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Szanowni Państwo,
Z dumą i radością pragniemy zaprezentować
Państwu publikację „Marka Pracodawcy w Polsce”.
Dedykujemy ją wszystkim profesjonalistom HR,
poszukującym skutecznych i efektywnych narzędzi
w zakresie rekrutacji oraz motywacji pracowników,
a także koordynatorom działań HR, PR w dziedzinie
budowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy.
Niniejsza publikacja powstała we współpracy z grupą zaproszonych Partnerów oraz Ekspertów, którzy
wraz z nami przygotowali dla Państwa szereg interesujących materiałów i ciekawostek związanych
z tematyką Komunikacji HR, Employer Branding
i rekrutacji. Ufamy, że stworzą one okazję dla Państwa
pogłębienia wiedzy, będą źródłem inspiracji oraz wsparciem, które pozwoli w jeszcze bardziej skuteczny sposób
kreować strategię działań HR, a także efektywniej zarządzać projektami w dziedzinie rekrutacji i kampanii
EB.

Pragniemy też zwrócić uwagę na niezwykle ciekawą rozmowę z Panem Michaelem Mathiasem, przybliżającą ideę i założenia Europejskiego Indeksu
Pracowników (EUINP) - innowacyjnego na polskim
i europejskim rynku narzędzia wspierającego procesy
rekrutacyjne.
Wszystkim zainteresowanym skuteczną komunikacją z programistami, rekomendujemy materiał prezentujący rekrutacyjno-wizerunkowe walory serwisu
www.PracodawcyIT.pl. Ponadto gorąco polecamy artykuł firmy Deloitte, „Potrzeba matką wynalazców” oraz
inspirujący materiał autorstwa firmy CBRE „Corporate
Wellness puka do drzwi” poświęcony idei zdrowego środowiska pracy.
Ciekawych i inspirujących tematów jest dużo więcej
w naszej publikacji. Z pewnością każdy z Państwa znajdzie coś interesującego dla siebie.
Gorąco zapraszam do lektury.

Intencją naszej redakcji było stworzenie publikacji, która zaprezentuje zagadnienia związane z kreowaniem
marki pracodawcy w szerszym i bardziej przekrojowym
kontekście.
Wśród wielu tematów, które prezentuje nasz przewodnik szczególnie polecamy Państwu artykuł poświęcony
rynkowi benefitów pracowniczych opracowany przez
ekspertów firmy Sodexo Benefits and Rewards Services
Polska.

Michał Biały
Wydawca
MarkaPracodawcy.pl

Redakcja portalu MarkaPracodawcy.pl serdecznie dziękuje wszystkim Partnerom, którzy pomogli zrealizować
niniejszą publikację. Dziękuje też wszystkim osobom,
które uczestniczyły w pracach przy jej przygotowaniu.

Partnerzy
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Jednym z nadrzędnych celów stawianych sobie
przez pracodawców jest rozwój firmy, obejmujący
także stopniowe – proporcjonalne do potrzeb –
zwiększanie zatrudnienia. Nie jest tajemnicą, że
każdemu przedsiębiorcy (a także pracownikom
działów HR) zależy na znalezieniu najbardziej
odpowiedniego na dane stanowisko kandydata
– z należytym doświadczeniem, kompetencjami
miękkimi, definiowanymi w zależności od
zajmowanej pozycji, a nierzadko także z własnymi
kontaktami czy wyjątkowymi osiągnięciami na
danym polu.

Czym jest Talent
Acquisition?
Gdzie poszukiwać idealnych, najbardziej
wartościowych pracowników?
Prawdopodobnie już gdzieś pracują, a większość
z nich samodzielnie nie rozgląda się za możliwością
zmiany pracy. To jednak nie oznacza, że nie uda się
ich na to namówić – wystarczy tylko przedsięwziąć
odpowiednie ku temu środki. W tym miejscu
właśnie pojawia się pojęcie talent acquisition (ang.
pozyskiwanie talentów).
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Talent
acquisition.
Ważne pojęcie
w obszarze EB
Obszary Human Resources i Employer
Branding są ze sobą nierozerwalnie
związane. Wśród pojęć, które uplasowały
się na ich styku znajduje się m.in.

