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Abstrakt
Bakalářská práce se zabývá způsoby využití informačních technologií při získávání a výběru zaměstnanců.

Cílem práce je prozkoumat možnosti získávání a výběru zaměstnanců s použitím informačních technologií a

navrhnout lepší nebo alternativní možnosti získávání a výběru zaměstnanců.

Abstract
The bachelor thesis deals with the methods of use of information technologies when recruiting and

choosing employees. The thesis aims to examine the possibilities of recruiting and selecting employees,

using information technologies, and to propose better or alternative options of recruiting and selecting

employees.

Návrhy na zlepšení

• využívat inzertní portály -Jobs.cz, Prace.cz a Profesia.cz

• používat své vlastní stránky pro uveřejnění pracovních nabídek

• omezit spolupráci s personálními agenturami a personálními společnostmi

• využívat databáze životopisů na inzertních portálech 

• uvádět v inzerátu platové ohodnocení a benefity

• využívat moderní chatboty

• realizovat výběr zaměstnanců pomocí informačních technologií

• spolupracovat se středními a vysokými školami a oslovovat brzké absolventy 

• využívat firemní LinkedIn pro uveřejňování pracovních nabídek 

• vytvořit mobilní verzi kariérních stránek 

• zaměřovat se více na employer branding
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KTERÉ NÁSTROJE VYUŽÍVÁTE PŘI HLEDÁNÍ 
ZAMĚSTNÁNÍ?
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