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مقدمه

چقدرییفرماکاربرندبدانیماگرکهصورتیدراست،ماندهمغفولبسیارهاسازماندرکارفرماییبرند

.دادخواهیمقراراولویتدرراآناست،تاثیرگذارکارمانوکسبدر

:کارفرماییبرندباشرکتبرندتفاوت

یکسهرازبیشومی کندتصویرسازیکاروکسب آنکلیشهرتدربارهشرکتیهربرند❖

.داردکاربردبالفعلوبالقوهمشتریانبرای

هنحووسازمانیوشغلیمحیطاستخدام،زمینهدرشرکتیکشهرتبهکارفرماییبرند❖

.می شودمربوطانسانی اشمنابعباآنبرخورد

.استتاثیرگذارشرکتآنبرندکارفرماییرویشرکتیکبرندشهرتباشدیادمان



مقدمه

.استمطرحبازاریابیوانسانیمنابعمدیریتحوزهدرکارفرماییبرند

.دهستنروبهروکنشیمیان/درونی/بیرونیبازاریابیوبازارهاباهاسازمانبازاریابی،دیدگاهاز

مشتریانوسازمانبینرابطه:بیرونیبازاریابی

کارکنانوسازمانبینرابطه:درونیبازاریابی

مشتریانوکارکنانرابطه:کنشیمیانبازاریابی

کههمانطور.داردرابطهنوعسهاینگیریشکلچگونگیبهبستگیهمسازمانکلیعملکرد

درنانکارکمنظورهمینبه.پذیردمیانجاممشتریانبهکارکنانتوسطسازمانخدماتارائهدانیدمی

بانانکارکهایارزشورفتارکهدارداهمیتبسیارنابراینبدارند،قرارسازمانبرندسازیفرایندمرکز

.(2005همکاران،وبرتون).باشدهمسوسازمانشدهاعالمهایارزشورفتار



تعریف برند کارفرما

employer)کارفرمابرند➢ brand)مدیریتوبازاریابیادبیاتدردههدوحدودکهاستمفاهیمیاز

ارائهمفهوماینازگوناگونیتعاریفچهگر.(۱۹۹۶بارو،وامبلر)استبودهمطرحانسانیمنابع

در)سازمانیکویژگی هایازگرفتهشکلتصویریراآنمجموعدربتوانشایدامااست،شده

.دانستسازمانآندربارهکاربازاردرکارمتقاضیانوداخلیکارکنانذهندر(کارفرمانقش

یکوردمدربالقوهوفعلیکارکنانخاصطوربهواصلیسهامدارنکهتصویرییعنیکارفرمابرند➢

.استگرفتهشکلذهن شاندرسازمان

اتگرفتهبازارمدیریتشیوه یازمختلف،سطوحدرنظرموردسازماناینکهیعنیکافرمابرند➢

.می شودتصویروتعریفچگونهدیگرانسویازکارکنان،بهاعطاییمزایای



تعریف برند کارفرما

ایجادظورمنبهبرندیکفرهنگوشخصیتارزش ها،مؤثربازنماییازاستعبارتکارفرمابرندبنابراین

.کارفرمامطلوببرداشت های

وتخداماسمرحله یازتأثیراین.می گذاردتأثیرکارمندانشباسازمانتعامالتتمامیرویکارفرمابرند

