés és a felvétel között eltelt időt.
Ez a szám 2017-ben 71,5 nap volt, 2018-ban 51,5, vagyis jelentős
javulást könyvelhettünk el.
2. A Telekomhoz szívesen jelentkezők arányának növelése:
Fontos, hogy folyamatosan növeljük a célcsoporton belül azoknak a
számát, akik ismerik a Telekomot mint munkahelyet és szívesen
jelentkeznek a céghez.
A Trendence Institute felmérése alapján ez a szám 2017-ben 32,2% volt,
míg 2018-ban már 39%.
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