Seduo.cz obstálo i v náročné Profesii.
Ve slovenské firmě nevadí ani čeština

Specialista na online recruitment a IT firma
roku 2018 a 2019 ve Slovenské republice.
S více než 20 000 pracovními inzeráty je
tamní jedničkou online náboru. Organizátor
největšího kariérního eventu Profesia
days. V portfoliu má i mezinárodní platový
srovnávač paylab.com, systém na správu
uchazečů Mark a portál EduJobs.sk pro
nábor učitelů.

Klíčové výsledky

Výzva
Profesia.sk je jednička na slovenském online trhu pracovních příležitostí. Zaměstnává přes 130 lidí. Vzdělávání považuje za jednu z nej-

45

důležitějších oblastí vnitrofiremního života. „Do vzdelávania neustále
investujeme a skúšame rôzne zdroje a metódy rozvoja našich

ks

Počet licencí Seduo.cz

zamestnancov,“ říká HR manažerka Profesie Zuzana Kaňuchová.
A na jeho efektivitu jsou velmi nároční. Obstojí v takové zkoušce

11,5

videokurzy Seduo.cz, navíc když jsou v češtině? „Aby som bola
úprimná, na Seduo.cz sme na začiatku pozerali skepticky. Niektoré

%

Průměrný počet odstudovaných
hodin za měsíc

videokurzy nezapadali do našeho trochu konzervatívneho prístupu
k vzdelávaniu, u iných sme sa zase nestotožňovali so štýlom lektorov,“ říká Zuzana Kaňuchová. Proto přišel na řadu test.

9

Průměrný počet dokončených
videokurzů za měsíc

My sme pomerne známi tým, že sme na školiteľov prísni.
Zaujíma nás ich prístup, spôsob predávania znalostí,
prezentačné schopnosti, energia, s ktorou ku školeniam pristupujú. Pokiaľ si za niečo zaplatíme, potom
samozrejme vyžadujeme, aby v týchto oblastiach bol
dodávateľ perfektný, a nemáme problém im dávať aj
negatívnu spätnú väzbu.

4,1
Průměrné hodnocení
videokurzů zaměstnanci

Zuzana Kaňuchová
HR manažerka Profesie

Řešení
V Profesii se už dříve osvědčilo kombinovat externí vzdělávání
s interním, ve kterém využívají expertní znalosti vlastních kolegů.
A tím se inspirovali i při zkoušení Seduo.cz. Ujali se ho členové
oddělení zákaznické podpory. Každý z nich si vybral videokurz související s činností jejich oddělení. Po jeho absolvování prezentovali
a předávali znalosti ostatním na společných teambuildingových
setkáních.

Výsledek
Testování dopadlo dobře. Díky němu si ověřili použitelnost a vhodnost Seduo.cz. To už dva roky patří do vzdělávacího systému
Profesie. „Naši kolegovia ho aktívne využívajú a v súčasnosti využívame 45 licencií, ktoré sme obnovili na ďalší rok a poskytneme ich
manažérom ako nástroj vzdelávania ich tímu,“ říká Zuzana Kaňuchová.
„Identifikovali sme vďaka nemu v našich radoch niekoľko prirodzene
nadaných lektorov s výbornými prezentačnými schopnosťami,“

Zuzana Kaňuchová,
HR manažerka Profesie
„Pokiaľ bude firma túto online platformu
Seduo.cz aktívne využívať, získa nielen
nástroj k firemnému vzdelávaniu, ale
tiež prostriedok, ako vo firme môže rozvíjať interný systém zdieľania znalostí,
vzájomného stretávania sa a výmenu
skúseností. Dnes, kedy sa očakáva
nástup ekonomickej recesie, bude
online vzdelávanie atraktívne pravdepodobne pre väčšie množstvo firiem.“

doplňuje.
Ukázalo se, že výběr videokurzů je dostatečně široký, aby uspokojil
i tak náročného, striktně prakticky orientovaného klienta, jako je Profesia. Skutečnost, že videokurzy jsou vedené v češtině, prý nepředstavuje pro jejich využití nejmenší problém.

Doporučení Profesie: Testujte, zapojte kolegy
a nebojte se češtiny
Pokud máte pochybnosti, vyzkoušejte Seduo.cz na menším počtu kolegů a nechte
je se podělit o získané vědomosti s ostatními. Aktivně s programem pracujte, aby
dobře fungoval, a třeba objevíte v týmu i skryté talenty. Češtiny se nebojte, ukázalo
se, že ve slovenské firmě není žádnou překážkou.

Vzdělávejte své zaměstnance jinak. Online.

