
Kadrovska agencija Adecco je objavila 

prvo svetovno študijo o uporabi 
družbenih omrežij za iskanje kadrov 
in zaposlitve.  Ta infografika se  

osredotoča na  odgovore iskalcev 
zaposlitve iz 24 držav.

ISKALCI
ZAPOSLITVE  

?  ?
  ?  ?  

?  

Zasebnost in strokovna podoba na 

Facebooku. 

Koliko poudarka namenjate temu?

Koliko naslednji elementi vabijo 

na stran podjetja v družbenih 

omrežjih?

LESTVICA  

Družbena
omrežja močno

spreminjajo način, 
na katerega iščemo 

nove zaposlitve

17.272 
skupno število 

odgovorov  

55 % 
iskalcev zaposlitve  
uporablja za iskanje 
zaposlitve vsaj en račun 
v družbenih omrežjih

Kaj je treba storiti, da bi dobili 

zaposlitev prek družbenega 

omrežja?
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Pošiljanje 
življenjepisa  

LESTVICA  
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9 %  

Dobili 
zaposlitev  

Kadrovik je 
vzpostavil stik  

Predvidevam, da si moj 
profil ogledujejo le  
moji prijatelji.

Do mojega profila lahko 
dostopajo le moji prijatelji.  

Moja podoba v spletu je 
pomembna za 
mojo prihodnost.

Trudim se vzdrževati strokovno 
podobo v svojem profilu.  

#SocialRecruiting 
SVETOVNA ŠTUDIJA

Več ljudi poznate v spletu, večje 

možnosti imate, da boste našli 

novo zaposlitev  

12 % 

10 % 

8 % 

6 % 

4 % 

2 % 

0 %  

Možnost, da  
dobite zaposlitev  

šibka
mreža

srednje 
močna 
mreža

močna 
mreža  

Spletna mreža  Mreža v vsakdanjem 
življenju  

Iščete novo zaposlitev? 
Preverite, kako jo lahko najdete v družbenem omrežju

Uporaba družbenih omrežij za posebne 
dejavnosti pri iskanju zaposlitve

Preverjanje, kaj drugi pravijo o morebitnih delodajalcih  

47,1 %  

55,2 %  
Raziskovanje 

strani morebitnih delodajalcev

49,4 %  
Oddajanje prošenj
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63,3 %  
Iskanje oglasov  

Le majhen odstotek 

iskalcev zaposlitve meni, 

da je pomembno 

vzdrževati strokovno 

podobo v spletu

40 %  
Gradnja osebne blagovne znamke  

53,1 %  

49 %  
Pošiljanje življenjepisa

Poklicno mreženje
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OBJAVE PROSTIH 
DELOVNIH MEST

(in možnost iskanja 
delovnih mest)

SPLOŠNE 
INFORMACIJE O 

PODJETJU 
(npr. opis, stik)

Najbolj družbene uporabe so zapisane z rdečo.

VSEBINA, KI JO JE 
OBJAVILO PODJETJE  

INTERAKCIJA 
PODJETJA Z 

UPORABNIKI

Povežite se z Adeccom v 

družbenih omrežjih Facebook, 

Twitter ali LinkedIn in si 

oglejte poročilo za leto 2014 

MNENJA SORODNIKOV 
ALI STIKOV,  

KI PRIPOROČAJO TO 
PODJETJE

KOMENTARJI, KI 
SO JIH OBJAVILI 

DRUGI

FACEBOOK.COM/ADECCO 

@ADECCOGROUP  #SOCIALRECRUITING 

LINKEDIN.COM/COMPANY/ADECCO  

PRILJUBLJENOST 
PODJETJA

(npr. všečki, ocene)

DELJENE 
FOTOGRAFIJE

ŠTEVILO 
SLEDILCEV 

(npr. občudovalci/-ke, 
člani/-ce skupine)

PRENESITE 
POROČILO ZA 
LETO 2014 
adecco.com/socialrecruiting

Pomembno je vzdrževati 
strokovno podobo v spletu.


