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Téma: Munkatársvadász – Hogyan győzzünk a munkaadói versenyben? 

Időtartam: 5h 

Helyszín: 

Kinek? 

 Cégek döntéshozóinak – extrém munkaerőhiányos környezetben 
 HR vezetőknek 

Miért? – Magyarországon a jelenlegi tudásunk mellett a munkaerő szűkössége tartós 
probléma marad 

Tartalma: 

 Hogyan tegyük vonzóvá a munkaerőpiaci versenyben a cégünk? 
 Hogyan azonosítsuk a (leendő)munkatársi "célpiaci csoportjainkat"? 
 Hogyan szólítsuk meg a lehetséges jelöltjeinket? 
 Hogyan jelenítsük meg a munkaadói értékeinket?  
 Hol és hogyan találjuk meg a nekünk megfelelő munkavállalókat? 
 Milyen munkaadói értékajánlatot dolgozzunk ki a meglevő és leendő munkavállalóink 

számára?  
 Hogyan nyerjünk a munkaadói versenyben?  
 Hogyan szerezzük meg mások elől, vagy másoktól a legjobb munkaerőt? 
 Hogyan tartsuk meg a munkavállalóinkat? 
 Hogyan alakítsuk ki a munkavállalóknak (is) szóló céges márkamegjelenésünk? 

Program: 

 Prezentáció-gyakorlat: Munkaadói értékajánlat – tervezés, megjelenítés – 50 perc 
 Prezentáció-gyakorlat: Munkatársi megszerzés „hackelése” – honnan? hogyan? 

Munkatársi „persona” – hol találjuk a számunkra legjobbakat? – munkaerőpiacaink – 
50 perc 

GM-Workshop 
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 Prezentáció-gyakorlat: Munkatársi út – munkatársi viselkedési térkép – „hálózzuk be” 
– 50 perc 

 Prezentáció-gyakorlat: (új)Munkatársi, alkalmazotti profil – ismerjük meg – 50 perc 
 Prezentáció-gyakorlat: Munkatársi megtartás – első 365 nap – 50 perc 

Mit vihet haza a nap végén? 

 Teljesen új szemléletet és eszközrendszert a megvalósításra 
 Munkaadói versenyelőnyt jelentő tudást 
 Később önállóan is használható eszközöket 

Különlegesség – CANVASOK (1A4-es üzletfejlesztési vásznak) 

 Gm-Vip 77 Munkaadói értékajánlat 
 Gm-Vip 77 Munkaadói márkastratégia 
 Gm-Vip 77 Munkavállalói út térképe – felvétel 
 Gm-Vip 77 Munkavállalói út 365 – az első év 
 Gm-Vip 77 Munkatársi profil – munkatársi „persona” 

 

Részvétel díja: 67.500 Ft helyett most 36.500 Ft/fő 

 

A workshopot tartja: Tisótzki István (startup és KKV tanácsadó, minősített 
mentor) Web: gmvip77.hu 

 
 

*A workshop tartalma és anyagai egy kis részét képezik a Gm-Vip 77 Mestertervezési szolgáltatás 
eszközrendszerének. Javaslom a szolgáltatóval kötött szerződés keretében vállalkozására szabott további 
személyes és on-line konzultációk igénybevételét! Tegyen szert versenyelőnyre! 

**A workshop tartama alatt kép-, és hangfelvétel nem készülhet! 

***A szolgáltató fenntartja a jogot a téma keretein belüli tartalom változtatására! 


