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WstępniakSpis treści

styczeń 2013 Powiedzmy sobie szczerze, współczesna 
rekrutacja nie jest dziedziną, która rządzi 
umysłami ludzi i wyznacza trendy w 
komunikacji z pracodawcami. To raczej 
pracodawcy zmuszeni są nadążać za 
trendami we współczesnej komunikacji, 
aby maksymalizować efekty swoich działań 
i pozyskiwać najlepszych ludzi do swoich 
organizacji. W praktyce oznacza to ciągłe 
doskonalenie się, już nie tylko w metodach 
selekcji, ale głównie w narzędziach i 
kanałach komunikacji. Dlaczego? Bo nasi 
kandydaci nawet w łazience są online, 
domagają się natychmiastowych odpo-
wiedzi i konkretnych informacji zwrotnych. 
W większości korzystają z internetu w 
komórkach, gry to ich naturalne środowisko, 
a bieżące społecznościowe dzielenie się 
informacjami o markach i produktach to 
ich chleb powszedni. W takim środowisku 
docieranie do kandydatów z ofertą i 
pozyskiwanie ich uwagi nie może dłużej 
opierać się na jej, nawet  jeśli intensywnym, 
jednostronnym komunikowaniu. Musimy 
szukać sposobów na angażowanie kandy-
datów i pracowników w markę pracodawcy 
oraz szukać takich kanałów i narzędzi, które 
jednocześnie będą maksymalizowały ren-
towność naszych działań. Rekrutacja staje 
coraz bardziej komunikacją i im szybciej 
to zaakceptujemy, tym łatwiej będzie nam 
budować swoją przewagę na rynku. Mam 
nadzieję, że ten raport Państwu w tym po-
może i będzie wskazówką na cały 2013 rok. 

HRstandard.pl

Bo liczy się 
kand

ydat!



czyli o najważniejszych pytaniach 
w procesie budowania strategii 
employer branding

Przepis na sukces

Kogo?

Jak?

Kiedy?

Czym?
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Przepis na sukces

Budowanie wizerunku praco-
dawcy to proces wymagający 
czasu oraz zaangażowania 
różnych grup interesariuszy. 
Nie jest to proces łatwy, ale 
odpowiednio zaplanowany 
i sukcesywnie wdrażany 
przyczynia się do realizacji 
celów biznesowych firmy. 
Na jakie aspekty powinniśmy 
zwrócić uwagę planując 
strategię employer branding?

Kogo dotyczy stra-
tegia?

Punktem wyjścia do formu-
łowania strategii employer 
branding jest określenie 
grupy docelowej praco-
dawcy. W tym celu należy 
przeanalizować strukturę 
zatrudnienia w firmie, czyli 
odpowiedzieć na pytania: 

• Na jakie stanowiska 
najczęściej pozyskuje-
my pracowników?

• Jaki jest profil kompe-
tencyjny wymagany 
od kandydatów

• Jakie są plany personalne 
w perspektywie najbliższych 
kilku lat? (Jakie kompetencje 
będą potrzebne do realizacji 
celów biznesowych firmy?)

Następnie warto zastanowić 
się, jak wygląda sytuacja na 
wewnętrznym i zewnętrz-
nym rynku pracy, czyli: 

• Jakie kompetencje po-
siadamy w organizacji?

• Jakie kompetencje 
możemy rozwinąć we-
wnątrz organizacji?

• Jaka jest dostępność 
kandydatów posiadających 
pożądane kompetencje 
na zewnątrz organizacji?

Na tej podstawie możemy 
spróbować określić grupy 
docelowe pracodawcy. Warto 
zastanowić się na przykład, 
czego potrzebują nasze grupy 
docelowe, jakie aspekty pracy 
są dla nich ważne i w jakim 
stopniu jesteśmy w stanie 
spełnić te potrzeby. Sposo-
bów na zebranie informacji 
o potrzebach jest co najmniej 
kilka. Możemy skorzystać 
z dostępnych raportów 
o rynku pracy, przeanalizować 
wyniki badań wewnętrznych 
(np. badań zaangażowania) 
zorganizować dedykowane 
badanie wśród kandydatów 
lub obecnych pracowników 
(np. badanie focusowe, warsz-
taty wewnętrzne, ankieta). 

Kolejnym krokiem jest zesta-
wienie korzyści wynikających 
z zatrudnienia w firmie (Em-
ployment Value Proposition) 
z potrzebami naszych grup 
docelowych. Korzyści dla 
pracowników można rozpa-
trywać w wymiarze emo-
cjonalnym i funkcjonalnym. 
Wymiar emocjonalny odnosi 

Osobiście wolę 
bezpośredni i oso-
bisty feedback mię-
dzy pracownikiem 
a jego menedżerem. 
Niezbyt pozytyw-
nie podchodzę do 
komunikacji wyni-
ków niebezpośred-
nich badań.
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Przepis na sukces

się do tożsamości, czyli tego 
„kim będę jako pracownik 
tej organizacji?”. Wymiar 
funkcjonalny to natomiast 
bardziej konkretne atrybuty 
pracy w firmie, takie jak np. 
wynagrodzenie, świadczenia 
pozapłacowe, ścieżki kariery. 
Znając potrzeby oraz naszą 
ofertę możemy spróbować 
określić, w jakim stopniu 
odpowiadamy na potrzeby 
naszych grup docelowych, 
co może wpływać na 
postrzeganie naszej atrak-
cyjności jako pracodawcy. 

Jak budować stra-
tegię wizerun-
ku pracodawcy?

Po pierwsze, strategia em-
ployer branding powinna być 
spójna ze strategią biznesową 
firmy, czyli cele employer 
branding powinny wspierać 
realizację misji, wizji i celów 
organizacji. Optymalnie było-
by więc włączenie w działania 
przedstawicieli kadry me-
nedżerskiej i przedstawicieli 
różnych działów organizacji. 
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Po drugie, zanim rozpocz-
niemy działania na zewnątrz 
organizacji, powinniśmy 
zadbać o to, co dzieje się 
w środku. W jaki sposób? Na 
przykład przez analizę proce-
sów wewnętrznych i danych 
na temat ich efektywności. 
Źródłami cennych danych 
o sytuacji w firmie są m.in. 
informacje z exit interviews, 
dane z ATS, wskaźniki fluktu-
acji, wyniki badania zaanga-
żowania, oceny okresowe. 

Po trzecie, komunikacja 
kierowana na rynek ze-
wnętrzny musi być spójna 
z rzeczywistością wewnątrz 
organizacji, dlatego tak 
ważna jest diagnoza sytuacji 
w firmie i podejmowanie 
adekwatnych działań. 
W innym przypadku możemy 
spodziewać się bardzo szyb-
kiej reakcji ze strony naszych 
grup docelowych. Zasada 
jest prosta – niezadowolony 
pracownik lub kandydat po-
dzieli się swoimi odczuciami 
ze swoimi znajomymi dużo 
chętniej niż zadowolony.

Po czwarte, oprócz sytuacji 
wewnątrz organizacji po-
winniśmy zastanowić się, 
jak postrzegana jest marka 
pracodawcy na zewnątrz 
organizacji. Spróbujmy 
więc znaleźć odpowiedzi 
na takie pytania jak:

• Czy kandydaci rozpoznają 
naszą markę? Czy wiedzą, że 

mają możliwość dołączenia 
do naszej organizacji?

• Czy wyróżniamy się 
wśród pracodawców 
w regionie? Czy kandydaci 
odróżniają nas od bez-
pośredniej konkurencji? 

• Co mówią o nas kan-
dydaci? Jakie opinie 
przeważają – pozytywne 
czy negatywne? – 

Informacje te możemy 
zdobyć za pomocą badań 
ilościowych (umożliwiających 
zebranie informacji na więk-
szej próbie) i jakościowych 
(np. badanie focusowe 
pozwalające na pogłębienie 
analizy wizerunku pracodaw-
cy), analizę komentarzy na 
forach internetowych i por-
talach społecznościowych. 

Kiedy realizo-
wać strategię?

Strategia employer branding 
powinna być postrzegana 
w perspektywie długofalo-
wej, a w ramach jej realizacji 
można wyszczególnić różne 
inicjatywy. Kiedy rozpocznie-
my poszczególne działania 
zależy od czynników takich 
jak cele strategii, grupy 
docelowe, dostępne zasoby 
(ludzkie, organizacyjne, 
finansowe), gotowość orga-
nizacji do podejmowania 
określonych działań wewnątrz 
i na zewnątrz organizacji. 

Przyszłość HR będzie 
dotyczyła masowej 
personalizacji trakto-
wania i nagród. Nie 
powinno się genera-
lizować działań.
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Przepis na sukces

Najczęściej wyróżnia się 
trzy rodzaje celów strategii 
employer branding: cele 
wewnętrzne, cele rekruta-
cyjne i cele wizerunkowe. 
W ramach powyższych ro-
dzajów można wyróżnić cele 
szczegółowe, takie jak np. 
zwiększenie poziomu zaan-
gażowania pracowników (cel 
wewnętrzny), skrócenie czasu 
trwania procesu rekrutacji 
(cel rekrutacyjny), wzmoc-
nienie pozycji pracodawcy 
w grupie profesjonalistów 
z obszaru marketingu (cel 
wizerunkowy). Realizację 
tychże celów można poddać 
ewaluacji na podstawie 

analizy poziomu wcześniej 
ustalonych wskaźników. 

Działania wspierające 
realizację celów należy zapla-
nować w konkretnej i realnej 
perspektywie czasowej. . 
Musimy ustalić, które działania 
możemy wdrażać od razu, 
a których realizacja wyma-
ga wykonania wcześniej 
szeregu innych czynności. 

Czym, czyli o prze-
kazie pracodawcy

Po zidentyfikowaniu grup 
docelowych, analizie wizerun-
ku pracodawcy w grupach 

Kiedy zapytasz pra-
cowników, którzy 
odeszli z pracy pół 
roku wcześniej, dla-
czego to zrobili, 
większość wskaże na: 
złego menedżera, jaki 
nimi zarządzał, albo 
pracę bez wyzwań. 
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Przepis na sukces

docelowych i ustaleniu 
celów należy zdefiniować 
EVP pracodawcy oraz wy-
brać narzędzia wspierające 
realizację naszej strategii. 

Podczas definiowania propo-
zycji korzyści wynikających 
z zatrudnienia (EVP) należy 
zwrócić uwagę na prawdziwe 
(realne) aspekty emocjonalne 
i funkcjonalne naszej oferty 
stanowiące wyróżnik pra-
codawcy na rynku, a jed-
nocześnie odpowiadające 
potrzebom grup docelowych. 

Następnie powinniśmy zasta-
nowić się, jakie działania będą 
wspierały nasze EVP oraz 
jakie narzędzia komunikacji 
będą najbardziej adekwat-
ne dla grup docelowych. 
W przypadku obecnych 
pracowników przykładami 
działań wspierających EVP 
będzie wdrożenie ścieżek 
karier, wdrożenie oceny 
360o,wdrożenie strategii CSR 
itp. Aby zakomunikować te 
działania można wykorzystać 
np. cykliczne spotkania 
menedżerów z zespołami, 
interaktywne videokonferen-
cje z działem HR, czaty, targe-
towane newslettery, biuletyn 
firmowy, plakaty w siedzibie 
biura. Komunikacja z ze-
wnętrznym rynkiem pracy 
może zakładać np. organiza-
cję case study, przygotowanie 
biznesowej gry online, udział 
w targach pracy, obecność 
w mediach branżowych itp. 

Co stanowi o sukcesie strate-
gii budowania wizerunku pra-
codawcy? Najważniejsze są 
takie cechy jak: adekwatność 
(do potrzeb grup docelo-
wych), spójność (ze strategią 
biznesową), prawdziwość 
(przekazującą realne perspek-
tywy wynikające z dołączenia 
do organizacji). Strategia 
działań employer branding 
ma za zadanie wspierać 
realizację celów biznesowych 
firmy, więc powinna być 
tworzona we współpracy 
i z uwzględnieniem potrzeb 
grup docelowych. Do dzieła!

Zastanawiasz się nad 
wdrożeniem strategii em-
ployer branding w swojej 
organizacji? Zapraszamy 
do współpracy z Employer 
Branding Institute. Zajmujemy 
się badaniem wizerunku 
pracodawcy w wybranych 
grupach docelowych na ze-
wnątrz i wewnątrz organizacji, 
prowadzimy audyty strategii 
i komunikacji wewnętrznej, 
badamy zaangażowanie 
pracowników i wewnętrzną 
percepcję brandu pracodaw-
cy, przygotowujemy i wdra-
żamy strategię employer 
branding. Zapraszamy do 
kontaktu www.ebinstitute.pl

Barbara Zych
Partner Employer Branding Institute

Praktyk systemowego podejścia 

do rozwoju organizacji, specjalizuje 

się w strategicznych rozwiązaniach 

wspierających zaangażowanie 

pracowników takich jak otwarta 

komunikacja wewnętrzna, kultura  

feedbacku, programy rozwoju we-

wnętrznego oraz employer branding. 

Pasjonatka strategii i rentowności 

działań. Ma na swoim koncie zarówno 

doświadczenia związane z realizacją 

projektów badawczych, jaki realizacją 

kampanii marketingowych w obsza-

rze HR. Autorka wielu narzędzi HR 

wspierających rozwój organizacji, 

publikacji książkowych i artykułów 

o tematyce zarządzania ludźmi.
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Wywiad - Michael B. Junge, 
Irvine Technology Corporation

 Przyszłość  
należy do programów  
referencyjnych



Trendy

Michael, jaka jest według Cie-
bie przyszłość rekrutacji?

Każdy może na to pytanie 
odpowiedzieć różnie. 
Moim zdaniem duża część 
przyszłości rekrutacji będzie 
wyglądała podobnie jak 
przeszłość.  W Stanach Zjed-
noczonych na przykład wciąż 
więcej zatrudnień pochodzi 
z poleceń pracowniczych 
niż z innych źródeł. Myślę, 
że w przyszłości ten trend 
będzie się utrzymywał, ponie-
waż odpowiednio zaprojek-
towany program referencyjny 
jest bardzo efektywnym 
narzędziem rekrutacji.

Jeśli chodzi o nowe technolo-
gie i narzędzia rekrutacyjne to 
jest bardziej skomplikowane 
pytanie. Istnieje sporo firm, 
które próbują wprowadzać 
innowacje do przestrzeni 
rekrutacyjnej, ale niewielu 
udaje się odnieść sukces. 
Gorącym tematem cały czas 
pozostaje social recruiting, 
jednak kandydaci wciąż chęt-
niej wykorzystują znajomych, 
internetowe portale pracy, 
oraz rekruterów niż inne 
źródła informacji o pracy. 
To może się zmienić w nad-
chodzących latach, a więc 
nasze podejście do rekrutacji 
również może ulec zmianie. 

Czy portale społecznościowe 
typu Facebook.com, albo Xing.
com zastąpią portale pracy?

Źródłem rekrutacji, którego 
najbardziej obawiają się 
duże portale pracy w USA 
jest portal LinkedIn. Nie 
obserwujemy znaczącego 
przesunięcia w kierunku 
portali typu Facebook.com, 
czy Xing.com. Oczywiście, 
może to ulec zmianie 
z uwagi na wdrożenie przez 
Facebook.com narzędzia do 
wyszukiwania ofert pracy. 
Sądzę jednak, że co najmniej 
przez kilka następnych lat 
LinkedIn i tradycyjne portale 
pracy nadal będą dominować 
w rekrutacyjnej przestrzeni.

W jaki sposób nowe technolo-
gie zmieniają pracę HR?

Przez ostatnią dekadę ob-
serwujemy zwiększający się 
dostęp do danych i informacji. 
Zdecydowana większość 
profesjonalistów buduje swój 
wizerunek w internecie na 
przykład na takich portalach 
jak LinkedIn, Xing, czy porta-
lach pracy, albo prywatnych 
stronach internetowych. 
Obecnie rekruterzy spędzają 
o wiele więcej czasu na 
wyszukiwaniu informacji 
o kandydatach w internecie, 
niż to było 10 lat temu. 

Przez kilka następ-
nych lat LinkedIn 
i tradycyjne portale 
pracy nadal będą 
dominować w rekru-
tacyjnej przestrzeni.
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Sądzę, że będziemy mieli 
do dyspozycji coraz więcej 
rozwiązań usprawniających 
pracę rekruterów oraz 
pozwalających na obniżanie 
kosztów tychże działań. 

Jakie są obecnie największe 
wyzwania w rekrutacji?

Moim zdaniem są dwa naj-
większe wyzwania. Z jednej 
strony jest to wyszukiwanie 
wartościowych kandydatów 
pośród ogromnej ilości 
aplikacji w internecie. Po 
drugie, dbanie o pełne 
zaangażowanie menedże-

rów ds. rekrutacji w proces 
pozyskiwania pracowników. 

W jaki sposób pozyskać kan-
dydata najlepiej odpowiadają-
cego stanowisku pracy?

Przede wszystkim należy 
zastanowić jakie cechy 
idealny kandydat powinien 
posiadać. Różni się to zależnie 
od firmy, jak i konkretnego 
stanowiska pracy. Na przykład 
profil idealnego kandydata 
na stanowisko sprzedażowe 
jest odmienny od profilu 
kandydata na stanowisko 
inżyniera oprogramowania. 
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Trendy

Najważniejsze jest ustalenie, 
jakie kompetencje powinien 
posiadać kandydat na dane 
stanowisko pracy. Inteligencja, 
etyka pracy, wykształcenie, 
szkolenia, doświadczenie, 
wiedza o branży, dopasowa-
nie do kultury organizacyjnej 
i inne aspekty mają tu znacze-
nie. Posiadając wiedzę o profi-
lu odpowiedniego kandydata, 
należy skupić się na pozyska-
niu rekomendacji pracow-
niczych oraz angażowaniu 
wszystkich stron biorących 
udział w procesie rekrutacji. 

Które z narzędzi rekrutacji 
są Twoim zdaniem najbar-
dziej efektywne?

Ludzie są najbardziej 
wartościowym zasobem 
organizacji. Najlepsi profe-
sjonaliści nie muszą szukać 
pracy i zazwyczaj nie chcą 
być niepokojeni przez rekru-
terów. W jaki sposób do nich 
dotrzeć? Najlepszym źródłem 
rekrutacji są nasi pracownicy. 
Polecenia pracowników 
stanowią chyba najlepszą 
metodę pozyskiwania do-
brych kandydatów do firmy. 

Które z narzędzi  rekrutacji ma 
według Ciebie największy po-
tencjał?

Bardzo duży potencjał 
posiada portal LinkedIn, 
ponieważ skupia bardzo dużą 
liczbę użytkowników zorien-
towanych na budowanie 
sieci kontaktów biznesowych 
i profesjonalnych. To sprawia, 
że informacje zamieszczane 
na tym portalu stanowią dla 
rekruterów i profesjonalistów 
HR użyteczne źródło wiedzy 
o kandydatach. LinkedIn 
oferuje także pasywnym 
kandydatom możliwości 
dotarcia do pracodawców.

