
Juhend unistuste
karjäärilehe loomiseks



Miks on karjäärileht üldse oluline?

CVO Recruitment kogemustele põhinevad soovitused, mida

kandidaadid karjäärilehelt ootavad?

Kuidas luua unistuste karjäärileht?

Kokkuvõttev karjäärilehe checklist

Kas sa kujutad ette karjäärilehte, mis toob iseenesest sisse kandidaate, kes sobivad

just sinu ettevõtte profiiliga, kus on atraktiivsed pildid ettevõttest ning sõbralikud

tsitaadid kolleegidelt? Kustkaudu kandideerimine võtab vaid mõne minuti (ei peagi

tervet tööpäeva kulutama, et jupp jupi haaval oma CVd sisestada, kus hiljem selgub,

et see kahjuks ei salvestunudki)? Mis on intergeeritud kõikide tööportaalide ning

värbamistarkvaraga, läbi mille võtab konkursside üles laadimine vaid mõned minutid?

Tundub ulmeline? See kõik on võimalik!

Alljärgnev juhend on koostatud selleks, et ka sinu ettevõte saaks lihtsate sammudega

luua ise oma unistuste karjäärileht. Statistika väidab, et 9 kandidaati 10st otsib

ettevõtte karjäärilehte, et leida sealt enda jaoks lisainfot ning saada vastus

küsimusele, kas ma sobitun nende tiimi. Anname siis üheskoos talentidele teejuhised

meieni jõudmiseks.

Antud juhend sisaldab järgmisi peatükke:

Nendele ja paljudele teistele küsimustele leiad allolevast materjalist kindlasti

vastused!
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Pea silmas, et kõige tähtsam on karjäärilehe autentsus ja ehedus –
kandidaat tahab tunnetada ja esmamulje luua, milline ettevõte see on, mida
seal väärtustatakse ja kuidas oleks seal töötada.

Kirjelda, mis on ettevõtte eesmärk ja kuhu ta liigub. Ära lisa karjäärilehele
lihtsalt kuiva teksti missiooni javisiooni kohta, vaid kirjelda sihte oma
sõnadega või jutusta pigem kaasahaarav lugu!

Lisa pilte ja kommentaare kolleegidelt või miks mitte tegevjuhilt, sest
kandidaat tahab näha, kellega ta koos hakkab töötama? 

Too näiteid karjäärivõimalustest – kuidas inimesed tavaliselt
ettevõttesiseselt liiguvad/arenevad, et näidata kandidaadile ka tuleviku
perspektiivi.

Lisa link uudistele või blogile, sest paljud kandidaadid tahavad teie
tegemistega või lihtsalt valdkonna trendidega kursis olla.

Kui võimalik, too välja, kuidas ettevõte oma töötajatesse panustab ja
presenteeri erinevate hüvede valikut.

Ära unusta lihtsaid tõdesid: mobiilisõbralikkus, alati uuendatud info ja lihtne
kontaktivormi, mis ei vaja eelnevat registreerimist (eriti veel keeruliste
passwordidega) ega CV ümbersisestamist

                    CVO Recruitment-i kogemused,
mida kandidaadid 

karjäärilehelt otsivad?

Kaasasime antud juhendit kokku pannes CVO Recruitment värbamisjuhi, Geirit
Ehasoo, kes tänu oma pikaajalisele kogemusele sihtotsingute maastikul, oskab
kõige paremini hinnata karjäärilehti ka kandidaadi vaatest. CVO Recruitment
on Eestis tegutsenud 20 aastat ja viib aastas läbi ligi 200 värbamisprotsessi. Siin
on nende kandidaatide tagasiside põhjal loodud peamised soovitused:

03



Miks on karjäärileht üldse oluline?

  
1.      Atraktiivne karjäärileht näitab kandidaadile, et ettevõte hoolib sellest,
kes tema juurde tööle tulevad ja seal ka töötavad.

2.     Annab kandidaatidele rohkem infot ning läbi selle suurendab
kandideerimise tõenäosust.

3.     Suurendab usaldusväärsust, sest ettevõte avab pisut enda
sisemaailma, et kandidaat saaks tunnetuse, kas ma sobituks sinna tiimi, kes
võiks olla mu tulevane ülemus või minu osakonna kolleegid, mida ettevõte
väärtustab ja kuidas minusse panustab? Usalduseväärsuse edastamine on
eriti oluline väikesemate ja start-up ettevõtete puhul, keda üldsus ei tunne!

