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“Employee wellbeing” a “digital wellbeing” világában.



Employer Value Proposition
A Webtown egy online fejlesztésekkel foglalkozó, informatikai vállalat. Projekteken dolgozunk, jellemzően 
partnereink megrendelései alapján. Ebből is következik, hogy a cég legnagyobb értéke a Csapat. Kultúránk 
természetesen alakult ki, a csapat egységének építése a kezdetektől fogva magától értetődő volt, azonban csupán 
az utóbbi években kezdtünk tudatosságot vinni ezekbe a folyamatokba. Csapatainkba agilis, közénk illő 
személyiségeket keresünk, akitől még többek leszünk, akitől tanulhatunk, akinek mi segítünk és akivel jó együtt 
dolgozni és akár focizni vagy piknikezni. Munkatársaink számára ez egy nagyon fontos szempont, hogy a kiválasztás 
során ugyanakkora (ha nem nagyobb) hangsúlyt kapnak az emberi szempontok, mint a szakmai kritériumok. 
Kollégáinkra, az ő igényeikre is figyelünk. A Webtown csapatánál fontos a szakmai fejlődés, de ugyan annyira 
fontos, hogy személyiségünk is fejlődjön. Törődünk egymással, támogatjuk egymást és lehetőséget biztosítunk 
mindenki számára a szakmai és az egyéni kibontakozásra is. A Webtown egy flat szervezet. Ez nem csak azt jelenti, 
hogy minimális a vállalaton belüli hierarchia, hanem azt is, hogy kölcsönösen tiszteljük és elfogadjuk egymást 
pozíció megnevezéstől függetlenül és mindenki. Működésünk természetéből adódóan vonzotta a munkatársak 
közötti kommunikáció folyamatos erősödését, valamint az egyes szervezeti egységek közötti információ 
áramoltatásának szükségességét a transzparencia jegyében.

A Webtown a digitális jólétért dolgozik. Célunk, hogy megoldásaink által az emberiség számára a digitális világ 
élhetőbbé váljon, az online ügyintézés által a felhasználói élmény megközelítse, esetleg felül is múlja a személyes 
kontaktusok által biztosított lehetőségeket.



Employer Branding a Webtown szervezetében
Az employer branding stratégia célja a Webtown esetében elsősorban a csapatok, kollégák jólétének, elősegítése, 
valamint a produktív és egészséges munkakörnyezet megtartásának, illetve továbbfejlesztésének támogatása.

Fontos a recruitment, de a Webtown esetében a fő fókusz tradicionálisan a már nálunk dolgozó, a közösség aktív 
részévé vált munkatársak céges márka-élményének biztosításán van.

A cég gerincét jelentő önszerveződő scrum csapatok egysége és csapat-tudatuk építkezése természetes, azonban 
az employer branding stratégiánkban foglaltak megvalósulása által nem csupán sok kisebb csapat, hanem a 
Webtown egysége is folyamatosan erősödik.

A cég alapvető értékei és céljai az alapítás óta lényegében változatlanok, ezek kommunikációjára az elmúlt években 
fokozatosan egyre nagyobb hangsúlyt fektettünk. Ennek köszönhetően a back-office munkatársaktól a fejlesztőkön 
át a menedzsmentig mindenki a közös célokért dolgozik minden áldott nap.

Külső kommunikációnk erősödésének köszönhetően már a nyitott pozíciókra jelentkezők is úgy érkeznek az első 
interjúra, hogy ők ezekért a célokért, ezért a közösségért, ennek a közösségnek tagjaként szeretnének tenni.



• CPO
• HR menedzser
• Irodavezető
• Recepció

A csapat magja:

• Marketing
• Fejlesztés
• Back-office
• Sales
• Menedzsment

Csatlakozó munkatársak “Külsős szereplők”

• Meghívott előadók
• Támogatott szervezetek
• Külső tudásbázis
• Külsős ötletgazdák

A projekt-team és a folyamatok

ötletek, 
feladatok

ötletek, 
feladatok

hatások, 
visszajelzések

ötletek, 
feladatok

hatások, 
visszajelzések

hatások, 
visszajelzések

Hatunk egymásra.