Portal Facebook.com także 
ma duży potencjał, jednak 
aby mógł konkurować 
z biznesowymi portalami 
społecznościowymi musi po-
konać wiele wyzwań. Jednym 
z nich jest ułatwienie dostępu 
do odpowiednich informacji 
o kandydatach. Obecnie 
portal ten jest użyteczny 
jako miejsce informowania 
o wolnych stanowiskach i an-
gażowania ludzi wokół praco-
dawców. W przyszłości może 
oferować pracodawcom 
różne sposoby poszukiwania 
o kandydatach informacji 
dotyczących ich kariery.  Takie 
rozwiązanie mogłoby uczynić 
portal Facebook.com To 
może uczynić z portalu Face-
book.com platformę bardziej 
wartościową dla rekruterów.

Polecenia pracowni-
ków stanowią chyba 
najlepszą metodę 
pozyskiwania do-
brych kandydatów 
do firmy. 
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Michael B. Junge
Dyrektor Wykonawczy w Irvine 

Technology Corporation. 

Poprzednio pracował w Google na 

stanowisku Leadership Recruiting, 

oraz w Surrex Solutions Corporation. 

Jest też autorem książki PurpleSqu-

irrel: Stand Out, Land Interviews, 

Master the Modern Job Market, 

traktującej o szukaniu najlepszych 

kandydatów w erze internetu. Jego 

artykuły, wywiady, oraz porady 

ukazały się w wielu portalach i cza-

spismach, m. in. w The Huffington 

Post, The Wall Street Journal, Forbes, 

Recruiting Trends, Inc.com., US News.

Trendy

Jakie narzędzia rekrutacji będą 
najistotniejsze w perspektywie 
najbliższych 5 lat?

Ciężko powiedzieć, ponieważ 
technologie zmieniają się 
bardzo szybko. Przewidzenie 
wpływu nowoczesnych 
technologii na sposób 
wykonywania pracy, a także 
wpływu na globalne trendy 
w rekrutacji jest niemożliwe. 
Możemy przewidzieć, że 
pewna  liczba kanałów bę-
dzie się nadal szybko rozwija-
ła. Należą do nich programy 
referencyjne, internetowe 
platformy zatrudnienia, takie 
jak portale pracy i profesjo-
nalne portale społecznościo-
we  oraz social media nadal 
będą znaczącymi graczami.
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Artykuł eksperckiWyzwania

W ostatnich latach rynek 
pracy nie rozpieszcza nas. 
Skutki spowolnienia gospo-
darczego odczuwają nie tylko 
firmy, ale i ludzie poszukujący 
pracy, którzy widzą, że liczba 
ofert pracy zamieszczanych 
w Internecie systematycznie 
maleje. Za to coraz częściej 
słyszymy informację „tak źle 
jeszcze nie było!”. Sytuacja 
ta powoduje, że wiele osób 
ubiega się o stanowiska 
poniżej swoich kwalifikacji, 
albo też aplikuje na wszystkie 
lub prawie wszystkie oferty, 
które pojawiają się w różnych 
środkach przekazu. Jak 
wynika z ostatnich badań 
przeprowadzonych przez 
Start People, blisko 15 proc. 
respondentów aplikuje na 
stanowiska nie związane 
z ich wykształceniem ani nie 
poparte zdobytym doświad-
czeniem zawodowym. Z kolei 
ponad 23 proc. osób stara 
się o pracę nie wymagającą 
zbieżnego z ofertą wykształ-
cenia ani doświadczenia. 
– Aktualnie na rynku pracy 
możemy zaobserwować 
przypadki przesyłania przez 
kandydatów aplikacji, które 
niestety nie spełniają wyma-
gań przyszłego pracodawcy. 
Przyczyn dopatrywać się 
można w dwóch obszarach. 
Pierwszy z nich związany 
jest z niedokładnym, często 
pobieżnym zapoznawaniem 
się z ofertą. Drugi natomiast, 
często podyktowany jest 
nadzieją, że osoba analizująca 

dokument aplikacyjny zainte-
resuje się danym kandydatem 
pod kątem innego stanowi-
ska – tłumaczy Emilia Petru-
czynik, Młodszy Specjalista 
ds. Rekrutacji w Start People. 
Przyglądając się wynikom 
badań wskazujących, jak wy-
kształcenie kandydatów ma 
się do zgodności ofert pracy 
z ich wykształceniem lub 
doświadczeniem, możemy 
zauważyć, że najwięcej osób 
po studiach (aż 36,65 proc.) 
stara się o pracę zgodną z ich 
wykształceniem i zdobytym 
doświadczeniem. Z kolei 
studenci najczęściej ubiegają 
się o pracę nie wymagającą 
od nich doświadczenia 
i wykształcenia zbieżnego 
z ofertą. Co więcej, ta sama 
grupa prowadzi także pod 
względem ubiegania się 
o pracę, do której kandy-
daci mieli niewystarczające 
(niespełniające wymogi 
pracodawców) doświadcze-
nie zawodowe. – Możemy 
zauważyć, że w przeciągu 
kilku ostatnich lat osoby po-
szukujące pracy coraz większą 
uwagę zwracają na sposób 
poszukiwania pracy i przy-
gotowywanie się do rozmów 
kwalifikacyjnych. Kandydaci 
są zmuszeni do bardziej roz-
ważnego podchodzenia do 
procesów rekrutacyjnych ze 
względu na sytuację na rynku 
pracy. Zanim Kandydat zosta-
nie zaproszony na rozmowę 
rekrutacyjną, często  musi 
poświęcić  bardzo dużo czasu 

Motywacja jest 
procesem który 
ukierunkowuje dzia-
łania człowieka oraz 
wpływa na ilość sił 
i energii wkładanych 
w realizację celów.
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Julia Słowik
Koordynator Działu Marketingu,  

Start People Sp. z o.o. 

Ukończyła Ekonomię i Zarządzanie 

ze specjalizacją Marketing w Wyższej 

Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda 

Łazarskiego w Warszawie. Pasjonuje 

się tematyką Marketingu i PR oraz 

tematyką HR i ma szczęście łączyć 

zainteresowania z pracą.  

Od 2010 roku związana jest z agencją 

pracy tymczasowej i doradztwa 

personalnego Start People, gdzie pełni 

rolę Specjalisty ds. Marketingu. Do jej 

głównych obowiązków należy analiza 

rynku pracy, prowadzenie badań 

marketingowych, współtworzenie 

projektów konferencyjnych, opieka nad 

budżetem działu, rozwój i prowadzenie 

działań z obszaru Social Marketingu 

oraz współpraca przy innych 

działaniach mających na celu budo-

wanie zewnętrznego i wewnętrznego 

wizerunku firmy. Prywatnie pasjonatka 

archeologii morskiej.

Wyzwania

na przesyłanie CV, odpowia-
dając na oferty pracy. Jeśli 
już pojawi się zaproszenie 
na spotkanie trzeba podejść 
do tematu z należytą staran-
nością, pamiętając o licznej 
konkurencji – podkreśla Ewa 
Gugała, Image Development 
Coordinator Start People. 

Kolejnym zaskakującym wnio-
skiem z badań jest fakt, że 
ludzie posiadający zarówno 
wykształcenie jak i wymaga-
ne przez pracodawców do-
świadczenie, mają niewielkie 
oczekiwania finansowe i chcą 

zarabiać 1500 – 2500 zł brutto 
(tak odpowiedziało prawie 
8 proc. respondentów). Wy-
dawać by się mogło, iż kan-
dydaci spełniający wszystkie 
oczekiwania pracodawców 
mogliby oczekiwać wyższych 
pensji, a mimo to pozostają 
przy swoich niewielkich ocze-
kiwaniach. Być może w po-
goni za pracą zweryfikowali 
swoje spojrzenie na wysokość 
pensji, być może wychodzą 
też z założenia, że lepiej mieć 
jakąkolwiek pracę za niewiel-
kie pieniądze niż żadną. 

Start People jest jedną 
z czołowych Agencji 
Pracy i Doradztwa Per-
sonalnego, działającą na 
polskim rynku od 15 lat. 
Oferuje kompleksowe 
rozwiązania HR w zakresie 
leasingu pracowniczego, 
rekrutacji, selekcji oraz 
outsourcingu i doradz-
twa personalnego. Start 
People jest częścią mię-
dzynarodowej grupy USG 
People N.V., notowanej na

giełdzie Euronext w Am-
sterdamie. USG People 
należy do pierwszej piątki 
największych i najbardziej 
renomowanych firm 
w branży. Działa w 10 eu-
ropejskich krajach (Austrii, 
Belgii, Francji, Hiszpanii, 
Holandii, Luksemburgu, 
Niemczech, Polsce, 
Szwajcarii i Włoszech). 
Start People posiada 
kilkadziesiąt  oddziałów 
na terenie całego kraju.  
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SPRAWDŹ NASZE ROZWIĄZANIA

www.startpeople.pl

...praca tymczasowa,
doradztwo personalne...

Posiadamy 15-letnie doświadczenie na polskim rynku (od 1997 roku)

Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy USG People N.V.

Posiadamy sieć kilkudziesięciu oddziałów na terenie całej Polski

Funkcjonujemy w obrębie 5 wyspecjalizowanych marek

Dostarczamy Klientom indywidualnych rozwiązań

Utrzymujemy wysoki poziom know-how, dostosowany do zmieniających się

warunków rynkowych

Pracujemy w oparciu o zintegrowaną wizję HR, której osią są kompetencje

Możemy poszczycić się tytułem “Przedsiębiorstwa Fair Play”

(nieprzerwanie od 2003 roku)
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Szacunek wartością do tworzenia 
programu outplacementu 

Wartości firmy 
w czasach reorganizacji



Jak oni to robią

Rynek farmaceutyczny przez 
wiele lat postrzegany był 
przez kandydatów do pracy, 
jak również samych pracowni-
ków, jako bezpieczne miejsce 
pracy. Bezpieczne, to znaczy 
stabilne i gwarantujące za-
trudnienie na długie lata. I tak 
też w rzeczywistości często 
było – stosunkowo niewielka 
konkurencja na rynku, leki 
oryginalne gwarantujące 
wysokie dochody, doskonałe 
miejsca pracy dla osób z wy-
kształceniem medycznym 
lub farmaceutycznym, często 
również wysoka specjalizacja 
zawodowa gwarantująca do-
stęp do eksperckich szkoleń. 
Od tamtego czasu wiele się 
zmieniło, a przede wszystkim 
zmienił się rynek i otoczenie 
ekonomiczne. Wyzwania biz-
nesowe stojące przed firmami 
farmaceutycznymi zmieniły 
się – na rynku pojawiło się 
wielu nowych konkurentów 
w postaci firm produkujących 
leki generyczne, a kryzys 
gospodarczy, jaki dotknął 
wiele państw, wpłynął na 
ograniczenie wydatków prze-
znaczanych przez państwa na 
opiekę zdrowotną. Zmieniły 
się również uregulowania 
prawne na rynku tj. ustawa 
refundacyjna. Wyzwania te 
miały duży wpływ na zmiany 
w strategiach wielu firm 
farmaceutycznych. Coraz 

częściej elementami strategii 
zaczęła być efektywności 
kosztowa, efektywności 
procesów, konkurencyjność 
i wyniki sprzedaży oraz 
łączenie się firm. Tym samym, 
na rynku farmaceutycznym 
w ciągu ostatnich kilku lat 
możemy spotkać się z dzia-
łaniami mającymi na celu 
ograniczenie zatrudnienia 
w efekcie np. łączenia się 
firm, czy też utraty refundacji 
lub zakończenia okresu 
patentowego leków. W tym 
roku firmy farmaceutyczne 
zmagają się z bardzo trudną 
sytuacją rynkową, wynikającą 
z nowych regulacji, które 
weszły w życie w styczniu 
2012. Dotyczy to zwłaszcza 
segmentu leków przepisy-
wanych na receptę. Rynek 
kurczy się i jest niestabilny.

Grupa Sanofi powstała 
2 kwietnia 2006 roku, w wyni-
ku połączenia dwóch spółek: 
Sanofi-Synthelabo i Aventis 
Pharma. Formalne połączenie 
centrali obu firm, inicjujące 
procesy fuzji we wszystkich 
krajach, w których koncerny 
były obecne, miało miejsce 
w sierpniu 2004 roku. Od 
tego czasu na polskim rynku 
doszło jeszcze do trzech połą-
czeń – z producentem leków 
generycznych Zentiva, polską 
firmą dermokosmentyczną 

Wyzwania bizne-
sowe stojące przed 
firmami farmaceu-
tycznymi zmieniły 
się – na rynku po-
jawiło się wielu no-
wych konkurentów
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Nepentes oraz koncernem 
biotechnologicznym Genzy-
me. W skład Grupy wchodzi 
również spółka Sanofi-Pasteur, 
producent szczepionek. 

Jednym z najistotniejszych 
elementów budujących 
zaangażowanie pracow-
ników w firmie Sanofi (wg 
wewnętrznych badań 
zaangażowania) są kultura 
firmy, szacunek oraz war-
tości firmy, które znajdują 
odzwierciedlenie w codzien-
nej pracy w firmie oraz 
działalności edukacyjnej 
oraz społecznej w Polsce. 

Po raz pierwszy w Grupie 
Sanofi słowo outplacement 
stało się znane szerszej grupie 
pracowników w 2011 roku, 
podczas pierwszych w firmie 
zwolnień grupowych. Od 
tego momentu przeprowa-
dzono jeszcze dwa procesy 
reorganizacji struktur w firmie, 
przy których skorzystano 
z procesu outplacement. 

Decyzje dotyczące zwolnień 
są zawsze najtrudniejsze 
i podejmowane w sytuacji 
wyjątkowej, po wyczerpaniu 
innych możliwości kompenso-
wania strat. Staramy się, aby 
w tak trudnych sytuacjach 
kierować się naszymi war-
tościami, przede wszystkim 

szacunkiem do zwalnianych 
pracowników. Dlatego też 
wszystkie osoby, których 
dotyczy restrukturyzacja, 
otrzymują odprawy wynika-
jące nie tylko z Kodeksu Pracy, 
ale także z woli pracodawcy. 
Ponadto wszyscy ci pracowni-
cy są objęci trzymiesięcznym 
lub sześciomiesięcznym 
programem wspierającym 
ich w poszukiwaniu pracy. 
Decyzje o zwolnieniach są 
przekazywane pracownikom 
na spotkaniach z przełożony-
mi, na których są uzasadnia-
ne i wyjaśniane. Małgorzata 
Jastrzębska, HR Dyrektor

Procesowi outplacement po-
święcono bardzo dużo uwagi 
podczas przygotowywania 
pakietów dla pracowników. 
Wynikało to przede wszyst-
kim z kultury organizacyjnej 
firmy oraz wartości pielęgno-
wanych wśród pracowników. 
Bardzo ważnym elementem 
tej kultury był i będzie szacu-
nek oraz solidarność. Procesy 
zmiany, które związane są 
z redukcjami zatrudnienia są 
decyzjami niezwykle trudny-
mi pod względem bizneso-
wym, ale przede wszystkim 
pod względem ludzkim. 
Dlatego też szczególnie zale-
żało firmie na przygotowaniu 
pracowników do wyjścia na 
rynek pracy. Niejednokrotnie 

Wszystkie osoby, któ-
rych dotyczy restruk-
turyzacja, otrzymują 
odprawy wynikające 
nie tylko z Kodeksu 
Pracy, ale także z woli 
pracodawcy. 

Jak oni to robią
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Jak oni to robią

dotyczyło to pracowników 
związanych z organizacją 
przez wiele lat. Głównym 
celem było zagwarantowanie 
pracownikom dostępu do 
narzędzi, które będą efektyw-
ne w poszukiwaniu nowego 
zatrudnienia, jak również 
zagwarantowanie kontaktu 
z osobami - konsultantami, 
którzy w profesjonalny spo-
sób przeprowadzą te osoby 
przez proces zmiany. Oczywi-
ście zakładanym ostatecznym 
celem było znalezienie 
zatrudnienia u nowego pra-
codawcy, rozpoczęcie własnej 
działalności, powrót do zawo-
du lekarza a czasem konty-
nuowanie kariery naukowej. 

Jak w Grupie Sanofi 
rozumiemy outpla-
cement?

Wychodząc od definicji 
pojęcia outplacement 
(zwolnienie monitorowane) 
określa się je jako rozwiązanie 
stosunku pracy z przyczyn 
zakładu pracy i wynikające 
z tego usługi rynku pracy na 
rzecz pracownika, będącego 
w stanie rozwiązania umowy 
o pracę lub zagrożonego 
wypowiedzeniem. Zgodnie 
z Ustawą o promocji zatrud-
nienia pracodawca, który 
zamierza zwolnić co najmniej 
50 pracowników w ciągu 3 
miesięcy zobowiązany jest do 
zorganizowania zwalnianym 
osobom programu pomocy 
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oraz zgłosić to odpowiednim 
instytucjom. Pracodawca 
zobowiązany jest do zor-
ganizowania zwalnianym 
osobom usług rynku pracy 
w formie programu. Program 
ten może być realizowany 
przez urząd pracy, agencje 
zatrudnienia lub wyspecjali-
zowane firmy. Program ten 
finansowany jest głównie 
przez pracodawcę lub 
w porozumieniu pracodawcy 
z odpowiednimi jednostka-
mi. Celem prowadzonego 
programu outplacement 
jest także skrócenie okresu 
poszukiwań nowej pracy.

W Grupie Sanofi program 
outplacement zaczyna się 
dużo wcześniej obejmując 
nie tylko wszechstronną 
ofertę wsparcia dla osób 
zwalnianych, ale także 
Menedżerów, 
którzy są 

przygotowywani przez 
swoich HR Business 
Partnerów do przeprowa-
dzanie pracowników przez 
trudny okres zmiany. 

Celem programów outplace-
mentowych skierowanych do 
naszych pracowników  jest 
złagodzenie konsekwencji 
utraty pracy oraz ponowne 
odnalezienie się na rynku 
pracy. Bardzo istotne jest aby 
program outplacementowy 
był intensywny w pierwszej 
fazie, co wpływa na podtrzy-
manie codziennego trybu 
życia, energii oraz uspokaja 
negatywne emocje. 

Jak oni to robią

28



W swoim dotychczasowym 
doświadczeniu korzystaliśmy 
zarówno z programów indy-
widualnych jak i grupowych. 
Outplacement indywidualny 
miał szczególne zastosowanie 
w sytuacji gdy stając w obli-
czu zmian rozstawaliśmy się 
z Pracownikiem na stanowi-
sku menedżerskim. Zaletą 
tego rodzaju programu jest 
indywidualne podejście do 
każdego uczestnika, oparte 
na konsultacjach i coachingu. 