Talent Acquisition
– pozyskiwanie
talentów.
Jakiego rodzaju działania skrywa ten termin
i w jaki sposób polski rynek adaptuje go do
własnych potrzeb?

Termin ten używany jest w odniesieniu do ogółu działań, których celem
jest dotarcie do najcenniejszych kandydatów na rynku, doprowadzenie do
ich zatrudnienia w reprezentowanej przez nas firmie oraz stworzenie im
warunków pracy, które spełnią ich potrzeby na tyle, żeby nie zdecydowali się
odpowiedzieć na kolejną otrzymaną ofertę zatrudnienia.

Kim są Specjaliści
ds. pozyskiwania talentów?
Specjaliści ds. pozyskiwania talentów to najczęściej osoby, które mają już
za sobą pewne doświadczenia w branży HR (cenione jest przy tym także
praktyczne obycie w dziedzinie Employer Branding).
Obok udokumentowanych dotychczasowych działań nie mniej istotne są
jednak pewne cechy charakteru, takie jak zdolność niestandardowego,
kreatywnego myślenia (niezbędna w poszukiwaniu nowych kanałów
docierania do kandydatów) czy inteligencja emocjonalna oraz umiejętność
wychwycenia potrzeb rozmówcy – także tych niekomunikowanych wprost.
W pracy Specjalisty ds. pozyskiwania talentów konieczna jest dodatkowo
wiedza na temat minimum oraz standardu warunków zatrudnienia, jakie
oferuje się poszukiwanym talentom.

„

Rolą łowcy talentów jest przede
wszystkim pokazanie, że wartości
firmy pokrywają się z tymi
wyznawanymi przez rekrutowanego
oraz że jego (kandydata) potrzeby
są dla firmy ważne, a on sam jest przez
przedstawicieli przedsiębiorstwa
ceniony (przy czym musi to oczywiście
znajdować odzwierciedlenie
w zaproponowanych warunkach
kontraktu).

„
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działania

Talent acquisition
a rekrutacja

Łowcy talentów są mistrzami researchu.

W obiegowej opinii termin talent acquisition jest
utożsamiany z pojęciem rekrutacji.

Odnalezienie kandydata to jednak wyłącznie kropla
w morzu działań z dziedziny talent acquisition.
Powodzenie całej operacji zależy od tego, czy uda się
takiego – często potencjalnie niezainteresowanego
współpracą – kandydata do siebie (firmy) przekonać.
Jako, że talent acquisition często stosowane jest głównie,
bądź wyłącznie, w poszukiwaniach kandydatów na wyższe
stanowiska menedżerskie, konieczne tu jest indywidualne
podejście.
Rolą łowcy talentów jest przede wszystkim pokazanie,
że wartości firmy pokrywają się z tymi wyznawanymi
przez rekrutowanego oraz że jego (kandydata) potrzeby
są dla firmy ważne, a on sam jest przez przedstawicieli
przedsiębiorstwa ceniony (przy czym musi to oczywiście
znajdować odzwierciedlenie w zaproponowanych
warunkach kontraktu).
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możliwości

codziennie

Jak działają
łowcy talentów?
Poszukiwania najbardziej obiecujących kandydatów
odbywają się w drodze direct search, przy wykorzystaniu
mediów społecznościowych, a nierzadko również
dodatkowych dróg komunikacji – jeśli tylko w przypadku
konkretnego kandydata są one dostępne (kolejne sposoby
kontaktu z kandydatem traktowane są jako plus).

strategie

employer branding

Nic bardziej mylnego – pozyskiwanie talentów
sprowadza się w dużej mierze do działań
marketingowych (employer brandingowych),
których celem jest „przygotowanie gruntu” pod
zatrudnienie pożądanego specjalisty.

