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Οι Χρυσοί Κανόνες της Adecco για Βελτίωση των Δεξιοτήτων των Εργοδοτών στην Αναζήτηση Υποψηφίων μέσω των Social Media. 

1. Το μέγεθος της εταιρείας καθορίζει το 
βαθμό αξιοποίησης των Social Media 

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο βαθμός αξιοποίησης 
των social media εξαρτάται από το μέγεθος 
της εταιρείας. Εταιρείες με λιγότερους από 10 
εργαζομένους τείνουν να χρησιμοποιούν 
λιγότερο το διαδίκτυο για την αναζήτηση 
προσωπικού σε σύγκριση με τις εταιρείες με 
μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων.  

Όλοι όμως μπορούν να αξιοποιήσουν τα 
social media για την προσέγγιση του 
καταλληλότερου υποψηφίου – ξεκινήστε 
λοιπόν τώρα να χτίζετε το ανταγωνιστικό σας 
πλεονέκτημα! 

 

2. Αποτελεσματικότητα 

Όσο περισσότερο αξιοποιείτε πηγές 
αναζήτησης υποψηφίων όπως το LinkedIn, 
τόσο πιο αποτελεσματικοί θα γίνεστε στο 
social recruiting. Αν δεν γνωρίζετε πώς 
λειτουργεί επιδιώξτε να εκπαιδευτείτε ή 
αναζητήστε πληροφορίες από συναδέλφους 
του κλάδου σας με μεγαλύτερη εμπειρία στο 
social recruiting. 

 

3. Η εκπαίδευση/ενημέρωση δεν σταματά 
ποτέ 

Μόνο 5.7% των εταιρειών έχουν ως μέρος της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης των HR Managers 
την εκπαίδευση στη χρήση των social media. 
Εκείνοι όμως που έχουν παρακολουθήσει 
σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα τα 
αξιολογούν ως πάρα πολύ χρήσιμα και εκείνοι 
που θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τέτοια 

προγράμματα πιστεύουν πως θα 
επωφελούνταν ιδιαιτέρως από αυτά. Σε έναν 
κόσμο που διαρκώς εξελίσσεται γίνεται ολοένα 
και πιο σημαντικό οι εταιρείες να επενδύουν 
στην εκπαίδευση των εργαζομένων τους ώστε 
οι χρήστες νέων εργαλείων που είναι πλέον 
απαραίτητα στην εργασία τους να 
εκπαιδεύονται επαρκώς στην αποτελεσματική 
χρήση τους.  

Εάν η εταιρεία σας δεν προσφέρει ακόμα 
αντίστοιχα προγράμματα παρακολουθήστε τις 
αναρτήσεις των HR bloggers και συζητήστε με 
την ομάδα του HR της εταιρείας σας την 
πιθανότητα πραγματοποίησης τέτοιων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

 

4. Αυξήστε την «γοητεία» σας ως 
εργοδότης 

Η νέα γενιά (οι γεννημένοι μετά το 1981) 
ενδιαφέρεται πολύ για τη γνώμη των άλλων 
και τη φήμη της εταιρείας σας ως εργοδότη 
(53%). 

Άρα: ελέγξτε τα σχόλια και την αξιολόγηση της 
εταιρείας σας σε σχετικά Blogs και Forums. 
∆ημιουργήστε εταιρική σελίδα στα κανάλια 
κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνήστε με 
τους χρήστες τους. Αυτό θα σας προσδώσει 
κύρος και αυθεντικότητα. Μπορεί επίσης να 
επηρεάσει πολύ θετικά  τη γενικότερη εικόνα 
της εταιρείας σας! 

Μπορείτε να αυξήσετε ακόμα περισσότερο τη 
«γοητεία» της εταιρείας σας ακολουθώντας τις 
παρακάτω συμβουλές: 

- Όταν δημοσιεύετε διαθέσιμες θέσεις 
εργασίας φροντίστε οι υποψήφιοι να μπορούν 
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εύκολα να βρουν τις σχετικές αναρτήσεις. Οι 
υποψήφιοι κατά κύριο λόγο αναζητούν 
ανοίγματα θέσεων εργασίας στις εταιρικές 
σελίδες στα social media. 