Outplacement grupowy 
natomiast, stosujemy gdy 
jesteśmy zmuszeni rozstać 
się z grupą Pracowników 
z poziomu stanowisk specjali-
stycznych, którzy stają przed 
wyzwaniem kształtowania 
dalszej kariery na zewnętrz-
nym rynku pracy. Programy 
grupowe  obejmują zazwy-
czaj od kilkunastu do kilkuset 
pracowników, a my jako 
firma niejednokrotnie mamy 
wpływ na ich zawartość. Są 
one dopasowywane do 
naszych potrzeb i sytuacji 
w jakiej się znajdujemy, nieja-
ko „szyte na miarę” pod indy-
widualne zapotrzebowanie.

Programy dotąd realizowane 
w naszej firmie zawierały takie 
elementy jak: doradztwo 
zawodowe (zmiany profilu 
zawodowego/ szkoleń uzu-
pełniających kwalifikacje 
i kompetencje), pomoc 
w określeniu nowej ścieżki 
zawodowej oraz zdefinio-

wanie silnych i słabych stron 
w kontekście poszukiwania 
nowej pracy. Duży nacisk 
kładziemy na motywowanie 
uczestników, oraz zachęcamy 
do aktywnego działania na 
rynku pracy.  Nieodłącznym 
elementem jest również  
pomoc w przygotowaniu 
profesjonalnego CV i listów 
motywacyjnych oraz  
wsparcie w wyszukiwaniu 
odpowiednich ofert pracy. 
Uczestnicy programów 
realizowanych na nasze 
zlecenie mają dostęp do 
zewnętrznych platform e-
-learningowych, raportów 
płacowych oraz poradników. 
Istotną rolę spełniają również 
spotkania networkingowe, 
podczas których uczestnicy 
mają możliwość wymiany 
wiedzy na temat aktualnej 
sytuacji na rynku pracy. 

Zależy nam również na tym, 
aby pracownicy mogli uczest-
niczyć w module związanym 
z doradztwem w zakresie 
pełnego przekwalifikowania 
zawodowego w kontekście 
otwierania własnej dzia-
łalności gospodarczej.

Z naszego punktu widzenia 
istotne jest również dopaso-
wanie konsultanta/coacha do 
klienta, jego doświadczenie 
zawodowe, elastyczność 
w podejściu do programów. 
Konsultant jest swego rodzaju 
przewodnikiem prowadzą-

Jak oni to robią

Bardzo istotne jest 
aby program out-
placementowy był 
intensywny w pierw-
szej fazie, co wpływa 
na podtrzymanie 
codziennego trybu 
życia, energii oraz 
uspokaja negatywne 
emocje. 
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cym uczestnika programu 
przez trudny okres zmiany.

Na podstawie naszych 
doświadczeń, możemy 
stwierdzić, że nieprzecenione 
znaczenie mają również spo-
tkania informacyjne na temat 
wprowadzenia planowanego 
programu, na których dyżu-
rują konsultanci prowadzący 
program.  Uczestnicy mają 
możliwość poznania zawar-
tości programu, zapytać 
o kwestie organizacyjne, 
a także poznać konsultantów.

Mówiąc o programie outpla-
cement należy podkreślić rolę, 

jaką odgrywa on w budowa-
niu wizerunku pracodawcy 
wewnątrz firmy. Uważamy, 
że wdrożenie programu jest 
ważne nie tylko z punku 
widzenia pracowników 
odchodzących z organizacji 
ale także tych, którzy w niej 
pozostają. Nasi Pracownicy 
mają świadomość, że 
w przypadku restrukturyzacji 
mogą liczyć na wsparcie 
od pracodawcy, a jeżeli 
zajdzie taka potrzeba zostaną 
również objęci tego typu 
programem – co wpływa na 
poprawę ogólnej atmosfery 
pracy oraz polepszenie sto-
sunków wewnątrz firmowych.

Jak oni to robią
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Maja Kwiatkowska

Związana z branżą farmaceutyczną od 

5 lat, gdzie zdobywała doświadczenie 

w obszarze HR. Zajmuje się obszarem 

związanym z rozwojem pracowników  

m.in Talent Management oraz rekru-

tacją i outplacementem. Koordynator 

Programu Stażowego Student on Board.

 

Agata Jach

Od 12 lat pracuje w obszarze HR, od 

7 lat w branży farmaceutycznej. Na 

obecnym stanowisku odpowiedzialna 

za procesy rozwojowe, rekrutację 

oraz szkolenia dla Pracowników 

Grupy Sanofi, jak również HR BP 

dla funkcji wspierających. 

To co cenimy przy współpracy 
z firmami, które prowadzą 
dla nas programy outpla-
cementowe to ich wysoka  
skuteczność. Można ją 
najprościej zmierzyć dwoma 
wskaźnikami: pierwszy to ilość 
pracowników uczestniczą-
cych w programie, a drugi to 
ilość osób, które dzięki temu 
uczestnictwu znajdują nowe 
zatrudnienie. Powołując się 
na wyniki raportu dotyczą-
cego ostatniego programu 
outplacementowego 
przeprowadzonego w naszej 
firmie, możemy potwierdzić 
wysoką skuteczność tych 
programów. Statystyki poka-
zują, że z pośród wszystkich 
osób, które przystąpiły do 
programu, 70% podjęło 
nową aktywność zawodową 
(dane Lee Hecht Harrison | 
DBM, stan na 6/12/2011), co 
utwierdza nas w przekonaniu 
o słuszności i efektywności 
prowadzonych działań.

Jak oni to robią
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Jak profesjonalnie rekrutować 
kandydatów do centrów 
usług wspólnych?

Zadanie ambitne i niełatwe. Od 
czego zacząć? Nasza odpowiedź 
brzmi – zacznijmy od siebie.
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O sile Polski w branży centrów 
usług wspólnych zdecydował 
splot sprzyjających okolicz-
ności, które doprowadziły do 
powstania w ostatnich latach 
ok. 300 centrów SSC/BPO. 
Dało to Polsce pozycję lidera 
w Europie Środkowo-Wschod-
niej oraz jednego z najbardziej 
atrakcyjnych, rozwijających się 
krajów na świecie. Tak dyna-
miczny wzrost sektora stanowi 
wyzwanie dla profesjonalnej 
rekrutacji w wysoko konkuren-
cyjnym środowisku.

Gwałtowny rozwój 
branży

Rozwój branży nowo-
czesnych centrów usług 
wspólnych w Polsce nastąpił 
w ostatnich 9 latach, przy 
czym nie miał jednorodnego 
charakteru. Jeszcze w 2003 
roku łączna liczba centrów 
nie przekraczała 70, a poziom 
zatrudnienia w największych 
organizacjach utrzymywał 
się poniżej kilkuset pra-
cowników. Nowe miejsca 
pracy przyrastały stopniowo, 
w umiarkowanym tempie.

Z chwilą wejścia Polski do 
Unii Europejskiej rozpoczął 
się dynamiczny wzrost, który 
w latach 2005-2008 wyrażał 
się tworzeniem kilkunastu 
tysięcy nowych miejsc pracy 
rocznie. W kulminacyjnym 
okresie oznaczało to nawet 
kilkudziesięcioprocentowy 
wzrost branży. Z jednej strony 

taki rozwój cieszył, z drugiej 
przyniósł perturbacje skutku-
jące wówczas nawet kilkuna-
stoprocentowym wzrostem 
płac rocznie. Zwiększyła się 
również znacznie średnia 
wartość rotacji w centrach. 
Tempo i skala pojawiania się 
nowych inwestorów oferowa-
ły pracownikom obecnych już 
na rynku firm nowe możliwo-
ści i wyzwania, nieosiągalne 
w ich dotychczasowych orga-
nizacjach. Brakowało również 
powierzchni biurowych, 
których podaż nie nadążała 
za rynkiem. Ten zaś stał się 
przegrzany, a niektóre miasta 
w Polsce określano jako 
„hot spoty” rekomendując 
inwestorom inne lokalizacje.

Po 2008 roku sytuacja uległa 
zmianie. Światowy kryzys 
finansowy wstrzymał decyzje 
potencjalnych inwestorów 
dotyczące tworzenia nowych 
centrów. Mimo to nowe miej-
sca pracy w dalszym ciągu 
powstawały, a sektor rósł, co 
było zasługą przede wszyst-
kim powiększania się obec-
nych już na rynku centrów. 
Dla nich migracje kolejnych 
procesów były stosunkowo 
tanie i przynosiły szybkie ko-
rzyści, bowiem firmy te były 
już osadzone na regionalnym 
rynku, dysponowały infra-
strukturą i doświadczonymi 
w migracjach specjalistami.
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Stabilizacja po świa-
towym kryzysie

Ostatnie 2 lata przyniosły 
stopniowe odmrożenie 
wstrzymanych inwestycji, 
które nakładają się na zupeł-
nie nowe projekty, skutkiem 
czego branża ponownie przy-
rasta w stosunkowo szybkim 
tempie - ok. kilkunastu tysięcy 
miejsc pracy rocznie. Obecna 
sytuacja jest jednak diame-
tralnie różna od tej sprzed 
kilku lat. Polski rynek centrów 
usług wspólnych jest dojrzały 
i największy w Europie Środ-
kowo-Wschodniej. Imponują-
cy w liczbach bezwzględnych 
wzrost branży przekłada się 
zaledwie na jego 10-15% 
przyrost. Ponieważ w Polsce 
co roku pojawia się kilkaset ty-
sięcy absolwentów wyższych 
uczelni sytuacja jest stabilna. 
Obecne na rynku centra nie 

odnotowują już w rezultacie 
presji na wzrost płac, która 
według Raportu Płacowego 
firmy TEST dla SSC/BPO nie 
przekracza 5% rocznie. Po-
dobnie średni współczynnik 
rotacji w centrach utrzymuje 
się na akceptowalnym, niskim 
poziomie z ostatnich lat.

Nie jesteśmy więc już ryn-
kiem przegrzanym. Wręcz 
przeciwnie. Niektóre większe 
miasta mają za sobą okres 
„hot spotów” i choroby 
wieku dziecięcego, które są 
obecnie udziałem innych 
państw Europy Środkowo-
-Wschodniej. Przykładem jest 
Rumunia, która odnotowuje 
dynamiczny przyrost procen-
towy zatrudnienia, przy wciąż 
niewielkim rynku. Co istotne 
w Polsce obecni i nowi inwe-
storzy mogą już teraz liczyć 
na doświadczone osoby 

Narzędzia
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w niemal wszystkich funk-
cjach back office takich jak: 
finanse, księgowość, IT, bada-
nia i rozwój, obsługa klienta, 
zakupy, bankowość. Zróżni-
cowany jest także poziom 
zaawansowania procesów, 
od prostych transakcyjnych 
do bardziej specjalistycznych 
procesów wiedzy. Dostępni 
są na rynku zarówno bardzo 
doświadczeni kandydaci, 
nawet na najwyższych pozio-
mach stanowisk, specjaliści 
i eksperci w migracji, optyma-
lizacji i zapewnieniu jakości 
procesów, jak również osoby 
o krótkim doświadczeniu. 
Niemal każde centrum może 
więc znaleźć osoby o odpo-
wiadających kompetencjach, 
w założonym budżecie.

Imponujące staty-
styki

2 na 5 pracowników zatrud-
nionych w branży centrów 
usług wspólnych z Europy 
Środkowo-Wschodniej 
mieszka i pracuje w Polsce. 
Dzięki temu nasz kraj dyspo-
nuje znacznie większym niż 
pozostałe państwa regionu 
dostępem do doświadczo-
nych kandydatów, zarówno 
z centrów SSC/ BPO, jak 
również ITO i R&D. Kilku-
procentowy, średni poziom 
naturalnej rotacji w centrach 
powoduje, że nowi inwesto-
rzy mogą liczyć na dostęp do 
największej liczby doświad-
czonych kandydatów. Na 

każdym poziomie zarządzania 
corocznie pojawia się ich na 
rynku około 10 tys. Doświad-
czone osoby są niezbędne do 
uruchomienia nowych inwe-
stycji. Istotna jest również ich 
różnorodność, jako że polskie 
centra reprezentują niemal 
wszystkie funkcje biznesowe.

Działające w Polsce centra 
zatrudniają średnio 250 osób, 
a w największych ośrodkach 
w tej branży, np. w Krakowie, 
średni poziom zatrudnienia 
sięga nawet 360 osób. 
Większa skala centrów wiąże 
się między innymi z tym, że 
polskie centra zatrudniają 
pracowników na większej niż 
gdzie indziej liczbie pozio-
mów stanowisk. Tak więc nie 
chodzi tylko o ilość osiągal-
nych na rynku potencjalnych 
kandydatów, lecz także o ich 
zróżnicowane doświadczenia 
i aspiracje zawodowe. Ułatwia 
to zarówno obecnym, jak 
i nowym centrom rekru-
towanie doświadczonych 
kandydatów lepiej dopa-
sowanych do stanowisk.

Co spowodowało, że Polska 
jest obecnie tak wyjątkowym 
miejscem? Zadecydowało 
o tym kilka kwestii, ale 
część powodów wydaje się 
być bezspornych. Jednym 
z kluczowych jest demografia. 
W Polsce mieszka 38 mln 
ludzi, co daje nam drugą 
co do wielkości po Ukrainie 
pozycję w Europie Środkowo-

Po co w jednej orga-
nizacji tylu liderów? 
Aby każdy Pracownik 
czuł się w pełni odpo-
wiedzialny za biznes 
- jak jego właściciel.
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-Wschodniej. To naturalnie 
koreluje z ilością studentów 
uczelni wyższych sięgającą 
niemal 2 mln. Oznacza to 
kilkaset tysięcy absolwentów 
zasilających corocznie rynek, 
głównie w naukach ekono-
micznych, najbardziej poszu-
kiwanych przez centra. Liczba 
absolwentów uczelni tech-
nicznych oraz informatyków, 
cenionych przez inwestorów 
w tej branży, jest kilkukrotnie 
mniejsza. Jednak na tle innych 
państw i w tych specjaliza-
cjach jesteśmy atrakcyjni, 
ponieważ w innych krajach 
sytuacja wygląda podobnie. 

Rekrutacja top ma-
nagement

Podobnie szybko jak rozwija 
się branża centrów usług 
w Polsce, tak szybko następu-
ją na nim zmiany jakościowe. 
Dobrym przykładem jest do-
świadczenie TEST w rekrutacji 
kandydatów na najwyższe 
stanowiska w centrach usług 
wspólnych - CEO i drugiej 
linii zarządzania. Jeszcze 
przed kilku laty znakomitą 
większość takich stanowisk 
zajmowali w Polsce obco-
krajowcy, których korporacje 
sprowadzały do Polski wraz 
z rodzinami. Tworzyli oni 
centra od zera, a następnie 
zarządzali nimi przez wiele lat. 
Powodem był brak polskich 
managerów z niezbędnym 
doświadczeniem w branży 
centrów usług, w szczególno-

ści obejmującym tworzenie 
nowych struktur i migrację 
procesów biznesowych.

Dziś większością centrów 
zarządzają Polacy, bowiem 
przez minionych 9 lat, rynek 
dojrzał i pojawili się na nim 
odpowiedni, polscy kandyda-
ci. Inwestorzy skłaniają się do 
obsadzania ich w najbardziej 
odpowiedzialnych rolach. 
Radzą sobie oni równie do-
brze, a niekiedy nawet lepiej 
od ich zagranicznych odpo-
wiedników. Łączą bowiem 
doświadczenie w uruchomie-
niach nowych centrów (bywa, 
że niektórzy mają za sobą 
nawet kilka dużych projektów 
„start up”), z imponującą 
wiedzą merytoryczną (efekt 
„on the job training” i licznych 
programów certyfikacyjnych, 
nie wspominając o dobrym 
wykształceniu). Co najważ-
niejsze, znają specyfikę pol-
skiego rynku, jego potencjał, 
zagrożenia oraz konkurencję. 
Nie bez znaczenia jest wysoki 
poziom motywacji polskich 
kandydatów, ponieważ poza 
Warszawą, szeroko pojęty 
sektor centrów usług nie 
ma istotnej alternatywy 
ze strony innych branż.

Podaż kandydatów na sta-
nowiska top management 
w tej branży jest na tyle duża, 
że identyfikacja kandydatów 
na większość z nich, poza 
specyficznymi profilami, 
nie stanowi problemu. Pulę 

Narzędzia

Dziś większością cen-
trów zarządzają Po-
lacy, bowiem przez 
minionych 9 lat, ry-
nek dojrzał i pojawili 
się na nim odpowied-
ni, polscy kandydaci. 
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potencjalnych osób zwiększa 
również fakt mobilności tej 
grupy zawodowej, bowiem 
oferowane wynagrodzenia 
pozwalają na migrację 
wraz z rodziną. Trudność 
w procesie rekrutacji i selekcji 
takich osób stanowi ocena 
potencjału kandydatów oraz 
umiejętność skutecznego 
negocjowania warunków 
ich zatrudnienia. Trzeba 
pamiętać, że w konkuren-
cyjnym środowisku, najlepsi 
są rozchwytywani.

Kandydatów na pozycje top 
management rzadko poddaje 
się badaniom oceny poten-
cjału zawodowego w formie 
assessment center. Dlatego 

ocena potencjału, w sytuacji 
prowadzenia projektu przez 
firmę konsultingową, powin-
na być dokonywana przez 
doświadczonego konsultanta. 
Dzięki znajomości tego 
środowiska jest on w stanie 
ocenić faktyczną rolę kandy-
data w prowadzonych przez 
niego projektach, jego wia-
rygodność, przygotowanie, 
adekwatność doświadczeń 
i osobowość. Aby było to 
możliwe konsultant przez 
wiele lat musi obracać się 
w środowisku centrów usług, 
stowarzyszeniach branżo-
wych, uczestniczyć w wyda-
rzeniach SSC / BPO. Powinien 
on także znać panujące 
trendy, śledzić na bieżąco 
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wydarzenia zachodzące na 
tym rynku – krótko mówiąc, 
musi być ekspertem branży.

To jednak tylko połowa 
sukcesu. Jednym z najważ-
niejszych elementów jest 
bowiem określenie poziomu 
i rodzaju motywacji tak, aby 
zagwarantować związanie 
się kandydata z organizacją 
na wystarczająco długi czas. 
Skutek nietrafionej decyzji co 
do wyboru kandydata może 
przynieść opłakane skutki. 
Może doprowadzić do niepo-
wodzenia projektu, migracji 
lub jego opóźnienia, zrealizo-
wania go z niewystarczającą 
jakością, a nawet - jeśli to cen-
trum świadczące usługi B2B 
dla korporacji – utraty klienta.