obserwuj nas na facebooku

facebook.com/markapracodawcy

Rola Specjalisty ds. pozyskiwania talentów nie
kończy się wraz z zakończeniem projektu: jego
zadaniem jest także zadbanie o to, aby złowiony
talent zaaklimatyzował się i poczuł w firmie
dobrze oraz dopilnowanie, aby wszystkie związane
z zatrudnieniem pracownika obietnice zostały
spełnione. W przeciwnym razie firma może zostać
narażona na koszty kolejnej rekrutacji pracownika
wysokiego szczebla.
Edyta Możejko
Marka Pracodawcy

www.markapracodawcy.pl
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potrzeba zaradzenia trudnościom, a co za tym idzie pomysł,
aby stworzyć kompleksowe narzędzie, które nie tylko rozwiąże problemy rekrutacyjne pracodawcy, ale jednocześnie odpowie na wyzwania rynku agencyjnego i zarazem
wzmocni świadomość u kandydatów.

INNOWACJE W HR

MP: Wspomniał Pan,
że „realizowaliście…”. Wy, czyli kto?

EUINP

– nowe rozwiązanie
dla skutecznej
rekrutacji

MM: Mówię tu o moich spółkach: International Automotive Experts, a także Inter.Expert Polska Sp. z o.o., która m.in.
jest operatorem serwisu EUINP. To właśnie w ramach kontaktów Inter.Expert z polskimi, czy IAE z zagranicznymi
partnerami i klientami odbieraliśmy sygnały i dostrzegaliśmy problemy związane z nieudanymi rekrutacjami.

MP: Czyli rozwiązanie dedykowane jest
także na europejski rynek HR?
MM: Tak, dokładnie! Również poza granicami Polski widzimy
problemy związane z nieudanymi i kosztownymi rekrutacjami. Szczególnie odczuwalne są one w pracy z dużymi firmami produkcyjnymi, chociażby z branży automotive. Między
innymi tam, liczba poddostawców dostarczających usługi
inżynieryjne lub realizujących rekrutacje jest bardzo duża,
a kandydaci biorący udział w tych procesach liczni i różnej
narodowości. Skąd czerpać informacje na ich temat w sposób legalny?

MP: No właśnie, co z legalnością i ochroną
danych w EUINP?
MM: EUINP został całkowicie przygotowany i skonstruowany zgodnie z zasadami wynikającymi z polskich i europejskich przepisów o ochronie danych osobowych. Mam
tutaj na myśli polskie prawo pracy, GIODO, a także Ustawę
o ochronie danych osobowych. Dodam także, że funkcjonalności serwisu już dzisiaj uwzględniają zmiany wynikające
z RODO (Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych), wchodzącego w życie w maju 2018 roku.

MP: Proszę opowiedzieć w jaki sposób
EUINP może pomóc pracodawcom,
działom HR lub agencjom rekrutacyjnym?
MM: Proszę wyobrazić sobie taką sytuację: reprezentując
dużą firmę produkcyjną, uruchamia Pan proces rekrutacji
na wysokiej klasy specjalistę – człowieka wykształconego, doświadczonego, z pełnym wachlarzem wymaganych
i pożądanych kompetencji. W toku realizowanego, często
wielotygodniowego procesu rekrutacji, który - nie zapominajmy - angażuje multum zasobów ludzkich: wewnętrznych,
zewnętrznych, finansowych kandydat, któremu zdecydował się Pan złożyć ofertę zatrudnienia, mówiąc kolokwialnie „znika bez śladu”. Kontakt z nim nagle urywa się… nie
odbiera telefonu, nie odpisuje na maile etc., a Pan nie ma
alternatywnej osoby do zatrudnienia. Co Pan robi? No właśnie. Teraz jest czas na powtórzenie procesu rekrutacji, kolejne kilka tygodni, kilka tysięcy złotych itd. A jeśli dałoby
się tego uniknąć?

Europejski Indeks Pracowników (EUINP) to serwis dedykowany szeroko pojętej branży rekrutacyjnej.
Swoje usługi oferuje zarówno wewnętrznym działom HR dużych i średnich organizacji, zatrudniającym
bezpośrednio małym firmom. Z powodzeniem mogą z niego korzystać również firmy doradztwa
personalnego. EUINP pozwala rekruterom w obiektywny oraz legalny sposób, uzyskać i wymienić
między sobą informacje na temat kandydatów biorących udział w ich procesach rekrutacyjnych.
Dla kandydatów to z kolei jedyne narzędzie umożliwiające budowanie własnej marki na polskim
i europejskim rynku pracy.

