
Recruiting 
přes sociální sítě



“Nemůžete řídit, co neměříte.”
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Představení VímVíc.cz
Platforma spojující kariéru a vzdělávání

3
3

Co u nás najdete?

● HR řešení - atraktivní zaměstnavatelé a jejich pracovní příležitosti

● 100+ online kurzů, 20 kurzů zdarma

● 85+ lektorů 

● 120+ přednášek - spolupracujeme s vysokými školami, konferencemi i komunitami

● 20+ webinářů - online školení umožňující přímou interakci mezi lektorem a uživatelem



Vývoj digitálního HR marketingu v ČR
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Náborový spam
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Sociální sítě v ČR

4,5 milionu uživatelů 

1,2 milionu uživatelů 

900 tisíc uživatelů 

750 tisíc uživatelů

300 tisíc uživatelů 
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Facebook vs. LinkedIn vs. Instagram



Počet uživatelů ČR vs. svět
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Strávený čas
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<1 min. denně
      (17 min./měs.)

60 min. denně

25 min. denně



Jaký typ obsahu funguje?
Ze života firmy!

 Komunikace na soc. sítích musí být v souladu s firemní kulturou!
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● Vyprávění příběhu

● Jací jsou kolegové?

● Jak vypadají kanceláře?
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Reklamy českých firem - Kdo zaujal?
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Takhle ne...
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http://www.youtube.com/watch?v=mh4avbZqbhI
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● Employer Brand je klíčovou hodnotou pro získaní zaměstnanců?

● Až 6 z 10 mileniánů (hlavně v oborech IT a marketing) přímo nehledá práci, ale je 

otevřeno novým příležitostem? 

● Transparentním HR procesem, komunikací s uchazeči a mobilní přístupem zlepšíte 

employer brand?

Katalogy pracovních nabídek

Talent management

Digitální HR 

Zdroj: Deloitte

Víte, že...

http://dupress.com/articles/digital-hr-technology-for-hr-teams-services/?id=us:2el:3dc:dup3022:awa:cons:hct16


Co chtějí mileniálové?

● Podporu pro svůj osobní růst, další vzdělávání a kariéru

● Podobně jako většina generací chtějí skvělé manažery a práci, která je bude bavit
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VímVíc.cz ukazuje firemní kulturu...



Hledat zaměstnance na sociálních sítích se vyplatí!
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3 vybrané TOP 
HR kampaně 

VímVíc.cz
Spend (Kč) Prokliků CPC (Kč) Počet ladů Cena za 

uchazeče (Kč)

Lektor 
osobního 
rozvoje

2 200 1 007 2,18 46 48

Lektor 
copywritingu 2 326 535 4,35 36 65

Junior 
Marketing 
Manager

1 825 359 5,08 22 83



Ve světe digitálního HR nábor nekončí 
vyřazením kandidáta...
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Mgr. Ivo Prax
Business Development

email: prax@vimvic.cz
tel.: +420 608 480 286 

twitter: @ivoprax

DĚKUJI

mailto:prax@vimvic.cz
https://twitter.com/IvoPrax
https://twitter.com/IvoPrax