Na koniec pozostają negocja-
cje warunków zatrudnienia. 
Bywa, że rekrutacja nie 
dochodzi do skutku na tym 
etapie z powodu nieznajo-

mości warunków rynkowych 
lub braku elastyczności po 
którejś ze stron. Doświad-
czony konsultant przyjmuje 
rolę negocjatora - mentora, 
dostarczając stronom rze-
telnej informacji rynkowej, 
pochodzącej np. z Raportów 
Płacowych Advisory Group 
TEST Human Resources, 
a także rekomendując im 
najlepsze rozwiązania oparte 
o praktykę rynkową.

Rekrutacja specjali-
stów

Zatrudnienie w branży 
centrów usług wspólnych 
w Polsce sięga już niemal 
100 tys. osób. Przy kilkuna-
stoprocentowym, średnim 
poziomie rotacji oznacza 
to kilkanaście tysięcy do-
świadczonych pracowników 
pojawiających się na rynku 
co roku. Większa część z nich 
to osoby reprezentujące 

Narzędzia
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typowe profile zawodowe 
lub znające popularne języki 
obce, z których pozyskaniem 
zazwyczaj nie ma problemu.

Istnieje jednak duża grupa 
kandydatów licząca kilka 
tysięcy, którą trudno jest 
zrekrutować. Należą do nich 
np. osoby ze znajomością 
rzadkich języków obcych 
(języki skandynawskie, 
niektóre języki Środkowo–
Wschodniej Europy), eksperci 
specyficznych dziedzin IT, 
osoby z doświadczeniem 
w procesach wyższych niż 
operacyjne i transakcyjne, fi-
nansiści, specjaliści bankowo-
ści, łańcucha dostaw, badań 
i rozwoju. O nich zabiegają 
szczególnie te centra usług, 
które operują na zaawanso-
wanych procesach (know-
ledge centers), jak również 
wyspecjalizowane w branży 
SSC / BPO firmy rekrutacyjne.

Na poziomie stanowisk spe-
cjalistycznych sukces rekruta-
cyjny zależy od dostępności 
odpowiednio dużej liczby 
kandydatów. Liczą się więc 
przede wszystkim rozwiązania 
systemowe pozwalające na 
nieustanny monitoring rynku 
oraz szybkie i efektywne 
procesowanie znacznej liczby 
aplikacji kandydatów. Większe 
centra, zatrudniające kilka 
tysięcy osób, tworzą w tym 
celu najczęściej wewnętrzne 
zespoły rekruterów.  Jeszcze 
dalej idą firmy rekrutacyjne 

pracujące dla wielu centrów 
jednocześnie. W konkurencyj-
nym środowisku, w którym 
o sukcesie decyduje dostęp 
do kandydatów, a umie-
jętność ich obiektywnej 
oceny jest równie ważna jak 
krótki czas przeprowadzania 
rekrutacji, firmy rekrutacyjne 
tworzą największe zespoły 
rekrutacyjne. W ich skład 
wchodzą konsultanci 
będący wyspecjalizowani 
funkcjonalnie: księgowość, 
IT, HR, obsługa klienta, R&D, 
łańcuch dostaw itp. Dzięki 
temu systemy procesowania 
aplikacji, którymi się posługu-
ją, są bardzo zaawansowane 
i szybkie, a stosowane kanały 
rekrutacyjne pozwalają na 
głęboką penetrację rynku. 
Z tych powodów, mniejsze 
centra oraz te średniej 
wielkości, z kilkudziesięciu 
lub kilkusetosobowym pozio-
mem zatrudnienia, preferują 
powierzenie rekrutacji spe-
cjalistów partnerom rekru-
tacyjnym. Poza powodami 
merytorycznymi, dla organi-
zacji tej wielkości, istotna jest 
również większa efektywność 
kosztowa outsourcingu 
rekrutacji w porównaniu do 
rozwiązań wewnętrznych.

Rekrutacja absol-
wentów

Większa część centrów usług 
operujących w Polsce oparła 
swoje modele biznesowe 
o założenie rekrutacji najlep-

Na poziomie sta-
nowisk specjali-
stycznych sukces 
rekrutacyjny zależy 
od dostępności od-
powiednio dużej 
liczby kandydatów. 
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szych absolwentów wyższych 
uczelni, bez doświadczeń 
zawodowych i wykorzysta-
nie ich potencjału. Zdolni 
absolwenci, są w ich opinii 
pozbawieni niepożądanych 
przyzwyczajeń z firm o innej 
kulturze organizacyjnej. 
Dodatkowo szybko podnoszą 
swoje kompetencje w oparciu 
o wewnętrzne programy 
szkoleniowe oraz „on the job 
training”, a przede wszystkim 
są wysoce zmotywowani oraz 
szybko przyswajają wiedzę.

Z dostępem do kandydatów 
zazwyczaj nie ma problemu. 
Przy niemal 2 mln studentów 
uczących się w Polsce mury 
uczelni opuszcza co roku 
kilkaset tysięcy absolwentów. 

Natomiast przyrost miejsc 
pracy w centrach jest 
o rząd wielkości mniejszy, 
co skutkuje bezpieczną dla 
centrów proporcją. Kluczem 
do sukcesu strategii rekru-
tacyjnej centrów opartej na 
zatrudnianiu absolwentów 
jest jednak to, aby były to 
faktycznie najlepsze i najbar-
dziej zmotywowane osoby, 
o zdolnościach do szybkiego 
rozwoju. Osoby kończące 
studia zazwyczaj nie mają 
doświadczeń, w oparciu 
o które można ocenić ich 
dokonania, tak jak doświad-
czonych specjalistów. Oceny 
na dyplomie dają informację 
jedynie o zakresie wiedzy 
merytorycznej kandydatów, 
nie o ich osobowości. To zaś 
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oznacza, że ocena ich po-
tencjału musi być oparta na 
assessment center. Tylko tym 
sposobem centra są w stanie 
wyłonić przyszłych pracow-
ników odpowiadających ich 
kulturze organizacyjnej.

O zastosowanych rozwią-
zaniach rekrutacyjnych 
absolwentów, podobnie jak 
przy rekrutacji specjalistów, 
decyduje efektywność i koszt 
procesu rekrutacji. Ponadto 
istotne są kwestie dostęp-
ności zasobów do realizacji 
programu assessment center. 
Czasami tak prozaiczne 
czynniki, jak przystosowana 
powierzchnia biurowa, czy 
odpowiednio wydajne syste-
my umożliwiające procesowa-
nie dziesiątek tysięcy aplikacji. 
Duże centra, zatrudniające 
setki osób rocznie, najczęściej 
decydują się na tworzenie 
wewnętrznych zespołów 
asesorskich prowadzących 
rekrutację absolwentów 
opartą o raz opracowany 
i nieustannie powtarzany 
assessment center.

Dla centrów mniejszych oraz 
średniej wielkości, w któ-
rych liczba zatrudnianych 
absolwentów liczona jest 
w dziesiątkach i raczej nie 
przekracza 200 rocznie, 
bardziej efektywnym rozwią-
zaniem jest zaangażowanie 
firmy rekrutacyjnej. Powinna 
ona dysponować dużym 
zespołem konsultantów 

do procesowania aplikacji 
i przeprowadzania asses-
sment center. Musi także być 
w stanie dopasować jego 
program i modyfikować 
go w zależności od zmiany 
potrzeb i sytuacji na rynku. 
Dla sukcesu takiego procesu 
istotna jest jego skala. TEST 
w projektach assessment cen-
ter tego typu, prowadzonych 
równolegle dla wielu centrów 
usług zaledwie w ostatnich 
kilku latach, ocenił potencjał 
zawodowy niemal 8 tys. ab-
solwentów wyższych uczelni.

Istotna jest również współpra-
ca ze środowiskiem uczelnia-
nym. Wiele uczelni i samych 
studentów, w początkowych 
latach rozwoju rynku centrów 
usług, było nieufnie nastawio-
nych do branży. Postrzegali 
oni pracę w centrach jako 
nieatrakcyjną oraz mało 
rozwojową. Dziś większość 
z nich zmieniła zdanie, 
w ślad za tym jak podniósł 
się stopień zaawansowania 
obsługiwanych przez centra 
procesów, a ich znajomi 
zrobili szybkie i błyskotliwe 
kariery stając się ekspertami 
lub managerami w szybko 
rozwijającym się środowisku.

 
Jarosław Pięta 

Od 20 lat Partner w Advisory Group 

TEST Human Resources. Ekspert 

branży centrów usług wspólnych. 

Zarządzał kompleksowymi rekruta-

cjami dla centrów usług biznesowych, 

międzynarodowych korporacji 

w Polsce, w ramach których zatrudnio-

no w ostatnich latach ponad 2,5 tys. 

osób na niemal wszystkich poziomach 

stanowisk od CEO do entry level. 

Współpracował m.in. z takimi firmami 

jak: Lufthansa, Shell, Herbalife, Capita, 

Amer Sports, Ahold, Electrolux, Philip 

Morris, Rockwell Automation, Amway, 

Serco, MAN Accounting Center, EDF, 

Clifford Thames, Pregis, Premier Farnell, 

HSBC, IBM, PwC.
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Jakie trendy w rekrutacji będą najistotniejsze w 2013 r.

Komentarz:
Urszula Pawlik

Starszy Konsultant w Advisory 
Group TEST Human Resources

W przyszłym roku będziemy 
prawdopodobnie obser-
wować w dalszym ciągu 
poszukiwanie specjalistów 
charakteryzujących się kon-
kretnymi umiejętnościami 
i posiadającymi bardzo 
wyspecjalizowaną wiedzę. 
Taki trend jest zauważalny 
zwłaszcza w obszarze IT czy 
nowych technologii i wy-
gląda na to, że w 2013 roku 
będziemy mieli kontynuację 
tego zjawiska. Wydaje się 
również, iż nie ulegną zmianie 
branże, wśród których jest 
największe zapotrzebowanie 
na pracowników, a miano-
wicie sprzedaż, IT, finanse/
księgowość w obszarze SSC. 

W dalszym ciągu coraz więk-
szego znaczenia nabierają 
profesjonalne portale zawo-

dowe i można przypuszczać, 
iż ta tendencja umocni się 
w 2013 roku. Poszukiwania 
talentów na tego typu por-
talach należą do codziennej 
pracy rekrutera i nie wydaje 
się, aby cokolwiek miało 
się zmienić w tej kwestii. 

Można domniemywać, że 
w związku z tym, że znalezie-
nie najlepszych Kandydatów, 
wyłuskanie talentów może 
okazać się zadaniem stosun-
kowo trudnym, pracodawcy 
coraz większą wagę będą 
przywiązywać do „zatrzy-
mania” swoich obecnych 
pracowników poprzez 
systemy motywacyjne, plany 
rozwojowe czy działania 
wspierające identyfikację 
pracowników z firmą. 

Komentarze
eksperckie

Trend na najbliższy rok, 
a może i następne, zwią-
zany jest z korzystaniem 
z internetu przez młodych 
Polaków przez komórki i inne 
urządzenia przenośne. Ostat-
nie badanie PotentialPark 
pokazuje, że dotyczy to aż 
83% polskich studentów! Na 
ten moment tylko 18% z nich 
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Komentarz:
Katarzyna Kapłan

Unit Manager Start People

Nowy rok niesie ze sobą 
nowe wyzwania.  Wraz 
z rozwojem technologii ob-
serwujemy zmiany w podej-
ściu do rekrutacji. Kilka lat 
temu wystarczało ogłoszenie 
w gazecie, by pozyskać 
Kandydatów do pracy.  Obec-
nie ogłoszenie na portalu 
internetowym przestaje być 
efektywne szczególnie jeżeli 
chodzi o pozyskanie  osób 
z unikalnymi umiejętnościami 
(np. znajomość języka norwe-
skiego). Budowanie własnych 
baz danych Kandydatów oraz  
dysponowanie systemami 
do zarządzania aplikacjami  
pomaga łatwiej docierać 
do kandydatów pasywnych, 
którzy aktualnie nie poszukują 
pracy. Odpowiednia troska 
o profil firmy, zakładkę kariera 

oraz obecność w mediach 
społecznościowych może 
przyciągnąć wartościowych 
kandydatów, ponieważ jak 
wiadomo większość z nas 
woli pracować w markach, 
które niosą za sobą  pewność 
zatrudnienia oraz prestiż 
środowiska. W pozycjono-
waniu marki oraz pozyskaniu 
odpowiednich kandydatów 
będzie pomagał udział w wir-
tualnych targach pracy, który  
jest skutecznym narzędziem 
do budowania nowoczesne-
go wizerunku pracodawcy. 
Wartym podkreślenia jest 
sprawnie  działający system 
wewnętrznych poleceń, który 
może znacznie wpłynąć  na 
pozyskanie  optymalnych 
Kandydatów do organizacji. 

Komentarz:
Barbara Zych

CEO, Employer Branding Institue 

korzysta z internetu w celach 
związanych z pracą i karierą. 
Na świecie ten wskaźnik jest 
kilkukrotnie wyższy i ciągle 
rośnie. W najbliższym okresie 
czeka nas więc rewolucja 
w tym zakresie. Co to oznacza 
dla HR? Przede wszystkim 
konieczność dostosowania 
nośników i narzędzi takich 

strona kariery, ATS czy syste-
my referalowe do wersji mo-
bilnych. Po drugie tworzenie 
aplikacji mobilnych umożli-
wiających angażowanie kan-
dydatów na róznych etapach 
kontaktu z marką pracodawcy. 
Jednym słowem, szykuje się 
ciekawy czas dla rekrutacji!



Działania kosztowe i bezkosztowe, 
na które warto postawić

Efektywna rekrutacja 
w czasach kryzysu

Narzędzia
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Okres spowolnienia go-
spodarczego oznacza dla 
pracodawcy konieczność 
sprostania trudniejszym 
wyzwaniom w kontekście 
prowadzonych i planowanych 
procesów rekrutacji pracow-
ników. Paradoksalnie, okres 
rosnącego bezrobocia, z czym 
się wiąże dostępność dużej 
liczby kandydatów poszukują-
cych pracy; nie przekłada się 
na łatwość w prowadzeniu 
projektów rekrutacyjnych. 

Liczba kandydatów aktyw-
nych na rynku pracy nie prze-
kłada się na jakość ich aplikacji. 
Kryzys dotyka  agencje rekru-
tacyjne, które przy trudnym 
rynku działają elastyczniej, 
biorąc pod uwagę także 
aspekt związany z honorarium.

Pracodawcy zmuszeni są 
redukować także koszty 
generowane przez procesy 
rekrutacji. Warto zadać sobie 
pytanie, jak rekrutować sku-
tecznie i szybko, optymalizując 
jednocześnie koszt rekrutacji.  
Możemy rozpatrywać kilka wa-
riantów, które wydają się być 
skuteczne w niniejszych oko-
licznościach, a także możemy 
je potraktować jako repertuar 
dobrych praktyk, z których 
warto korzystać na co dzień.

Firma TATA Global Beverages 
Polska występuje pod obecną 
nazwą od niedawna. Na 
przestrzeni lat firma istniała 
na rynku polskim pod nazwą 

Tetley Polska. Pod dawną 
nazwą produkty Spółki były 
lepiej rozpoznawalne, po-
nieważ kojarzono je z marką 
herbaty Tetley, którą polscy 
konsumenci dobrze znają.

Nowa nazwa jest kojarzona 
z Grupą TATA, działającą w sek-
torze motoryzacji, przemysłu 
chemicznego, elektroener-
getycznego, hotelowego 
oraz wielu innych. Duże 
zaskoczenie wśród kandyda-
tów budzi niejednokrotnie 
informacja, że firma w Polsce 
jest właścicielem marek herbat 
Tetley i Vitax. Zaskoczenie to 
jest zazwyczaj pozytywne, 
ponieważ obie marki są znane 
i lubiane przez polskich konsu-
mentów, a nasze produkty są 
postrzegane jako wartościo-
we, zdrowe i dobrej jakości. 

Ponieważ nie prowadzimy 
jeszcze w Polsce szeroko 
zakrojonych i usystematy-
zowanych działań z zakresu 
employer brandingu, pod-
czas rekrutacji  staramy się 
zazwyczaj jak najwcześniej 
przekazać kandydatom 
pełniejszą informację na 
temat naszych marek. Infor-
macje przekazujemy w postaci 
uzgodnionego z headhunte-
rem szczegółowego brief’u na 
temat działalności naszej firmy 
-  w formie krótkiej broszurki  
i odnośników do polskich oraz 
zagranicznych stron interneto-
wych TATA Global Beverages. 

Warto zadać sobie 
pytanie, jak rekru-
tować skutecznie 
i szybko, optymali-
zując jednocześnie 
koszt rekrutacji.  
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Zauważyliśmy, że często 
przekłada się to na decyzje 
o zaaplikowaniu  naszej 
firmy. Reakcja kandydatów 
jest zazwyczaj pozytywna- 
kandydaci bardzo dobrze 
odbierają to, że strategią 
Grupy jest zapewnianie kon-
sumentom marek tzw „Good 
for You” czyli naturalnych, 
korzystnych dla zdrowia.

Ciekawe skojarzenia budzi 
również fakt, że posiadamy 
markę globalną (Tetley) oraz 
markę lokalną (Vitax), co 
buduje w oczach kandydatów 
obraz firmy która będąc 
częścią globalnego koncernu, 
jednocześnie posiada cechy 
firmy rodzinnej. Skojarzenia 
te zainspirowały nas do wy-
korzystywania tego motywu 

w naszych ogłoszeniach 
rekrutacyjnych, których layout 
nawiązuje z jednej strony do 
korporacji w postaci obrazku 
dużego biurowca, z drugiej 
strony do tradycji i natury po-
przez pokazanie listka herbaty. 
Zasygnalizowane wyżej proste 
metody, przynoszą od jakie-
goś czasu dobry efekt, jeśli są 
stosowane w sposób spójny.

Często dołączają do nas kan-
dydaci, którzy z jednej strony 
posiadają już doświadczenie 
tzw korporacyjne, wyniesione 
z dużych międzynarodowych 
firm oraz znajomość nowo-
czesnych procesów i narzędzi, 
a z drugiej strony są na etapie 
na którym bardziej zależy im 
na pracy w środowisku mniej 
sformalizowanym i mniej 

Narzędzia
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obwarowanym przez proce-
dury korporacyjne, a bardziej 
na możliwości podzielenia 
się wcześniej zdobytą wiedzą 
i na większej swobodzie 
działania. Ponieważ oferujemy 
taką możliwość, staramy się 
to wyraźnie podkreślać  na 
każdym etapie rekrutacji. Ta 
możliwość jest jednocześnie 
wymogiem w stosunku do 
kandydatów, tak więc jest 
to weryfikacja obustronna.  