O

idei powstania EUINP mówi Michael Mathias - międzynarodowy przedsiębiorca, działający w branży
inżynieryjnej i rekrutacyjnej, inwestor i właściciel
trzech spółek: International Automotive Experts, ICRD,
a także Inter.Expert Polska Sp. z o.o., która jest operatorem
EUINP.

Marka Pracodawcy: Skąd pomysł na
stworzenie Europejskiego Indeksu
Pracowników [EUINP]?
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Michael Mathias: W tym przypadku nie było żadnego nagłego olśnienia czy inspiracji, która zrodziła się w biurowym
„akwarium” [czytaj: gabinecie Prezesa]. Pomysł wziął się
z realnej potrzeby rynku pracy oraz problemów rekrutacyjnych pracodawców i agencji, z którymi wspólnie realizowaliśmy projekty hr-owe, rekrutacje techniczne czy
usługi wynajmu kadry inżynieryjnej. Schemat był podobny,
a problemy powtarzalne: niedokończone rekrutacje rodzące potrzebę ponownego ich uruchomienia, nierzetelność
kandydatów. Wiązały się z tym przeogromne nakłady czasu i oczywiście pieniędzy - nawet do kilkudziesięciu tysięcy
złotych za nieudaną rekrutację. Dlatego więc zrodziła się
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Portal m.in. ma na celu zweryfikowanie rzetelności kandydatów biorących udział w rekrutacji, aby kierować swoje działania rekrutacyjne do tych, którzy profesjonalnie
i rzetelnie podchodzą do udziału w rekrutacji. Konkretnie
do osób, które szanują zarówno swój czas, jak również czas
pracodawcy lub agencji HR, która go wspiera i reprezentuje.
Dodam, że problem jest tym większy na im bardziej zaawansowanym etapie rekrutacji „stracimy kandydata”, im droższa
jest rekrutacja, np. w przypadku wysoko wykwalifikowanej,
w naszym przypadku – kadry inżynieryjnej do polskich czy
zagranicznych projektów high-tech/developmentowych.
EUINP jest niezmiernie pomocny pracodawcom i agencjom w obszarach gdzie skala rekrutacji jest bardzo duża.
Przykładem mogą być dynamicznie rozwijające się w Polsce
centra usług wspólnych (SSC) we Wrocławiu, Poznaniu czy
Krakowie, jak również rynek pracy tymczasowej gdzie oficjalnie wiadomo, że rotacje pracowników są przeogromnym
problemem. Co najważniejsze dla pracodawców i agencji,
EUINP jest wyjątkowym narzędziem budującym markę
rekrutera, silnie wspierającym działania w wymiarze Employer Branding jak również umożliwiającym identyfikację
kandydatów pozytywnie wyróżniających się na rynku pracy.

MP: Czyli korzyści odnoszą
także kandydaci?
MM: Dokładnie. Tak jak wspomniałem serwis działa trójstronnie: pracodawca, agencja pracy, kandydat. Dlatego
korzyści z bycia w EUINP kandydat czerpie na równym poziomie co agencja czy pracodawca tylko w innym wymiarze.
Nasz serwis daje możliwość bezpłatnego budowania swojej
własnej marki jako kandydata na rynku pracy również tym,
który funkcjonuje na poziomie Internetu i social media.
EUINP wyposaża kandydata w jedyne dostępne dzisiaj
narzędzie, jakim dysponuje on wobec nowych, np. zagranicznych agencji i pracodawców, gdzie networking i rekomendacje nie wystarczają, mianowicie Certyfikat „Rzetelny
Kandydat”.
Certyfikat jest przyznawany przez rekrutera prowadzącego
i zamykającego projekt. Kandydat może zamieścić emblemat Certyfikatu w swoim CV, udostępnić na portalu branżowym bądź wydrukować i przynieść na rozmowę kwalifikacyjną, w której bierze udział. Rozwiązanie to dedykujemy
nie tylko wysoko wykwalifikowanym specjalistom i inżynierom, którzy wychodzą na polski i europejski rynek rekruta-
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Portal m.in. ma na celu zweryfikowanie rzetelności kandydatów biorących udział w rekrutacji, aby
kierować swoje działania rekrutacyjne do tych,
którzy profesjonalnie i rzetelnie podchodzą do
udziału w rekrutacji.

