
بازاريابي جذب و استخدام



ند هستاصلی ترین سرمایه سازمان کارکنان توانمند  

بنابراین 

جذب و استخداموجود مکانیزمهای مناسب  برای 

.  بهترینها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است 

جایگاه ویژه سرمایه های انسانی 



ا جذب و پرورش افراد با استعداد در سازمان بفرآیند 

.  تاکتیک های بازاریابیو روش ها استفاده از 

بازاریابی جذب و استخدام 



ازاریابی در فرایند معرفی سازمان با استفاده از تکنیکهای ب

جریان سیکل جذب ،عجین سازی و تحکیم روابط با

.  نیروهای مستعد است 

بازاریابی جذب و استخدام 



استخدامبازاریابی جذب و 
در قالب یک سیستم  

شناسایی نیروهای 
مورد نیاز و 

مشخصات آنها 

اقدامات کلیدی 
بازاریابی و جذب 

جذب نیروهای 
مستعد و مورد نیاز 



Satisfaction

مراحل بازاریابی استخدام 



رويکردهاي نوين 

 اجتماعياستفاده از شبکه هاي
به همراه رسانه هاي سنتي به 

صورت یکپارچه  

رويکردهاي سنتي  

تبليغات

 روابط عمومي

مراحل بازاریابی استخدام 

سازي  آگاه 



Satisfaction

مراحل بازاریابی استخدام 



 سازياز اطالعات براي عالقمند استفاده  .

 ت به کمپين برند سازي شرکمحتوایي که  استفاده از یک برنامه

.استنزدیک 

 کاربالقوه فراموش توجه به کاندیداهاي یادآوري و  .

مراحل بازاریابی استخدام 

کردن عالقه مند 



 فرهنگ سازماني

 سبک مديريت

 درجه فن آوري

 پويايي صنعت و کسب و کار

 حقوق و مزايا

و.....

افرادجذاب ترین عوامل برای انتخاب سازمان توسط 



.

فن آوری محیط کار یکی از مهمترین عوامل در انتخاب محیط Yدرصد از نسل 82

.استکار 

ن برای تصمیم گیری در مورد انتخاب یک کار از بین دو کار فZدرصد از نسل 91

. آوری بهتر را ترجیح می دهند 

2018مطالعات گالوپ در 





Satisfaction

مراحل بازاریابی استخدام 



بگيردتصميمبایدمخاطبمنديعالقهوسازيآگاهازپس.

یتمدیرتاداریدتمایزيوجهچهشماکهاینجاستکليديسئوال

کند؟قطعيراخودشتصميموکندانتخابراشما

مراحل بازاریابی استخدام 

تصميم گيري



گوگل و ارزشهای متمایز محیط کاری 

تمايز ويژه سازمان شما چيست ؟ 

فرهنگ 

لگوگ

باورهای روشن 
درباره چگونگی 
موفقیت در کار

میتأکید بر کار تی

تالش برای 
ن توسعه کارکنا

کارکنان در تماس

با مشتری 

ایجاد چالشهای 
منطقی در کار و 
خدمت روزمرگی

مشخص بودن 
انتظارات عملکردی



Satisfaction

مراحل بازاریابی استخدام 



 تماس و ارائه اطالعات به شرکت

 سادگی و سهولت انتخاب اطالعات شرکت میزان

 بانک اطالعات از  کاندیداهاایجاد

مراحل بازاریابی استخدام 

اقدام



Satisfaction

مراحل بازاریابی استخدام 



ردن متقاضيی و ييی کياستخدام برای انتها فرآیند در 

ازمان بخش بوده و نگاه او به سيچقدر رضایت فرآیند 

. استچقدر مثبت 

مراحل بازاریابی استخدام 

رضایت



پیامدهای رضایت کارکنان 

وفاداری به 
سازما ن 

رضایت 
کارکنان 

افزایش 
سودآوری 

تبدیل شدن
به مبلغین 
سازمان  



تریان بیشتر از کارکنان ناخرسند رضایت مش% 81خرسند کارکنان 

. آورندرا به دست 

سازمان فاکتور عجین نشده با 20کارمند دنیا 10نفر از هر 9

.دارد

2020مطالعات سیسکو 



تجارب موفق دویچه بانک آلمان 

 سال، کل دنیا را به هم 150دویچه بانک به مدت . 
کرده است تا به افراد و کسب و کارها متصل می

.خواهند برسندکمک کند که به جایی که می

 گذاران این بانک بوده است هنوز هم الهام بخش پایهآنچه 
کند که عبارتند از ایجاد تاثیر مثبت برای ما را هدایت می