Az employer branding célja

Digital wellbeing

• ügyfeleinkre tudunk hatni
• ügyfeleinken keresztül a 

végfelhasználókra tudunk 
hatniEmployee 

wellbeing
• munkatársainkra tudunk hatni
• munkatársainkon keresztül az 

ő környezetükre tudunk hatni

Problémák

• Otthon
• felmentő sereg vs. vert had

• Munkahelyen
• kreativitás vs. fásultság

Hatunk egymásra.



Az employer branding célja

Céljaink

• a közösség építése
• a közös küldetéstudat 

erősítése
• a cég alapértékeinek átadása
• környezettudatosság erősítése
• work-life balance elősegítése 

minden munkatársunknál
• egészséges életmódra 

ösztönzés

Eszközeink

• Könnyen hozzáférhető tudástár
• alapértékekhez kapcsolódó anyagok
• arculati anyagok
• kampányokhoz kapcsolódó anyagok

• Kampányok
• féléves periódusokra bontott, 

tematikus programok
• munkatársaink érdeklődéséhez 

igazítva
• belsős és külsős előadók

• Csapatok
• erős közösségi aktivitás
• összetartás
• tudat-formálás



Bevonzás, megtartás
Bevonzás

Megtartás

A siker egyik kulcsa az események és aktivitások kivitelezésében rejlik. Ahhoz, hogy életképessé tegyük a kampány 
egyes lépéseit, olyan kontextust kellett terveznünk, ami nem idegen egyikünk számára sem. Ezért például az 
előadásokat úgy bonyolítottuk le, mint a klasszikus stand-up meetingeket, ami agilis működésű cég révén 
mindenkinek természetes és ismert kontextust teremtett, ennek köszönhetően a kollégák könnyebben megnyíltak 
és befogadóbbak lettek a témák iránt.

Számunkra nagyon fontos munkatársaink megbecsülése, egymás tisztelete. A programok során fontos az 
önszerveződés, a résztvevők közötti folyamatos ötlet-áramoltatás és az őszinte visszajelzések. A csapatban rejlő 
diverzifikált tudáshalmazt nem csak a fejlesztés területén szeretnénk kamatoztatni, hanem egymás tudását, 
tehetségét ismerve és bemutatva tudjuk növelni az összetartozás érzését, valamint az egymás iránti megbecsülést, 
hiszen amellett, hogy mindenki a szakmájában dolgozik egy bizonyos pozícióban, egy értékes ember a maga 
izgalmas  élettapasztalatával és személyiségével, aki hatással van a környezetére.



Egészségprogram - 2019 tavasza

Az egészség és a sportos élet kéz a kézben 
járnak. Első lépésként főhadiszállásunk egyik 
raktárhelyiségének átépítésével kialakítottunk 
egy teljes értékű fürdőszobát az irodában, hogy a 
sport utáni felfrissülés lehetőségét biztosítsuk 
munkatársaink számára.

A hatékony sportoláshoz elengedhetetlen a 
megfelelő öltözet. A csapatszellem pedig 
megkívánja a hasonló öltözetet, ezért olyan 
sport-pólókat készítettünk, melyek hasonló 
megjelenést biztosítanak minden munkatársunk 
számára, az általa űzött sportágtól függetlenül.



Egészségprogram - 2019 tavasza
Egészséges táplálkozás

A sport mellett kiemelt szerepet szántunk az 
egészséges táplálkozás népszerűsítésének. 
Tanultunk a zöldségek, gyümölcsök szerepének 
fontosságáról, megtanultuk, hogy lehet finom is 
az egészséges étel. A program előrehaladtával 
egyre több önkéntes bemutató során 
ismerhettünk meg különféle táplálkozási 
tanácsokat, hogy egészségesebben élhessünk és 
hatékonyabban sportolhassunk.



Egészségprogram - 2019 tavasza
Közös sport
A csapat tagjainak aktivitása hónapról hónapra 
növekedett. Egyéni sportjaink mellett közösen is 
egyre többet mozogtunk munka után. Többen 
vettek részt félmaratoni, illetve maratoni 
futóversenyeken, volt közös jógázás, falmászás, 
illetve gokartozás is. 

