
HR-ბრენდინგი პერსონალის მართვის სისტემაში 
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შესავალი. დღეს ორგანიზაციები იბრძვიან ძალიან იშვიათი საქონლის - კვალიფიციური  

მუშახელისთვის.  სულ უფრო მეტი დამსაქმებელი თვლის, რომ აუცილებელია სისტემატური, 

მიზანმიმართული მუშაობა პერსონალთან და მის განვითარებაში სახსრების ინვესტირება. 

HR-ბრენდინგის ერთ-ერთი წამყვანი სპეციალისტი ბრეთ მინჩინგტონი წერს: „ნიჭიერი 

თანამშრომლების მოზიდვა და შენარჩუნება  ბიზნესის წარმატების ძირითადი ფაქტორი 

ხდება". კვალიფიციური კადრების დეფიციტის პირობებში კომპანიის მნიშვნელოვანი 

კონკურენტული უპირატესობა ხდება ძლიერი HR-ბრენდის არსებობა. 

ბიზნესის სფეროში საოცრად სწრაფად პოულობს მხარდაჭერას მარკეტინგული 

ტექნოლოგიების შრომის ბაზარზე გამოყენების იდეა, როდესაც პროდუქტად გამოდის 

კომპანიაში მუშაობა ან ღია ვაკანსია, ხოლო მიზნობრივი  აუდიტორია  - სამუშაოს მაძიებლები 

არიან. ცნობილი ორგანიზაციის, Conference Board-ის მიერ 2001 წელს გამოკითხული 

კომპანიების 40% აქტიურად ახორციელებდა HR-ბრენდინგს. ეს უკანასკნელი 

თავდაპირველად შრომის ბაზარზე მარკეტინგულ საქმიანობას (ისეთი ინტერნეტ-გვერდის 

შექმნა და პოპულარიზაცია, რომელიც ეძღვნება კარიერის ზრდას კომპანიაში, ვაკანსიების 

შესახებ არასტანდარტული განცხადებების განთავსებას, სტუდენტებისა და 

კურსდამთავრებულების მოსაზიდად ჩატარებულ ღონისძიებებს და სხვ.) გულისხმობდა. 

შემდგომ კი კომპანიებმა HR-ბრენდინგისადმი მიდგომა შეცვალეს და დაიწყეს 

თანამშრომლებისა და კანდიდატების ცნობიერებისა და აღქმის მართვის გრძელვადიანი  

სტრატეგიების შემუშავება. აქ საუბარია დამსაქმებელი კომპანიის იმიჯის შექმნაზე. 

HR-ბრენდის მნიშვნელობა. რა არის HR-ბრენდი? ეს კონცეფცია, ისევე როგორც მრავალი 

სხვა პროგრესული პროცესი, დასავლეთიდან გავრცელდა. ყველაზე ცნობილი განმარტებით 

HR-ბრენდინგი არის კომპანიის როგორც მიმზიდველი დამსაქმებლის იმიჯის ფორმირება, და 

ასევე ეკონომიკური, პროფესიული და ფსიქოლოგიური სარგებელის ნაკრები, რასაც იღებს 

თანამშრომელი იწყებს რა კომპანიაში მუშაობას. ანუ, ეს არის ის, თუ როგორ გამოიყურება  

კომპანია თანამშრომლების, სამუშაოს მაძიებლების და კონკურენტების თვალში, როგორ 

ხვდებიან ახალბედებს, როგორ აფასებენ და პატივს სცემენ იმათ, ვინც უკვე მუშაობს, როგორია 

მათი მოტივაცია და მხარდაჭერა, როგორ ემშვიდობებიან თანამშრომლებს სამუშაოდან 

წასვლისას.1  

მაგრამ დღეს HR-ბრენდინგის ცნება უფრო ფართოა, ვიდრე უბრალოდ კომპანიის 

რეპუტაციაზე მუშაობა. ის მოიცავს კომპანიის საქმიანობის ყველა ასპექტს, ყველა HR პროცესს 

და პრაქტიკულ საქმიანობას, რომლებიც ზემოქმედებენ თანამშრომლებისა და კანდიდატების 

აღქმაზე. 

