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WOLF HUNT?
KDO JSOU

WOLF HUNT je brněská headhunterská kancelář, která do 

osvědčených postupů práce head huntera přináší nejen své 

zkušenosti, ale také inovace v podobě nových technologií. To 

vše doprovází inspirací přírodou, jak je patrné z komunikace celé 

„smečky“ wolfhunterů.

Pro své klienty řeší náborové problémy využitím cíleného 

hledání nejvhodnějších kandidátů pro dané pozice, zajištěním 

náboru a celé HR agendy. 

Díky naší spolupráci na vývoji platformy DEER PARK je tento 

proces efektivnější, než kdy dřív!

DEER PARK je virtuální  prostředí plné talentů, kde firmy 

naleznou ty nejvhodnější kandidáty v požadovaných oborech.



HAVLÍČEK
ALPHA WOLF ONDŘEJ

Řekl o UNIFERu:

"Spolupráce UNIFERu a WOLF HUNTu funguje od samotného 

vzniku naší kanceláře. Společně jsme vytvářeli celou naši vizuální 

identitu a následně jsme klukům z UNIFERu svěřili i náš projekt 

DEER PARK. Oceňujeme zejména zákaznický servis, individuální 

přístup a poměr cena/výkon."



DEER PARK?
CO JE TO

DEER PARK je unikátní platforma, která propojuje vzácné profesionály 

na straně pracovního trhu se zaměstnavateli na straně firem.

V této online platformě jsou k nalezení profesionálové z oblastí IT, 

management, finance, HR, marketing, sales nebo engineering.

Firmy zde mohou najít a oslovit talent, který je vždy aktuální,

100% anonymní a vyhovuje jejich aktuálním potřebám.

Profesionál (skrytý talent) získá přehled firem, které o něj mají zájem

a přehled jejich nabídek.



DEER PARK – NÁHLED ÚVODNÍ STRANY



SPECIÁLNÍ?
V ČEM JE DEER PARK

¤ Jedná se o plně automatizovaný systém, firmy upozorňuje  

e-mailem na nové talenty na základě jimi vybraných tagů.

¤ Tagy jsou označení technických a netechnických znalostí, 

zkušeností a pracovních oblastí jednotlivých kandidátů.

¤ Každý kandidát v systému je prověřen osobním pohovorem.

¤ Požadavky kandidáta jsou známé předem.

¤ Využití platformy je výrazně levnější než nábor realizovaný 

klasickým způsobem headhunterské agentury.



DEER PARK – DASHBOARD



AKVITIVITY
REALIZOVANÉ

Vývoj platformy DEER PARK představuje komplexní

projekt se zapojením řady specialistů:

¤ Tvorba vizuální identity projektu DEER PARK

¤ UX a UI návrh (kompletní design) webové platformy a 

informační webové stránky

¤ Technologický vývoj platformy

¤ Realizace B2B kampaně na akvizici klientů



PROJEKTU
TVORBA

Tvorba projektového plánu, jeho realizace 

interním týmem vývojářů a zajištění hladkého 

průběhu projektu.

STRUKTURY
NÁVRH

Návrh optimální architektury aplikace, jejího 

fungování a automatizovaných notifikací včetně 

návrhu prezentační části webu.



DESIGN
BRAND & WEB

Grafický návrh a realizace celkové jednotné 

komunikace značky pro online i off-line aktivity 

odpovídající značkám WOLF HUNT a DEER PARK.

APLIKACE
REALIZACE

Realizace aplikace na vlastní platformě k 

maximální spokojenosti klienta. 



KAMPAŇ
KREATIVNÍ

Komunikace při uvedení služby na trh spolu s 

vymýšlením a realizaci propagačních materiálů a 

originálních reklamních předmětů.

PLATFORMY
KONTINUÁLNÍ ROZVOJ

Aplikace se stále rozrůstá a přibývají nové 

funkcionality – od spuštění bylo využito dalších 

více než 300 hodin vývojářů na rozvoj nových 

funkcionality.



VIDEA
TVORBA PREZENTAČNÍHO

Realizace prezentačního videa - co je to DEER 

PARK a pro koho se hodí. Komunikace jeho 

unikátnosti směrem k firmám i talentům.

DEMO VERZE
ZPRACOVÁNÍ

Aby WOLF HUNT ukázal svým klientům funkčnost 

DEER PARK, zpracovali jsme také „výukovou“ 

DEMO verzi celé aplikace.



VIDEO K PROJEKTU DEER PARK



DEER PARK
PRVNÍ TŘI MĚSÍCE FUNGOVÁNÍ

• Proběhlo celkem 53 osobních schůzek s talenty na základě 

oboustranně projeveného zájmu

• Přibylo celkem 25 unikátních skrytých talentů v oboře

• Nový talent přibyl v platformě průměrně každých 72 hodin

• Bylo komunikováno celkem 7 pracovních nabídek

• Úspěšně bylo z tohoto počtu obsazeno 5 klíčových pozic

• Díky aplikaci firmy ušetřily při obsazování klíčové pozice více 

než 470 000 Kč!



L. Bednařík, Software Developer
Na Deer Park se mi líbila anonymita a nenucenost služby.

H. Kolibová, Technical Writer
S její pomocí jsem našla práci ve společnosti, do které 

bych se sama nepřihlásila a to hlavně proto, že díky 

Deer Park se daří propojovat firmy a lidi na základě 

opravdových aktuálních potřeb obou stran.

L. Křížek, Cloud Engineer
Osobní přístup a servis konzultanta je jeden z důvodů proč 

Deer Park doporučuji každému, kdo přemýšlí o změně 

zaměstnání.

J. Puskajlerová, Release Engineer
Dozvíte se informace, které v brožurách nenajdete.



www.unifer.cz