.جامعهمشتریان، اقتصاد و 



 هايفعاليتسازيدیجيتاليسازيدیجيتاليبرتمرکزبااستخدام

درمحلدرتجربهوانتخابمنابع،تاسازدميقادررامااستخدامي

ریتمدیممکننحوبهترینبهراالتحصيليفارغوثانویهاستخدام

.هستندحاکماصوليچنينهممشروطکارکنانمورددرکهکنيم،

تجارب موفق دویچه بانک آلمان 

بااستعدادجذب افراد 



 ه اندد کدآوري براي ایجاد چنين تاثيراتي اجرا شدهفنسه

:عبارت هستند از

(1Workday

(2Yello

(3Beeline

تجارب موفق دویچه بانک آلمان 



Workday پلتفرم ،HR ساز خدمات نهایی یکپارچهجدید بانک، فراهماصلی

ارکناان و تجربه دیجیتالی برای مدیران، کبهبود در سرتاسر فرآیند استخدام 

افراد منتخب؛

افتن از کنندگان تا قادر باه اطمیناان یابهبود و ارتقاء سیستم برای استخدام

تعامالت دیجیتالی و موثرتر با مدیران استخدام گردند؛

ات و اتوماتیک توسط مروری بر فرآیند توساط عملیاارتقای معنی دار ساده

و یکپارچه کنترلی

تجارب موفق دویچه بانک آلمان 



بابتوانندتاآوردميبوجودراکنندگاناستخدامبرايپلتفرمي

که؛باشندداشتهتعاملالتحصيلفارغوکارآموزاستعدادباافراد

ها،رویدادمدیریتدرخواست،پيگيريمثلمختلفيهايمدلشامل

جذبوارجاعاتوهامعرفمصاحبه،بازخوردوریزيبرنامه

.باشدمياستعداد

آلمانموفق دویچه بانک تجارب 

Yello



Beeline دهد تيا افيراد منتخيب رامدیران استخدام امکان میبه

رای انجيام کنند و با یکدیگر مقایسيه نماینيد و بيبرگزینند، غربال

هيای کيارگزاران دارای حسياب. ریيزی کننيدهایی برنامهمصاحبه

، مشياهده هزینيه هامخصوص خود بيرای پیگیيری و تبيت زميان و 

.باشندها و فاقد برنامه زمانی میها، نرخها و توسعهپیشرفت

تجارب موفق دویچه بانک آلمان 



ازمانهاسبر تمایزات سازمان شما نسبت به سایر تأکید -1
محورهای مورد توجه در دویچه بانک  

تمايز ويژه سازمان شما چيست ؟ 

راه کارهای کلیدی 



پایگاه داويلبان استخدام -2

راه کارهای کلیدی 

مزاياي پايگاه داده 

داوطلبان 

ه رجوع به کارکنان رتب
های بعدی 

سرعت در دسترسی 
به نیروهای مورد 

نیاز به ویژه

استفاده از ظرفیت 
آنها برای شناسایی 
کارکنان مورد نیاز 



کارکنانارجاع -3

راه کارهای کلیدی 

.  مبلغين یک شرکت خود کارکنان آنها هستند بهترین 

.ارندما باور دنيروي بالقوه به دیدگاههاي آنها و بيشتر از تبليغات 





پرسنل مورد نیاز پرسونای تعریف -4

بازاریابی جذب و استخدام 

آیا مي دانيد براي سازمان خود افراد با چده ویگگيهداي خداا را نيداز 

دارید ؟ 

مجموعه اي از ویگگي ها ، تمایالت و الگوهاي فکري و رفتداريپرسونا 

. کندرا از دیگران متمایز مي فرد است که یک 



تجربه کارکنانمدیریت -5

بازاریابی جذب و استخدام 

Employee customer Experience 

نان مديريت تجربه کارک
مشتري تجربه 

E.E.M

مديريت

C.E.M

R.O.I



کارمحیطدرکارمندجانبههمهوکلیدرکازحاصلاحساس

ایرسوشغلباغیرمستقیمومستقیمتعامالتازناشیکه

حتیوبرندفرهنگها،سیستماستراتژیها،مشتریانکارکنان

قرارمهفردیویژگیهایتأثیرتحتالبتهکهاستسازمانرقبا

.دارد

کارکنانمفهوم تجربه 



مدیریت تجربه کارکنان 

تنوع نیروهای 

مورد نیاز 
yنسل 

Xنسل 
تمام وقت

وقت  پاره

Zنسل 
فري لنس



تی وجود تجربیات لذت بخش برای کارکنيان یيک مزیيت رقياب

.محسوب می شود

نچر وجود تجربیات خوب برای کارکنان براساس مطالعيات اکسي

. درصد ارتقاء می دهد20سودآوری تا 

هامزیت رقابتی جدید برای سازمان 



کشاورزی

صنعتی   

صنعتیاواخر

دیجیتال

کارکنانروند تحول گزاره ارزش 

بقا

از کاررضایت 

سازیعجین 

( Zکارکنان و به ویژه برای نسل کامیابی )

کامیابی کارکنان



ان کارکنفرایند سفر جمع بندی و دیدگاه ما در سازمان در لحظه 

. تمام مراحل در ایجاد تجربه کارکنان مؤتر است 

لحظات نگرش آفرین کارکنان 

استخدام  جذب 

جدا شدن فرد 
از سازمان 

مدیریت عملکردتوسعه  

عجین سازی  اجتماعی سازی 



 (  فیزیکی و فرهنگی ) . باشدکاری که کارکنان برای آنها معنی دار فضای

 استاصالح فرهنگ و فضای سازمانی بسیار حائز اهمیت .

 استرهبر ارشد سازمان یکی از عوامل مهم در کامیابی کارکنان، مدیریت بهتر.

( ترک سازمان یا ترک مدیران )

 ار در تأتیر معنی د–رشد شخصی و فردی دار، در حد روابط معنی ) مطالعات عمیق تر کارکنان

( سازمان خود 

 آنهاو ارزیابی آفرین تعریف لحظات نگرش  .

 رقابتیتجربیات لذت بخش برای کارکنان یک مزیت وجود

توصیه های کلیدی 



يادمان باشد از امروز جفايي نكنيم

خويش شكستيم صدايي نكنيمدر چه گر 

به هنگام نيايش سر سجاده ي عشق

براي دل محبوب دعايي نكنيمجز 

دوستداري نبود بندگي غير خدا

بي سبب بندگي غيرخدايي نكنيم



مابا تشکر از حُسن توجه ش