Kolejnym elementem, który 
pomaga nam w skutecznej 
rekrutacji, jest postawienie 
na długofalową współpracę 
z kilkoma agencjami rekru-
tacyjnymi. Są to firmy, które 
miały okazję przeprowadzić 
kilka rekrutacji do naszej firmy 
na przestrzeni ostatnich lat, 
co powoduje że znają dosyć 
dobrze naszą organizację oraz 
wielu pracowników. Dzięki 
temu czas rekrutacji niejedno-
krotnie skraca się, ponieważ 
nasz brief do agencji jest 
krótki, nie musimy przedsta-
wiać firmy i profilu stanowiska 
od podstaw. Również agencja 
na tym korzysta, ponieważ 
występuje w roli zaufanego 
„agenta” naszej firmy, który 
w sposób wiarygodny może 
opowiedzieć kandydatom 
o blaskach i cieniach 
pracy w naszej firmie. 

Dokładamy wszelkich starań, 
aby nasze rekrutacje przebie-
gały szybko i bez zbędnych 
opóźnień. Pomijając sytuacje, 

w których utrudnienia wyni-
kają z przyczyn niezależnych, 
takich jak np. zawieszenie 
rekrutacji na poziomie centrali, 
chwilowa niedostępność prze-
łożonego lub zmiana profilu 
stanowiska, staramy się aby 
rekrutacje miały pewien rytm. 

W czasach kryzysu dobrzy 
kandydaci rzadziej decydują 
się na zmianę pracy. Jeżeli uda 
się nam  przekonać ciekawego 
kandydata do spotkania 
z nami, staramy się to szybko 
i sprawnie zorganizować. 
Zdarza się, że skracamy etapy 
procesu rekrutacji, np na 
jednym spotkaniu jest obecny 
przełożony i osoba z działu 
HR. To pozwala również 
na szybsze „zbrief-owanie” 
kandydata – jaki jest zakres 
obowiązków na stanowisku, 
oczekiwania w stosunku do 
kandydatów, jakie możliwości 
oferuje firma, w jakich pro-
jektach można wziąć udział 
itp. Kandydaci mają również 
szansę od razu zadać pytania 
bezpośredniemu przełożone-
mu i ocenić, czy jest to osoba 
z którą by chcieli współpraco-
wać. Zdarza się również, że już 
na pierwszym etapie rekrutacji 
w rozmowie uczestniczy 
szef działu. Zazwyczaj jest to 
pozytywne zaskoczenie dla 
kandydatów, którzy dzięki 
temu mogą zadać jeszcze 
więcej pytań i poznać jeszcze 
szerszy kontekst stanowiska, 
niż gdyby rozmowe prowadził 
pracownik niższego szczebla.

Jeżeli uda się nam  
przekonać ciekawego 
kandydata do spotka-
nia z nami, staramy 
się to szybko i spraw-
nie zorganizować. 
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Podczas spotkań z kandydata-
mi staramy się zapewnić swo-
bodną, nieformalną atmosferę. 
Nie jesteśmy zwolennikami 
metod wywołujących stres 
u kandydatów, które rzekomo 
mają pomóc w weryfikacji 
ich przydatności pod kątem 
obejmowanego stanowiska. 
Naszym zdaniem otwarta 
rozmowa pozwala uzyskać 

dużo więcej informacji niż tzw 
stress interview. Stosujemy 
natomiast dosyć przewrotną 
metodę, która jednak przynosi 
dobre efekty. W momencie 
przedstawiania zakresu obo-
wiązków kandydatom, staramy 
się przedstawić nie tylko 
pozytywne aspekty pracy 
na danym stanowisku, ale 
również mocno podkreślamy 

negatywne aspekty. Dlacze-
go? Ponieważ chcemy, aby 
dołączyły do nas osoby, które 
potrafią myśleć i działać sa-
modzielnie, a nasze doświad-
czenia pokazują, że niestety 
nie wszyscy kandydaci wywo-
dzący się z dużych korporacji 
posiadają taką umiejętność.

Nasza firma w wielu obszarach 
nie oferuje tzw. gotowych 
rozwiązań i narzędzi, nato-
miast wymaga samodzielnego 

myślenia i umiejętności 
tworzenia własnego warsztatu 
pracy. Tak więc, opowiadanie 
kandydatom o tym, czego 
nie oferujemy pozwala nam 
sprawdzić, czy mamy do 
czynienia z kandydatem, dla 
którego jest to dobra czy też 
zła informacja, czy jest to oso-
ba gotowa do odejścia z tzw 
bezpiecznego i stabilnego 
środowiska pracy, w którym 
wszystkie procesy są wdro-
żone z poziomu Centrali, czy 
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tez jest to osoba chcąca się 
wykazać poprzez samodzielną 
pracę i gotowa do tworze-
nia własnych rozwiązań. 
Zazwyczaj taka weryfikacja 
przynosi dobre efekty i po-
zwala uniknąć rozczarować 
z obu stron po zatrudnieniu.

Na co jeszcze zwracamy uwa-
gę podczas rekrutacji? Tak jak 
w innych obszarach, tak i tutaj 
proste metody przynoszą 
najlepszy efekt. Jeżeli rekru-
tacja przedłuża się, z różnych 
przyczyn, wtedy staramy 
się podtrzymać na bieżąco 
kontakt z kandydatami, którzy 
wypadli dobrze ale jeszcze nie 
zostali ostatecznie zaakcepto-
wani. Do pomocy w rekrutacji 
angażujemy osoby z innych 
działów, nie związane bez-
pośrednio z rekrutacją. Np. 
podczas rekrutacji na stano-
wisko analityka sprzedaży, 
poprosiliśmy o pomoc osobę 
z IT w celu sprawdzenia umie-
jętności technicznych, znajo-
mości systemów IT które były 
wymagane na tym stanowisku 
oraz umiejętności stosowania 
zaawansowanych opcji MS 
Office. Ta metoda okazała 
się skuteczna, informację 
zwrotną na temat kandydata 
otrzymaliśmy „od ręki”. To 
pozwala nam zaoszczędzić 
na kosztach narzędzi rekruta-
cyjnych, które musielibyśmy 
kupić od firm zewnętrznych. 

W przypadku stanowisk, 
na których  są wymagane 

zdolności analityczne, wspo-
magamy się narzędziami 
zewnętrznymi, głównie 
testami SHL na zdolności 
numeryczne oraz dodatkowo 
– werbalne. Jeżeli kandydaci 
znają już swoje wyniki w te-
ście, z poprzednich rekrutacji, 
również je uznajemy. Przy 
czym – traktujemy je tylko 
i wyłącznie jako dodatkową 
informację – w kontekście 
informacji uzyskanych pod-
czas rozmów kwalifikacyjnych.  

Ponieważ korzystamy z oferty 
cenowej wynegocjowanej 
przez Grupę TGB, możemy 
kupować testy po preferen-
cyjnych warunkach. Opty-
malizujemy koszty również 
poprzez korzystanie głównie 
z ogłoszeń internetowych, 
na portalach pracy oraz 
we współpracy z firmami 
oferującymi pakiety ogłoszeń, 
również na tzw agregato-
rach. To pozwala nam na 
opublikowanie ogłoszenia na 
wielu portalach jednocześnie, 
w krótkim czasie i przy nie-
wielkim wewnętrznym nakła-
dzie pracy. Firmy te zazwyczaj 
na bieżąco monitorują ran-
kingi oglądalności portali 
internetowych, co pozwala na 
dobór najefektywniejszych 
w danym momencie miejsc 
publikacji ogłoszeń i najlepsze 
dotarcie do kandydatów. 

Staramy się również wykazać 
elastycznością na etapie skła-
dania oferty pracy. W miarę 

Jeżeli rekrutacja prze-
dłuża się, z różnych 
przyczyn, wtedy sta-
ramy się podtrzymać 
na bieżąco kontakt 
z kandydatami, któ-
rzy wypadli dobrze
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możliwości jesteśmy elastyczni 
co do terminu rozpoczęcia 
pracy, w przypadku długich 
okresów wypowiedzenia 
pozostajemy z kandydatami 
w kontakcie na bieżąco. 
Jeżeli kandydat odczuwa dużą 
niepewność przy zmianie 
pracy  i warunków zatrudnie-
nia na mniej stabilne na po-
czątku, oferujemy możliwość 
wcześniejszego podpisania 
umowy o pracę. To daje kan-
dydatom większe poczucie 
bezpieczeństwa niż wtedy, 
gdy mają podpisany tylko list 
intencyjny. Wszystkie warunki 
zatrudnienia przedstawiamy 
kandydatom w formie pisem-
nej, w postaci szczegółowego 
listu intencyjnego. Niejed-
nokrotnie wręczamy ofertę 

pracy osobiście, podczas 
bezpośredniego spotkania, 
aby mieć możliwość omówie-
nia szczegółowych warunków 
i odpowiedzenia na ewen-
tualne pytania. Dzięki temu 
unikamy „niespodzianek”,a 
jednocześnie dotrzymujemy 
obietnic, jeżeli np pracowni-
kowi została obiecana w liście 
intencyjnym podwyżka wy-
nagrodzenia po zakończeniu 
okresu próbnego, dotrzy-
mujemy ustaleń.   To samo 
dotyczy pozostałych warun-
ków w liście intencyjnym.

Jeżeli zakończenie współpracy 
z obecnym pracodawcą 
nowego pracownika wymaga 
trochę czasu – np wyrejestro-
wania działalności gospodar-
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Monika Konopka
HR Manager w firmie TATA Global 

Beverages Polska 

Pracuje w firmie od ponad 3 lat. 

Odpowiada za całość procesów HR 

w stuosobowym oddziale firmy 

w Polsce,w tym 70-osobowy dział 

sprzedaży. Wcześniej pracowała przez 7 

lat w firmie Danone, w której ostatnio 

pełniła funkcję HR business partnera 

dedykowanego do działu Sprzedaży. 

W obecnej firmie odpowiada za 

wsparcie HR dla wszystkich działów 

(marketing, sprzedaż, finanse, logistyka, 

planowanie) oraz za wdrażanie narzędzi 

i standardów HR Grupy.

czej lub zachowania poufności 
do momentu zakomunikowa-
nia decyzji pracownika w jego 
obecnej firmie, bierzemy pod 
uwagę te okoliczności.  Wyka-
zujemy tu dużą elastyczność, 
co jest szczególnie ważne 
w przypadku stanowisk me-
nedżerskich. Jeżeli pracownik 
potrzebuje czasu na ustalenie 
warunków odejścia z obec-
nym pracodawcą, i jest to 
kandydat na którym nam za-
leży – dajemy mu czas. Zdarza 
się, że pracownik rekrutowany 
np. w okresie wakacyjnym, 
ma już zaplanowany urlop 
lub prosi o taką możliwość. 
Zazwyczaj wyrażamy na to 
zgodę, oczywiście w uzgod-
nieniu z bezpośrednim 

przełożonym i z odpowiednim 
wyprzedzeniem czasowym.

Jak widać, wyżej wymienio-
ne działania nie wiążą się 
z dużym kosztem, natomiast 
wymagają dbałości o każdy 
szczegół podczas budowania 
relacji  z kandydatem a póź-
niej, nowo zatrudnianą osobę. 
Pracodawca może wiele 
uzyskać niewielkim nakładem 
pracy, aby zbudować dobre 
wrażenie i zachęcić kandydata 
do podjęcia zatrudnienia. 
W tym przypadku sprawdza 
się zasada, która mówi że 
biznes opiera się w dużej 
mierze na relacjach mię-
dzyludzkich. W przypadku 
rekrutacji, również tak jest.
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W jaki sposób możemy 
wykorzystać trendy 
 w szkoleniach i rozwoju pracowników  
 w strategii rekrutacyjnej

Wywiad z Anną Simioni, Unicredit

Trendy
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Czy istnieje związek pomię-
dzy stopniem zaawansowania 
praktyk w obszarze szkoleń 
i rozwoju a zdolnością firmy 
do pozyskiwania i retencji ta-
lentów?

Oczywiście, istnieje związek 
pomiędzy tymi procesami. 
Zdolność firmy do tworzenia 
warunków sprzyjających 
rozwojowi jest jednym 
z głównych czynników wpły-
wających na zaangażowanie 
pracowników. Każdy z nas 
posiada bowiem wewnętrzną 
potrzebę samorealizacji. 

Rola funkcji szkoleniowo-roz-
wojowej w organizacji wzrasta. 
Jakie są najważniejsze trendy 
w tym obszarze?

Przez lata spotykałam się 
z dość powszechną opinia, że 
praca i osiąganie wyników 
biznesowych są rozłączne 
od kształcenia. Pierwsze 
odnosiły się do środowiska 
czysto zawodowego, zaś 
drugie łączono z warsztatami, 
kursami, studiami – edukacja 
realizowana poza biurem. 
Współczesne badania poka-
zują, że takie myślenie jest 
błędne i ze najwięcej uczymy 
się właśnie podczas pracy 
i praktyki zawodowej.  Dlate-
go tez, obecnie planując dzia-
łania szkoleniowo-rozwojowe, 
firmy coraz większy nacisk 
kładą na zintegrowane pro-
gramy kształcenia. Łączą one 
rotacje pomiędzy stanowi-

skami i działami biznesowymi, 
warsztaty oraz co najważniej-
sze, narzędzia wspierające 
budowanie samoświado-
mości pracowników. 

W jaki sposób  możemy zi-
dentyfikować pracowników 
o wysokim potencjale rozwo-
jowym? 

Punktem wyjścia, jest stwo-
rzenie takich warunków, 
w których to pracownicy 
sami mogą zgłaszać się do 
programów rozwojowych. 
Bezpośrednia aplikacja 
pokazuje ich motywacje oraz 
odpowiedzialność za rozwój 
kariery. Kolejnym elementem 
jest ocena umiejętności 
specjalistycznych i języko-
wych, ważnych dla danego 
obszaru biznesowego. Final-
nie, biorąc pod uwagę coraz 
większe zmiany zachodzące 
w gospodarce, należy zwrócić 
uwagę na zdolność uczelnia 
się i adaptacji pracowników. 
Ci najlepsi, zazwyczaj traktują 
zmiany i nieoczekiwane sytu-
acje jako cos pozytywnego, 
okazje do  sprawdzenia się 
i aplikacji wcześniej zdoby-
tych doświadczeń w zupełnie 
inny, innowacyjny sposób.

Czy takie działania możemy 
wykorzystać również w strate-
gii rekrutacyjnej?

Zasady identyfikowania 
talentów wewnątrz i na 
zewnątrz organizacji powinny 

W UniCredit definiu-
jemy talenty jako 
pracowników o naj-
większej zdolności 
do uczenia się.

53



być spójne. Zarówno strate-
gia rekrutacji jak i strategia 
rozwoju kluczowych pracow-
ników muszą uwzględniać 
takie aspekty jak: wartości 
organizacji, model kompeten-
cyjny oraz długoterminową 
strategię biznesową firmy. 
W UniCredit osoby odpowie-
dzialne za obszar zarządzania 
talentami, aktywnie uczest-
niczą w procesach rekruta-
cyjnych. Takie rozwiązanie 
umożliwia nam na tworzenie 
spójnej i solidnej jakościo-
wo, puli sukcesorów dla 
najważniejszych stanowisk.

Które narzędzia rekrutacji są 
bardziej efektywne w ocenie 
studentów, a które w przypad-
ku profesjonalistów?

W przypadku profesjo-
nalistów najważniejsze są 

wcześniejsze doświadczenia 
zawodowe. Dlatego duże 
znaczenie podczas rekrutacji 
w tej grupie mają referencje, 
połączone z dokładną analizą 
ścieżki rozwoju zawodowego. 
Należy jednak zwrócić uwagę, 
iż efektywność pracownika 
i jego minione osiągnięcia 
mogą być uwarunkowane 
specyfiką danej firmy, branży, 
oraz ich kultury. Dlatego też, 
rozmawiając z kandydatami, 
prócz kompetencji czysto 
biznesowych, sprawdzamy 
również wrażliwość aplikują-
cych w stosunku do wartości 
i kultury organizacyjnej naszej 
firmy. Ten aspekt jest kluczo-
wy, także gdy bierzemy pod 
uwagę najmłodszych kan-
dydatów, nie posiadających 
bogatego doświadczenia 
zawodowego.  Dlatego 
tez blisko 40% stanowisk 

Trendy
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absolwenckich w UniCredit 
obejmowanych  jest przez 
osoby, które wcześniej odbyły 
praktykę w naszej firmie. 

Jaka jest rola HR w zarządza-
niu talentami?

Dział HR powinien wspierać 
procesy zarządzania talentami, 
biorąc odpowiedzialność 
za tworzenie standardów 
oceny pracowników, plano-
wanie potrzeb personalnych 
i sukcesji. Umożliwiać zarzą-
dzanie talentami w spójny 
i systematyczny sposób, 
mogący być aplikowalnym 
do rożnych obszarów biz-
nesowych. Słowem, rola HR 
polega na wyposażeniu kadry 
menedżerskiej, w narzędzia 
wspierające identyfikację 
i rozwój talentów. Warto tutaj 
zaznaczyć, iż bardzo podobne 
odczucia mają sami zaintere-
sowani, identyfikując bezpo-
średnich przełożonych jako 
osoby mające główny wpływ 
na kształtowanie ich karier.

Jakie są największe wyzwanie 
w zarządzaniu talentami?

Zarządzanie talentami samo 
w sobie – ze wszystkimi jego 
elementami od pozyskiwania, 
poprzez utrzymanie po 
budowanie zaangażowania. 
Dzisiejsza gospodarka staje 
się coraz bardziej otwarta, 
tworząc wiele możliwości dla 
najlepszych. Takie osoby mają 
obecnie stosunkowo duża 

łatwość w zmianie branży, 
czy rynku, co przekłada się 
na wzrost konkurencji po-
między pracodawcami oraz 
zwiększanie oczekiwań po 
stronie samych kandydatów. 
Wyzwaniem dla między-
narodowych organizacji 
- takich jak UniCredit – jest 
znalezienie odpowiedniego 
sposobu w zarzadzaniu tak 
wymagającą grupą pracow-
ników, która dodatkowo staje 
się coraz bardziej zróżnico-
wana  kulturowo i wiekowo. 

