
Kadrovska agencija Adecco je 
objavila prvo svetovno študijo o 
uporabi družbenih omrežij za 
iskanje kadrov in zaposlitve. 
Ta infografika se osredotoča na 
odgovore kadrovikov iz 24 držav.

KADROVIKI

Kolikšen odstotek vaše 

celotne dejavnosti iskanja 

kadrov vključuje internet?  

Družbena omrežja so digitalno 

orodje, katerega uporaba naj 

bi se v letu 2014 predvidoma 

najbolj povečala v panogi 

kadrovskih podjetij.

Kakšne vrste kandidata/-ke iščete 

prek družbenih omrežij?
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73 % 
uporablja vsaj en račun 
v družbenih omrežjih za 
poklicne namene

+8 %  

52,6 %  

2013  

60,8 %  

2014  
napoved  

Ali ste kdaj izključili 

kandidata/-ko iz postopka 

 izbire kadrov zaradi informacij, 

fotografij in/ali vsebine v 

njegovem/njenem profilu v 

družbenem omrežju?

33,5 %  
DA, SMO

Kadroviki 
upoštevajo 

spletni ugled 
kandidata/-ke

#SocialRecruiting 
SVETOVNA ŠTUDIJA  

Delež za 
družbena 
omrežja

Povežite se z Adeccom v 
družbenih omrežjih Facebook, 
Twitter ali LinkedIn in si 
oglejte poročilo za leto 2014  

Družbena omrežja:

olajšajo postopek izbire

primernega kandidata

oz. kandidatke 
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51,1 %  

Blagovna 
znamka 

delodajalca

Ali uporabljate družbena omrežja za naslednje 

dejavnosti iskanja kadrov?

65 %  
59,7 %  

52,4 % 52,7 %  

Iskanje pasivnih 

kandidatov

Oglaševanje 

prostih delovnih 
mest  

Preverjanje 

verodostojnosti 

življenjepisov

51,3 %  

Prejemanje 
prošenj za 
zaposlitev

Najbolj družbene dejavnosti za kadrovike so zapisane z rdečo.

45,2 %  42,9 %  

Preverjanje 
objav 

kandidata/-ke

Preverjanje mreže 

kandidata/-ke

... in zakaj to počnete?  

36,6 % 49 % 50,3 % 56,1 % 56,4 % 58,3 %  

Da bi 
zmanjšali 
proračun 
za iskanje 

kadrov.

Da bi 
izboljšali 
kakovost 

prijav.

Da bi hitro 
zapolnili 

prosto 
delovno 
mesto.

FACEBOOK.COM/ADECCO 

@ADECCOGROUP  #SOCIALRECRUITING 

LINKEDIN.COM/COMPANY/ADECCO  

Da bi 
dosegli 

ciljne 
kandidate/-ke.

Da bi 
povečali 

število 
prijav.

Preverjanje 
priporočil 

kandidata/-ke

Da bi 
razširili 
kanale 

za iskanje 
kadrov.

PRENESITE 
POROČILO 
ZA LETO 2014 
adecco.com/socialrecruiting
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