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5 sammu värbamise edukaks

digitaliseerimiseks



Eestis on värbajatel üldiselt kaks põhilist
probleemi: kas kandidaate ei ole piisavalt või on
neid nii palju, et ei jõua kõikidele isegi vastata.

Värbamise digitaliseerimine värbamistarkvara
abil on võimalik mõlemad mured lahendada.



VÄRBAMISE
DIGITALISEERIMINE ON
HARJUMUSTE MUUTMINE. 

Ja uued harjumused kujunevad välja tegevuse

järjepideval kordamisel. Kindlasti on oluline

meeles pidada, et uue tarkvara kasutuselevõtt

tähendab seda, et meeskond hakkab oma

igapäevaseid toiminguid veidi teistmoodi

tegema ning esialgu võib uus harjumus

tunduda natuke kohmakas või "ebatavaline".



Sinu õnneks on paljud ettevõtted selle tee

juba läbinud ning võimalikud komistuskohad

on ära märgistatud. Enam kui 30 ettevõtte

digitaliseerimise tulemusel on meil Recruris

välja kujunenud parimad praktikad, mis

aitavad värbamistarkvara edukalt

kasutusele võtta. 

Ettevõtte tegutsemisvaldkond või töötajate

arv ei ole siinkohal isegi oluline, määravaks

teguriks on tahe teha asju paremini. 

SA EI OLE ESIMENE,
EGA KA VIIMANE.

Näited ettevõtetest, kes on 

selle tee juba edukalt läbinud.



MIS SEE SINU JAOKS
SAAB OLEMA?
Oluline on meeles pidada, et see pole vaid

personaliosakonna projekt, vaid muutus, mis

mõjutab pea tervet ettevõtet. Värbamise

edukaks digitaliseerimiseks on vaja selget

eesmärgistamist ning tugevat projektijuhtimist.  

Kui eesmärk on konkreetne ja tegevus on

planeeritud, siis on inimeste motiveerimine ja

kaasamine alati lihtsam. Selleks oleme sulle

kokku pannud järgmised sammud, mis aitavad

kogu värbamise digitaliseerimise protsessi

edukalt läbi viia...



ESIMENE SAMM: 
SEA KONKREETNE EESMÄRK

Lihtsasti mõõdetav ja kergesti mõistetav eesmärk on

esimene samm edukaks värbamistarkvara

kasutuselevõtuks. See aitab hoida fookust ning on

värbamise digitaliseerimise protsessi aluseks. 

 

Tihti minnakse numbrite teed, näiteks:

"Kiirendame värbamisprotsessi 30% võrra."

 

Aga eesmärki saab veelgi selgemamalt sõnastada, nii,

et see on igaühele arusaadav. Näiteks: 

"Uue inimese värbamine ei võta kauem kui 4 nädalat"



Kelle sõna maksab otsuste langetamisel? Kellel on

suurepärane oskus ideed maha müüa ka teistele

osapooltele? Keda vaimustavad uued ideed ja projektid?  

Selleks, et projekt kulgeks sujuvamalt, oleks

soovitav moodustada juhtrühm, kes aitab kogu protsessi

ettevõttes läbi viia. Kõike ei pea ju üksi tegema. :)

 

Kui tegemist on värbamist puudutava otsusega, siis

kindlasti on personalijuhi kaasamine oluline. 

Tarkvaraga seonduvad otsused vajavad ka IT juhi toetust

ja heakskiitu. Kui ettevõtte tegevjuht on aktiivne, siis

kindlasti on tema poolehoid ülimalt oluline. 

TEINE SAMM: KAASA
VASTUTAJAD JA LIITLASED



KOLMAS SAMM: 
PLANEERI JA AJASTA

Katust ei parandata ajal kui maja põleb ning

tarkvara kasutuselevõtmisega on sama lugu.

Planeeri selleks periood, mis võimaldab sul

sellele kogu tähelepanu pühendada. 

Arvesta kindlasti ka sellega, et millal on

ettevõttes nö. „värbamise kõrghooaeg“? Iga

tarkvara juurutamine võtab oma aja ja kindlasti

ei tasu seda jätta viimasele hetkele. 



