
1 
 

Egészségügyi szakpolitikák és szolgáltatások szak 

Humán erőforrás menedzsment 

Segédanyag a gyakorlati órákhoz 

2014.  

Irány az online! 

Digitális HR Trendek 

A HR szakmai feladataiban, például a toborzás-kiválasztásban az egyik legnagyobb probléma a 

technológiai fejlődés felgyorsulásának azonos ütemben történő lekövetése. A növekvő számú 

jelentkezéseket sokszor csak nagy időveszteséggel lehetet feldolgozni. A döntéshozók azzal próbálták 

növelni a kiválasztás hatékonyságát, hogy a közösségi médiához fordultak: ajánlások után néztek, a 

pályázó közösségi hálóján keresztül, "leellenőrizték" a jelölt valós személyiségét, motivációját, azaz 

azokat az információkat gyűjtötték így be, amit az önéletrajz alapján nem kaptak meg. 

A kialakult, kutatásokkal alátámasztott helyzetből adódóan a toborzás fejlődésének technológiai trendjei 

előreláthatóan a következő 3 irányban fognak elmozdulni 2013-14-ben: 

 a mobil platformú toborzási technikák megerősödnek,  

 egyes állásportálok hatékonysága csökkenni fog a LinkedIn, és az online szakmai 

profilokat listázó "adatbázisok" javára, 

 teret hódítanak az automatizálható online jelöltértékelési rendszerek. 

 

Az új, interaktív kommunikációt biztosító álláskeresői felületek 

Kialakulásuk a minőségi és interaktív adatközlésre vezethető vissza. A jelöltek egyre tudatosabb 

márkaépítésbe fogtak ezeken a felületeken (personal branding). A motiváltságukat mindennél jobban 

közvetíteni kívánják, amit az új multimédiás eszközöket felvonultató (videós bemutatkozás, videós 

interjú) pályázási lehetőségek megfelelően biztosítanak számukra. 

Ezzel párhuzamosan a magas szintű online jelenlét miatt új mérőszámok jelentek meg a digitális 

toborzás területén, mint amilyen a Klout pontszám, ami a közösségimédia-tevékenységek alapján 

generált befolyásolási képesség mérőszáma, és a személyesmárka-építés online tevékenységeit 

visszaigazoló sikeresség pontszáma. 

Online jelöltértékelési rendszerek megjelenése 

A megjelenésüket egyetlen cél generálta, mégpedig a nagyszámú beáramló pályázat hatékony 

kiválasztása. Ez megoldást ad a pályázatok pontos és gyors, teljesítmény-alapú feldolgozására. A 

jelöltértékelési rendszer a követezőképpen definiálható: "olyan automatizált pályázói kiválasztási 
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rendszer, ami a követelményeknek megfelelően előzetesen, flexibilisen összeállítható kiválasztási 

folyamatot tartalmaz, a pályázókat, szűri, méri, értékeli, kommunikál velük, és a pályázói személyiségét 

közvetíti a kiválasztási specialista felé." 

A jelöltértékelési rendszerek kialakításában tapasztalt HR-esek vettek részt, így valósan leképezett 

keresési-kiválasztási problémákra nyújt magas szintű online megoldást. A rendszer alkalmazásával 

drasztikus erőforrás-megtakarítások érhetőek el már a kiválasztás első szakaszában. 

Forrás: www.hrportal.hu 

 

Előadások: 

1. Fülöp Zsuzsa: Etika, hitelesség és kockázat a munkaerőpiacon 

Mire kell figyelni a közösségi médiás eszközök, az adatvédelem területén munkaerőpiaci 

tevékenységek kapcsán? 

http://www.youtube.com/watch?v=cElPLc6RP2I 

2. Marton Krisztina HR szakértő: A TalentScreener, a felhőalapú, automatizált kiválasztási 

rendszer 

http://www.youtube.com/watch?v=bdqk4KvlJMg 

 

3. Dara Péter (coach, thought provoker, a DEVISE Hungary ügyvezetője) gondolatébresztő előadása 

a személyesmárka-építésről 

http://www.youtube.com/watch?v=9WJLX9gMIeo&list=UU33dUafKaFKYyH4o3_DM27Q 
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