Előadások
Az egészségprogram keretein belül számtalan 
előadáson vehettünk részt. Volt kollégánk, aki a 
helyes táplálkozásról, volt, aki a maratonfutással 
kapcsolatos felkészülési praktikákról, volt, aki az 
aikido sport szépségeiről mesélt nekünk, de 
élvonalbeli vízilabdázó kollégánk által 
megismerhettük az élsporttal járó kihívásokat is, 
illetve sokunk példaképe, Egerszegi Krisztina is 
meglátogatott minket és mesélt példaértékű 
sportolói pályafutásáról.



Öko-program - 2019 ősze

Környezetünkre gyakorolt hatásunk egyre 
inkább befolyásolja hétköznapi életünket. 
Sokunkban dolgozik a szándék, hogy ökológiai 
lábnyomunk csökkentése mellett 
környezettudatosabb életmódra törekedjünk. A 
Webtown esetében nem csak a vállalati arculat 
színe a zöld. Zöldek és egyre zöldebbek vagyunk 
mindannyian, hála a 2019 őszére szervezett “Öko-
program” nevű kampányunknak is.

A kampány keretein belül kiemelten fontos 
szerepet szántunk a tanulásnak. Előadások 
tömkelegén képezhettük magunkat a 
környezettudatosabb élet érdekében. 
Az előadásokon szerzett tudást játékos 
vetélkedők során igyekeztünk elmélyíteni.

Az Öko-program főbb 
részei
• Vállalati szándéknyilatkozat a zöldebb 

működés elérése érdekében
• Előadások a közösségi tudásbázis 

felépítése érdekében
• FKF - munkatársak ismertették a 

hulladék képződését, 
összegyűjtésének és feldolgozásának 
folyamatait

• Klímakutató, geológus PhD kollégánk 
tartott előadást az emberiség, illetve a 
bolygó jövőjével foglalkozó kutatások 
eredményeiről

• Közös szemétgyűjtések az iroda 
közvetlen környezetének tisztán tartása 
érdekében

• Öko-csapatépítés
• Játékos vetélkedők a tudás és a 

környezettudatosság elmélyítéséért
• Jótékonysági sütivásárok az 

Élelmiszerbank javára



Öko-program - 2019 ősze

Az előadások során olyan tudásra tehettünk 
szert, melynek megszerzése komoly 
kutatómunkát igényelne egyéb esetben. Az 
előadások szervezése során kiemelt figyelmet 
fordítottunk a céges értékek és a 
környezettudatos életmód közti párhuzamok 
hangsúlyozására.

Csapatépítő programnak is kiválóak voltak a 
közös szemétszedési akcióink, melyek során 
több tíz zsák szemetet gyűjtöttünk össze a 
budapesti főhadiszállásunk közvetlen 
környezetében.



Öko-program - 2019 ősze

Az előadások és az előadásokat követő 
aktivitások egyaránt rengeteg erőfeszítést és 
előkészítést igényeltek, azonban a projekt 
szervezésében oroszlánrészt vállaló HR-csapat 
mindent elkövetett, hogy minden rendelkezésre 
álljon.

“Zöldség-gyümölcs évkerék” című játékunkon a 
tudatosabb vásárlás érdekében tanulhattunk 
arról, hogy melyik étel mikor érhető el itthon a 
legoptimálisabb időszakban.



Öko-program - 2019 ősze

Az FKF munkatársaitól hallottak alapján 
próbáltuk felidézni a hulladék helyes 
szétválogatásának szabályait.

Öko-Tabu és kvízjátékok során mélyítettük a 
környezetvédelemmel, környezettudatos 
életmóddal kapcsolatos tudásunkat és fedeztünk 
fel korábban ismeretlen megoldásokat, 
tárgyakat.