NELJAS SAMM: 
LOO SOODNE PINNAS 

Mis muutub paremaks iga osapoole jaoks?

Millised muutused neid ootavad? 

Kuidas saab nende läbiviimist toetada?

Tarkvara kasutusele võtmine on ettevõtte jaoks

vanade harjumuste muutmine, mis võib osutuda

parajaks väljakutseks. Selleks, et oma meeskonda

efektiivselt kaasata, on vaja panna ennast nende

kingadesse ja mõista ning selgitada, kuidas

tarkvara nende elu lihtsamaks teeb. Küsimused,

mis vajavad eelnevalt läbimõtlemist:  



VIIES SAMM: 
KAASA JUHTKOND
JA SAA NÕUSOLEK
Selleks, et saada viimane nõusolek, tuleb eelnevalt

läbi mõelda aspektid, mis on tippjuhtkonnale olulised.

Kõige tähtsam küsimus, millele peab suutma vastata

on - kuidas aitab valitud värbamistarkvara kaasa

ettevõtte ärieesmärkide täitumisele? 

Oluline on välja tuua peamised parameetrid, mis

aitavad mõõta investeeringu tasuvust. Tuleb

rõhutada, et tulemuslik värbamine ei ole mitte ainult

personaliosakonna võit, vaid see on ettevõtte üks

suurimaid konkurentsieeliseid. 



ISIKLIK HARJUTUS

Järgnev on väike mõtteharjutus, mis aitab sul läbi mõtelda,
kuidas viia värbamise digitaliseerimist läbi enda ettevõttes. 

 
Erilist kasu saad harjutusest siis, kui sa mõtled selgelt

küsimuste vastused läbi ja paned need enda jaoks kirja.  
 



Eesmärgista Kaasa Planeeri Loo pinnas Nõusolek

1. 2. 3. 4. 5.

STRUKTUUR



Miks me digitaliseerime?

Mida tahame digitaliseerimisega saavutada?

Kuidas mõõdame edukust?

 

SEA EESMÄRK

Pane kirja või mõtle enda jaoks detailselt läbi*



KAASA VASTUTAJAD JA LIITLASED

Kes on projekti eest vastutaja?

Kes kuuluvad juhtrühma?

Kes on olulised figuurid, kellest sõltub projekti õnnestumine?

 

Pane kirja või mõtle enda jaoks detailselt läbi*



PLANEERI JA AJASTA

Millal on parim aeg värbamise digitaliseerimisega alustada?

Millised on meie värbamiseesmärgid?

Kui kaua võtab tarkvara juurutamine ettevõtte sees aega?

Pane kirja või mõtle enda jaoks detailselt läbi*



LOO SOODNE PINNAS MUUTUSTEKS

Mida teha, et tiim muutusteks ette valmistada?

Milline on parim ajastus?

Mis on iga osapoole kasud?

 

Pane kirja või mõtle enda jaoks detailselt läbi*



KAASA JUHTKOND JA SAA NÕUSOLEK

Millised on värbamisel olulised mõõdetavad mõõdikud juhtidele?

Kuidas aitab värbamise digitaliseerimine kaasa ärieesmärkidele?

Mida pean ette valmistama?

Pane kirja või mõtle enda jaoks detailselt läbi*



Värbamistarkvara kasutuselevõtmine võib esmalt
paista keerulisemana kui see tegelikult on. Oluline on
olla hästi ette valmistunud ning järgida kindlat plaani.

Väikesed tagasilöögid on inimlikud kuid pikemas
plaanis on tulemus seda kindlasti väärt. Tihti viib see
ka projekti läbiviijat professionaalses arengus edasi.  

 
Loodame, et sellest materjalist on sulle abi olnud

ning soovime sulle edu ja jaksu!
 



"Muutuvas maailmas võidab see, kes maailmaga
koos käib, käib natukene kiiremini kui maailm. Jõuab

maailmast ette, oskab ette näha neid probleeme,
neid küsimusi, neid lahendusi, mida elu talle seab."

- Lennart Meri 



OLED SA VALMIS
VIIMA OMA

VÄRBAMIST UUELE
TASEMELE?  

Email: sander@recrur.com
Tel: +372 53 425 361
www.recrur.com