                                                           
1 Николаева Л. Строим HR-бренд – http://planetahr. 
ru/rubric/ (27.11.2012) 

http://planetahr/


სხვა სიტყვებით, დღეს HR-ბრენდინგი მიზნად ისახავს რეალური სამუშაო გარემოს 

ფორმირებას და  არა მხოლოდ მასზე წარმოდგენების შექმნას.2  

ამერიკელი მკვლევარი დევიდ ლი წერს: „სანამ შრომის ბაზარს თავს შესანიშნავ 

დამქირავებლად წარუდგენდეთ, გაიღეთ საკმაო ძალისხმევა იმისათვის, რომ ეს სინამდვილე 

იყოს". 3 

HR-ბრენდის შექმნა მიზნად ისახავს  ნიჭიერი სპეციალისტების მოზიდვასა და 

შენარჩუნებას. ამისათვის, ხაზგასმული უნდა იყოს კომპანიის უპირატესობა და 

განმასხვავებელი, გამორჩეული მახასიათებლები, მისი კორპორატიული კულტურა.4 

HR-ბრენდზე მუშაობა პირდაპირ დაკავშირებულია კორპორატიულ კულტურასთან. ის 

ასოცირდება კომპანიის ფასეულობებსა და პრინციპებთან. ადამიანებს ამ გზით შეუძლიათ 

გაიგონ,  მათ სურვილებს კომპანია შეესაბამება თუ არა.  შესაბამისად, კომპანიაში დასაქმებას 

ცდილობენ მხოლოდ ის სპეციალისტები, რომელთა სულიერი სამყარო შეესაბამება აღნიშნულ 

კომპანიას.   

HR-ბრენდზე სისტემური მუშაობა მოიცავს არა დამსაქმებლის იმიჯის გაუმჯობესების 

მიზნით განხორციელებული აქტიურობებისა და პროექტების უბრალო ნაკრებს, არამედ HR-

ბრენდის აგების ხუთ საფეხურს, კერძოდ: 

✓ HR სტრატეგიის შესაბამისი მიზნების განსაზღვრა. მიზნობრივი აუდიტორიის 

გამოყოფა.  სამუშაო ჯგუფის ფორმირება, ბიუჯეტის და რესურსების განსაზღვრა. 

✓ მიზნობრივი აუდიტორიის მიერ  კომპანიის HR-ბრენდის აღქმა  ან  HR-ბრენდის 

აუდიტი. შიდა და გარე კვლევები. 

✓ კონცეფციის შემუშავება. HR-ბრენდის ფორმულირება. კრეატიული კონცეფციის 

შექმნა. სხვადასხვა აუდიტორიისათვის HR-ბრენდის ტესტირება. 

✓ წინ წაწევის სტრატეგიის განსაზღვრა. ძირითადი არხების ამორჩევა. საკომუნიკაციო 

კამპანია და სპეციალური ღონისძიებები ორგანიზაციის შიგნით და შრომის ბაზარზე. 

✓ ეფექტურობის შეფასება. 

HR-ბრენდზე მუშაობისას მნიშვნელოვანია, რომ კომპანიამ მოახდინოს მიზნობრივი 

აუდიტორიის იდენტიფიცირება და განსაზღვროს მისი მოლოდინი ორგანიზაციაში 

მუშაობასთან დაკავშირებით. ბრენდის აუდიტორია  შეიძლება იყოს როგორც კომპანიის 

მოქმედი და ყოფილი თანამშრომლები (ხელმძღვანელები, მენეჯერები) და ასევე მომავალი 

კანდიდატები (კვალიფიციური სპეციალისტები, უნივერსიტეტის კურსდამთავრებულები). 

საკუთარი HR-ბრენდის შექმნაში პირველი ნაბიჯია მიზნობრივი აუდიტორიის 

იდენტიფიცირება, რომელზედაც ორიენტირებულია დამსაქმებლის ბრენდი: 

- პოტენციური კანდიდატები; 

- თანამშრომლები; 

- თანამდებობიდან გათავისუფლებული თანამშრომლები. 