cyjny, ale szerokiej rzeszy kandydatów. Tu warto, nadmienić
jego szczególne znaczenie dla pracowników tymczasowych
czy zagranicznych, np. mocno obecnych we Wrocławiu
Ukraińców, dla których EUINP jest doskonałym narzędziem
pozwalającym wykazać swoją wiarygodność i rzetelność
w procesach rekrutacyjnych.

MP: Domyślam się, że funkcjonalności
jest o wiele więcej.
MM: Tak, dokładnie. Obecnie funkcjonujemy jako wersja
1.0, natomiast już mamy nowe propozycje i wizje rozwoju
serwisu w stronę trójstronnego dialogu: pracodawca, agencja, kandydat. Ale na razie nie chcę zdradzać szczegółów.

MP: Jak, w dużym skrócie, podsumowałby
Pan działanie EUINP?

MP: W jaki sposób zachęciłby Pan
pracodawców i agencje rekrutacyjne
do korzystania z EUINP?
MM: Myślę, że nie muszę. To biznes zachęcił mnie, do stworzenia tego serwisu. Ja tylko odpowiedziałem na jego potrzebę :)
Dziękujemy za rozmowę

MM: EUINP jest legalnym, bezpiecznym, obiektywnym narzędziem zwiększającym odsetek zamkniętych procesów
rekrutacyjnych, jak również szanse kandydatów na polskim
i europejskim rynku pracy.

MP: W jaki sposób kandydat może
dołączyć do EUINP?
MM: To bardzo proste. Wystarczy, że wejdzie na stronę
www.rzetelnykandydat.pl, wypełni krótki formularz i załączy CV. Aplikacja poprzedzona jest oczywiście wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rejestracji i rekrutacji. W każdej chwili nasi konsultanci odpowiedzialni za kontakt z kandydatem mogą pomóc telefonicznie bądź poprzez czat.
Drugą opcją jest wyrażenie zgody bezpośrednio rekruterowi prowadzącemu rekrutację, a korzystającemu z EUINP
na zamieszczenie danych w serwisie. Dodam, że kandydat
w każdej chwili może wycofać swoją zgodę poprzez wystosowanie prośby o usunięcie jego danych z serwisu.

MP: Rozumiem. A w jakim celu kandydat
zamieszcza CV w serwisie?
MM: Jest to opcja dodatkowa. Kandydaci, którzy zamieszczą CV w serwisie zwiększają swoją widoczność, a co za tym
idzie szanse na rynku pracy. Dzięki temu gros agencji i pracodawców korzystających z portalu będzie mogło przejrzeć
aplikację kandydata, zaprosić na rozmowę rekrutacyjną,
ocenić jego udział i finalnie certyfikować – przyznając mu
Certyfikat „Rzetelny Kandydat”.
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obecnościami spowodowanymi zdrowiem.
Właśnie w taki sposób należy projektować innowacje: w odpowiedzi
na konkretne potrzeby, nie w oparciu
o własne przeświadczenia. Koncentrując się na użytkownikach naszych
rozwiązań – zrozumieniu ich uświadomionych i nieuświadomionych pragnień.

Potrzeba matką wynalazków.

Employee experience
– sukcesu firmy.

Wtorek, 9:30 rano. W jednej z firm z branży budowlanej trwa spotkanie zespołu odpowiedzialnego za projekt
miejskiego szpitala. Nikt jednak nie siedzi przy stole. Nikt nie robi prezentacji. Wszyscy mają na głowach okulary
HoloLens i spacerują po sali w różnych kierunkach. Dlaczego? Oglądają właśnie fasadę budynku w technologii
augumented reality.