Anna Simioni 
Head of UniCredit Corporate Learning 

oraz  prezes UniManagement 

Przed rozpoczęciem pracy w Grupie 

UniCredit doświadczenia zawodowe 

zdobywała w branży konsultingowej 

we Włoszech, Francji i USA. Ukończyła 

Bocconi University oraz University of 

Michigan Business School.
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Komentarz:
Ewa Gugała

Image Development Coor-
dinator, Start People

Możemy z dużym przeko-
naniem powiedzieć, że tak. 
Przyczyny możemy dopatry-
wać się w trwającej recesji 
gospodarczej, która obejmuje 
rynki światowe. Jeżeli zaś 
chodzi o samą Polskę, to 
według Komisji Europejskiej 
nasz PKB w 2013 roku będzie 
niższy od PKB z 2012 o 0,1% 
i ma wynosić 2,6%. Taka 
prognoza oznacza, że na 
rynku pracy nie możemy 
spodziewać się zbyt wielkich 
zmian. Co jednak warto pod-
kreślić, kryzys na rynku pracy 
może wynikać nie tylko ze złej 
kondycji przedsiębiorstw, ale 

także z zapobiegliwości osób 
zarządzających. Pracodawcy 
nauczeni doświadczeniem 
z poprzedniej nagłej walki 
z kryzysem gospodarczym, 
kierują się w stronę elastycz-
nych form zatrudnienia. Ma to 
na celu zapewnienie swojej 
firmie i pozostałym pracow-
nikom jak największej szansy 
przetrwania kolejnej fali 
kryzysu. Powściągliwość po-
jawia się również po stronie 
pracowników, którzy obawiają 
się zmieniać pracę, ponieważ 
często w sytuacji zwolnień 
firma rozstaje się z pracow-
nikami o najkrótszym stażu. 

Czy będziemy mieli do czynienia z kryzysem 
na rynku pracy w 2012 r.?

Komentarze
eksperckie
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Czy będziemy mieli do czynienia z kryzysem 
na rynku pracy w 2012 r.?

Komentarz:
Anna Maludzińska

EMEA Staffing, Motorola 
Solutions

Odnosząc się do kryzysu na 
rynku pracy trudno jest ge-
neralizować i prognozy tutaj 
mogą być zarówno pesymi-
styczne, jak i optymistyczne. 
Zależy to przede wszystkim 
od branży oraz lokalizacji. 
W pewnych przypadkach, jak 
np. sektorze usług czy trans-
porcie i logistyce nie należy 
mówić o kryzysie, a wręcz 

wzroście. Również prognozy 
odnośnie sektoru outsourcin-
gu wydają się optymistyczne 

– jest on najprężniej rozwija-
jącym się w Polsce. Dlatego 
też, pomimo ogólnej trudnej 
sytuacji na rynku, należy 
pamiętać, że mogą się tu 
pojawiać pozytywne wyjątki.
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Komentarz:
Magdalena Kobylańska

Starszy Konsultant w Advisory 
Group TEST Human Resources

Eksperci przewidują, że 
obecna dekoniunktura 
potrwa do trzeciego kwar-
tału 2013 r. Tymczasem 
przedsiębiorcy, doświadczeni 
kryzysem sprzed 3 lat lub 
z powodu bieżących kłopo-
tów finansowych, znacznie 
ograniczają lub zamrażają 
swoje inwestycje. Taki stan 
rzeczy ma przełożenie na 
ograniczenie powstawania 
nowych miejsc pracy, co bez 
wątpienia wpłynie na poziom 
bezrobocia w przyszłym roku. 
Szacowana stopa bezrobocia  
na koniec grudnia 2012 r. to 
13,3 proc. W 2013 r. bezrobo-
cie wzrośnie do 13,6 proc. 

Realna redukcja wakatów 
w gospodarce jest większa 
niż w 2012 roku w związku 
z kłopotami finansowymi 
poszczególnych przedsię-
biorstw, jednak nie przewi-
duje się fali zwolnień w skali 
ogólnokrajowej. Ekonomiści 
liczą na to, że podobnie jak 
podczas kryzysu 3-4 lat temu, 
polski rynek pracy i teraz 
poradzi sobie ze spowol-
nieniem gospodarczym. 

Działania większości właści-
cieli firm będą raczej zacho-
wawcze i ukierunkowane na 
redukcję kosztów. Przewiduje 
się jednak, że przeważająca 
część pracodawców nie 
będzie szukała oszczędności 
w likwidacji etatów. Można się 
natomiast spodziewać niższe-
go niż w zeszłym roku wzro-
stu płac. W ciągu najbliższych 
kilku miesięcy wzrost wyna-
grodzeń wyniesie ok. 3 proc.

Biorąc pod uwagę, że inflacja 
w 2013 roku jest prognozo-
wana na poziomie 3 proc., 
realnie te wynagrodzenia 
pozostaną na tym samym 
poziomie co w roku 2012.

Dla osób poszukujących 
pracy powyższa sytuacja 
oznacza, iż wzrośnie konku-
rencja na rynku pracy, a co za 
tym idzie trudniej też będzie 
wynegocjować dla siebie 
atrakcyjne warunki zatrudnie-
nia u nowego pracodawcy.
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HR partnerem 
dla biznesu

biznes partnerem 

dla HR

w budowaniu 
wizerunku pracodawcy

foto: Kriss Szkurlatow
ski; 12fram

es.eu
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Coraz więcej praco-
dawców dostrzega 
konieczność budo-
wania swojej marki

Kilka ostatnich lat przyniosło 
ogromne zmiany w procesie 
budowania marki pracodaw-
cy. Jeszcze nie tak dawno 
employer branding kojarzony 
był głównie z największymi 
graczami na rynku pracy. 
Obserwując portale rekruta-
cyjne, analizując obecność 
pracodawców na targach 
pracy i na wydarzeniach 
o tematyce poświęconej 
karierze można zauważyć, że 
cieszą się one popularnością 
wśród coraz większej liczby 
firm i już nie tylko wśród 
tych największych. Coraz 
więcej organizacji dostrzega 
konieczność budowania 
swojej marki pracodawcy, 
wykorzystując do tego 
celu przemyślane strategie 
i narzędzia marketingowe. 

Najczęściej spotykanym roz-
wiązaniem jest takie, w któ-
rym to odpowiedzialność 
za działania mające na celu 
promowanie marki praco-
dawcy spoczywa na dziale 
HR. Coraz więcej firm tworzy 
jednak w swoich strukturach 
stanowiska lub zespoły dedy-
kowane do obszaru employer 
branding. Ma to bardzo dużo 
zalet, ponieważ powołanie 
dedykowanej komórki skut-
kuje tym, że nasze działania 
wizerunkowe mogą być 

prowadzone w bardzo spójny 
i konsekwentny sposób. 
Zespół działa w oparciu o zde-
finiowaną wcześniej strategię 
i może w pełni skupić się na 
działaniach wizerunkowych, 
nie traktując ich marginalnie. 
Rolą zespołu zajmującego się 
employer brandingiem jest 
zaproszenie do współpracy 
również ekspertów z obszaru 
PR, Marketingu i bardziej ca-
łościowe spojrzenie na wize-
runek firmy jako pracodawcy. 
Często jest to trudniejsze do 
osiągnięcia, gdy employer 
branding jest jedynie po-
bocznym lub dodatkowym 
tematem realizowanym przez 
dział Personalny czy dział PR.

HR Partnerem dla 
biznesu, biznes 
partnerem dla HR

Myślę, że nie trzeba długo 
przekonywać, że warto 
zapraszać osoby z biznesu 
do udziału w inicjatywach 
HR-owych. Czasem jednak 
jest to zadanie dość trudne ze 
względu na zaangażowanie 
tych osób w kluczowe projek-
ty biznesowe i brak czasu na 
działania nie związane bez-
pośrednio z obszarem pracy 
danej osoby. Jest pewien 
argument, o którym należy 
pamiętać w takich sytuacjach. 
Każdy potencjalny kandydat 
może być naszym potencjal-
nym klientem i  vice versa. 
Warto mieć to na uwadze 
opracowując naszą strategię 

Każdy potencjalny 
kandydat może być 
naszym potencjal-
nym klientem i  vice 
versa. 
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dotyczącą działań wizerun-
kowych. Pamiętajmy o tym, 
że to w jaki sposób kandydat 
zostanie potraktowany przez 
naszą firmę w procesie 
rekrutacji może mieć wpływ 
na jego ogólną opinię, jaką 
zbuduje sobie o naszej firmie. 
Znaczenie mogą tu mieć 
bardzo z pozoru mało istotne 
elementy, jak czas ocze-
kiwania na odpowiedź ze 
strony pracodawcy, przebieg 
rozmowy rekrutacyjnej, spo-
sób prezentacji firmy i wiele 
innych. Identyczny mecha-
nizm działa w drugą stronę. 
Wolimy być klientem takiej 
firmy, w której pracownicy są 
uśmiechnięci, zaangażowani, 
lubią swoją pracę i wykonują 
ją w odpowiednich warun-
kach i posiadając niezbędne 
narzędzia. Patrząc chociażby 
na przykład firmy handlowej, 

chętniej wrócimy do miej-
sca, w którym spotkaliśmy 
życzliwych i przyjaźnie 
nastawionych pracowników. 

Osoba będąca klientem 
firmy ma okazję poznać firmę 
w wielu sytuacjach, np. gdy 
oczekiwała profesjonalnego 
doradztwa ze strony jej pra-
cownika, gdy uczestniczyła 
w procesie składania rekla-
macji, gdy wykonała telefon 
do firmy, aby zadać pytanie 
o dostępność  asortymentu. 
Jeśli w każdej z takich sytuacji 
poziom obsługi Klienta był na 
wysokim poziomie, z pewno-
ścią osoba ta chętnie dołączy-
łaby do naszej firmy również 
jako jej pracownik. Z kolei 
jeśli spotkała się z brakiem 
zainteresowania ze strony 
organizacji, niekompetencją 
zatrudnionych w niej osób, 
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trudnością w rozwiązaniu 
reklamacji, wpłynie to na jej 
opinie. Gdy na portalu osoba 
ta zobaczy ogłoszenie rekru-
tacyjne tego pracodawcy, 
pamiętając swoje przeszłe do-
świadczenia,  z pewnością się 
nim nie zainteresuje. Koniecz-
na jest więc stała współpraca 
pomiędzy HR-em a biznesem. 
Każdy pracownik firmy jest jej 
wizytówką i ambasadorem 
we wszystkich  obszarach. 
Jest nim zarówno rekruter na 
każdym etapie rekrutacji, jak 
i pracownik obsługi klienta, 
którego na swojej drodze 
spotka w naszej firmie klient 
lub kandydat. Pamiętajmy 
więc, że współpraca całej 
organizacji może okazać 
się kluczem do sukcesu, 
ponieważ biznes reprezen-
tują wszyscy pracownicy.

Od Klienta do Pra-
cownika i od Pra-
cownika do Klienta

Myślę, że próba zachęcenia 
kandydata do podjęcia pracy 
w naszej firmie może być 
w jakiś sposób porównana do 
oferty handlowej. W sytuacji 
zatrudnienia dochodzi  do 
wymiany dóbr posiadanych 
przez kandydata i firmę. Firma 
chce zachęcić kandydata 
swoją ofertą, a kandydat ma 
do zaoferowania w zamian 
swoje kompetencje, swoją 
wiedzę i swój czas. Chcąc 
„sprzedać się” jako praco-
dawca należy oczywiście 
przekonać kandydata atrak-
cyjnym zakresem obowiąz-
ków, konkurencyjną ofertą 
pozapłacowych benefitów 
i nieograniczonymi możli-

Projektowanie finan-
sowych systemów 
motywacyjnych to 
tylko jedna strona 
medalu, która już 
nie wystarcza, aby 
utrzymać najlep-
szych. 
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wościami rozwoju, ale należy 
pamiętać, że warto „sprzedać” 
również prowadzony przez 
nas biznes. Przygotowując  
ofertę skierowaną do kan-
dydatów nie powinniśmy 
skupiać się wyłącznie na treści 
dotyczącej tego, jak szeroko 
zakrojone działania prowadzi 
dział HR. Warto pokazać kan-
dydatowi  co i w jaki sposób 
robimy jako firma i że to jest 
powód, aby do nas dołączyć. 
Mam tu na myśli przekonanie 
kandydata, aby chciał tworzyć 
ten biznes, bo jest on sam 
w sobie ciekawy.  Istotne jest 
znalezienie odpowiedniego 
sposobu przekazu, aby był 
on atrakcyjny dla kandydata. 
W dobie Internetu i łatwego 
dostępu do informacji, ko-
munikaty, które kierujemy do 
potencjalnych pracowników 
muszą stanowić esencję 
najistotniejszych informacji 
i co więcej muszą wyróżniać 
się na tle ogromu innych 
szeroko dostępnych ofert. 
Nie chodzi więc o tworzenie 
obszernych opisów doty-
czących profilu działalności 
firmy na stronie kariery, a o 
na przykład łączenie inicjatyw 
podejmowanych przez działy 
biznesowe z inicjatywami 
employer brandingowymi. 

Kilka przykładów 
– jak można to reali-
zować?

Budowanie marki praco-
dawcy nie zawsze musi się 
wiązać z tworzeniem nowych 
kampanii skierowanych do 
kandydata i wymyślaniem 
działań, które będzie można 
promować, aby przyciągnąć 
do firmy potencjalnych pra-
cowników. Warto przyjrzeć się 
bliżej temu, co w naszej firmie 
już funkcjonuje i zastanowić 
się, w jaki sposób można 
to wykorzystać również 
w działaniach employer 
brandingowych. Wiele firm 
czasem może nie do końca 
potrzebnie inicjuje pewne 
działania, tworzy i opisuje na 
swojej stronie internetowej 
obszerne programy rozwojo-
we po to, aby móc tworzyć 
w ten sposób swoją markę 
i przyciągnąć do firmy jeszcze 
więcej potencjalnych kandy-
datów. Oczywiście nie mówię, 
że należy zupełnie z tego 
zrezygnować.  Często jednak 
dużo bardzo ciekawych inicja-
tyw już się w naszym biznesie 
dzieje. Jeśli firma jest zaan-
gażowana w jakiś ciekawy, 
rozpoznawalny projekt należy 
to wykorzystać! I wykorzystać 
nie tylko do celu typowo 
marketingowego, ale również 
do promowania swojej marki 
jako pracodawcy. Dzięki temu 
wartość takiej inicjatywy 
będzie jeszcze większa. Posłu-
żę się tu przykładem, w jaki 

Trendy

Warto przyjrzeć się 
bliżej temu, co w na-
szej firmie już funk-
cjonuje i [...] w jaki 
sposób można to 
wykorzystać w dzia-
łaniach employer  
brandingowych.
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sposób wykorzystaliśmy to 
w praktyce w mojej firmie. 
MAKRO jest sponsorem 
popularnego programu 
MasterChef. Niezwykle po-
pularne stało się hasło „Oddaj 
fartucha”, które już chyba 
każdy kojarzy z tym właśnie 
programem. W naszej firmie 
w związku z byciem spon-
sorem programu pojawiło 
się bardzo dużo inicjatyw 
promujących asortyment 
wykorzystywany w progra-
mie MasterChef. Pomyśleliśmy 
sobie, dlaczego HR miałby 
również z tego nie skorzystać. 
Wybierając się na studenckie 
targi pracy kupiliśmy fartuchy 
z napisem „Załóż fartucha – 
dołącz do MAKRO”. Aby otrzy-
mać fartuch, uczestnik targów 

musiał udzielić odpowiedzi 
na pytanie, jaki popularny 
program telewizyjny jest 
sponsorowany przez naszą 
firmę. Niemal każdy znał na 
nie odpowiedź i stawał się 
zadowolonym posiadaczem 
fartucha. Zachęcam do wyko-
rzystywania takich inicjatyw 
i promowania marki praco-
dawcy w taki właśnie sposób. 

Przedstawiciele zespołu 
HR biorąc udział w targach 
pracy, często zapraszają do 
wspólnego uczestnictwa 
również osoby z innych 
działów, zwiększając tym 
samym szanse kandyda-
tów na szersze poznanie 
działalności firmy. Z drugiej 
strony, na pewno często nie 

1
 Źródło: http://www.kariera.com.pl/Twoja-Kariera/Co-slychac-w-branzy/2011-05/Pracodawca-na-Facebooku-zle-widziany

Zakładka kariera jako podzakładka profilu ogólnego firmy. 
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zdarzają się sytuacje, gdy na 
wydarzenie branżowe, targi 
branżowe zapraszany jest 
reprezentant HR-u. A szkoda, 
bo przecież w takich wyda-
rzeniach uczestniczą zarówno 
klienci, jak i inne firmy z naszej 
branży, które przecież mogą 
zatrudniać osoby o podob-
nym profilu, jak nasza firma, 
a co za tym idzie osoby te 
mogą być również naszymi 
potencjalnymi kandydatami.

Facebook – być czy 
nie być?

Wiele firm decyduje się na 
prowadzenie swojego fanpa-
ge’a na facebooku poświęca-
jąc go karierze (dodatkowo, 
oprócz ogólnego profilu 
firmy). Takie rozwiązanie 

wiąże się z pewnym ryzy-
kiem. Z obserwacji można 
wywnioskować, że ogólny 
fanpage firmowy cieszy się 
bardzo dużą popularnością 
zaś fanpage poświęcony 
karierze niekoniecznie. 
Problem mogą mieć z tym 
zwłaszcza firmy mniej rozpo-
znawalne, którym trudniej jest 
wypromować swój fanpage. 

Co więcej, jak podaje raport 
Communicating with Talent 
20101 opracowany przez firmę 
Uniwersum, facebook nie jest 
odpowiednim miejscem za 
pośrednictwem, którego mło-
dzi ludzie chcieliby wchodzić 
w interakcje z pracodawcą. 
Jest to portal, który ma służyć 
rozrywce i jest skierowany do 
komunikacji ze znajomymi. 

Informacje o aktualnych ciekawych ofertach pracy
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Użytkownicy umieszczają tam 
zdjęcia z nieformalnych sytu-
acji, komentują posty o różnej 
tematyce i nie chcieliby, aby 
potencjalny czy aktualny 
pracodawca oglądał ich profil. 
Nie oznacza to, że należy omi-
jać facebook szerokim łukiem. 
Możemy być tam obecni, ale 
musimy pamiętać o tym, że 
celem tej obecności nie po-
winna być rekrutacja. To jest 
miejsce gdzie kandydat może 
nas poznać, nawiązać z nami 
interakcję poprzez udział 
w organizowanych przez nas 
konkursach, ale niekoniecznie 

powinniśmy wykorzystywać 
ten kanał do kontakto-
wania się z kandydatami 
w sprawie ofert pracy. Na 
to jest miejsce na portalach 
dedykowanych do tego celu 
jak Linkedin czy Golden Line.

Myślę, że działaniem 
najbardziej optymalnym 
jest połączenie naszych 
ogólnofirmowych działań 
na facebooku i tworzenie 
wspólnego fanpage’a. Firma 
MAKRO prowadzi cieszący się 
bardzo dużą popularnością 
fanpage, a liczba jego fanów 

Wszystkie posty publikowane są zarówno na wallu, gdzie docierają do większej liczby odbiorców, 
jak i w zakładce kariera, do której w łatwy sposób mogą dotrzeć osoby zainteresowane pracą 
w naszej firmie.
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 Małgorzata Boguska-Kuca
Koordynator ds. Rekrutacji i Wizerunku 

Pracodawcy, Makro Cash&Carry

wzrasta z tygodnia na tydzień. 
Nie chcieliśmy prowadzić 
odrębnego fanpage’a po-
święconego karierze również 
dlatego, że trudno byłoby 
utrzymać regularność wpisów 
i atrakcyjność, w przypadku 
gdyby był on zawężony tylko 
do tematów związanych 
z pracą. W związku z czym 
na już istniejącym fanpage’u 
stworzyliśmy dodatkową 
zakładkę Kariera. Wszystkie 
postu umieszczane są 
zarówno na ogólnym wallu, 
jak i w zakładce Kariera, dla 
osób, które chciałyby móc 
szybko dotrzeć bezpośrednio 
do treści związanych z pracą 
w naszej firmie. Z kolei 
kandydaci odwiedzający nas 
na facebooku dowiadują 
się o wielu ciekawych i in-
nowacyjnych inicjatywach 
podejmowanych przez firmę.

