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„Brandul de angajator al unei 
companii este atât de puternic pe 
cât este și angajamentul acesteia
fată de diversitate și incluziune.
Talentele de top nu se așteaptă 

la nimic altceva.”

Sarah Nahm, CEO, Lever



În ERA DIGITALĂ
Informația circulă  

rapid 02
Imaginea – pozitivă sau 
negativă – se formează 
ușor

01

03 Oamenii sunt informați

și sofisticați în gândire

și în alegeri

04 Reputația nu mai este o 
garanție de credibilitate.

Credibilitatea vine din 
încrederea pe care oamenii o 
acordă unei organizații.

Încrederea este cea care reflectă 
valorile și acțiunile unei 
companii.



DE CE NE DORIM UN BRAND DE ANGAJATOR CREDIBIL?

Oamenii vor să lucreze într-o organizație:

cu un obiectiv clar și important
cu practici de business etice și responsabile 

care a câștigat încrederea angajaților săi.

Consolidarea credibilității brandului de angajator:

este un proces continuu
se adresează atât angajaților curenți, cât și celor 

potențiali.

Credibilitatea este factorul cheie în atragerea și retenția de talente.



Autenticitatea

Ce contribuie la credibilitatea unui angajator?

Angajații vor să fie onorați și ca oameni, nu doar ca resurse umane. People first. Everyday.

Transparența

Consecvența

Responsabilitatea  
socială

Cultura 
organizațională  

pozitivă

Experiența pozitivă a 
angajaților

D&I

Susținerea din partea 
angajaților (ambasadori 

de brand)

Factorii care contribuie la credibilitatea brandului de angajator



Crește 
productivitatea,  
performanța, 
creativitatea și 
inovația;

Crește calitatea 
deciziilor, care  
sunt mai bine 
fundamentate și 
mai echitabile;

Îmbunătățește 
cultura 
organizațională și 
crește sentimentul  
de apartenență;

Reduce 
discriminarea,  
asigură 
egalitatea de 
șanse;

D&I - o forță și un avantaj competitiv

Diversitatea = acceptarea tuturor. 

Incluziunea = valorizarea tuturor.

Crește 
calitatea 
experienței 
angajaților;

Crește 
credibilitatea  
companiei și 
consolidează 
brandul de 
angajator;

Crește 
atragerea 
și retenția 
de talente.

Beneficii D&I



Diversitatea



Tendințe în implementarea strategiilor de D&I

Apariția în organizații a rolurilor

pentru specialiști D&I

Includerea angajaților  în luarea 
deciziilor (human-centric employee
experience)

Responsabilizarea organizațiilor și

a leadershipului

Lărgirea ariei de cuprindere
a D&I

Training mentalitate D&I la

toate nivelurile organizației
Eliminarea bias-urilor inconștiente



Cum se construiește o strategie de D&I
D&I funcționează doar dacă este infiltrată în cultura organizației.

Conectați D&I la valorile 

personale ale angajaților.

Obțineți susținerea și 
participarea 
leadershipului.

Integrați principiile, valorile

și comportamentele de D&I

în cultura organizației.

Organizați cursuri de 
training în domeniul D&I.

Realizați un audit de

D&I.
Stabiliți obiective clare. Numiți un responsabil 

D&I în organizație.

Implicați-i pe angajați în 

procesul de evaluare, 

luare a deciziilor și

implementare.



Studii de caz
Diversitate de gen

Conform studiului McKinsey - „Win-Win: How Empowering Women 

Can Benefit Central and Eastern Europe”:

PIB-ul României ar putea crește cu
24 mld EUR anual, până în 2030, 
dacă ar fi valorificat potențialul 
femeilor prin egalitatea de gen.

Companiile cu peste 30% femei în 
roluri executive performează cu 
peste 26% mai bine decât 
companiile în care nu există femei 
în roluri executive.

