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V rámci personální společnosti ManpowerGroup od konce roku 2014 funguje
kontaktní a náborové centrum CORE, které zprostředkovává první neosobní
kontakt s kandidátem o práci. O tomto oddělení v rámci personální společnosti
ještě nikdy nevyšla žádná publikace, ve které by bylo popsáno fungování
kontaktního a náborového centra CORE, zároveň za dobu jeho krátké existence
nebylo ještě externě analyzováno, jak kontaktní a náborové centrum CORE
pracuje. Cílem práce je vytvoření metodiky pro kontaktní a náborové centrum
CORE a vytvoření návrhu ke zvýšení efektivity z analýzy vycházející.

Abstrakt Abstract
The contact and recruitment CORE Center, within ManpowerGroup, operates
from the end of 2014 and provides the first impersonal contact with the job
candidate. There has never been a publication of the contact and recruitment
CORE Center following up this department in the personnel agency, and the
contact and recruitment CORE Center has not been externally analyzed during
its short existence yet. The aim of the thesis is to create a methodology for the
CORE Center and to create a proposal to increase efficiency from the analysis
based.

Doporučení a možné změny z analýzy vycházející
Provedená kvalitativní analýza dat přinesla důkaz o meziročním zvýšení efektivity v náboru pracovníků. Je tak vidět, že se kontaktní a náborové centrum CORE stále vyvíjí
a pokračuje správným směrem. Kontaktní a náborové centrum v průběhu sledovaného období též rostlo, co se týče odpracovaných úvazků. Z analýzy dat rovněž vychází,
že CORE centrum stojí na kvalitní spolupráci s pobočkami, a tedy i na jejich podpůrných projektech, které jsou stálým základem portfolia projektů. Masové nábory pro
klíčové klienty celé společnosti jsou optimální právě v kombinaci s pobočkovými projekty, které tvoří základní pracovní náplň ve chvíli výkyvů potřeb masových náborů.
Co se týče možné optimalizace spolupráce s pobočkami, z analýzy dat vyplynulo, že předání maximálních možných pravomocí na kontaktní a náborové centrum vede
k zefektivnění náboru, ať už je tomu díky lepší inzerci či pouze urychlení náboru tím, že se základní kroky zvládnou zpracovat po telefonu popřípadě e-mailem. Z práce
vychází také pozitivní výsledky využívání nového stylu inzerce GEKO. Můžeme fakticky potvrdit, že GEKO styl inzerce přináší vyšší počet odezev a zobrazení inzerátu.

Metodika CORE centra
Následující kroky metodiky jsou klíčem k oslovení a předání vhodného
kandidáta na pobočku, popřípadě rovnou ke klientovi.

Krok č. 1 – Dle domluvy s klientem/pobočkou napiš inzerát
Krok č. 2 – Vydej inzerát a spravuj inzerci
Krok č. 3 – Spravuj příchozí odezvu
Krok č. 4 – Proveď první telefonický pohovor - prescreen
Krok č. 5 – Komunikuj s pobočkou/klientem
Krok č. 6 – Aktualizuj databázi – datová kvalita

GEKO inzerát je efektivní inzerát, který útočí na podnětové vnímání uchazeče. Styl psaní inzerátů GEKO je soubor základních principů motivace lidí při hledání práce. Slovo
je akronym ze čtyř anglických slov, a to greed, ego, kudos, opportunity. Každé slovo znamená jinou strategii. Důležitá je segmentace lidí, na které chce CORE Centrum
cílit. Vždy se používají tyto strategie dohromady, akorát jedna je vždy zesílená. V případě, že se cílí na nižší třídu, takzvané „modré límečky“, klade se důraz na princip
GREED, v překladu nenasytnost. Z psychologického hlediska se inzerátem bude cílit na profese dělníků pracujících pro peníze. Pokud CORE Centrum vyhledává lidi na
oddělení marketingu, použije se princip OPPORTUNITY, neboli příležitost pro kariérní rozvoj. Pokud se snažíme zacílit na osobnost člověka, který touží po práci, kde si
budou zaměstnavatelé vážit jeho kvalit, píše konzultant inzerát ve stylu EGO. A v případě, že konzultanti chtějí upozornit na kvalitu společnosti pro níž by kandidát
pracoval, či na kvalitu služeb, kterou mu poskytne personální společnost ManpowerGroup, sestavují konzultanti inzerát ve strategii KUDOS, což v překladu znamená sláva.
Systém principů pro psaní inzerce a vytváření z ní „marketingového článku“ je mezinárodní standard společnosti ManpowerGroup. Je to standard využívající se po světě,
kde personální společnost funguje.

GEKO = GREED, EGO, KUDOS, OPPORTUNITY

Důkaz přínosu GEKO inzerce

Závěr
Cílem práce bylo vytvořit metodiku kontaktního a náborového centra CORE ve společnosti ManpoweGroup a dále vytvoření návrhu zvýšení efektivity vycházejícího 
z analýzy dat za roky jeho fungování. Teoretická část byla věnována deskripci personálního řízení lidského kapitálu, jeho trendům ve 21. století a personálním činnostem. 
V jednotlivých kapitolách bylo konkrétně rozebráno získávání zaměstnanců a jejich výběr. Praktická část byla zaměřena na personální společnost ManpowerGroup, a 
proto bylo v teoretické části rozebráno též fungování personálních agentur, jejich vnitřní procesy a služby. Samotná praktická část je rozdělena do dvou částí. První úsek 
je metodikou kontaktního a náborového centra CORE. Dále autorka analyzovala fungování CORE centra a jeho další přínosy a využití pro kandidáta, jakými projekty se 
CORE centrum zabývá a jak rozšiřuje svou působnost. Druhým úsekem praktické části je analýza dat CORE centra za roky 2015 a 2016. Na základě této analýzy vychází, že 
kontaktní a náborové centrum CORE v roce 2016 pracovalo z pohledu kvalitativní analýzy efektivněji, než v roce předešlém, neboť došlo k navýšení počtu nástupů na 
jednu jednotku práce (1 MD). Z komplexní analýzy vycházejí následující doporučení pro personální společnost ManpowerGroup, kdy by měli její zaměstnanci naplňovat 
principy GEKO inzerce, což vede k navýšení počtu příchozích reakcí, dále by pak mělo dojít k užší provázanosti kontaktního a náborového centra CORE s pobočkami, neboť 
z analýzy dat vyplývá, že zvýšení pravomocí CORE centra vede ke zvýšení počtu nástupů. Poslední doporučení upozorňuje na vysokou úspěšnost International Hiring, což 
může být jedním z řešení situace na českém trhu práce.