                                                           
2 Бруковская О., Осовицкая Н. HR-Бренд. 5 шагов к успеху вашей компании. СПб.: Питер, 2011. 
3 http://www.ere.net/2007/10/02/before-you-waste-your-time-and-money-on-so-called-employer-branding 
(28.12.2012). 
4 Крокин А.В. Формирование HR-бренда – http://planetahr.ru/rubric/ 



თითოეული ამ ძირითადი აუდიტორიის შიგნით უნდა გამოიყოს ქვეჯგუფები 

(მაგალითად, კანდიდატებს შორის: სტუდენტები და ახალგაზრდა სპეციალისტები, 

კონკურენტი კომპანიების თანამშრომლები, ტოპ-მენეჯერები და ა.შ.) და ისინი განაწილდეს 

პრიორიტეტულობის ხარისხის მიხედვით.  

მეორე ნაბიჯია ყოველი მიზნობრივი აუდიტორიის  კოლექტიური სახის, იმიჯის შექმნა: 

ასაკის, სქესის, ინტერესთა სფეროს, ძირითადი საჭიროებების, საცხოვრებელი ადგილის 

მიხედვით. პორტრეტის შედგენისას საჭიროა ფოკუსირება წარმატებულ ადამიანებზე, 

რომლებიც უკვე მუშაობენ აღნიშნულ კომპანიაში. 

მესამე, მნიშვნელოვანია, გამოკვლეულ იქნას, თუ როგორ აღიქმება კომპანიის ბრენდი  

პრიორიტეტული სამიზნე ჯგუფების მიერ. კვლევის შედეგებზე დაყრდნობით უნდა 

განისაზღვროს პრობლემური ზონები, წარმატების ზონები. 

მეოთხე ნაბიჯია ბრენდის თითოეული სამიზნე აუდიტორიისთვის ფასეული 

წინადადების ფორმულირება. საჭიროა, გამოიყოს კომპანიაში მუშაობის სწორედ ის 

უპირატესობები, რომლითაც შეიძლება დაინტერესდეს კონკრეტული მიზნობრივი 

აუდიტორია, დახასიათდეს ისინი მკაფიოდ და გასაგებად. 

მეხუთე, კვლევის შედეგებსა და მიზნობრივი აუდიტორიის მოთხოვნილებებზე 

დაყრდნობით უნდა განისაზღვროს ბრენდის საკომუნიკაციო სტრატეგია  და შემუშავდეს 

პრიორიტეტულ მიზნობრივ ჯგუფებთან მუშაობის ღონისძიებათა კონკრეტული გეგმა-

გრაფიკი. 

და ბოლოს, უნდა ჩაატარდეს კვლევა, რომელიც აჩვენებს, თუ როგორ შეიცვალა 

პრიორიტეტული მიზნობრივი ჯგუფების მიერ კომპანიის ბრენდის, როგორც დამსაქმებლის 

აღქმა. 

ეს არის HR-ბრენდზე მუშაობის ძირითადი ეტაპები. რა თქმა უნდა, HR-ბრენდის 

ფორმირება მეტად რთული და  ყოველდღიური საქმიანობაა. მაგრამ HR-ბრენდინგის 

ეფექტურობა უკვე დადასტურებულია მსოფლიოში.  

მსოფლიო პრაქტიკაში რეგულარულად ჩატარებული კვლევები აჩვენებს HR-ბრენდის 

პირდაპირ და ძლიერ გავლენას კომპანიის ეკონომიკურ შედეგებზე. HR- ბრენდის 

ეფექტურობა შეიძლება განისაზღვროს კომპანიის ვაკანტურ თანამდებობების დაკავების 

მსურველთა ნაკადის მიხედვითაც. მაგალითად, Sears-ის კვლევების თანახმად, კომპანიაში 

თანამშრომელთა სამუშაოთი კმაყოფილების 5% -ით ზრდა იწვევს მოგების 0,5%-ით ზრდას. 

«Watson wayatt»-ის კვლევა აჩვენებს, რომ 3 წლის განმავლობაში ორგანიზაციების აქციონერთა 

ერთობლივი შემოსავალი 36%-ით უფრო მაღალია იმ კომპანიებთან შედარებით, სადაც 

თანამშრომლების ლოიალობა კომპანიის მიმართ დაბალია.5 

კომპანიებისთვის რეალური უპირატესობა მდგომარეობს პერსონალის შერჩევისთვის 

საჭირო ხარჯებისა და კადრების დენადობის შემცირებაში, პერსონალთან მუშაობისთვის 

საჭირო ხარჯების ოპტიმიზაციაში, მათ შორის პირდაპირ დანაზოგებში ხელფასებზე. 