Podsumowanie

Gdyby zadano mi pytanie 
w jakim kierunku będzie 
zmierzał employer branding, 
ten artykuł z pewnością byłby 
na nie odpowiedzią. Biorąc 
pod uwagę również kontekst 
rynkowy i widmo kolejnej fali 
kryzysu gospodarczego, jest 
to z całą pewnością kierunek 
właściwy. Firmy skupią się 
na poszukiwaniu rozwiązań, 
które będą maksymalizowały 
ich wyniki i minimalizowały 
wydatki.  Działy HR w sytuacji 
ograniczonego budżetu 
na działania wizerunkowe 

mogą szukać oszczędności 
i korzystać z rozwiązań po-
dejmowanych przez biznes. 
Współpraca całej organizacji 
i podchodzenie całościowo 
do podejmowanych przez 
firmę działań promocyjnych 
z pewnością przyniesie firmie 
korzyści wizerunkowe, jak 
i spore oszczędności finan-
sowe. Oczywiście w łączeniu 
komunikacji rekrutacyjnej do 
naszych klientów i odwrotnie 
musimy mieć cały czas na 
uwadze nadrzędny cel, jaki 
chcemy osiągnąć. Działania 
rekrutacyjne skierowane do 
klientów nie mogą być za 
bardzo agresywne, ponieważ 
są działaniami drugorzęd-
nymi. Nie zapominajmy 
więc o złotym środku.
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Ankiety badania zaangażowania pracow-
ników są coraz częściej standardem nie 
tylko w międzynarodowych korporacjach

LG Display 
wychowuje ekspertów



Jak oni to robią?

I WSTĘP

Pytanie o to jak zostać 
ekspretem powinno być 
zawsze poprzedzone czy 
zostać ekspertem. Pytanie 
z pozoru retoryczne, jednak 
wcale nie oczywiste z punktu 
widzenia organizacji. Szcze-
gólnie na początku swojego 
istnienia firma musi podjąć 
strategiczną decyzję czy 
inwestować w drogie i trudne 
poszukiwania wysoko wyspe-
cjalizowanych pracowników 
czy inwestować w długo-
dystansowy i przynajmniej 
równie drogi rozwój osób na 
początku drogi zawodowej.

LG Display założyła swój od-
dział w Polsce, w Biskupicach 
Podgórnych w 2005 roku. Do 
tej pory fabryki produkujące 
moduły znajdowały się jedy-
nie w Korei i Chinach, a cała 
organizacja była na wskroś 
koreańska. Masowa produkcja 
wystartowała niecałe dwa 
lata później, a firma od 
początku istnienia zmagała 
się z pytaniem, czy talenty 
„upolować” czy „wychować”.

Dylematy  te dotyczyły 
przede wszystkim stanowisk 
inżynierskich. Większość 
trudnych rekrutacji dotyczyła 
osób z wykształceniem 
technicznym, które miały 
pracować na produkcji 
lub w dziale rozwoju. LG 
Display postawiło na rozwój 
swoich pracowników.

II KIM JEST EKSPERT

Branża wyświetlaczy jest 
bardzo homogoniczna. Pra-
wie dwie trzecie całego rynku 
zajmują dwie firmy – jedną 
z nich jest LG Display. Aby 
utrzymać tak wysoką pozycję 
i być w stanie podjąć walkę 
z największym rywalem 
trzeba mieć pracowników 
najwyżej jakości. Według 
badań Karla Andera Ericssona 
potrzeba dziesięcu tysięcy 
godzin ćwiczeń, by stać się 
ekspertem w danej dziedzinie. 
To bardzo utrudnia zatrudnie-
nie prawdziwego specjalisty 
w branży wyświetlaczy, po-
nieważ w całej Europie są tyl-
ko dwie fabryki, gdzie można 
by ćwiczyć  „10 000 godzin”.

Współczesna konkurencja 
wymaga niezwykłej ela-
styczności od firm chcących 
utrzymać się na szczycie. 
Zarządzanie przez zmianę 
jest jedną z podstawowych 
wartości LG Display i po-
szukiwani są pracownicy, 
którzy nie mają problemu 
z przystosowaniem się do 
nowych sytuacji. Łatwiej 
adaptują się do zmian osoby 
zaraz po studiach, które nie 
mają jeszcze jasno okre-
ślonej ścieżki zawodowej. 
Szczególnie podatne jest na 
to pokolenie Y, które wręcz 
czeka na „poprowadzenie za 
rękę”.  Zatrudnianie młodych 
osób zwiększa elastyczność 
fabryki, a tym samym daje 

Kompetencja uni-
wersalność, tak 
bardzo potrzebna 
w dzisiejszych cza-
sach, jest łatwiejsza 
do nabycia jeżeli 
kształtuje się ją od 
samego początku 
pracy
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przewagę konkurencyjną. 
Dodatkowo częste zmiany, 
również w sensie poziomych 
ścieżek kariery, dają możliwość 
wykształcenia pracowników 
uniwersalnych. Kompetencja 
uniwersalność, tak bardzo 
potrzebna w dzisiejszych 
czasach, jest łatwiejsza do na-
bycia jeżeli kształtuje się ją od 
samego początku pracy, takie 
przynajmniej są doświad-
czenia LG Display Poland.

W azjatyckiej kulturze często 
pojawia się koncepcja 
zatrudnienia na całe życie. 
O ile dla nas europejczyków 
jest to nieżyciowe podejście, 
o tyle silne związanie z firmą 
i poczucie odpowiedzialności 
za jej losy przekłada się 

bezpośrednio na wyniki. To 
poczucie związania z firmą 
łatwiej jest uzyskać w przy-
padku osób, które wycho-
wuje się od samego startu, 
które nie mają porównania 
i traktują pracę i kolegów po 
części jako swój drugi dom. 
LG Display przykłada bardzo 
dużą wagę do wykształcenia 
wśród pracowników poczucia 
jedności i współodpowie-
dzialności poprzez wyjazdy 
integrujące, wspólne wyjścia, 
kluby nieformalne czy grupy 
zadaniowe. Inwestycja w po-
czuje współwłasności nie 
tylko zwiększa efektywność 
pracy, ale również pozwala 
zmniejszyć poziom rotacji, 
który jest zabójczy dla stra-

Jak oni to robią?

Wykres przepracowanych w LG Display lat do zysku płynącego z posiadania pracownika. Wykres nie 

uwzględnia wahań związanych z cyklem pracowniczym i poziomem zaangażowania w czasie.
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tegii powolnego budowania 
specjalistów w organizacji.

Ekspertem nazywamy kogoś, 
kto jest w stanie w sposób 
efektywny i potarzalny osiągać 
wysokie wyniki w pracy. Aby 
utrzymać takie wyniki w LG 
Display należy także charakte-
ryzować się uniwersalnością, 
wysoką elastycznością w po-
dejściu do obowiązków i silnym 
poczuciem odpowiedzialności 
za wyniki zespołu. Są to cechy, 
których nie można oczekiwać 
po kimś od razu, muszą być 
wypracowane w toku współ-
pracy. Od eksperta z zewnątrz 
z kolei oczekujemy bardzo 
szybkiego wejścia w struktury 
firmy, co nie jest możliwe do 
pogodzenia z wyznawanymi 
przez firmę wartościami. 

Dobrze to widać, jeżeli 
spojrzymy na wykres, który 
obrazuje, po jakim czasie 
pracownik zyskuje w LG Display 
pełną efektywność przyno-
sząc zyski w porównaniu do 
wynagrodzenia jakie trzeba 
płacić za pozyskanie osoby 
z wystarczająco mocnym 
doświadczeniem. Po niecałych 
dwóch latach wartości wpojo-
ne w nowego pracownika wraz 
ze szkoleniem jakie przechodzi 
i doświadczeniem jakie nabywa 
czyni z niego skuteczniejszego 
pracownika niż ekspert pozy-
skany z rynku, który nie w pełni 
internalizuje nasze wartości.

III JAK WYCHOWAĆ 
EKSPERTA

Aby osiągnąć wydajność 
pokazaną na wykresie należy 
w nowego pracownika 
inwestować i dawać mu 
możliwości osiągniącia 
swojego potencjału. Proces 
budowania eksperta rozpo-
czyna się na etapie rekrutacji, 
gdzie za kluczowe przyjmuje 
się nie efemeryczny talent, 
ale chęć do nauki i rozwoju, 
a także długotrwałego 
związania się z organizacją.

Kiedy już uda się odnaleźć 
osobę posiadającą adekwat-
ne wykształcenie, spełniającą 
podstawowe wymogi kom-
petencyjne i chęć, o której 
powyżej, należy rozpocząć 
proces nauki. W organizacji 
takiej jak LG Display, za-
trudniającej ponad dwa 
tysiące osób, proces nauki 
jest wielowymiarowy i prze-
biega zarówno na poziomie 
strategicznym jak i codzien-
nych zadań pracowniczych.

Dzięki autorskiemu progra-
mowi onboardingowemu 
Great Start nowy pracownik 
możliwie szybko zapoznawa-
ny jest z firmą i panującymi 
w niej zasadami. Już na 
początku otrzymuje pakiet 
niezbędnych informacji, jest 
witany w oficjalnym mailu, 
a także otrzymuje buddy’ego, 
opiekuna, który pomoże 
priorytetyzować obowiązki, 

Ekspertem nazywa-
my kogoś, kto jest 
w stanie w sposób 
efektywny i powta-
rzalny osiągać wyso-
kie wyniki w pracy. 
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wskaże drogę do kantyny 
i ulubione ciasto działowe.

Następnie młody pracownik 
przechodzi badanie, które 
ustala jego indywidualne 
potrzeby szkoleniowe, dzięki 
czemu HR jest w stanie 
przygotować plan rozwojowy 
właśnie dla tej osoby. Po usta-
leniu z managerem harmono-
gramu realizowany jest cykl 
szkoleń z uwzględnieniem 
budżetu i rytmu pracy działu. 
Dotyczy to przede wszystkim 
szkoleń profesjonalnych, 
bezpośrednio podnoszących 
kwalifikacje pracownika 
w dziedzinie jego pracy.

Jednocześnie przez cały rok 
realizowane są szkolenia 
ogólne. Główny nacisk 
kładziony jest w nich na 
umiejętności interpersonalne, 
jak panowanie nad stresem, 
zarządzanie sobą w czasie 
czy umiejętności prezentacji. 
W stałym trybie na terenie 
firmy odbywają się szkolenia 
z języka angielskiego i kore-
ańskiego, co wzmacniać ma 
kompetencje komunikacyjne, 
a także szkolenia z używa-
nych najczęściej narzędzi (np. 
pakiet MS Office) i systemów.

Dzięki inwestowaniu 
w szkolenia i zachęcaniu 
pracowników do samo-
kształcenia LG Display 
posiada kadrę pracowników 
o kompetencjach niejed-
nokrotnie przekraczających 

ramy stanowiska. Dlatego też 
w przypadku poszukiwania 
pracowników zawsze zwra-
camy się w kierunku osób 
już zatrudnionych.  Polityka 
rekrutacji wewnętrzenej 
umożliwia sprawdzenie się na 
rozmowie kwalifikacyjnej i po-
tencjalną zmianę stanowiska, 
czy to poziomo czy pionowo 
w strukturze. Jest to jedno-
cześnie okazja dla pracowni-
ków na poznanie swoich luk 
kompetencyjnych, ponieważ 
w przypadku nieudanej 
rekrutacji wewnętrznej 
zawsze otrzymują feedback, 
wskazujący na konkrente ob-
szary wymagające poprawy.

Poprzez jasne zdefiniowanie 
współpracy jako jednej 
z bazowych wartości firmo-
wych udało się wypracować 
w LG Display kulturę niesienia 
pomocy. Dzięki temu nowy 
pracownik nabywa nowych 
umiejętności nie tylko w spo-
sób formalny, uzależniony od 
budżetów i grup zadanio-
wych, ale przede wszystkim 
nieformalnie. Wspieramy 
budowanie wewnętrznego 
networkingu, dzięki któremu 
niedobór kompetencji można 
uzupełnić współpracując 
blisko z bardziej doświad-
czonymi pracownikami. 
Takie codzienne, nieformalne 
nabywanie umiejętności 
jest najbardziej efektywnym 
sposobem rozwoju pra-
cowników w naszej firmie. 
Jednocześnie wiele wysiłku 
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Józef Orzeszyna

Z wykształcenia socjolog ze specjalizacją 

w komunikacji społecznej i badaniach 

rynku. Swoje doświadczenia związane 

z HR rozpoczynał w agencjach zatrud-

nienia, gdzie rekrutował trudno dostęp-

nych specjalistów i managerów. Od 2009 

roku związany z LG Display Poland odpo-

wiada za wdrożenie i egzekwowanie 

strategii employer brandingowej oraz 

rekrutację utalentowanych pracowników.

Tomasz Celer 

Rekruter, specjalista od employer 

brandingu, tłumacz. Z LG Display 

związany od 2008 roku, odpowiada 

za rekrutację talentów, strategie 

EB, program Onboarding’u, oraz 

z racji na biegłą znajomość języka 

koreańskiego, komunikację i ko-

ordynację projektów wdrażanych 

wspólnie z HQ LG Display w Korei.

Renata Grybel 

Specjalista w dziedzinie ubezpie-

czeń społecznych oraz wdrażania 

systemów kadrowo- płacowych. Od 

2009 r. związana z firmą LG Display 

Poland jako starszy specjalista 

ds kadri płac, a od 2011 r. kieruje 

zespołem zajmującym się rekru-

tacją i employer brandingiem. 

wkładamy w postrzeganie 
dzielenia się wiedzą jako 
istotnego elementu pracy 
na każdym stanowisku.

IV WYCHOWYWAĆ 
CZY WYBIERAĆ?

W dylemacie pomiędzy po-
zyskaniem eksperta z rynku 
a wychowaniem takiej osoby 
od podstaw bierze udział 
wiele czynników. Czas, pie-
niądze, poziom rotacji, stopa 
bezrobocia w regionie i wiele, 
wiele innych. Podejmując tę 
decyzję należy wszystko 
uważnie rozważyć, przeliczyć 
i porównać z biznesplanem. 
Na pewno nie jest to wybór 
oczywisty i zawsze uzależ-

niony również od specyfiki 
firmy. W przypadku LG Di-
splay długofalowe działania 
skierowane na wychowanie 
pracowników przyniosły 
oczekiwane efekty. Firma 
pełna jest wysokiej klasy 
specjalistów, którzy swoje 
szlify zdobywali właśnie tutaj.

Każda firma musi samodziel-
nie odpowiedzieć sobie na 
pytanie wychowywać czy 
wybierać. W przypadku 
LG Display do pracy przy-
chodzą osoby z niewielkim 
doświadczeniem, a wyrastają 
z nich prawdziwi eksperci.
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Komentarz:
Dagmara Żuromska

Senior Consultant

Dyskusje nad różnicami 
pomiędzy pokoleniem X i Y 
trwają nie od dziś, a właśnie 
z ich przedstawicielami 
spotykamy się głównie na 
współczesnym rynku pracy. 
Pokolenie X to obecni trzy-
dziesto- i czterdziestolatkowie. 
Wychowani w duchu zaanga-
żowania w wykonywane obo-
wiązki zawodowe, potrafią 
poświęcić dla ich dobra część 
życia prywatnego. Wierzą, że 
do osiągnięcia sukcesu nie 
wystarczy wiedza i kompe-
tencje, ale także odpowiednia 
postawa i oddanie organizacji.

Z uwagi na zajmowane stano-
wiska managerskie i kierowni-
cze przychodzi im pracować 
z przedstawicielami pokolenia 
Y, przekonanymi o swojej war-
tości, nastawionymi na osią-
gnięcie określonego poziomu 
życia i wynagrodzenia, ocze-
kującymi ambitnych celów 
i zadaniowego czasu pracy. 

Oprócz takiej postawy, obser-
wuję również tendencję do 

wybierania przez młodych 
kandydatów ścieżek specjali-
zacyjnych – wierzą, że okre-
ślona wiedza stanowić będzie 
o ich przewadze konkurencyj-
nej i oczekują ciągłego roz-
woju w obszarze kompetencji. 

Obecnie najbardziej widoczni 
kandydaci na rynku pracy 
z pokolenia Y szanują swoje 
życie prywatne, nie dopusz-
czają do pracy w nadgo-
dzinach. Nie ma dla nich 
sensu przebywanie w miejscu 
pracy dla samej idei. Mimo 
że sytuacja na rynku pracy 
wciąż jest trudna, często 
decydują się na zmianę pod 
wpływem impulsu, gdy praca 
zaczyna być monotonna. 

Podsumowując, kandydat 
2013 wciąż będzie cenił 
swoją wartość i negocjował 
warunki zatrudnienia, dbał 
o równowagę między życiem 
prywatnym i zawodowym, 
szukał wyzwań i zadaniowo 
podchodził do wykony-
wanych obowiązków. 

Czy kandydat w 2013 r. będzie się 
różnił od kandydata z tego roku?
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Czy kandydat w 2013 r. będzie się 
różnił od kandydata z tego roku?

Komentarz:
Kinga Rutkowska

Project Manager w Advisory 
Group TEST Human Resources

 

W perspektywie roku trudno 
mówić o drastycznych zmia-
nach w sylwetce kandydata. 
Można natomiast założyć, że 
rok 2013 przyniesie utrzyma-
nie istniejących trendów.  

Przyszłoroczny kandydat to 
osoba świadomie podej-
mująca decyzje o wyborze 
konkretnego pracodawcy. 
Widmo trwającego kryzysu 
sprawia, że kandydaci pod-
chodzą do potencjalnego 
pracodawcy z większą ostroż-
nością, starając się zmini-
malizować ryzyko związane 
ze zmianą pracy. W dobie 
powszechnego dostępu do 
Internetu pozyskanie infor-
macji na temat firmy staje 
się coraz łatwiejsze. Portale 
społecznościowe, fora inter-
netowe umożliwiają szybkie 
znalezienie nie tylko oficjal-
nych, ale także nieformalnych 
danych na temat nowego 

pracodawcy. W konsekwencji 
można założyć, że w procesie 
pozyskiwania pracowników 
coraz większą rolę będzie 
odgrywał employer branding. 