- Τα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας θα 
πρέπει να είναι διαθέσιμα σε εμφανές σημείο 
στις εταιρικές σελίδες στα social media. 

- Θα πρέπει να επιδιώκετε να έχετε τακτικά 
ενδιαφέρουσες αναρτήσεις στις εταιρικές 
σελίδες στα social media. 

- Επιδιώξτε την αμφίδρομη επικοινωνία με το 
κοινό των σελίδων σας.  

 

5. Παραμείνετε πάντα επαγγελματίες 

Οι υποψήφιοι θεωρούν το Facebook ως ένα 
προσωπικό δίκτυο που αφορά κυρίως φιλικές 
σχέσεις και επαφές. Αξιοποιήστε τη σελίδα 
σας στο Facebook για να επιδιώξετε την 
αλληλεπίδραση με το κοινό σας και να 
αποκτήσετε όσο το δυνατό περισσότερες 
πληροφορίες για έναν υποψήφιο μέσα από τις 
πληροφορίες που έχει δημοσιεύσει στο δικό 
του προφίλ στα social media. Αποφύγετε 
όμως την άμεση και προσωπική προσέγγιση. 
Τις περισσότερες φορές δεν θα  προκαλέσει 
θετική εντύπωση. 

 

6. Προστιθέμενη αξία 

Από τη στιγμή που το «social recruiting» 
μπήκε στη ζωή των επαγγελματιών του HR, 
διαφοροποιήθηκαν οι ισορροπίες μεταξύ των 
τμημάτων Marketing και Ανθρώπινου 
∆υναμικού. Τα δύο αυτά τμήματα αρχικά 
ήρθαν πιο κοντά το ένα με το άλλο και πλέον 
πολλές φορές επικαλύπτουν το ένα το άλλο, 
καθώς η εικόνα της εταιρείας ως εργοδότης 
επιλογής εξαρτάται από την ποιότητα της 
επικοινωνίας. 

Τι σημαίνει αυτό; Κάποιες φορές το HR γίνεται 
Marketing και το Marketing γίνεται HR. 

 

 

7. Επιδιώξτε τη δέσμευση των 
συναδέλφων σας 

Η δημιουργία μιας καλής ψηφιακής 
εικόνας/φήμης της εταιρείας είναι μια 
μακροχρόνια διαδικασία που επιβάλλει τη 
συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτή.  

∆εν αρκεί να υπάρχει απλά ένα εταιρικό 
προφίλ σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
απαιτείται επίσης εκπαίδευση και ενεργή 
συμμετοχή των εργαζομένων. ∆είξτε τους τι 
σημαίνει «social recruiting» και πώς μπορούν 
οι ίδιοι να δραστηριοποιηθούν ενεργά στη 
δικτύωση μέσω των social media. Αν το 
κάνετε αυτό, θα κερδίσετε πολλούς 
συμμάχους και «πρεσβευτές» της εταιρείας 
σας στο κοινό!  

Η ηγεσία του HR θα πρέπει να επιδιώξει την 
αλλαγή αυτή στη νοοτροπία της εταιρείας!  

 

8. Επανακαθορίστε τον τρόπο δικτύωσής 
σας  

Τα social media έχουν αλλάξει τον τρόπο με 
τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ 
τους. Σήμερα η επικοινωνία είναι πολύ πιο 
γρήγορη. Συνδεόμαστε με ομάδες ανθρώπων 
με τους οποίους έχουμε κοινά ενδιαφέροντα 
προσπερνώντας εμπόδια απόστασης και 
συνόρων.  

Ως εργοδότης θα πρέπει να επανακαθορίσετε 
την ιδέα που έχετε σχετικά με την επικοινωνία. 
Πρέπει να βρείτε τη δική σας ταυτότητα στον 
τρόπο επικοινωνίας. Αυτό που κάνει τη 
διαφορά είναι η ανθρώπινη επαφή και θα 
πρέπει να βρείτε τον τρόπο να ανταποκριθείτε 
στην πρόκληση να επιτύχετε αυτόν τον 
προσωπικό/ανθρώπινο τόνο μέσα από ένα E-
Mail ή ένα «αίτημα φιλίας». 

 

 