კომპანია, რომელსაც აქვს დადებითი HR-ბრენდი, შეუძლია საშუალო საბაზრო დონესთან 

                                                           
5 Осовицкая Н. Что такое HR-бренд, и с чем его едят – http://planetahr.ru/rubric/264/24 ( 



შედარებით 20-30% დაბალი ხელფასი დააწესოს.6 ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ HR-

ბრენდის კონცეფცია მოიცავს კარიერული ზრდის პერსპექტივებს, კადრების უწყვეტ 

მომზადებას, კარგად აგებულ მართვის სისტემას, კომფორტულ სამუშაო გარემოს. ასე, რომ 

იქმნება ყველა პირობა  თანამშრომლების კმაყოფილების გაუმჯობესებისა და კომპანიისადმი 

მათი ლოიალობის დონის ამაღლებისათვის. 

ასოციაციის Greatplacetowork მონაცემებით, რომელიც ადგენს ჟურნალ «Fortune»-სთვის 

100 საუკეთესო დამსაქმებლის რეიტინგს, ძლიერი HR-ბრენდის მქონე კომპანიებს აქვთ 7 

მნიშვნელოვანი კონკურენტული უპირატესობა, კერძოდ: 

1. შრომის უფრო მაღალი პროდუქტიულობა და რენტაბელობა. 

2. მდგრადობა ეკონომიკური კრიზისების დროს. 

3.  უფრო მეტი კვალიფიციური კანდიდატის არსებობა. 

4. პერსონალის დენადობის შემცირება. 

5. თანამშრომლებზე სტრესის  ნეგატიური გავლენის შემცირება. 

6. კლიენტების კმაყოფილებისა და ლოიალობის დონის ამაღლება. 

7. თანამშრომლების მხრიდან უფრო მეტი ინიციატივა, შემოქმედება და ინოვაციები.7 

მიუხედავად ცნების HR - ბრენდინგის გამჭვირვალობისა და მისი ფორმირების 

სიმარტივისა, ბევრი დამსაქმებელი ცდება მისი არსისა და მნიშვნელობის თაობაზე.  

ცნობილი მკვლევარის ბრეტ მინჩინგტონის წიგნში «HR-ბრენდი: როგორ გავხდეთ 

ლიდერი. ვაგებთ ოცნებების კომპანიას" ჩამოთვლილია ბრენდინგის შესახებ დამსაქმებელის 

ყველაზე მეტად გავრცელებული მცდარი შეხედულებები  და მოცემულია რჩევები 

მენეჯერებისადმი, თუ როგორ აიცილონ თავიდან დანახარჯები, კერძოდ: 

• კომპანია არ ატარებს კვლევას უშუალოდ თანამშრომლებისა და დაინტერესებული 

მხარეების უშუალო მონაწილეობით და მიაჩნია, რომ ბრენდის ფასეულობის შესაქმნელად 

საკმარისია განაახლოს თავისი ლოგო, სიმბოლო, ინტერნეტ-საიტი და რეკლამა პრესაში. 

ძალიან ბევრი კომპანია ცდილობს დამსაქმებლის ბრენდინგის განვითარებას და აქვთ 

მხოლოდ  ნახევარი იმ ინფორმაციისა, რაც საჭიროა სტრატეგიის შემუშავებისათვის. 

• ადრე დამსაქმებლის ბრენდინგის შესახებ პროექტების დიდ ნაწილს აკეთებდნენ 

სააგენტოები, როლებიც რეკრუტირების რეკლამებზე იყვნენ სპეციალიზებული, მაგრამ ახლა 

ვითარება სწრაფად იცვლება. ხელმძღვანელები მოითხოვენ დამსაქმებელის ძლიერი ბრენდის 

შემუშავებისადმი  სტრატეგიულად დასაბუთებული მიდგომის შემუშავებას. დღეს ბაზარზე 

ისეთი სიტუაციაა, რომ HR-ბრენდინგის სტრატეგიების განვითარებისათვის კომპანიები სულ 

უფრო ხშირად იზიდავენ სტრატეგიის საკითხებზე მომუშავე სპეციალისტებს. 

• დამსაქმებლის ბრენდის გრძელვადიან პერსპექტივაში განხილვის შეუძლებლობა. 

