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Agenda

• Työnantajabrändityön tarve ja hyödyt

• 3x3 vinkkiä rekrytoijalle

• Kysymyksiä ja kommentteja
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Rekrytointiprosessi
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Osaamistarve Rekrytointi

→ Lisää rekrytointia





Rekrytointiprosessi versio 2
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Vetovoimaketju
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Hyvän työnantajabrändin hyödyt

Pienempi kriisiherkkyys
• Kriisin sattuessa sidosryhmät tukevat 

paremmin

Pienempi omaehtoinen 
lähtövaihtuvuus
• Hyvämaineisella työnantajalla 

koetaan oman työmarkkina-
arvon kasvavan nopeammin

Enemmän liikevaihtoa
• Maine työnantajana vaikuttaa myös 

asiakaskäyttäytymiseen ja 
toimittajasuhteisiin

Pienemmät jatkuvat palkkakustannukset
• Erityisen vahva työnantajabrändi -> 

palkkakustannukset ovat 5-10% 
pienemmät

• Huonolla työnantajabrändillä 
maksettava 10-20% enemmän

Pienemmät rekrytointikustannukset
• Rekrytointeja tarvitsee mainostaa 

vähemmän
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3 x 3 vinkkiä
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Ymmärrä 
kohderyhmääsi



Ymmärrä kohderyhmääsi

• Selvitä kohderyhmäsi tärkeimmät tarpeet

• Keskity siihen, mikä on heille merkityksellistä

• Varmista tutkimalla erinomainen hakijakokemus
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Työnantajabrändityön 
tärkeimmät valinnat



Työnantajabrändin tärkeimmät valinnat

• Jokaiselle jotain on ei mitään kellekään

• Strategiset valinnat: 

• Tosi, houkutteleva ja erottautuva
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Kohderyh-
mät

Positiointi
Tavoitteet ja 

mittarit              
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lupaus
Tiekartta
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Myynnillistä 
rekrytointityösi



Myynnillistä rekrytointityösi

• Opi myyjiltä!

• Hio myyntiargumenttisi – jokaisessa kohtauspisteessä

• Ole itse yhteydessä potentiaalisiin työntekijöihin
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Kumpi vetoaa paremmin? 😊

Tarjoamme Sinulle

• Mielenkiintoisen tehtäväkentän ja merkityksellisen työn

• Päivittäin uusia haasteita kehittyä osana isoa organisaatiota

• Ison konsernin tuen

• Hyvät henkilökuntaedut

Tarjoamme sinulle, eli miksi hakisit tätä työtä:

- Työlläsi on suuri merkitys. Työvoimaintensiivisellä alalla rekrytointi on 

avainasemassa, mahdollistamassa strategian toteutuksen. Olemme viime 

vuodet panostaneet vahvasti rekrytointiprosessien kehittämiseen – nyt sinä 

saat näistä hankkeista vastuun! 

- HR-organisaatiomme on iso ja tarjoaa laajat kehittymismahdollisuudet. 

Meillä on useita kollegoita, jotka ovat työskennelleet monipuolisesti erilaisissa 

HR-rooleissa, ja useita jotka ovat jatkaneet uraansa talon sisällä myös mm. 

IT:n, brändin tai liiketoiminnan puolelle. Saat työhösi paljon tukea, sillä tulevat 

kollegasi ovat osaavia, kokeneita ja todella mukavia.

- K-ryhmä on uudistuva, monipuolinen ja teemme merkityksellistä työtä.

Olemme pohjoismaiden kolmanneksi suurin kaupan alan yritys ja yksi Suomen 

suurimmista työnantajista. Meidät on palkittu maailman vastuullisimpana 

kaupan alan yrityksenä jo useana vuonna peräkkäin. Työllämme on laaja 

vaikutus suomalaisessa yhteiskunnassa. Olemme vakavarainen ja toteutamme 

strategiaamme määrätietoisesti. Tästä johtuen meillä on kyky investoida ja 

panostaa liiketoiminnalle kriittisiin toimintoihin.

- Tarjoamme monipuoliset edut: Kilpailukykyisen palkan lisäksi kuulut 

tulospalkkauksen piiriin. Tehtävässäsi on mm. puhelin-, liikunta ja 

käyttöautoetu, sekä saat henkilökunnan ostoedun K-ryhmän omista kaupoista.

- Hyvinvointia ja hybridityötä: Työskentelemme monipaikkaisesti, yhdistäen 

etä- ja toimistopäiviä. Toimipisteesi on pääkonttorillamme K-kampuksella 

Helsingin Kalasatamassa. K-Kampus on yksi Suomen moderneimmista 

työpaikoista. Panostamme hyvinvointiin: täällä on erinomainen kuntosali ja 

ruokala, viihtyisä ympäristö, oma työterveys, sekä aikanaan normaalioloissa 

paljon tapahtumia.
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Jatketaan keskustelua

– sekä verkostoidutaan
Linkedinissä!

Visa Myllyntaus
visa@visamyllyntaus.fi

0503441136