Kierownik projektu i główny architekt mają kilka uwag.
Nikt ich jednak nie notuje, bowiem po środku sali stoi stół
semantyczny. Nagrywa całą dyskusję, przypasowuje wypowiedzi do osób i przekłada je na notatkę, którą automatycznie przesyła do pracowników znajdujących się na placu budowy. Brzmi jak scena rodem z kultowego Matrixa?
Nic z tych rzeczy. Wspomniane HoloLens to produkt, który
ma za zadanie ułatwić wykonywanie zadań oraz odbywanie
szkoleń pracownikom Microsoft. Z kolei inteligentny stół
stoi już w sali spotkań amerykańskiego New York Times’a.
Po co to wszystko? By ułatwić i umilić ludziom pracę – tworzyć pozytywne doświadczenia. Dlaczego? Ponieważ czasy, gdy „władza” znajdowała się w rękach zatrudniającego
już dawno minęły. Dziś pracodawca na każdym kroku musi
starać się przyciągnąć i zatrzymać pożądanego kandydata.
Liczy się kultura organizacji, budowanie zaangażowania,
inspirowanie, empowerment czy oferowanie odpowiednich
narzędzi.

Pracodawco, witaj w erze
ekonomii doświadczeń
Wdrażanie nowych technologii to tylko jeden ze sposobów na tworzenie środowiska sprzyjającego pracownikom.
Co więcej, nie muszą one być tak zaawansowane, jak te
opisane powyżej. Ważne by zostały stworzone w oparciu
o potrzeby pracowników, poprawiały ich doświadczenia.
Takie podejście wpływa bowiem na wzrost ich zaangażowania i produktywności, a co za tym idzie - na zysk firmy.
Przyjrzyjmy się na chwilę pracownikom call center.
Często spędzają oni przy biurkach kilkanaście godzin dziennie. W konsekwencji odczuwają bóle kręgosłupa i biorą
zwolnienia lekarskie, co powoduje straty po stronie pracodawcy. Odpowiedzią na ten problem mogą być biurka
z możliwością regulacji poziomu blatu. Pracownikowi będzie wygodniej, a pracodawca przestanie borykać się z nie-

Jak to zrobić? Stosując sprawdzoną
metodę, która od lat święci triumfy
w procesach projektowania produktów i usług dla klientów. Design thinking – bo o nim mowa – pozwala tworzyć innowacyjne produkty w oparciu
o głębokie zrozumienie potrzeb użytkowników. Dlatego wypracowane
w ten sposób rozwiązania są strzałami w dziesiątkę. Dodatkowo, design
thinking zakłada ciągłe testowanie
hipotez, zbieranie stałego feedbacku
i działanie w duchu agile. Dzięki temu
finalny produkt zawsze odpowiada
bieżącym potrzebom zarówno inicjatora rozwiązania, jak i grupy docelowej.

BADAJ, nie gadaj
U podstaw metodologii design thinking i dobrze zaprojektowanych
procesów candidate oraz employee
experience leżą badania i umiejętność
słuchania ze zrozumieniem. To one są
punktem wyjścia i najważniejszym
źródłem informacji dla pracodawcy.
Pozwalają poznać grupę docelową,
umożliwiają tworzenie rozwiązań
w oparciu o prawdziwe dane, a nie
przypuszczenia zespołu projektowego. Można by pomyśleć, że jest to
działanie przeciwko kreatywności,
ale nie. Prawdziwie kreatywne jest
znajdowanie rozwiązań na rzeczywiste problemy. Pracownik wie lepiej co
go drażni, a co pomaga wykonywać
codzienne obowiązki. Naszym zadaniem jest wysłuchanie go i znalezienie sposobów na eliminowanie złych
i rozwijanie dobrych elementów.
Zanim wdrożymy w firmie jakiekolwiek rozwiązanie, powinniśmy za-
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pytać pracowników czy w ogóle jest
im potrzebne, a jeżeli tak, to w jakiej
formie i jakie zadania powinno wykonywać. To samo podejście dotyczy
zmian. Jeżeli widzimy, że jakiś system
jest nieefektywny, z pytaniem „dlaczego” zwróćmy się do jego użytkowników.
Aby zrozumieć jak duże znaczenie
mają badania potrzeb pracowników
dla działań pracodawcy, posłużmy się
przykładem firmy, którą na potrzebę
naszych rozważań nazwiemy IKS.
Firma IKS otwierała we Wrocławiu
drugie Shared Service Centre. W celu
przyśpieszenia rekrutacji, zdecydowała się wdrożyć prosty program
poleceń pracowniczych, do których
namawiała załogę z już istniejącego
SSC. Każdy, kto wskazał firmie kandydata na wybrane stanowisko poprzez
dedykowaną stronę www, mógł zarobić 2000 złotych. Niestety, mimo rozwieszonych w biurach plakatów oraz
wielu maili informacyjnych, efektywność akcji była znikoma i w ciągu 8
miesięcy IKS zawiesiło program.