شاملسازماندراشتغالجنبه هایتمامیبهسپسومی شودآغازکارکنانپذیرشفرآیندهای

تاومی یابدگسترشمشوق هاومزایا،شغلیمسیرپیشرفت،مهارت هارشدوحرفه ایآموزش های

.یافتخواهدادامهسازمانکارکنانصفازفردخروجازپسحتیوهمکاریقطعزمان

برندنخواهیدچهوبخواهیدچهاجتماعیهایشبکهروزافزونیتوسعهگرفتننظردرباهمچنین

راارکایندیگراننکنید،تعریفراخودبرندشمااگروداردقرارهمگاندیدمعرضدرشماکارفرمایی

.دادخواهندانجامتانمیلخالفبروشمابرای



مسئول برند کارفرما 

بینشیکهاجراییعواملومدیرعاملکار، وکسبمالکانیابنیان گذاران➢

تقویتبرایراکاروکسب  ارزش گذاریودارندشرکتبرایاستراتژیک

می دهند؛انجامشرکت،

ومی دهندآموزشآن هابهکرده،ارزیابیراخودگروهاعضایکهسرپرستانی➢

دارند؛برعهدهراافرادپرورشوظیفه

رارکتشکلیسیاست هایوکارکنانبینروابطکهانسانیمنابعتیماعضای➢

می کنند؛مشخص

.استوابستهآن هابهشرکتخارجیوجههکهبازاریابیتیماعضای➢



مولفه های برند کارفرما

زندگی –توان کار ❑

فرهنگ و محیط کاری ❑

(خدمت/محصول)قدرت برند سازمان ❑

نظام جبران خدمت❑



مزایا برند کارفرما

استخداموجذبهایهزینهکاهش❑

شودمیدریافتبیشتریاستخدامدرخواست•

گرددمیکوتاهاستخدامزمان•

شوندمیجذباستعدادها•

رقابتیتمایزایجاد❑

انسانیهایسرمایهماندگاریافزایش❑



نکات کلیدی در شهرت کارفرمایی

حمایتومشارکتاستخدام،می کنند،برآوردهراوعده هاوانتظاراتکهکارفرمایانی

ایننانکارک.می آورندبه دستماندگارینتایجومی کنندتجربهکارکنانجانبازبهتری

ونندمی کپیشنهاددیگرانبهراخودکارمحلبیشتریبه احتمالکارفرمایانازدسته

آنچهزابیشترومی آورند؛به عملکارفرماازبیشتریتمجیدوتعریفمجازیفضایدر

.می کنندتالشخودوظیفهانجامدراستنیاز

:شاملدهد،افزایشراکارفرماییمحبوبیتوشهرتتواندمیکهنکاتی

(اسالیدبعدی)



نکات کلیدی در شهرت کارفرمایی

باشیدصادقخودمعرفیدر➢

کنیدتحلیلوتجزیهراهاشکاف➢

کنندصحبتتانکارکناندهیداجازه➢

کنیداجراییراخودهایوعده➢

دهیدرشدفرصتخودتانبه➢

ایپایههایویژگی✓

ارثیهایویژگی✓

نگرانهآیندههایویژگی✓

کارفرمابه عنواناعتبارتقویتاهمیت➢



ویژگی های یک برند کارفرمایی ایده آل

یانمتقاضوشرکتفعلیکارکنانعواطفباپیونددروقانع کننده،اعتمادقابل1.

.استشرکتدراستخدامبالقوه

.استکارمحیطواقعیویژگی هایوتجاریبرندبانزدیکارتباطوپیونددر2.

.شرکت هاستسایرازشماشرکتمتمایزکنندهوفردبهمنحصر3.

.استبالقوهوفعلیکارکنانفرهنگوارزش هاباهمسوومعتبر4.

آن هاتنپیوساحتمالکهاستاستخدامیمتقاضیانوکارکنانباگفتگووتعاملدر5.

.باالستشرکتمأموریت هایوارزش هاباشدنشانهمسووشرکتفرهنگبه



گام های طراحی برند کارفرما

قویومعتبرکارفرماییبرندیکتعریف1.

متقاضیانوکارکنانتوسطکارفرماییبرنداعتبارافزایش2.

کارفرماییبرندازجذابتصویریارائه3.

ثباتداشتن4.

کارفرماییبرندشهرتوآگاهیسطحسنجش5.

الزماصالحاتانجام6.

برندسفیرانبهکارکنانتبدیل7.

اجتماعیهایرسانهازبهینهاستفاده8.

همکاریمتقاضیانوکارکنانازبازخورددریافت9.

تکاملوپویایی10.



عومل تاثیرگذار در طراحی و پیاده سازی برند کارفرما

پیاده سازیاهم نکات در  عوامل تاثیرگذاردر طراحی

شناخت خود 

شناخت کارکنان 

توجه به جایگاه برند کارفرمایی

برند کارفرمایی( ارتقاء)ترویج 

استراتژی سازمان 

سبک رهبری 

فرهنگ سازمانی 

نظام مدیریت منابع انسانی



هفت نکته برای خلق استراتژی های برند کارفرما

از کارکنان فعلی خود استفاده کنید

شفافیت مهمترین بخش کار است

ارزش پیشنهادی کارفرما را بسازید

کارکنان را مرکز توجه قرار دهید

چشم انداز شرکت را در اولویت قرار دهید

استفاده از بازاریابی در زمان درست

لحن خود را بسازید



طراحی استراتژی های برند کارفرما

 EBS/(Employer Branding Strategy)کاربردی برای ساخت استراتژی های برند کارفرماگام های 

