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Kariérní cesty - Albert

https://kariernicesty.albert.cz/
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Co byl hlavní motiv pro tvorbu „Kariérních cest“

• rozšířit možnosti našich zaměstnanců a dát jim vědět
o jejich  kariérních možnostech

• jednoduše a atraktivně ukázat kariérní možnosti v Albertu

• poznat a získat nové talenty (interně i externě)

• umožnit detailnější vhled do společnosti, včetně příběhu 
našich kolegů

• odlišit se od našich konkurentů

• vytvořit nový náborový kanál
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Klíčové body realizace „Kariérních cest“

Přípravná fáze:

• získat interní podporu a finance pro realizaci

• důkladně zmapovat interní potřeby a očekávání

• prozkoumat trh a nalézt vhodného externího dodavatele

Projektová fáze:

• úzce spolupracovat s HR, IT, PR, Legal a dalšími odděleními

• připravit prototyp a modelace pro mobilní zařízení

• vytvořit aplikační postup (vše na 3 kliky)

Implementační fáze:

• vytvořit marketingové materiály

• komunikovat  interními/ externími kanály

• inspirovat příběhy reálných zaměstnanců 
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Co přináší „Kariérní cesty“ interním zaměstnancům

1. zaměstnanec zná svou pozici a možnosti postupu z ní

2. jednoduchý dotazník -> dá o sobě vědět kam by chtěl růst

3. informaci zpracuje HRBP/ Manažer

4. společně zhodnotí schopnosti a možnosti daného kandidáta

5. kandidát obdrží informaci o dalších krocích:

• kandidát je připraven, je nabídnuta pozice 

• kandidátovi je nabídnuta alternativní pozice

• kandidát obdrží individuální rozvojový program 

• jednoduché a vizuálně přehledné prostředí, kde každý 
vidí kam může profesně růst

• transparentní komunikaci základních kompetencí na 
budoucí pozici 

• jednoduše popsanou cestu, jak se na budoucí pozici 
dostat

• možnost dát o sobě vědět a posunout svoji kariéru 24/7 
(přístup z PC, tabletu i mobilního telefonu)
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Co nabízí „Kariérní cesty“ externí zájemcům

• atraktivní a vizuálně přehledné prostředí, kde každý 

jednoduše najde možnosti kariérního růstu v Albertu

• vhled do naší firemní kultury

• reálné příběhy našich zaměstnanců

• 3D virtuální prohlídku naší reálné prodejny

• příležitost okamžitě o požadovanou pozici zažádat



5

Propojení „Kariérních cest“ na životní cyklus zaměstnance

Oslovení / nábor

Zájem / udržení 

Rozvoj a vzdělávání

Změna / odchod

HR
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„Kariérní cesty“ v číslech

900 17 500
unikátních návštěvníků 

měsíčně

interakcí v naší reálné  

3D prodejně

185
kolegů / uchazečů poslalo 

svoji žádost

Dosažené výsledky za 11. měsíců
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..a také jsem získali ocenění za maximální využití 
interních nástrojů při tvorbě „Kariérních cest“