Badanie potrzeb i zrozumienie grup
docelowych jest kluczowe nie tylko,
gdy tworzymy narzędzia.
Tak samo ważną rolę pełni w
procesie projektowania komunikacji wewnętrznej – jej struktury,
narzędzi czy treści.
Dobra analiza to także podstawa
projektowania Employee Value
Proposition czy jakichkolwiek działań wizerunkowo-rekrutacyjnych.

Jakiś czas później, nowy HR-owiec
postanowił reaktywować inicjatywę.
Zanim to zrobił, przeprowadził kilka
badań z pracownikami SSC. W czasie rozmów odkrył ciekawe informacje: pracownicy nie tylko wiedzieli,
że w firmie realizowano program poleceń – promocja była efektywna,
13

Marka Pracodawcy w Polsce

Jeżeli chcemy budować
organizację przyszłości,
musimy wzmocnić dział, który
za to odpowiada.
Przed nami być może długa,
ale ekscytująca droga.
Ruszajmy!

lecz także większość z nich weszła na landing page. Co więc poszło nie
tak?
Okazało się, że problem stanowiła lista ofert pracy, która filtrowała
ogłoszenia jedynie po dacie ich dodania – aby znaleźć na niej wakat na
konkretnym stanowisku, trzeba było przewijać i przewijać, a potem jeszcze trochę poprzewijać, a do tego mieć sokole oko. Dodatkowo, wejść na
stronę można było wyłącznie poprzez sprzęt biurowy.
Pracownicy chcieli polecać ludzi do pracy. Nie mieli jednak czasu na przeglądanie długich list, zwłaszcza w czasie pracy. Potrzebowali wyszukać
konkretne otwarte procesy, najlepiej przez telefon, w czasie powrotu do
domu.
Nowy pracownik HR zmienił system wprowadzając kilka zmian. Pierwszą była możliwość sortowania ofert za pomocą różnych filtrów. Drugą
– ustawianie powiadomień o ofertach w konkretnych obszarach. Trzecią
– dostęp zdalny. I tak w ciągu zaledwie kilku tygodni efektywność programu wzrosła o 70%.
Badanie potrzeb i zrozumienie grup docelowych jest kluczowe nie tylko,
gdy tworzymy narzędzia. Tak samo ważną rolę pełni w procesie projektowania komunikacji wewnętrznej – jej struktury, narzędzi czy treści.
Dobra analiza to także podstawa projektowania Employee Value Proposition czy jakichkolwiek działań wizerunkowo-rekrutacyjnych. Zapytajmy ludzi, czego chcieliby się dowiedzieć, zanim zalejemy ich powodzią
nieprzydatnych im informacji.

Co dwie głowy to nie jedna
Załóżmy, że projektujmy dla naszej marki nową stronę kariery (dla kandydatów) oraz strukturę intranetu (dla pracowników). Jesteśmy już po
etapie badań – przetestowaliśmy działające do tej pory rozwiązania
z potencjalnymi użytkownikami. Poznaliśmy ich potrzeby, problemy,
oczekiwania i sugestie dotyczące funkcjonalności, informacji czy przekazu. Co teraz? W obu przypadkach to samo: zebranie interdyscyplinarnego zespołu, który będzie potrafił spojrzeć na proces projektowy z różnych perspektyw.

