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Co bylo naším cílem?
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• Manažer, který se aktivně podílí na procesu adaptace nového zaměstnance

• Manažer, který chápe důležitost tohoto procesu a ví, jak na to

• Motivovaný a spokojený vítězný kandidát a nováček, který v co nejkratší době podává 
kvalitní pracovní výkon

• Mít zajímavý nástroj, který nám ušetří čas a peníze

Čísla, která vedla k rozhodnutí jít do toho:

Počet nástupů

639

Nezaměstnanost 

3,0 %*
Fluktuace v ZD

20,8 %

Přijali, ale 
nenastoupili

32
* ÚP 03/2019
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Náklady na nováčka 
FO do 6.měsíce

308 806 Kč



Jak vnímáme onboarding
a jak jsme došli k jeho digitalizaci?
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Aktivity, které nás dovedly k cílovému řešení:
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Customer
arena s 
byznysem 

(výstupy nás 
vedly k 
zamyšlení)

Analýza 
původního 
procesu 
adaptace 

(co máme, co 
nám chybí, …)

Inspirace 
jinými 
společnost
mi 

(co trh nabízí, 
jak je 
implementová
no)

Focus
groups s 
nováčky 

(až 6 měsíců 
po nástupu)

Workshopy 
s manažery 

(co by jim 
pomohlo 
nejvíce, …)

Diskuze s 
HR Business 
Partnery 

(rozdílný 
přístup k 
jednotlivým 
byznysům)



Jak to probíhalo?
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1. Definice klíčových vlastností produktu (spolupráce s byznysem)

2. Zapojení interního IT (i do výběrového řízení)

3. Výběrové řízení na dodavatele – zadání velmi volné, specifikovány 
4klíčové vlastnosti:
a) Digitalizace
b) Zapojení všech účastníků procesu adaptace včetně kandidáta
c) Automatizace procesu (propojení se SAP)
d) Gamifikační prvky 

4. Definice „user case“ – každé použití aplikace definováno napříč 
všemi rolemi

5. Zapojení PR v oblasti dodržení innogy brand manuálu

6. Testování všech rolí (zapojení pouze HR komunity)

7. Pilotní provoz ve vybraných společnostech (cca do 10 nástupů, 
zapojeni kandidáti i manažeři)

8. Probíhá roll-out na ostatní společnosti innogy a sbírání zpětné vazby

9. Probíhá příprava na 2. fázi – IT analýza náročnosti zpracování
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Implementaci jsme si rozdělili na 2 fáze 
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1. fáze

Digitalizace, 
vizualizace 
adaptace

Komunikace s 
kandidátem 
ještě před 
nástupem

Orientace 
všech 

účastníků v 
procesu

Sběr 
„nástupních 
dokumentů“ 

v digitální 
podobě

Automatizace  
všech 

pozvánek ze 
systému

Sběr zpětné 
vazby od 

kandidátů, 
manažerů i 

zaměstnanců

2. fáze

Automatizace 
přenosu 

dokumentů 
do osobního 
spisu v SAP

Nastavení 
reportingu

Doplnění 
gamifikačních

prvků

Role patrona Delegování 
aktivit od 
manažera

Obsah na 
míru 

jednotlivým 
byznysům



Jakým jsme čelili výzvám?
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• Dodržení innogy brand manuálu x zajímavé a kreativní 
prostředí

• Zdlouhavé testování v návaznosti na pravidla bezpečnosti

• Dodržení GDPR

• Zapojení byznysu, který není nakloněn digitálnímu 
prostředí

• Čas náš i dodavatele a s tím spojené zdroje
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Challenge

?



Jak vypadá digitální onboarding „Vítejte v innogy“?
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Responsivní 
webová aplikace 

přístupná na 
mobilu i na 

počítači

Provází od 
okamžiku přijetí 
pracovní nabídky 

po prvních 6 
měsíců zaměstnání

Digitální detailní 
průvodce pro nové 
kolegy, manažery a 

patrony

Notifikace do 

e-mailů z adresy 

Automatizace
nástupu díky 

propojení se SAP

Získávání 
pravidelné zpětné 

vazby v 
jednotlivých fázích 

nástupu



Benefity
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MANAŽEŘI

• Kontakt s novými zaměstnanci 
ještě před jejich příchodem

• Průvodce pro manažery celým 
procesem nástupu nových 
podřízených

• Podpora manažera při úspěšné 
adaptaci nováčků

• Tipy a triky pro zlepšení práce a 
komunikace s nováčky

• Připomenutí klíčových úkolů
a termínů

• Přehled o všech nových 
podřízených a stavu jejich 
nástupního procesu

KANDIDÁTI/NOVÍ ZAMĚSTNANCI

• Aktivní kontakt a plně digitální komunikace ještě před příchodem do společnosti

• Strukturované informace a rychlá orientace v procesech, struktuře a kultuře 
společnosti na jednom místě

• Zjednodušení a urychlení administrativních kroků při nástupu

• Pozitivní zkušenost kandidátů

• Naplněná očekáváním tzv. miléniánů

SPOLEČNOST

• Snížení rizika, že si kandidát nástup do společnosti v mezidobí rozmyslí  

• Snížení fluktuace v prvních 6 měsících v novém zaměstnání

• S předstihem dobře připravení a  informovaní zaměstnanci

• Motivovaní zaměstnanci, kteří v krátké době podávají optimální výkon

• Automatizace procesu náboru

• Bezpapírové řešení
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Děkujeme 
za pozornost


