
SOUČASNÉ TRENDY NA TRHU PRÁCE V OBLASTI HR A RECRUITMENTU

PÉČE O TALENT, KTERÝ U VÁS (JEŠTĚ) NEPRACUJE



ONDŘEJ HAVLÍČEK

Konzultant pro IT nábor v personální agentuře (CPL JOBS) 

2012 – 2014  

Freelance IT Headhunter 

2014 – 2016 

Headhunter/Co-founder Wolf Hunt 

2016 – nyní 



AKTUÁLNÍ SITUACE NA TRHU



NEZAMĚSTNANOST

2,7% 

Nejnižší od roku 1996 

Cca 350 000 volných míst

Největší poptávka – dělníci, řemeslníci, IT  



TRENDY U TALENTU

Pasivní talent jako nová norma

absence aktivních kandidátů, žádné životopisy, přesah nabídky nad poptávkou

Vyšší nároky na zaměstnavatele/výběrové řízení/projekt/ohodnocení 

vyšší tlak na interní i externí nábor, edukaci hiring manažerů, změnu postoje firem 

Význam vztahů a referencí 

pověst firmy i zaměstnanců, hodnocení pozice jako produktu, mediální obraz firmy

Změna chování talentu jako konzumenta

Viditelnost/Neviditelnost na trhu práce, zaujmutí postoje k recruiterům/HR 

Talent jako náborář 

Programy na doporučení jiného talentu, bonusy za doporučení



NÁSTROJE JAK KOMUNIKOVAT S TALENTEM

Interní recruiter – pracuje pro jednu firmu jako kmenový zaměstnanec

Externí recruiter – pracuje pro více firem jako dodavatel 

Personální agentura – klasický střih (velké irské agentury, větší i menší české)

služby: Permanent placement, Temporary staffing, Bodyshopping, Outplacement… 

business model: Success fee

Headhunteři – menší kanceláře 

služby: Executive Search

business model: Retainer

Tooly, portály, ostatní… - rychle rostoucí segment, proprietární zaměření

příklady: Techloop, StartupJobs, Deer Park, Executivejob, Proudly, Cocuma…

business model: Subscription fee, Success fee etc. 

HR Marketing – běžný zejména v IT nebo ve výrobě 

příklady: billboardy, reklama v MHD, meetupy, společenské akce, konference…

business model: individuální



PÉČE O TALENT - FIRMA

Budování vztahů/komunit 

hackatony, meetupy - soutěže s odměnou…

Propagace firemní kultury/značky 

firemní média, sociální sítě, portály – tvorba vlastního obsahu

„Kult osobnosti“ 

CEO, hiring manažer – propagace osobností/jednotlivců/týmů

Candidate experience

Moderní výběrové řízení přizpůsobené situaci na trhu



PÉČE O TALENT – EXTERNÍ DODAVATEL

Specializace 

oborová – IT, farmacie, engineering…

Poradenství

kontakty na ověřené firmy 

kariérní konzultace 

osobní účast na VŘ 

offer management

Dlouhodobý vztah

kariérní poradce, zdroj nabídek i referencí, zajímavých kontaktů na klíčové lidi

Nezávislost a mandát třetí strany

renomé, širší perspektiva



DOTAZY

Prostor pro vaše dotazy



DĚKUJI ZA POZORNOST!

ondrej.h@wolfhunt.cz

725 221 377

https://www.linkedin.com/in/ondrejhavlicek/

WOLF HUNT s.r.o. 

Náměstí Svobody 9 

602 00 Brno 

mailto:ondrej.h@wolfhunt.cz
https://www.linkedin.com/in/ondrejhavlicek/

