
Chcete mít
skvělé inzeráty?
12 bodů, které pomohou k více odpovědím



• Udržte název stručný a srozumitelný.

• Měl by být co nejkonkrétnější a co nejlépe vystihnout danou pracovní 
pozici. („Prodejce obráběcích strojů“ je lepší než „Obchodní zástupce“.)

• Vyhněte se nadměrné kreativitě. („Finanční přebornice“ může být kdokoliv 
od účetní po finanční ředitelku.)

1. NALÁKEJTE LIDI UŽ V NÁZVU POZICE

• Nejdřív nabízejte a lákejte, pak po kandidátech něco požadujte.

• V každém oddílu dejte nejdůležitější informace na začátek.

• Průměrný kandidát věnuje vašemu inzerátu jen 14 vteřin pozornosti, 
proto zvýrazňujte a pište raději v bodech než v odstavcích.

2. UVAŽUJTE TAK, ŽE CHCETE PRÁCI LIDEM PRODAT

• Pište tak, aby si zájemce dovedl představit svůj běžný pracovní den.

• Nezapomeňte na to, co je na dané pozici nejdůležitější úkol a podle čeho bude hodnocena.

• Přidejte konkrétní důležité detaily (technologie, počet a frekvenci směn, značku služebního auta...)

3. BUĎTE KONKRÉTNÍ V POPISU PRÁCE

• Pokud je to možné, uveďte ji veřejně. 

• Nemůžete-li mzdu ukázat viditelně, zadejte ji aspoň do systému. 
Lidé podle ní často hledají a portál vám odfiltruje nerelevantní 
kandidáty.

• I rozpětí je lepší než neuvést plat vůbec.

4. UVEĎTE MZDU

Na pracovní nabídky s uvedenou mzdou odpovídá o polovinu 
více kandidátů než na ty, které ji uvedenou nemají. 



• Průběžně je aktualizujte. Nekopírujte celá léta ty samé, které už nemusejí 
být relevantní.

• Uvědomte si, kdo je cílová skupina pro tuto pozici, a seznam podle toho 
seřaďte nebo vyberte.

• Jako první dejte nejlákavější nabídky.

5. BENEFITY PIŠTE NA MÍRU DANÉ POZICE

• Proveďte inventuru požadavků a vyberte jen ty opravdu klíčové.

• Čím kratší seznam, tím lepší.  

• Ještě jednou zkontrolujte, zda budou na pozici skutečně nutné např. 
angličtina, řidičský průkaz skupiny B nebo vysoká škola. Pokud nutné jsou, 
uveďte, jak konkrétně bude kandidát dané znalosti a dovednosti v práci 
využívat.

6. POŽADAVKY ZKROUHNĚTE NA TY KLÍČOVÉ

• Přizvěte k inzerátu manažera budoucího kolegy.

• Dejte mu inzerát přečíst a zkontrolovat.

• Přizpůsobte popis pozice či požadavky tomu, co bude v týmu skutečně potřeba.

7. ZAPOJTE PŘÍMÉHO NADŘÍZENÉHO

• Nechte někoho zvenku inzerát přečíst, zda je srozumitelný a bez 
firemního slangu. 

• Zkontrolujte, jestli nepoužíváte běžné, nicneříkající inzerátové fráze 
(„mladý dynamický kolektiv“, „odpovídající mzda“ apod.).

• S odstupem se zamyslete, zda se inzerát dobře čte a působí 
příjemně a přátelsky. 

8. PROVĚŘTE INZERÁT S NĚKÝM NEZAUJATÝM

Nehledejte v inzerátu supermany! Zda kandidáti odpovědí na váš 
inzerát, se rozhoduje u sekce s požadavky. Uveďte tam proto vždy jen                    
ty nejdůležitější požadované znalosti a dovednosti, ať lidi neodradíte. 



• Uveďte, do kdy může uchazeč čekat odpověď na své CV.

• Pokud to je možné, napište, kolik kol má výběrové řízení a co během něj 
kandidáty čeká.

• Uveďte kontakt pro případ doplňujících otázek.

9. POPIŠTE DALŠÍ KROKY VÝBĚRKA

• Maximálně usnadněte uchazeči cestu k odpovědi. Jasně a viditelně uveďte, 
co má udělat, co přesně a kdy kam poslat.

• Nemaťte kandidáty několika kontakty či způsoby doručení (např. e-mail 
a kontaktní formulář). Stačí jeden. 

•  Zřetelně zájemce vyzvěte, aby odpověděl. 

10. CALL TO ACTION

• Uvědomte si, že zatímco vy inzerát píšete na počítači, kandidáti se na něj koukají 

pravděpodobně na telefonu. 

• Zkontrolujte, jak inzerát na mobilu vypadá. 

• Opravte případné nedokonalosti ve struktuře či zobrazení.

11. ZKONTROLUJTE ZOBRAZENÍ NA MOBILU

• Pro úspěch vašeho inzerátu je klíčové, aby byl umístěn 
ve správné kategorii.  

• Zájemci podle kategorií často vyhledávají. Chybně umístěný 
inzerát automaticky ignorují. 

• Prohlédněte si inzeráty v kategorii, již jste zvolili, zda obsahují 
profese podobné té, kterou nabízíte.

12. SPRÁVNÉ ZAŘAZENÍ

Lidé při hledání práce využívají filtry dle platu, lokality, oboru, typu 
úvazku a dalších. Pořádně si proto zkontrolujte, zda je máte všechny 
vyplněné, ať kandidáti vaši pracovní nabídku najdou. 