: به شرح زیر است 

ترازکردن استراتژی های برند کارفرمایی موردنظر با نیازهای سازمان: گام اول

تعیین اهداف عملی: گام دوم

مشخص کردن شاخص کلیدی عملکرد: ام سومگ

توسعه دادن یک برنامه سنجش: گام چهارم



طراحی استراتژی های برند کارفرما

تخصیص منابع: گام پنجم

ایجاد یک شخصیت ایده آل برای معرفی هدف: گام ششم

قانع کننده EVPتوسعه ارزش پیشنهادی کارفرما یا: گام هفتم

آزمودن پروسه استخدام: گام هشتم

از فاکتور مدت زمان ماندگاری نیروهای فعلی غافل نشوید: گام نهم

تعیین ترکیب توزیع: گام دهم



ارزش های  پیشنهادی کارفرما

Employer)کارفرماپیشنهادیهایارزش❑ Value Proposition)خالصهبه طوریا

EVP،عوضدرکارکنان،توسطکهاستسودهاییوپاداش هابینتعادلی

.می شوددریافتکار،محیطدرعملکردشانوفعالیت

یم،کنمعرفیفردیبهراکارفرماپیشنهادیهایارزشبخواهیمجملهیکدراگر❑

وپیشنهاد هاازمجموعه ایکارفرما،پیشنهادیهایارزش»می گوییم

تأثیردلخواه،متقاضیانرویمثبت،به طورکهاستارزش هایی

.«می گذارد

پنجبهمی توانراآنامااستگستردهمفهومیککارفرماپیشنهادیارزش❑

.کردتقسیماصلیبخش



ارزش های  پیشنهادی کارفرما

حقوق و 

دستمزد

پاداش و 

مزایا

پیشرفت 

شغلی
محیط کار 

فرهنگ 

شرکت 



ارزش های پیشنهادی کارفرما

پاسخسواالتاینبرایبتوانیدبایدکارفرماییپیشنهادیارزشدرکبرای

:کنیدتعریفکننده ایقانع

نماید؟انتخابراماسازمانبهپیوستنبایدفردیچرا1.

بمانند؟باقیماسازماندربایدکارکنانچرا2.



نمونه پرسشنامه

برای طراحی ارزش های پیشنهادی کارفرما

چه چیزی در مورد فرهنگ شرکت شما منحصر به فرد است؟.1

کارکنان با عملکرد باال در شرکت شما چه چیزی را مهم می دانند؟.2

چرا یک فرد با استعداد می خواهد در شرکت شما کار کند؟.3

چه فرصت هایی برای کارکنان برای یادگیری و پیشرفت فراهم شده است؟.4

چگونه از کارکنان برای دستیابی به تعادل بین کار و زندگی حمایت می کنید؟.5

چگونه موفقیت را تشخیص می دهید و به آن پاداش می دهید؟.6

.شرایط و فضای کاری که برای کارکنان خود قرار داده اید را شرح دهید.7

.اهم نکات در بازخورد کارکنانی که شما را ترک کردند، را بیان کنید.8



ابعاد برند کارفرمایی: سنجش 

ابعاد 

ابرند کارفرم

بعد 

اقتصادی

بعد 

اجتماعی

بعد 

کارکردی

بعد 

پیام رسانی



بایدها و نبایدها

نبایدها بایدها 

کارفرمابرندمنابعگرفتننادیده➢ کارکنانباگرانهحمایتوعادالنهرفتار➢

استعدادهاجذبدرتمرکزفقط➢ آناننظراتدریافتوکارکنانبهدادنگوش➢

کارکنانبهنسبتتعهداتنکردناجرا➢ کارکناننظراتاساسبرتغییراتایجاد➢

کارکنانباشفافیتعدم➢ خودبرندسازینتایجکردندنبال➢

کارکنانتوسعهورشدعدم➢ کارکنانباهمکاریقطعدرمطلوبشیوه➢



اهمیت برند کارفرما

.استسازماناصلیاولویتکارفرماییبرندآخر،کالم➢

خشببلکهنمی کند،درگیرراانسانیمنابعمدیریتبخشتنهاکارفرماییبرنددانیدمیکههمانطور➢

کلیدابیبازاریواحدباقویوموثررابطهبنابراین.دارندفعالیتزمینهایندرنیزشرکت هابازاریابی

فعالیت هایکهکرده انداعالمشرکت هااز٪۴۷حتیگزارشاتطی.استکارفرماییبرندتعالی

رماییکارفبرندگفتبایدپایاندر.می دهندانجامبازاریابیواحدطریقازراخودکارفرماییبرندتوسعه

.تاسمحاسبهقابلنیزآنسرمایهبازگشتنرخکهاستمنطقیسرمایه گذاریبلکهنیست،هزینه

یاربسارزشکسب و کارها،برایمثبتوجهه ایساختندردرست،ومناسبکارفرماییبرندساختپس➢

.نمی پیونددضعیفبرندباشرکتیکبهخوبی،باتجربهوموفقنیرویهیچ.داردباالییبسیار

کهکنیدسعیودهیداختصاصخودشرکتتبلیغبرایراخوبیانرژیوزمانبایدبه همین دلیل،

.کنیدکمتررااخالقی تانمنفینکاتوبیشترکارفرما،یکعنوانبهراخودخوباخالق های



پیروز باشید


