
Soovitused parima
kandidaadikogemuse

disainimiseks



Kuidas luua parim kandidaadikogemus?

Mis on peamised väljakutsed kandidaadikogemuse

kujundamisel?

Kuidas läbi disainmõtlemise luua ootuseid ületav

kandidaadikogemus, mis seob kandidaadid ettevõttega

isegi siis, kui kohe pole tööd pakkuda?

Kuidas kasutada storyboardi, et mõista kandidaadi

teekonda?

Kuidas aitab värbamistarkvara kandidaadikogemust

automatiseerida?

Tänasel tööjõumaastikul on positiivne kandidaadikogemus olulisem, kui kunagi

varem, sest tööturg on avanemas, passiivsed kandidaadid aktiviseeruvad ning

seni tehtud tegevused tööandja brändingu suunal määravad paljuski

kandideerimiste arvukuse. Pandeemiaaeg ning digitaliseeritus on aga paljuski

muutnud kandideerijate seniseid harjumusi (video-CVd, intervjuud ja kohtumised

Zoomis, eeldused kodukontoris töötamiseks jne). Ehk et on aeg läbi analüüsida

tänane kandidaadikogemus ning mõelda, kas ka sinu ettevõttes on tehtud

vajalikud sammud, et muutunud tingimustega kaasas käia. 

 

 

 

 

 
 

Nendele ja paljudele teistele küsimustele leiad allolevast materjalist vastused!

02



Millised on kandidaadikogemuse loomisel
tüüpilised väljakutsed?

 
 

Kandidaadikogemus ei alga alati töökuulutusega ega lõpe
tööintervjuuga! 
  
Kandidaadikogemus kujuneb iga kokkupuutega, mis kandidaadil on ettevõttega olnud ja
mis kogemus või mulje on ettevõttest varasemalt jäänud. Tihti ei mõisteta, et kandidaadi
teekond on märksa laiem - kandidaat on ju ka kliendi rollis ning tema mulje tööandjast
kujuneb ka sellest, millised on tema kokkupuuted sinu ettevõtte toodete või teenustega.
Seda enam on personaliosakonnal roll teha endast kõik olenev, et kandidaadi teekonna
erinevad etapid oleksid võimalikult meeldivad ja et need lähtuksid tööandja brändi
lubadustest. 
 

 

Digitaalsuse ja automatiseerituse tase värbamises
 
Tänasel tööjõuturul on paljudes ettevõtetes kandideerijate arv tõusnud sadadesse või
isegi tuhandetesse. Kuidas sellises olukorras edukalt konkurssi läbi viia nii, et tööandja
maine ei saaks lööki ja kandidaadid räägiksid head ka siis, kui nad ei osutu valituks? Kui
seni on kandidaatide haldamine erinevate konkursside raames käinud läbi Exceli, siis
suurte andmehulkadega on digitaliseeritud värbamine järjest olulisem, et olla efektiivsem
ja vältida vigu.
 

 

Isegi, kui sa täna ei värba, siis mõtle ette tulevikuks!
 
Kui praegu aktiivselt värbamisega tegelema ei pea, siis on parim aeg mõelda läbi
tegevused tööandja brändi suunal ja luua kandidaadikogemus, mis loob head emotsiooni
ja suhteid edaspidiseks. Korralik kandidaatide andmebaas on parim värbamiskanal kui
konkursid taas algavad, sest see on täiesti tasuta! 

 

 
 
 

 

03



Soovitused värbajale või HR tiimile!

Uuri juhilt, milline on ettevõtte äristrateegia ja eesmärgid lühemas
ning pikemas perspektiivis ja keda võib ettevõttel nüüd või edaspidi
vaja minna? Praegu on väga hea aeg skautimiseks ja kandidaatide
ettevõttega sidumiseks.

1

Pea 1-1'le vestlusi töötajatega ja uuri, milline on olnud kevadise kriisi
mõju neile? Mõõda nö ettevõtte temperatuuri - nii võid sa avastada
midagi väga olulist. 

2

Mis on olnud viimase aja otsuste mõju tööandja kuvandile? Kas
praegused sõnumid annavad edasi seda, millised me tegelikult
oleme? Kui reaalsus on muutunud, siis on paras aeg teha uuendusi
oma töökuulutustes, karjäärilehel jm. 

3
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Disainmõtlemisele pole ühest definitsiooni. See pole tööriist, vaid pigem
mõtteviis, kuidas luua kasutajakeskset kogemust? 

Värbamises on kõigi meie tegevuste keskmes kandidaat, kelle jaoks me
teenust või toodet või kogemust loome.

Disainmõtlemises on lähenemine, et ebaselgus on kui võimalus, mitte kui
takistus. 

Kõige tähtsam on kaasata inimesi, kelle jaoks kandidaadikogemust
luuakse ja mitte eeldada, et esimese korraga tuleb ideaalne mudel välja.
See töö ei saa kunagi lõplikult valmis, sest kogu maailm me ümber on
pidevas muutumises!