Eredmények
Közösségi média és egyéb online felületek

Online jelenlétünk folyamatosan erősödik. Mivel a Webtown több országban is jelen van fizikailag (Magyarország, 
Ausztria, Lengyelország), tevékenységünk alapján pedig aktivitásunk globális, több Facebook, Twitter, Instagram és 
LinkedIn fiókot gondozunk. Employer branding szempontjából aktivitásunk egyelőre Magyarországra korlátozódik. 
A 2019-es év legnagyobb eredményeként indult el (de természetesen folyamatosan továbbfejlesztés alatt áll a 
karrier.webtown.hu weboldal, melynek köszönhetően a Webtown csapatának legfőbb értékeinek 
kommunikációjára és az új, nyitott pozíciók publikálására végre egy központi felület is rendelkezésre áll.
Kommunikációnk integrációja folyamatban van, de már most remekül kiegészítik magyar Facebook és Instagram 
fiókjaink a karrier.webtown.hu felületeit, melynek recruitmentre gyakorolt pozitív hatásait azonnal érezhettük.

• elindítottuk a karrier.webtown.hu oldalt
• megnyitottuk kollégáink előtt @webtownoffice Instagram fiókunkat, így már bárki postolhat 

képeket a Webtown csapatának életéről
• Content Factory néven belső alkotói csoportosulás jött létre, melynek első gyümölcsei  

blog.webtown.hu -n olvashatók



Eredmények
Az employer branding hatása számokban, a  2019-es évre vonatkozóan

• a fluktuációt sikerült 6% környékére leszorítanunk, 
• 2019-ben összesen 3 ember távozott csapatunkból
• összesen 9 pozícióra kerestünk új munkatársakat

• ez, növekedési adataink ismeretében azért fontos, mert szemlélteti, hogy a meglévő csapat 
mennyivel elkötelezettebben, hatékonyan tudott dolgozni

• a 9 nyitott pozícióra összesen 159 jelentkezés érkezett 2019-ben
• az előző évhez viszonyítva a jelentkezések száma 30% -os növekedést mutatott 
• összesen 100 felvételi interjút szerveztünk az év folyamán
• a 159 jelentkezőből a hatékony szakmai és emberi szelekciónak köszönhetően 9 új kollégát 

vettünk fel
• munkaidőn kívüli programjainkon is folyamatosan 18-25 fő közötti létszámban vettek részt 

munkatársaink a 2019-es kampányok során
• a 2019-es elégedettségi kérdőív alapján munkatársaink 87%-a gondolja úgy, hogy 5 év múlva is a 

Webtown csapatának tagja lesz még

Természetesen az employer branding stratégiának köszönhető eredmények sem mérhetők mindig azonnal, viszont 
hatásait a Webtown esetében szinte rögtön érezhettük. Stratégiánk, kampányaink és egyéb aktivitásaink révén 
sikerült az alábbi számokat elérnünk:



Tapasztalataink

A legnagyobb kihívás természetesen az erőforrásokkal való zsonglőrködés volt. Annak ellenére, hogy a kollégák 
száma viszonylag alacsony, az egyes programok kidolgozásánál szinte mindegy, hogy azok 40, vagy 340 ember 
számára szólnak. A különbség csupán az, hogy 340 embernél a HR osztály mérete is háromszorosa a miénknek. Így 
az operatív feladatok mellett, komoly erőt és kreativitást kellett felszabadítani az employer branding kampány 
végrehajtására is, ami sokszor erőn felüli teljesítményt igényelt a résztvevőktől, de büszkén mondhatjuk, hogy az 
eredmények ismeretében megérte.

2019 legnagyobb tapasztalata az volt, hogy az employer branding fontossága és a megfelelő stratégiára építkező 
aktivitások szervezetre gyakorolt hatása rendkívül gyorsan kimutatható. 
Fontos tanulság, hogy a hatékony és átgondolt belső kommunikáció eredményeként a Webtown híre sokkal 
szabadabban és sokkal messzebbre szállhatott, ezáltal jelentősen könnyebbé téve a recruitment folyamatait. 
Ez nagyban köszönhető a meglévő kollégáinknak, illetve annak, hogy az employer brandingnek köszönhetően 
jelentősen erősödött az ő elkötelezettségük a Csapat, illetve a vállalati értékek irányában.



Hatunk egymásra.