ისეთი HR-ბრენდის აგება, რომელიც მეწარმეს კონკურენტული უპირატესობის მიღწევისა და 

აქციონერებისთვის ღირებულების შექმნის საშუალებას მისცემდა, დრო სჭირდება და ამ მხრივ 

                                                           
6 Шеметова Н.К. Формирование HR-бренда компании как метод решения проблемы удержания персонала – 
http://planetahr.ru/rubric/  
7 Бруковская О., Осовицкая Н. HR-Бренд. 5 шагов к успеху вашей компании. – СПб.: Питер, 2011. 



ის არ განსხვავდება წამყვანი სამომხმარებლო ბრენდის აგებისაგან. თუ არის სურვილი, რომ 

დამსაქმებელის ბრენდინგმა ნაყოფი გამოიღოს და გავლენა მოახდინოს მიზნობრივ 

ჯგუფებზე, საჭიროა HR-ბრენდინგის სტრატეგიის შექმნაზე გამოიყოს მნიშვნელოვანი 

რესურსები. 

• ნიჭიერი კადრების შერჩევის, მოზიდვის, მათი პროფესიული განვითარების, 

რეკრუტირების რეკლამისა და კორპორაციული რეპუტაციის ეფექტიანი მართვის უუნარობა. 

მრავალი ხელმძღვანელი ხარჯავს ძალიან ბევრ დროსა და ძალისხმევას, იმისათვის, რომ 

მოძებნონ კომპრომისი  პარტნიორების მიზნებსა და პრიორიტეტებს შორის, გაუმკლავდნენ 

როგორც შიდა, ასევე გარე კორპორატიულ კონფლიქტებს, რაც ამცირებს სამუშაოების 

ეფექტიანობას და ხელს უწყობს მის ბიუროკრატიზაციას. პარტნიორ კომპანიებსა და 

მენეჯერებს უნდა ესმოდეთ, თუ მათი მუშაობა როგორ შეესაბამება კომპანიის მისიის 

შესრულებას და როგორ ქმნის კომპანიის HR-ბრენდინგის პროგრამებისათვის დამატებით 

ფასეულობას. 

• HR-ბრენდინგის სტრატეგიის ფორმირებით უშუალოდ HR-განყოფილებაა 

დაკავებული. მაგრამ უმჯობესი იქნება, თუ პასუხისმგებლობა დაყოფილ იქნება მინიმუმ  სამ 

- HR, მარკეტინგისა და კომუნიკაციის დეპარტამენტებს  შორის. 

• არათანმიმდევრულობა კომპანიის საერთო სტრატეგიასთან შესაბამისობის დაცვისას. 

თუ HR-ბრენდინგი არ იქნება ჩართული სტრატეგიულ პერსპექტივაში, მაშინ, კომპანია 

სავარაუდოდ, მიიღებს კორპორაციული კომუნიკაციების კარგ კომპლექტს, რომელიც არანაირ 

გავლენას არ მოახდენს კომპანიის კულტურაზე. 

კომპანიები HR-ბრენდინგით  ახორციელებენ  უფრო მაღალი ხარისხის კადრების 

შერჩევას, აქ  მცირდება შეუსაბამო რეზიუმეების ნაკადი, ხოლო იმ ადამიანების ნაკადი, 

რომლებიც ნამდვილად მოტივირებული არიან სწორედ ამ კომპანიაში მუშაობაზე - იზრდება. 

კანდიდატები, თავის მხრივ, იღებენ მაქსიმალურ ინფორმაციას სწორი გადაწყვეტილების 

მისაღებად და იმ დამსაქმებლების ამორჩევისთვის, რომელიც მათ შეესაბამება. 

მაღალკონკურენტულ ბაზარზე HR-ბრენდი არის არამხოლოდ მიმზიდველი 

დამსაქმებელის სავიზიტო ბარათი, მისი ძირითადი რეპუტაციური აქტივი, არამედ კომპანიის 

კაპიტალიზაციის ზრდის მეტად ეფექტური ინსტრუმენტი. ამბიციური და პერსპექტიული 

კანდიდატები უფრო მეტად ამახვილებენ ყურადღებას კომპანიის ეკონომიკურ 

მაჩვენებლებზე, ბიზნესის დინამიკაზე,  პროფესიული სრულყოფის შესაძლებლობაზე. 