Kandydat 2013 roku to osoba, 
która poza wynagrodzeniem 
zasadniczym przywiązuje 
coraz większą wagę do 
atrakcyjnego pakietu so-
cjalnego. Prywatna opieka 
medyczna, karnet na zajęcia 
sportowe, czy bilety do kina 
to tylko nieliczne przykłady 
dodatkowych benefitów 
proponowanych przez firmy. 
Na przestrzeni ostatnich kilku 
lat można zaobserwować 
rosnącą popularność takich 
rozwiązań. W konsekwencji 
osoby ubiegające się o pracę 
coraz częściej patrzą na 
potencjalnego pracodawcę 
przez pryzmat oferowane-
go pakietu socjalnego.



Co widzą kandydaci, 
czyli materiały rekrutacyjne pod lupą

Badanie HR

Raport z innowacyjnego badania 
materiałów wizerunkowych pra-
codawców metodą eyetracking. 
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Co widzą kandydaci, 
czyli materiały rekrutacyjne pod lupą

Badanie HR

Materiały rekrutacyjne to 
bardzo ważny element bu-
dowania wizerunku praco-
dawcy. Często to one, jako 
pierwsze dostarczają infor-
macji o firmie potencjalnym 
pracownikom. Niestety nie 
wszystkie spełniają swoją 
rolę w równym stopniu. 
Pojawia się, więc pytanie co 
sprawia, że jedne są bardziej 
efektywne od drugich? Jak 
stworzyć takie materiały 
rekrutacyjne, które przynio-
są pożądany efekt? Na te 
właśnie pytania postanowił 
znaleźć odpowiedź Em-
ployer Branding Institute 
zapraszając do współpracy 
firmę Eyetracker i wspólnie 
przeprowadzając badania 
materiałów rekrutacyjnych 
wybranych pracodawców. 

Zapraszamy do zapo-
znania się z wynikami,

Zespół Employer 
Branding Institute

Co badaliśmy?

Cel badania

Badanie miało na celu określe-
nie jak postrzegany jest dany 
materiał rekrutacyjny i jakie 
elementy przyciągają uwagę 
odbiorców. Całość było 
szczególnie nakierowana na:

• zbadanie, jak są postrzegane 
i analizowane materiały 
skierowane do kandydatów,

• sprawdzenie, jakie 
cechy materiałów są 
preferowane, a jakie 
działają zniechęcająco,

• dowiedzenie się, jaki 
wizerunek pracodawcy 
budują badane materiały.

Przebadane zostały materiały 
rekrutacyjne (plakat, ulotka, 
folder, ogłoszenie o pracę) 
firm: DANONE, Eurobank, 
Henkel, Orange, NUTRICIA, Sii. 

Metoda

Badanie było wykonane me-
todą eyetrackingu, w której 
wykorzystuje się urządzenie 
zwane eyetrackerem, który 
śledzi ruch gałki ocznej osoby 
badanej. Eyetracking jest 
jedną z metod stosowanych 
w badaniach użyteczności.  
Głównym celem badania 
eyetrackingowego jest 
zrozumienie zachowań 
percepcyjnych odbiorcy na 
podstawie analizy ścieżki 
widzenia. Głównymi zaletami 
badania są wysoka czułość 
pomiaru oraz bardzo czy-
telna wizualizacja wyników. 
Rejestracja aktywności wzro-
kowej umożliwia precyzyjną 
identyfikację tych informacji, 
które wzrok rejestruje 
w największym stopniu.
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Badanie eyetrackerem odpowiada na pytania:

• jakie elementy lub obrazy przyciągają uwagę,

• które obszary są pomijane,

• jak długo ludzie patrzą na poszczególne obiekty,

• jakie ścieżki ludzie obierają oglądając stronę internetową.

Badani:

Przebadane zostały 2 grupy:

1. Pracownik – osoba w wieku 27 – 33 lata, aktualnie 
pracująca i posiadająca doświadczenie zawodowe,

2. Student / absolwent– osoba w wieku 24 – 26 
lat, student lub absolwent wyższej szkoły, pracu-
jąca dorywczo lub aktualnie szukająca pracy.

Wyniki prezentowane za pomocą

Ścieżki wzroku –prezentuje rogę podążania wzroku.

Mapy cieplnej - prezentacja za pomocą barw sumarycz-
nego natężenia uwagi osób uczestniczących w badaniu

Odwróconej mapy cieplnej - Inny sposób przed-
stawienia klasycznej mapy cieplnej oraz kliknięcia 
myszką, czyli co naprawdę widzi respondent

Obszarów zainteresowań - wydzielone ob-
szary z procentowym zapisem rozkładu uwag 
osób uczestniczących w badaniu

Wnioski z badania wybranych materia-
łów rekrutacyjnych

Wybrane materiały zostały podzielone na kategorie: Plakaty, 
foldery, zróżnicowane materiały, ogłoszenia o pracę. Podkate-
gorie wskazują co było badane na danym materiale. Z boku 
znajdują się komentarze do poszczególnych materiałów.

Badanie HR
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Badanie HR

Ścieżka wzroku Mapa cieplna Obszary zainteresowań

Odwrócona mapa cieplna
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Odpowiedni stosunek treści do 
elementów graficznych przyciąga 
uwagę i podnosi czytelność 
całego materiału graficznego.

Te materiały były najlepiej 
zapamiętane przez respondentów.

Adres www podany w formie 
graficznej, jest rejestrowany, ale 
prawie w ogóle nie czytany.

Wzrok Małego Głoda 
skierowany w stro-
nę ogłoszenia:

Jego twarz przyciąga wzrok, 
jednak dalej respondent przenosi 
uwagę wraz z kierunkiem jego 
spojrzenia np. na treść.

Ludzie i twarze skierowa-
ne wprost do czytelnika:

Mogą zbyt mocno przyciągnąć 
uwagę, powodując nieczy-
telność innych elementów.

Tekst powinien być wtedy 
powiększony, by był czytelny 
(jak w tym przypadku).

1.PLAKATY
a) Treść i elementy graficzne

b) Twarze na ogłoszeniach

Badanie HR
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Studenci zdecydowanie mniejszą uwagę skupiali na elementach 
graficznych oraz czytali ogłoszenia bardziej pobieżnie. Z wywiadów 
jednak wiemy, że wciąż był to dla nich najbardziej zapamiętany ma-
teriał, z którym się utożsamiali Pracownicy częściej skupiali uwagę na 
tożsamości firmy (patrzyli na logo) i czytali treść ogłoszenia dokładniej.

Studenci zwracają mniejszą uwagę na elementy graficzne, skupiają się 
bardziej na wypunktowanych korzyściach niż na pełnej treści ogłoszenia.

Piktogramy zaciekawiają i ułatwiają respondentom poznanie treści.

Pracownicy bardziej skupiają wzrok na logo niż na innych elementach 
graficznych, Być może dlatego, że znają znacznie lepiej rynek pracy 
i przyszłych pracodawców. Czytają także pełną treść ogłoszenia.

c) Porównanie pracownicy vs studenci

PR
AC

OW
NI

K
PR

AC
OW

NI
K

STUDENT
STUDENT
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d) Logo i treść

Najszybciej i najbardziej oglądane 
logo i jednocześnie najmniej 
zauważony adres www. Podział 
reklamy oraz duże logo oraz 
teksty na ciemnym tle,spowodo-
wały nieczytelność przekazów 
tekstowych takich jak adres www.

Bardzo słabo widoczny adres 
www jest wynikiem bardzo 
mocno zaakcentowanego logo 
skupiającego na sobie całą uwagę.

Logo było bardzo dobrze zapa-
miętane przez respondentów, 
za to nie skupili dobrze uwagi 
na tekstowych elementach.

Najszybciej i najbardziej 
oglądany adres www. Wyraźne 
elementy graficzne przyciągały 
uwagę, przekaz tekstowy podany 
w tradycyjny sposób na jasnym 
tle zwiększa jej czytelność.

Badanie HR
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Kiedy mamy dużo materiału do 
przekazania w treści i formie 
graficznej, dobrze zaakcento-
wane sekcje folderu, poprzez 
wyraźne nagłówki, powodują 
łatwość czytania i ogarnięcia 
całości treści folderu.

Szybciej zauważone logo przez 
studentów, oraz znacznie 
później adres www.

Studenci wyraźnie skupiają się na 
górnej części folderu, nie czytając 
go do końca. Treść tego folderu 
jest zbyt bogata dla studenta.

Studenci czytają bardzo 
pobieżnie zwracając małą 
uwagę na szczegóły.

2. FOLDER TRÓJDZIELNY
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Zróżnicowane formy materiałów rekrutacyjnych, 
balansowanie elementami graficznymi, postaciami, 
hasłami i pełnymi tekstami, powodowały zwięk-
szenie czytelności i zapamiętywanie przekazów.

Studenci zwracają mniejsza uwagę na elementy 
graficzne, oraz ich uwagę bardziej przyciągnęła praca 

w dziale sprzedaży niż w centrali firmy. Pracownicy 
zdecydowanie bardziej śledzili drogę kariery w firmie.

Studenci bardziej skupiają się na rozpoczęciu pracy, 
zaś pracownicy patrzą na ogłoszenie w perspekty-
wie przyszłości i swojego miejsca w firmie



Badanie HR

Twarze ludzi jako pierwsze przyciągają wzrok. 
Skierowane w dół zwiększyłyby jeszcze czytelność ogłoszenia.
Dynamiczna forma ogłoszenia znacznie zwiększa czytelność, poprzez 
odpowiedni stosunek treści i grafiki.

Ogłoszenie o praktykę miało porównywalne wyniki pracownik-student, 
jednak w ogłoszeniu o pracę wymagania były dokładniej czytane przez 
studentów i skupiły większą uwagę niż oferowane korzyści.
Studenci niepewnie podchodzą do swoich umiejętności, mocno upewniając 
się czy nadają się do danej pracy.
Pracownicy skupiają się bardziej na oferowanych korzyściach.

a) Plakaty

3. OGŁOSZENIA O PRACĘ
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Badanie HR

Niezależnie od formy graficznej ogłoszenia studentów szybko nudzi 
pełna treść ogłoszenia. Skupiają się częściej na początku ogłoszenia.

Pracownicy znacznie obszerniej przeglądają ogłoszenie. Oferowane 
korzyści i wymagania są niemal w równym stopniu czytane.

b) Porównanie pracownik vs student

PR
AC

OW
NI

K STUDENT

Zasady tworzenia skutecznych 
materiałów rekrutacyjnych

Podsumowując wyniki badania warto zwrócić szczególną 
uwagę na różnicę między studentami i pracownikami w kwe-
stii postrzegania materiałów rekrutacyjnych. Pracownicy zde-
cydowanie dokładniej czytają pełną treść ogłoszeń. Częściej 
skupiają uwagę na tożsamości firmy (logo) i bardziej dokładnie 
śledzą drogę kariery w firmie. Studenci oglądają komunikat po-
bieżnie: zwracają małą uwagę zarówno na elementy graficzne, 
jak i na treść. Dokładnie czytają początek tekstu, zaś dalsze 
części tylko skanują wzrokiem. Zamieszczanie oferowanych 
korzyści na początku ogłoszenia, zwiększa prawdopodobień-
stwo tego, że odezwą się kandydaci nie spełniający wymagań.

85



Badanie wyłoniło 10 
zasad jakimi powinni 
kierować się twórcy ma-
teriałów rekrutacyjnych:

Zasada 1

Połączenie atrakcyjnej 
dynamicznej grafiki 
z krótkimi hasłami wymusza 
zaangażowanie i skłania 
do czytania całych treści.

Zasada 2

Przekaz w formie tekstu 
powinien być na jasnym tle.

Zasada 3

Treść powinna być pisana 
tradycyjną czcionką. Zbyt 
finezyjna czcionka, jest odbie-
rana jako element graficzny 
i przestaje być czytana.

Zasada 4

Adres www podany 
w formie graficznej, jest 
rejestrowany, ale prawie 
w ogóle nie czytany.

Zasada 5

Zróżnicowane formy ma-
teriałów rekrutacyjnych, 
balansowanie elementami 
graficznymi, postaciami, 
hasłami i pełnymi tekstami 
zwiększa zapamięty-
wanie przekazów.

Zasada 6

Dynamiczna forma ogłosze-
nia znacznie zwiększa czytel-
ność, poprzez odpowiedni 
stosunek treści i grafiki.

Zasada 7

Ogłoszenia zawsze czytane 
są od góry do dołu, nie-
zależnie czy są w jednej 
czy kilku kolumnach.

Zasada 8

W dużych materiałach do 
przekazania w treści i formie 
graficznej, dobrze zaakcento-
wać sekcje folderu, poprzez 
wyraźne nagłówki, które uła-
twiają czytanie folderu i lep-
sze zapamiętywanie treści.

Zasada 9

Twarze ludzi jako pierwsze 
przyciągają wzrok, przez co 
mogą powodować nieczy-
telność innych elementów. 
Najważniejszy fragment 
tekstu powinien być wtedy 
powiększony, aby był czytelny.

Zasada 10

Ogłoszenie kierowane do 
studentów, należy reda-
gować tak, by treść była 
krótka i lapidarna, ponieważ 
studenci nie wczytują się 
w długie ogłoszenia.

Badanie HR
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Badanie HR

Eye tracking jest obecnie jedyną techniką pozwalającą 
zobaczyć świat oczami kandydata. Daje odpowiedź na 
pytanie na to, jak dane materiały rekrutacyjne są po-
strzegane przez przyszłego pracownika, jakie obszary 
przyciągają uwagę, a które są pomijane. W przypadku 
ogłoszeń o pracę widzimy na przykład w jakiej kolejno-
ści jest czytana ich treść oraz czy bardziej przyciągała 
uwagę lista wymagań, czy lista oferowanych korzyści.

Eye tracking jako metodologia oparta o pomiar czynności 
fizjologicznej oka pozwala  uzyskać twarde reprezentatywne 
dane ilościowe, nawet przy niewielkiej próbie. Szczególnie 
ciekawe jest połączenie tego pomiaru z wywiadami pogłę-
bionymi, stanowiącymi technikę badań jakościowych. Eye 
tracking pozwala nam prześledzić co widział badany, ale 
dopiero bezpośrednia rozmowa ujawni, jakie przypisał on 
temu znaczenie. Zastosowanie technik projekcyjnych (np. 
personifikacji) dodatkowo umożliwia zbadać wizerunek 
pracodawcy, czy postawę kandydata w pogłębiony sposób.

 
Wyniki badania pokazały nam, w którą stronę iść, aby 
jak najskuteczniej przyciągnąć uwagę osób, do których 
kierujemy materiały. Zwróciły nam uwagę na kilka błę-
dów, które oczywiście postaramy się jak najszybciej 
poprawić. Zaskakujące były cenne informacje odnoszące 
się do czcionek, którymi powinny być napisane treści 
ogłoszeń. Teraz już wiemy: prosto, czytelnie i ciekawie! 

Piotr Chalimoniuk, 
Eyetracker.com.pl

Małgorzata Kozłowska,  
HR Department 
NUTRICIA

KOMENTARZE
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Przedstawione wyniki badań ukazały kluczowe dla 
pracodawcy obszary, na które należy zwrócić uwagę 
przygotowując ogłoszenie o pracę, praktyki oraz mate-
riały employer brandingowe. Dziś wiemy, ze każde z tych 
aktywności należy traktować indywidualnie dopasowu-
jąc treść i wizualizację do grupy docelowej. Dzięki tym 
badaniom wiemy w jakim kierunku powinniśmy zmie-
rzać, aby efektywnie dotrzeć do grupy odbiorców

Wyniki tego badania wyraźnie pokazują jak ważne jest 
właściwe zaprojektowanie materiałów rekrutacyjnych. Nie 
tylko to to jak je zaprojektujemy, ale także to, do kogo je 
kierujemy ma znaczenie. Warto patrzeć na materiały jakie 
tworzymy okiem kandydatów z założeniem, że części treści 
zostanie przez nich pominięta i w taki sposób je przygoto-
wywać, aby maksymalizować obszar oraz długość fiksacji 
wzroku odbiorców na najważniejszych elementach. Warto 
pamiętać także o dostosowaniu ogłoszeń na poszcze-
gólne nośniki - inaczej materiał rekrutacyjny czytany jest 
w internecie przez aktywnych kandydatów, a inaczej na 
nośnikach tradycyjnych przez kandydatów pasywnych.

Badanie było ciekawym i wartościowym eksperymentem, 
który potwierdził słuszność przyjętych przez nas założeń 
oraz wskazał elementy i kierunki do rozwoju na przyszłość.

Piotr Nejman,  
Employer Bran-
ding Institute

Sylwia Madej,  
Employer Branding 
Management, Henkel 
Polska Sp. z o.o.

Badanie HR

Łukasz Trzeszczkowski,  
Specjalista ds. 
Budowania Wizerunku 
Pracodawcy, 
Danone Polska
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Badanie HR

Dziękujemy partnerowi badania firmie Eyetracker

Jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć się jak kandydaci oceniają 
Państwa materiały rekrutacyjne zapraszamy do kontaktu!

Piotr Nejman 

 Piotr.nejman@ebinstitute.pl

+48 602377027

Barbara Zych

Barbara.zych@ebinstitute.pl

+48 505124354
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Reklama w HRstandard.pl

HRstandard.pl to jeden z największych w Polsce 
serwisów dedykowanych branży HR. Każdego dnia 
docieramy do specjalistów HR różnego szczebla. 
Jesteśmy stałym źródłem informacji o wydarzeniach 
i trendach.
Dynamicznie rozwijamy się. Każdego dnia nowi Dynamicznie rozwijamy się. Każdego dnia nowi 
czytelnicy stają się naszymi stałymi i zaangażowanymi 
użytkownikami.
Jesteśmy otwarci na ludzi, prowadzimy szeroką 
współpracę z organizacjami i firmami z całego świata.

PPotrafimy tworzyć skuteczne kampanie dla naszych 
klientów. Oferujemy profesjonalne wspracie i doradztwo 
w zakresie marketingu internetowego.

Dzięki elastycznemu podejściu jesteśmy w stanie 
tworzyć kampanie dostosowane do Twojego modelu 
działalności i oczekiwanych efektów.
Pracujemy nie tylko na dużych budżetach. 

Każda kampania dostaje 
odpowiednią opiekę. Na 
bieżąco informujemy 
o wynikach i ugerujemy 
dalsze działania. Na 
koniec otrzymasz od nas 
szczegółowy raport 
z kampanii. z kampanii. 

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się jak 
dzięki HRstandard.pl możesz skutecznie dotrzeć 
do specjalistów branży HR.

http://hrstandard.pl/reklama
reklama@hrstandard.pl

http://hrstandard.pl/reklama