Disainmõtlemises kasutatakse 5 peamist sammu parima
kandidaadikogemuse loomiseks:

Empaatia - mõista kandidaati
Defineeri - kandidaadi soove, probleeme, vajadusi
Visualiseeri - kreatiivseid ideid innovatiivseteks lahendusteks
Loo prototüüpe - parima lahenduse leidmiseks
Testi - uusi lahendusi 

Mis on disainmõtlemine ja kuidas seda
värbamises rakendada?
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Emotsioonid!
See, mida me mingist kogemusest mäletame, pole kui filmilint, mällu jäävad vaid
kindlad momendid/hetked sellest kogemusest. Kogemuse disain on kõige lihtsamalt
öeldes nende hetkede juhtimine.
Meie mälu töötab viisil, et mälestused kinnistuvad meie ajus, kui nendega on seotud
tugevad emotsioonid. Tugevad emotsioonid võivad sündmusi sügavalt mällu
söövitada, muuta inimese käitumist ja füüsilist tervist, aidata kaasa heade (või
halbade) otsuste tegemisele.

Ajataju!
Inimestele ei meeldi oodata teadmatuses. Anna neile kohene teadmine konkursi
ajaraamist ja progressist. 

PRO tip - ütle kohe etteruttavalt ära, et kuidas kandideerimise protsess hakkab
välja nägema ja võimalusel automatiseeri kõik tegevused. Kui kirjeldad võimalikult
alguses konkursi etapid, siis annad kandidaatidele sellega tunde, et nad
kontrollivad kogu protsessi isegi siis, kui nad ise tegelikult ju ei kontrolli.

teine variant on anda tegevust ootamise ajal, et inimestele tunduks, nagu aeg voolaks

Viimane kogemus jääb meelde!
Kõige enam mäletavad inimesed kogemusest seda, kuidas see lõppes ja oluline pole
seejuures, kui pikk on kogemuse ajaline kestus. See, milliseks kujuneb lõpp, annab
suuresti ka edaspidised hinnangud kogu terviku kohta. 

3 olulist nippi kogemuspsühholoogiast, mida
kandidaadi teekonna kaardistamisel arvestada!

 

 
NÄIDE: Meie aju on näoilmete ja sellest saadavate emotsioonide osas erakordselt tundlik. 
Meenutage mõnd töövestlust, millel olete käinud! On ju suur vahe, kas Sinu vastas on rõõmsa ilme
ja olekuga inimene või külm ja “konstruktiivne” silmapaar :). 

 
 

 

 

 
 

 
NÄIDE: Klassikaliselt pannakse värbamise puhul väga suur rõhk sellele, et
kandidaati püüda, aga väga ei mõelda sellele, kuidas see värbamise kogemuse
teekond iga kandideerija jaoks võiks lõppeda - eriti nende jaoks, kes valituks ei
osutu. 
PRO tip! Lisage personaalsust, soojust ja sõbralikkust äraütlevatesse kirjadesse.
Need inimesed lähevad ja jagavad kindlasti oma arvamust ka teistega!

 
 

 
 

03



Storyboard on hea tööriist, mis aitab lahendada mingit probleemi kasutaja seisukohast.
See võimaldab visualiseerida kasutaja teekonda ja emotsioone toote või teenusega
kokkupuutel. 
 
Storyboard aitab visualiseerida kandidaadikogemuse teekonda nii, et see ei jääks
pelgalt majasisese protsessi kaardistuseks, vaid seab fookusesse tööotsija
kogemuse.
 
Hea online tööriist storyboardi loomiseks on MIRO keskkond - ww.miro.com
Aga alati võib kasutada ka lihtsalt tahvlit ja märkmepabereid. 
 
Et luua parima kandidaadikogemuse storyboard MÕTLE LÄBI järgmised küsimused:
 
 

1

Kuidas kasutada storyboardi, et
mõista paremini kandidaadi teekonda?

Millised on kandidaadi vaates erinevad etapid
kandideerimiseni? 

1

Mida sa tahad, et kandidaat sel teekonnal 
teada saaks?2

Mida sa tahad, et kandidaat tunneks? 3

Kuidas edastada eitavad vastused, kuid samas siduda
kandidaadid tuleviku tarbeks oma ettevõttega? 

5
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Mis toob Sinu tööandja brändi erilisuse esile?4



Recruri abil on võimalik luua digitaalne kandidaadi teekond (töökuulutuse
avaldamine sotsiaalmeedia kanalites, ettevõtte karjäärileht + mugav
kandideerimisvorm).

Automatiseeri tagasiside ja e-mailid, et iga kandidaat (mitte ainult
edasijõudnud) saaksid kandideerimistulemustest informeeritud.

Loo GDPR'ga kooskõlas olev kandidaatide andmebaas ka siis, kui
ettevõte aktiivselt ei värba.

Hinda (ranking) kandidaate nende sobivuse põhjal ja loo selle abil kaust
potentsiaalsetest parimatest talentidest.

Märgi endale automaatsed teavitused, millal pead tagasisidet andma.

Teavita kandidaate neile sobivast konkursist, saates neile e-maili otse
süsteemist.

Kuidas aitab värbamistarkvara
kandidaadikogemust automatiseerida?
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Külasta meie kodulehte ja vaata,
kuidas Recrur saab sulle
värbamisel kasulik olla. 

 
www.recrur.ee
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Marit Alaväli, Recrur looja ja tegevjuht1


