
LIDÉ FIRMY

TRH PRÁCE A DOJÍŽDĚNÍ

5
důvodů

proč

lidé nevyhledávají
změnu práce firmy nedokážou oslovit 

lidi, co práci nehledají

3

Při projevení 
zájmu vždy 
vyžadují CV 

CV Lidé nemají 
přehled o 

firmách v okolí

?
4

Únava po práci
a cestování

1

4
Napsat 

životopis je 
příliš těžké

Probírat se 
záplavou nabídek 

je úmorné

5

Spoléhají na to, 
že si inzeráty lidé 

najdou sami

1

JAK OSLOVIT LIDI 
NEHLEDAJÍCÍ PRÁCI

Webové portály

Zásah trhu

Práce za rohem

Po práci jsou 
na místě děti 

a koníčky

2

Na hledání 
práce je třeba 
hodně času

3

Najít zajímavou 
pozici trvá v průměru 

tři týdny

Všechny 
inzeráty se jeví 

stejně
2

Oslovíte lidi, co aktivně práci nehledají

Nabídnete benefit práce kousek 
od domova

Nabídnete kandidátům možnost 
jednoduché reakce

Oslovte lidi, kteří jsou otevřeni 
novým technologiím

Zajímavé nabídky po ruce v mobilu

O nabídkách v okolí víte jako první

Pro reakci na inzerát není 
potřeba životopis

Využijete smysluplně čas po 
cestě z/do práce

Proč 
používat Práci

za rohem?

Aplikaci spouštíme 
28. 1. 2016

Zadávání inzerátů do aplikace 
od 14. 1. 2016

Start aplikace bude podpořen velkou 
marketingovou online a outdoor 

kampaní. Chcete se dozvědět víc?
Registrujte se nyní, dozvíte se jako 

první o spuštění aplikace.

REGISTRACE CHCI SCHŮZKU

Kdy se to 
spouští?

Ø250 hod 10–20 %

20 %
70 %

Člověk dojíždějící do práce stráví Lidé obětují

platu za práci bližší k domovuročně na cestách
1 500 Kč

Lidé utratí průměrně

měsíčně za dojíždění
1,2 mil

Do práce cestuje 

 lidí déle než 30 minut 

zaměstnanci
nepřipouštějící

změnu

zaměstnanci 
hledající práci

nezaměstnaní

1,5
mil 

2,5
mil 

0,5
mil 

0,5
mil 

zaměstnanci 
otevřeni nabídkám

50
0

50
0

50
0

5

Lidé nemohou 
využít volného 

času s mobilem 
pro hledání práce

Stáhnu aplikaci 
Práce za rohem

Zadám inzerát na 
Práci za rohem 

(Teamio/G2)

Adresuji inzerát 
uživatelům aplikace 

v dané lokalitě

Sbírám reakce 
a vybírám vhodné 

kandidáty

Registruji 
se

Zadám adresu 
zájmu

Jsem upozorňován 
na zajímavé pozice 

v okolí

Odpovídám na 
inzerát jedním 

kliknutím

Jak to
funguje?
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Zdroj: https://www.czso.cz/documents/10180/20533966/2200013707.pdf/f756f315-4183-4389-be75-8dcee00ef4e3?version=1.0


