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Velika zabloda:

Graditev znamke je izključno 

domena oddelka za trženje.



https://www.lek.si/sl/zaposlitev/
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Kakšne vloge 

igra znamka 

delodajalca?

Znamka je univerzalno in 

najučinkovitejše 

komunikacijsko sredstvo pri 

upravljanju s kadri.



Ali znamka

povečuje, dodaja,

spreminja in ustvarja 

vrednost

izdelkom, podjetjem, delojalcem, 

osebam?



Znamka delodajalca = 

znamka podjetja?



Znamka delodajalca = znamka podjetja!

opisuje ugled 

delodajalca kot 

mesta za 

zaposlitev

opredeljuje vrednost 

določenega delovnega 

mesta
ustvarja 

perceptivno 

vrednosti 

zaposlenega



Znamka 

delodajalca

vrednost delodajalca v očeh 
interesentov za zaposlitev, 

štipendistov, iskalcev podpore 
pri razvoju talentov … 

pozicija podjetja na trgu 
kadrov

podoba podjetja v očeh 
specifičnih internih in 
eksternih deležnikov

predstavnik podjetja na 
zaposlitvenem trgu

vrednost delodajalca v očeh 
zaposlenih



Smisel znamke delodajalca?



Vir: tfahkry, 2019

Smisel je najdragocenejše premoženje vsake znamke

Otipljivi 

smisel 

Neotipljivi 

smisel

Otipljivi 

smisel 

Neotipljivi 

smisel



ceni,

spoštuje,

uporablja,

kupuje,

priporoča,

ocenjuje,

ima rad,

…

Smisel znamke povzroča,
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pripada

je zvest

je njen ambasador

…

da jo nekdo

da ji nekdo .

.

.



Kultura in 

znamka 

zaposlovalca



Ustvarjanje želene 

kulture



Tvorci 

kulture 

podjetja

Kultura

Zgodbe

Simboli

Rituali in 

postopki

Povezanost 

zaposlenih

Organiz. 

struktura

Kontrolni 

mehanizmi



Vaša najpomembnejša 

zgodba za zaposlene?





Predpogoji za gradnjo močne 

znamke delodajalca

Razumevanje 

moči in 

potencialov 

znamke 

podjetja

Temeljito 

poznavanje 

kulture podjetja 

in pravilno 

naslavljanje     

HR trga

Graditi močno 

emocionalno 

povezavo z 

zaposlenimi

Uporaba 

znamčenja

za ustvarjanje 

močnejših  

povezav

Ugled in 

moč

Kultura in 

sporočila

Čustvene 

naveze

Komuniciranje



Uspešno interno znamčenje



Znamka 

zmore 

mnogo več 

kot si 

mislite!



Hvala za 

vašo 

pozornost.
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