
LINKEDIN PRO OSOBNÍ 
BRAND A NÁBOR PŘES 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ



VAŠÍ ZNAČKOU JE TO, CO O 
VÁS LIDÉ ŘÍKAJÍ, KDYŽ 

ZROVNA NEJSTE V MÍSTNOSTI.



NA KOHO SI VZPOMENETE, 
KDYŽ SE ŘEKNE …? 



MÁTE NA VÝBĚR



BUĎTE TAM, KDE JSOU 
VAŠI KANDIDÁTI



Napište si co očekáváte od svých 
osobních sítí a co od těch 

firemních. Jaká platforma je pro vás 
nejvhodnější? Jaké máte cíle? K 
čemu vám mají pomoci? Kolik 

máte mít followers a jak se 
dlouhodobě má vaše aktivita v 

náboru?  



PLUSY LINKEDIN

• Propojení firemního a osobního obsahu
• Profesní síť, kam lidé chodí pro informace
• Zaměstnanci, firmy a kandidáti naráz
• Algoritmus, co vám hraje do karet
• Hodně parády jen s organickým dosahem
• Budování vztahu a brandu firmy i jednotlivce
• Nenáročný na údržbu a příspěvky
• Pohodlné plánování přes externí appku



MÝCH PÁR PROČ

• Šetřím čas a ten jsou peníze
• Kandidáti si mě najdou sami
• Získala jsem cenné kontakty
• Stala jsem se součástí komunity
• Dělám díky druhým svou práci lépe
• Nevymýšlím vymyšlené 
• Spousta věcí zdarma  
• Zbavila jsem se strachů



Co čekáte vy, že se stane? Počítáte 
s tím, že sociální sítě stojí čas a 

energii? Počítáte s tím, že výsledky 
možná přijdou až po roce?



CO FUNGUJE?
• Plán 
• Aktivita
• Edukace
• Unikátnost 
• Přidaná hodnota
• Online + offline
• Feedback okolí
• Nebýt pracovní portál
• Marketing sebe sama



CONTENTOVÝ PLÁN



CO KOMUNIKOVAT?

• Firemní kultura

• Lidé ve firmě

• Vzdělávání a rozvoj

• Inovace a projekty

• Konference a akce

• Tipy na XY

• Volné pozice



ZÁBAVA, BYZNYS, 
INFORMACE



Na co se vás kandidáti často ptají na 
pohovorech? Co vždy v rámci 

výběrového řízení padne za otázky? Jak 
chcete změnit vnímání lidí vůči firmě? 
Jak chcete, aby vás okolí vnímalo? Co 

vám k tomu pomůže?



SEPIŠTE SI PRAVIDLA

• Kdo řídí projekt a kdo kontroluje
• Jaké budete sledovat cíle a jak je změříte
• Jaký tón komunikace zvolíte
• Vykáte nebo tykáte a jak oslovujete
• Co smažete a co necháte být
• …



CO SLEDOVAT?

• Počet followers a jejich nárůst
• Dosah příspěvků za měsíc
• Počet přístupů na hlavní stránku
• Aktivita followers (komentáře, sdílení, likes, …)
• Počet kandidátů se zdrojem LinkedIn v DB
• % zaměstnanců nabraných přes sociální sítě



Vytvořte si contentový plán pro sebe 
nebo firmu. Proč vás bude chtít 

followers sledovat? Co mu nabídnete? 
Jaké budete používat hastagy? S čím si 

vás má follower spojit? Kde budete 
projekt řídit? 



EFEKTIVITA V NÁBORU?



MÉNĚ KANDIDÁTŮ, VÍCE 
ZAMĚSTNANCŮ.



8 000+ LIDÍ V SYSTÉMU



RADY NA ZÁVĚR

• Je to běh na dlouhou trať
• Musíte dělat něco, co ostatní ocení
• Buďte autentičtí, říkejte pravdu
• Nelžete, nepřifukujte realitu
• Nebuďte na 1 platformě
• Zapojte zaměstnance
• Nebojte se, každý někde začínal
• Brand vám může pomoci, ale i uškodit



NESMÍ VÁM JÍT JEN O 
BRAND, DĚLEJTE TO, CO VÁS 
BAVÍ A DÁVÁ VÁM SMYSL. 



JSEM PŘIPRAVENA NA 
DOTAZY!



CO SI PŘEČÍST?
• https://www.linkedin.com/pulse/jak-na-linkedin-tak-aby-pracoval-

pro-v%C3%A1s-bez-utracen%C3%A9-petra-
nul%C3%AD%C4%8Dkov%C3%A1/

• https://cdn.alza.cz/Foto/docs/jak-na-linkedIn-faq.pdf
• https://navolnenoze.cz/blog/site/
• https://medium.com/@luciechladov/jak-na-

m%C4%9B%C5%99en%C3%AD-recruitment-kampan%C3%AD-
d5143c9adaf2

• http://www.brandbakers.cz/primo_z_pece/clanek/78
• http://www.brandbakers.cz/primo_z_pece/clanek/159
• https://contentmarketinginstitute.com/2018/12/checklists-tips-

templates-2019/

Napište na � petra.nulickova@alza.cz 


