VIDEO PREDSTAVITEV
BLAGOVNE ZNAMKE DELODAJALCA

Ali ste vedeli da video vsebine predstavljajo več kot 70 % spletnega prometa in da ocene kažejo, da bo do
leta 2022 ta del poskočil na 82 %?

NAJ POTENCIALNI KANDIDATI NA TRGU DELA NAJDEJO VAS!
Dosezite vašo ciljno skupino in se potencialnim kandidatom predstavite z video predstavitvijo blagovne
znamke delodajalca.
Izpostavite prednosti dela pri vas, predstavite jim ugodnosti, ki so jih deležni vaši zaposleni, kakšne so
možnosti za razvoj kariere v vašem podjetju, ter tako pritegnite kandidate, ki so idealni za vas!

PREHITITE KONKURENCO. KAKO?
Skupaj pripravimo video intervjuje oseb na različnih delovnih mestih v podjetju.
S potencialnimi kandidati tako na neformalen način delite zanimive informacije o vašem podjetju, poveste
nekaj o organizaciji, blagovni znamki in ljudeh. Tako potencialnim kandidatom omogočite unikaten vpogled
v vaše podjetje, delovno okolje in odnose.
Najboljši ambasadorji podjetja so vaši zaposleni!

KAJ SMO PRIPRAVILI ZA VAS?
INTERVJU ZAPOSLENEGA
Video intervju zaposlenega omogoča predstavitev različnih poklicev in področij dela. Vsak zaposleni odgovori na pet klasičnih vprašanj.

1. Kaj piše na vaši vizitki?
2. Katera je najboljša stvar pri vašem delu?
3. Kaj vas omejuje pri vašem delu
4. Naštejte pet stvari, ki jih vsakodnevno opravljate pri svojem delu.
5. Opišite vašo dosedanjo karierno pot. Bi lahko vaše delo opravljali tudi, če bi imeli drugačne izkušnje, ozadje?

INTERVJU KADROVIKA
Intervju kadrovika je odlična predstavitev za tiste, ki jih zanima delo v vašem podjetju. Tako lahko potencialnim kandidatom predstavite
pomembne stvari o vašem podjetju v kratkem videu. Kadrovik odgovori na 5 vprašanj.

1. Kakšen kader potrebujete / boste potrebovali v prihodnje?
2. Katere so tri najbolj zaželene kompetence pri kandidatih?
3. Naštejte pet prednosti – posebnosti zaposlitve v vašem podjetju?
4. Zakaj bi kandidat izbral vas namesto konkurence?
5. Kako v vašem podjetju vlagate v karierni razvoj in izobraževanje zaposlenih?
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CENIK
MALI VIDEO PAKET

VELIKI VIDEO PAKET

½ snemalnega dneva

1 snemalni dan

2.990 €

4.990 €

+ DDV

+ DDV

3 intervjuji z zaposlenimi
1 intervju s kadrovikom
4 kratki videi *

5 intervjujev z zaposlenimi
1 intervju s kadrovikom
video predstavitev podjetja
6 kratkih videov *

* Kratek povzetek intervjujev za uporabo na družabnih omrežjih, komunikacijo, sejmih ...

STORITEV VKLJUČUJE:
>
>
>
>

video produkcijo v sodelovanju s strokovnjaki,
pregled in postprodukcija posnetih video posnetkov,
objavo video posnetkov na MojeDelo.com (predstavitev Izbrani delodajalec),
pregled posameznega posnetka in enkratna možnost sprememb pred ﬁnalizacijo.

NAMIG: Video predstavitev lepo dopolnjuje vaše vsebine v okviru Izbranega delodajalca.
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