
 

 

 بهبود روند استخدام  یجذب کارمند برا یاستراتژ

 مقدمه
 است. یشغلدر اداره هر  ریناپذ ییجدا یاستخدام بخش روند

از  یادر دوره دی، باشرکت بزرگ کی رعاملیو چه مد یمنابع انسان ری، چه مددیچه صاحب مشاغل کوچک باش

 .خود دشوار است یاستخدام به خود.دیحرفه خود استخدام کن

تا به روند استخدام شما  دیکنیم دایرا پ یعال ی، استعدادهاجذب کارمند یاستراتژ 8 نیکه با ا دیباش مطمئن

 .کمک کند

 
 دیکن جادیشفاف کارفرما ا ینام تجار کی (1

نشان  نایگردکند و به یم زیها متماشرکت ریاست که شما را از سا یزیشما همان چ یکارفرما یتجار نام

 شما کار کنند. یبرا دیبادهد که چرا یم

 کسب و کار شما باشد. یها، فرهنگ و ارزشتینشان دهنده مامور دیبا نیا 

 .دیفکر کن "کار کند؟ کتشر نیخواهد در ایم یچرا کس" :از جمله یاالتوبه س

 "کنند؟یم هیکار توص یبرا یعال یچند درصد از کارمندان شما شرکت شما را به عنوان مکان"و 

شما  یبا مارک کارفرما غاتیو تبل یاجتماع یهاکه کسب و کار شما درباره صفحات، شبکه دیکن یبررساز آنجا 

 .همسو باشد

 که نشان دهنده شرکت شما باشد دیکن جادیا یشغل یهاپست (2

که در  دیمطمئن باش دیخواه یاست که داوطلب از شما خواهد داشت. شما م یبرداشت نیشما اول یشغل پست

 .دیشویظاهر م یاو حرفه افتهی، به صورت سازمان خود یاستقبال از نام تجار نیع

 !دیرا خنده دار کن یساخته شده است؟ پست شغل یشرکت شما بر اساس کمد ایآ
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را که با فرهنگ شرکت شما سازگار هستند  یو افراد دیکسب کن یشتریب انیکند متقاضیبه شما کمک م نیا

 .دیجذب کن

 دیاستفاده کن استخدامی برا یاجتماع یهااز رسانه (3

شوند. استخدام یمحبوب م یاندهیبه طور فزا یاجتماع یهاها، استخدامبا هدف قرار دادن هزاره همزمان

 یارتباط با نامزدها یشغل و برقرار غی، تبلیابیاستعداد یبرا یاجتماع یهاصرفاً استفاده از رسانه یاجتماع

 است. یاحتمال

  !Zappos و Uber  ،Apple :جمله ز، ااندروش موفق بوده نیها با ااز مارک یاریبس

 شما همسو شود یکه با ارزش ها و مارک کارفرما دیکن جادیا یحضور یاجتماع یهاحتماً در رسانه. 

 دیکن یگذار هیسرما یمتقاض یابیرد ستمیس کیدر  (4

 .دیکن ییشرکت خود صرفه جو نهی، در وقت و هزیمتقاض یابیرد ستمیدر س یگذار هیسرما با

را  طیواجد شرا یاستعدادها افتنیارسال مشاغل و  ندیاست که فرآ ینرم افزار ATS ای یمتقاض یریگیپ ستمیس

 دهد.یبه طور خودکار انجام م

 مصاحبه است. یو زمانبند انیمتقاض ی، مرتب سازتیسا نیدر چند کیکل کیاغلب شامل ارسال کار با  نیا

بودجه  یرا برا یمتقاض یابیرد ستمیس نیو بهتر دیکن قیحتماً تحق نی، بنابرادر دسترس است یادیز یهانهیگز

 .دیکن دایو اندازه شرکت خود پ

 
 دیرا کاوش کن یابیکار یتابلوها (5

بزرگ  یشغل یهاتیاز سا یاریاز بس یکیاستعداد در  افتنی، دیکنیاستخدام م یچه شغل یبرا نکهیبه ا بسته

 دشوار است.

 .دیباش یکار یبه دنبال تابلوها دیکن ی، سعردیگیتر و مشخص تر قرار مگروه کوچک کیاگر شرکت شما در 

جامعه  یاند و اغلب دارااختصاص داده شده لنوع شغ کیهستند که فقط به  یترکوچک یشغل یهاتیسا نهایا

که از صنعت  دیکن دایرا پ یمتنوع یشغل یتابلوها دیتوان یکار و استخدام کنندگان هستند. شما م ندگانیجو

 دهد.یتا ساخت و ساز پوشش م یخرده فروش

 دیریرا در نظر بگ ناویجنشاداستخدام (6



 

 

شرکت خود  نکهی، ضمن اصنعت کمک کند ندهیآ یتواند به شما در کشف استعدادهایها مدر دانشگاه استخدام

 کند.یو ارتباطات دانشگاه هماهنگ م یکارآموز یهارا با فرصت

، یشغل یهاشگاهیشرکت در نما :، از جملهدیاستخدام کنها دانشگاهمختلف از  یهابه روش دیتوانیشما م

 ...دانشگاه و  نیمشاغل آنال ی، حضور در تابلوهاصنعت خود یدادهایدر رو یسخنران یبرا نداوطلب شد

 دیخواهیکه آنها را م دییو به آنها بگو دیکن دایمنفعل را پ یهادیدناک(7

 داوطلبان نی. استندیهستند که در حال حاضر شاغل هستند و به طور فعال بدنبال کار ن یمنفعل کسان داوطلبان

 کار هستند. یبرا یرسد که فرد مناسبیافراد هستند و به نظر م نیتر طیاغلب واجد شرا

مطمئناً توجه آنها را به  و دیبا آنها نشان خواهد داد که شما واقعاً به استعداد آنها عالقه مند هست یتماس شخص

 کرد. دیخود جلب خواه

کرده و  ییبالقوه را شناسا داوطلبان نیکند تا ایو ارتباطات به شما کمک م یاجتماع یهااستفاده از شبکه

 .دیده شیشرکت خود را افزا یآگاه نیهمچن

 
 دیانجام ده استخدامی ابر یعال یهامصاحبه(8

، دیکنیخود مصاحبه م دیدناککه شما با  یشود. در حالیاست که مصاحبه به دو صورت انجام م یادآوریبه  الزم

 کنند.یبا شما مصاحبه م زیآنها ن

 .دی، حتما آن را راحت و کم استرس کنیو چه به صورت حضور دیچه از راه دور مالقات داشته باش

گروه کار خواهند کرد؟  کیآنها با  ای. آدیکن هی، تهآن هستند یکه متقاض یتیمصاحبه را با توجه به موقع

 .دیرا امتحان کن یمصاحبه گروه

 .دیکه فرهنگ شرکت خود را منعکس کن دیبخاطر داشته باش نیهمچن

کار  نی. با ادیرا در مصاحبه بگنجان نی، اکند یشوخ ادیکه دوست دارد ز دیهست یاگر در دفتر :به عنوان مثال

 شرکت شما مناسب باشد. یکه هم با استعداد باشد و هم برا دیکن دایرا پ یشخص دیتوانیم