ძლიერი HR-ბრენდი სჭირდება არა მხოლოდ აქტიურად მზარდ კომპანიებს 

თანამშრომლების მოზიდვისათვის, არამედ იმათ, ვინც მიზნად ისახავს კარგი შედეგის 

მიღებას მუშაკთა რიცხოვნების ზრდის გარეშე - მუშაკთა ეფექტური ჩართულობისა და 

თანამშრომელთა შენარჩუნებისათვის. 

ასე რომ ძლიერი HR-ბრენდის შექმნა მოითხოვს სისტემურ მიდგომას და ყველა ეტაპზე 

პროცესების შეთანხმებას: შრომის ბაზარზე კომპანიის თავდაპირველი პოზიციონირებიდან 

საბოლოო ინტერვიუმდე იმ თანამშრომელთან, რომელიც ტოვებს კომპანიას.   

როგორ უნდა დაიწყოს  კომპანიამ, როგორც დამსაქმებელმა მიმზიდველი იმიჯის შექმნა? 



- პირველი ნაბიჯი - იმის გაგება, თუ როგორი დამსაქმებელია კომპანია, რა ფასეულობები 

უნდა რომ გადასცეს მან საკუთარ გუნდს და გარემომცველ გარემოს. ამ უკანასკნელში შედის 

სამუშაოს მაძიებელი კანდიდატები, კლიენტები, პარტნიორები და კონკურენტები. ეს 

პროცესი, ფაქტობრივად, ბიზნესის მფლობელის გადაწყვეტილებიდან იწყება, როდესაც ხდება 

პერსონალის სტრუქტურის ფორმირება. HR-ბრენდის შესაქმნელად იდეები მოდის კომპანიის 

რეალური საჭიროებებიდან, სურვილიდან, რომ შრომის ბაზრიდან მიიღოს საუკეთესო 

კანდიდატი, რომელიც აკმაყოფილებს კომპანიის მოთხოვნებს. 

რა პრაქტიკული ნაბიჯები უნდა გადაიდგას HR-ბრენდის ფორმირებისათვის? 

- პირველ ეტაპზე უნდა ჩატარდეს დამოუკიდებელი კვლევა კომპანიის იმიჯის  შესახებ 

თანამშრომლებსა და კანდიდატებს შორის, გაანალიზდეს კომპანიის შესახებ მასმედიაში 

გამოქვეყნებული პუბლიკაციები, რა, სად  და რა სახითაა ისინი დაწერილი. 

კომპანიის სასურველი პორტრეტის  შექმნის ყველაზე რეპრეზენტატიული წესი არის 

კანდიდატების გამოკითხვა. კომპანია განსაზღვრავს იმ კანდიდატისა და თანამშრომლის 

პორტრეტს, რომლის ხილვაც სურს საკუთარ გუნდში და, შესაბამისად, ირჩევს მიზნობრივ 

აუდიტორიას, რომლის  მოზიდვასაც აპირებს განმცხადებელი. განსაკუთრებით ინტერესდება 

იმ კანდიდატების შეხედულებით, რომლებიც, სავარაუდოდ, შეესაბამება კომპანიის 

მოლოდინს და ვისთან თანამშრომლობაც სურს კომპანიას. მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საკუთარ 

კომპანიაზე თანამშრომლების შეხედულებების შესწავლა და ანალიზი.  ინტერვიუების, 

კითხვარებისა და სხვა გზებით უნდა გაირკვეს, თუ როგორი იყო მათი მოლოდინები და 

როგორ გამართლდა ისინი. ასეთი ანალიზის შედეგად კომპანია გამოავლენს საკუთარ „შიგა" 

და „გარე"  იმიჯს და  გაარკვევს, არსებობს  თუ არა მათ შორის განსხვავებები. 

არსებითია, რომ კომპანიას ჰქონდეს სხვა კომპანიების მიმართ კონკურენტუნარიანი 

სახელფასო და სოციალური პაკეტის პროგრამები. მნიშვნელოვან უპირატესობას ქმნის 

თანამშრომლების ზრდის შესაძლებლობების არსებობა, რომელიც დაკავშირებულია პირველ 

რიგში კომპანიის განვითარების მაღალ მაჩვენებელთან. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი 

მომენტებია: ორგანიზაციაში ცხელი საკვების ორგანიზაცია, სამგზავრო და საკომუნიკაციო 

მომსახურების გადახდა, უბედური შემთხვევის დაზღვევა მათთვის, ვისაც სამუშაოს გამო 

ხშირად უწევს გადაადგილება. 