21% din directorii executivi din 
România sunt femei, comparativ  
cu 8% în CEE

În România femeile ocupă 27% 
din funcțiile executive.La nivel
regional - 19%. În Europa de Vest -
16%. În țările nordice - 25%. 44% 
dintre companiile de top din Europa
Centrală și de Est nu au nicio femeie
cu rol executiv.

Leadershipul feminin este mai 
propice practicilor de management 
orientate către viitor.



CLIENT
Companie globală în  
industria FMCG

PROIECT
Campanie de  
promovarea diversității  
și incluziunii în roluri
de Business Developer.

Videoclipuri de tipul a day in the life

Comunicarea valorii adăugate pe care o aduc atât

femeile,cât și bărbații,într-un astfel de rol

01

02

03

04

Prin storytelling și autenticitate generăm empatie,  

relevanță și sentimentul de apartenență

Prin emoție, consolidăm informația comunicată



CLIENT - companie globala din industria fintech 

PROIECT - dezvoltare brand de angajator, definire EVP

Sintetizarea și integrarea misiunii și valorilor

globale ale clientului cu specificul local.

EVP și story line tripartit, ce  reflectă cultura 

companiei globale, identitatea internațională 

a diviziei și cultura companiei locale.

Studii de caz
Diversitate culturală

EVP relevant pentru oameni din culturi diferite,

unite de o misiune și un scop comun de business.

Personalizare, prin solicitarea inputului angajaților 

și implicarea acestora în generarea de idei.



Studii de caz
Diversitate generațională

Diversitatea generațională este forța colectivă a experienței de viață.

Este sursă de simț practic, creativitate și inovație.

In 2020, vârsta medie a unui angajat
în România era de 42,5 ani, iar vârsta
medie a unui manager era de 47,4 ani
(Institutul Național de Statistică)

40,9% dintre românii în vârstă de 55
de ani și peste consideră că sunt
discriminați din cauza vârstei lor
(Institutul Român pentru Evaluare și
Strategie).

Conform legii nr. 448/2006 
privind protectia si promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap,
companiile cu peste 50 de angajați
trebuie să angajeze un anume procent
de persoane cu dizabilități, dar nu
există o cerință similară pentru
diversitatea de vârstă.

angajați în 2019 vs. media UE de

33.5% dintre românii cu vârsta
cuprinsă intre 55 si 64 de ani erau
angajați in 2019 vs media UE de 
56.9% (raport CE)



CLIENT
Companie din 
industria  
farmaceutică

PROIECT
Generare EVP
reprezentativ
pentru o 
companie cu 4 
generații active 

acțiuni de comunicare concentrate pe integrarea

tuturor generațiilor

acțiuni care să faciliteze interacțiunea deschisă dintre colegi

01

02

03

04

05
programe care facilitează deschiderea oamenilor la nou, 

pentru ca angajații să își pună în valoare atuurile, cu încredere.

strategii de comunicare diferite, specifice fiecărui profil

definit

focus grupuri mixte



CLIENT - companie globală din domeniul asigurărilor

PROIECT- implementarea strategiei de D&I 

Studii de caz
Incluziune



„Fiecare om contează. Fiecare 
om are un rol de îndeplinit.

Fiecare om are impact.”

Jane Goodall



Exploratist pune oamenii pe primul loc. Pentru că oamenii sunt 

inima organizației.

Suntem prima agenție de employee experience din România  

și livrăm integrat servicii și produse de HR, marketing și 

digital menite să acopere toate etapele parcurse de angajați 

într-o organizație.

Dezvoltăm și implementăm strategii și programe de Employer 

Branding, Comunicare Internă, Diversitate și Incluziune și 

organizăm evenimente experiențiale pentru angajații, 

partenerii și clienții companiilor.

De peste 11 ani, cu suflet, curaj și multă creativitate, 

Exploratist îi aduce pe oameni mai aproape unii de ceilalți și 

de cultura organizațiilor.

People first. 
Everyday.