4.    Tagab meeldejäävuse ja aitab eristuda konkurentidest. Paljud
passiivsed kandidaadid sirvivad aegajalt valdkonna tegijate karjäärilehti. Kui
sul on silmajääv karjäärileht koos selgesti sõnastatud töötaja
väärtuspakkumisega, võib kindel olla, et oma ala eksperdi jaoks eristud sa
kindlasti konkurentidest. 

5. Isegi kui sa täna ei värba, mõtle tulevikule ja anna heale kandidaadile
võimalus endast märku anda. Loo kandidaadikogemus, mis loob head
emotsiooni ja suhteid edaspidiseks, sest korralik kandidaatide andmebaas on
parim värbamiskanal, kui konkursid taas algavad. Ja see on täiesti tasuta! 
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Kuidas luua unistuste karjäärileht?

Nagu iga projekti alguses, on ka karjäärilehe loomisel kõige esimeseks sammuks -
seada EESMÄRK! 

1) Sea konkreetne eesmärk - mida tahad karjäärilehega saavutada? 

Mida konkreetsem, seda parem! Nt seada eesmärgiks, et iga kuu tuleks 10 uut kontakti ja siis
kirja panna, kuidas selleni jõuda. Millist rolli hakkab see värbamises mängima? Kas me tahame
karjäärilehest teha põhikanali, kuhu hakkame kandidaate suunama või on on see üks lisakanal,
kust lihtsalt kontakte koguda. 

2) Mõtle läbi, kes on sinu sihtrühm, kelle tähelepanu me üritame võita?

Tihti on ettevõtetel väga vahvad karjäärilehed, aga need ei samastu kandidaatidega. Miks?
Sest need lehed ei kõneta neid. Nt start-upid. Kui algfaasis on tiim võib-olla noor ja
entusiastlik, siis teatud kasvufaasis on vaja ka kogenud inimeste kompetentsi. Kui kogu
karjäärileht kajastab noori inimesi, ping-pongi laudasid ja ühiseid üritusi, siis vanemat ja
kogenud talenti see vaatepilt ei pruugi kandideerima meelitada. 

Üheks heaks näitkeks sihtrühma põhisest karjäärilehest on ESTANC. Nende karjäärileht on
suunatud oma ala spetsialistidele, inseneridele ja oskustöölistele ning kogu lehe visuaalsus ka
seda sõnumit kenasti toetab.
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Vaata üle ettevõttes olemasolevad materjalid, kas saaks neid kasutada või ümber
sõnastada? Loo jutustada.

Selgita ettevõtte eesmärki, kuhu te koos liigute, mida tahate saavutada või siin
maailmas ära teha?

Edukas karjäärileht peaks inspireerima kandidaati liikuma samade eesmärkide suunas.

Too välja teie väärtused, millesse kogu tiim ühiselt usub. Kui kandidaadil on sama
maailmavaade, on ta hetkega võlutud.

Kuidas luua unistuste karjäärileht?

3) Copywritingu olulisus - sõnasta sihtrühma kõnetavad sõnumid! 

Alles siis, kui oled oma sihtrühma paika pannud, saad edasi liikuda neile suunatud sõnumitega.
Kui sa ei tea, mis neid inimesi kõnetab, siis küsitle oma meeskonda. Nemad olid ju ka kunagi
kandidaadid. Uuri, mis olid need põhjused, miks nad ettevõttega liitusid?

Heaks näiteks oleks siinkohal Facebook. Nende karjäärileht on küll inglise keeles, aga väga
hea copywriting tekstidega ja kannab edasi kogu Facebooki olemust -  tuua maailma
teineteisele lähemale!
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Kasuta PÄRIS pilte, PÄRIS inimestest! Ära kasuta pildipanga pilte või veel hullem, kui
tsitaatide juures üldse pildid puuduvad. Kuna meeskondades tihti inimesed vahetuvad, siis
veendu, et karjäärilehel kasutatud inimeste pildid on aktuaalsed. Hea nipp on lisada
karjäärilehele ka ettevõtte tegevjuhi pilt ning pöördumine. Näiteks nagu meil Recrur
karjäärilehel on:

Lisa videosid, et luua autentsust. Väidetavalt 88% kodulehtede külastajatest püsib
veebilehel kauem, kui on kasutatud videosid. Start-upid on selles valdkonnas väga tublid,
sest on varakult aru saanud, et õigete talentide ligimeelitamine on ettevõtte edukuse võti.
Sageli on kasutatud ehedaid, originaalseid tekste, fotosid, inimeste pilte, tsitaate ja lugusid
ning on olemas ka integratsioon tarkvaraga, mille kaudu mugavalt kandideerida. Õnneks
on Eestis väga palju ägedaid start-upe, kellelt inspiratsiooni saada. Siinkohal lihtsalt ühe
näitena BOLT:

Kuidas luua unistuste karjäärileht?

4) Veendu, et su karjäärileht oleks interaktiivne! 

Unistuste karjäärileht peaks olema visuaalselt atraktiivne ja igati kaasahaarav. Tehke koos
tiimiga näiteks ajurünnak, kuidas oma ettevõtet innovatiivselt promoda!
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Veendu, et su karjäärileht on mobiilisõbralik, sest pea 80% inimestest kasutavad veebis
surfamiseks mobiili.

Kasuta lihtsat kontaktivormi. Kõige frustreerivam on kandidaadile, kui ta peab oma CV
kuhugi kindlasse vormi ümber toksima. Võid kindel olla, et sellisel juhul kaotad enamuse
kandidaatidest.

Vaata üle oma ettevõtte koduleht ja kas see on alati uuendatud. Vahel juhtub, et
karjäärileht on väga vinge, aga koduleht aegade algusest. See ei loo kandidaadile küll
usaldusväärset muljet!

Lihtsus lööb! Ära kasuta üleliia pikki tekste, sest keegi ei jaksa neid lugeda.

Veendu, et sinu leht on inegreeritud kodulehega, sotsiaalmeedia kontodega ja
võimalusel värbamistarkvaraga, mis lihtsustab ja kiirendab kordades
värbamisprotsesse. 

Kasutades kodulehe tagatoana värbamistarkvara, saad sa olla kindel, et ükski
kandidaat ega CV ei lähe kaduma, kõik konkurssidega seotud info on ühes kohas ja
kandidaatidest jääb alles nö varuandmebaas, kuhu vajadusel alati tagasi saab pöörduda. 

Kuidas luua unistuste karjäärileht?

5) Kontrolli, et su leht oleks leitav, kasutajasõbralik ja integreeritud  

Isegi kui sinu sõnaosavus on sama hea kui Andrus Kivirähkil ning karjäärilehel on atraktiivsed
pildid meeskonnast, siis väga oluline on veenduda, et karjäärilehel navigeerimine on mugav ja
lihtne ning kogu lehe ülesehitus on kandideerijale loogiline. 
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Nüüd, kus sa oled juba nii lähedal ideaalsele karjäärilehele, palun kontrolli
üle, kas peamised tugipunktid said kõik läbitud!

1
Kokkuvõttev karjäärilehe checklist

Turunduslik loogika (kes on su sihtrühm, mis on peamised
sõnumid, kuidas lehel blokid asetsevad, kas on piisavalt
visuaalsust)

1

Copywriting (mis on põhilised sõnumid, mida sa soovid edastada
või mis on see tunne, mis kandidaadile peaks ettevõttest jääma,
ära kasuta eesmärkide kirjeldamisel missiooni ja visiooni, millega
uuel inimesel on raske ühistuda. Jutusta pigem lugu teie
ettevõttest, aga LÜHIDALT! 

2

Pildid või videod (kasuta PÄRIS inimesi ja PÄRIS pilte, küsi
tsitaate kolleegidelt või lisa ettevõtte tegevjuhi pöördumine,
mõtle läbi mis asetusega need lehel paiknevad ja kasuta kindlasti
kvaliteetseid pilte!)

3

Integreeritus ja jagatavus (seotus oma kodulehega, kas on
jagamise võimalus sotsiaalmeedias või ettevõtte siseveebis,
integreeritus värbamistarkvaraga, et kiirendada kogu
värbamisprotsessi)

5
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Kasutajamugavus! (mobiilisõbralikkus, leitavus, vähe klikke,
skrollitav, mitte liiga keeruline kandideerimisvorm)
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Loo Recrur tasuta konto ja katseta
uut karjäärilehe moodulit.

www.recrur.ee
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