ამგვარად, HR-ბრენდინგს მნიშვნელოვანი უპირატესობები აქვს, კერძოდ: 

✓ პერსონალის შერჩევაზე დახარჯული სახსრების არსებითი ეკონომია. იზოგება 

შესაფერისი კანდიდატის შერჩევაზე დახარჯული დრო, რადგან კანდიდატები უფრო 

აქტიურად რეაგირებენ იმ დამსაქმებლის ვაკანსიებზე, რომლებსაც უკვე მოხვეჭილი აქვთ  

„სახელი". 

✓ საკადრო რეზერვის პასიური ფორმირება. ვაკანსიის შესავსებად კანდიდატების 

მოძიება არც სჭირდება კომპანიას, ვინაიდან HR-ბრენდს რეზიუმეს უგზავნიან  მიუხედავად 

იმისა, მას გამოცხადებული აქვს თუ არა განცხადება ვაკანსიის შესახებ (ვითარება, როდესაც  

ნებისმიერი თანამშრომლის თანამდებობაზე არის ასობით განმცხადებელი, მიუხედავად 

იმისა, ის აპირებს თუ არა სამსახურიდან წასვლას). 

✓ თანამშრომლების ლოიალობის უზრუნველყოფა და მათი დენადობის შემცირება. 



დასკვნა  

კომპანიის, როგორც მიმზიდველი დამსაქმებლის იმიჯის ფორმირება არის 

ყოვლისმომცველი გრძელვადიანი სამუშაო, რომელიც მოითხოვს მნიშვნელოვან 

ინვესტიციებს და ეს არის „ხანგრძლივი" ინვესტიციები, რომელიც ერთ დღეში ვერ მოიტანს 

უკუგებას, იმიტომ, რომ HR-ბრენდი არ არის პროდუქტი, რომელიც შეიძლება დაუყოვნებლივ 

იყიდოს ვინმემ. მისი დანერგვით კომპანია იღებს თვისებრივად გაუმჯობესებულ 

თანამშრომელთა კოლექტივს, დენადობის შემცირებულ მაჩვენებელს და თანამშრომელთა 

ლოიალობას. მეორე, იღებს შრომის ბაზარზე არსებულ საუკეთესო კანდიდატებს.  

HR-ბრენდის მეშვეობით იზრდება ადამიანური რესურსების ღირებულება და ამით 

მაღლდება კომპანიის კაპიტალიზაცია. 

ასე რომ დღეს კომპანიებს მოუწევთ იმ ფაქტორებზე დაუღალავი მუშაობა, რომლებიც 

გავლენას ახდენენ იმაზე, თუ როგორი იქნება კომპანიის HR-ბრენდი, კერძოდ: 

- არსებული კორპორაციული კულტურა. 

- მოტივაციისა და კარიერული ზრდის სისტემა. 

-  სოციალური პაკეტით შემოთავაზებული თავისებურებები. 

- სწავლებისა  და პროფესიული განვითარების სისტემა. 

- საკომპენსაციო თანხების ოდენობა, სხვადასხვა პრიზები და პრემიები. 

- სტაბილურობა, რასაც ყველა თანამშრომელი თავისებურად აღიქვამს და ხედავს.  

ზოგიერთისთვის - ეს არის გარკვეული შიდა წესების არსებობა, სხვებისთვის - არსებითად 

ცხადი სამუშაო მოვალეობები, მესამესთვის - დროულად გაცემული ხელფასები. 

 HR-ბრენდის ფორმირება რთულ და ყოველდღიურ მუშაობას მოითხოვს. ნებისმიერი 

ორგანიზაციის თითქმის ყველა პროცესი და მოვლენა აისახება HR-ბრენდინგში, ამიტომ, ამ 

ფაქტის უგულებელყოფა არც ერთ ორგანიზაციას არ უქადის კარგს. HR-ბრენდი ხელს უწყობს 

პერსონალის მართვის ეფექტური სისტემის ჩამოყალიბებას და ისეთი შედეგების მიღებას, 

რომლებიც აღემატება მათ მოლოდინს.  

 

 