Jak zbudować dobry zespół
projektowy?
Zawsze kierując się zasadą
różnorodności, jednak
w ramach obszaru zadania.
Jeżeli budujemy nowy program
onboardingowy, oprócz
badaczy UX czy strategów,
ze strony firmy warto mieć
w grupie przedstawicieli HR,
poziomu menedżerskiego
oraz osobę, która niedawno
przeszła proces wprowadzenia
do pracy.

Właśnie z tego powodu przedsiębiorstwa decydują się na współpracę
z agencjami czy firmami zewnętrznymi przy tworzeniu rozwiązań skierowanych do pracowników i kandydatów. Owe jednostki zapewniają klientom zespoły złożone z badaczy, strategów, user experience designerów,
grafików i innych specjalistów, dobieranych w zależności od celów i grupy docelowej projektu. Potrafią wyciągać obiektywne wnioski, ponieważ
nie są emocjonalnie związani z firmą – nie traktują jej problemów personalnie.
Jak zbudować dobry zespół projektowy? Zawsze kierując się zasadą różnorodności, jednak w ramach obszaru zadania. Jeżeli budujemy nowy
program onboardingowy, oprócz badaczy UX czy strategów, ze strony
firmy warto mieć w grupie przedstawicieli HR, poziomu menedżerskiego
oraz osobę, która niedawno przeszła proces wprowadzenia do pracy.
Na sukces projektów duży wpływ ma także zróżnicowanie pod kątem
wieku czy doświadczenia. Osoby z dłuższym stażem i wyższym stanowiskiem powinny pełnić funkcję stymulatorów pracy i dzielić się wiedzą.

Z kolei zaangażowanie w proces twórczy millenialsów jest
szansą na zmianę kultury organizacji w czasach „digital
transformation”.

Zacznijmy od podstaw
W przypadku tworzenia działań i projektów kierowanych
do obecnych i potencjalnych pracowników kluczowe są
dwie rzeczy związane z HR. Pierwsza z nich to zmiana roli
pracowników tego obszaru. To oni, wraz z menedżerami
w największym stopniu odpowiadają za budowanie doświadczeń ludzi w firmie. Powinni być obeznani z nowymi
kanałami i narzędziami, posiadać wysoką inteligencję emocjonalną i być animatorami kultury organizacyjnej.

Drugi element to odpowiednie narzędzia. Niestety w większości firm pracownicy działów personalnych dysponują
starymi, „zaśniedziałymi” systemami służącymi wyłącznie
do archiwizacji danych czy przepychania CV przez kolejne
szczebelki akceptacji.
Jeżeli chcemy budować organizację przyszłości, musimy
wzmocnić dział, który za to odpowiada. Przed nami być
może długa, ale ekscytująca droga. Ruszajmy!

Anna Puczyńska
Senior Consultant w Deloitte Communications Consulting
Specjalista ds. Strategii marki pracodawcy
BIO: Posiada ponad 6-letnie doświadczenie w promocji, marketingu, PR i realizacji zintegrowanych projektów kreatywnych.
Specjalistka w obszarze employer brandingu oraz komunikacji wewnętrznej. Pasjonatka UX Designu. Zajmowała się m.in.
tworzeniem i implementacją strategii komunikacyjnych, wdrażaniem nowych narzędzi z zakresu digital oraz mapowaniem
nowych kanałów komunikacji. Koordynowała projekty nagrodzone EbKreatorem oraz Złotymi Spinaczami w kategoriach
komunikacji korporacyjnej, komunikacji wewnętrznej i kreatywności.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej i na Uniwersytecie
SWPS.
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OKIEM EKSPERTA

Corporate Wellness
puka do drzwi
Dbałość o zdrowie i dobre samopoczucie, to już nie tylko indywidualna kwestia każdego z nas, to temat, który coraz
częściej jest badany w wymiarze biznesowym i staje się globalnym trendem, obowiązującym w odpowiedzialnych organizacjach. Według cyklicznego badania CBRE „European Occupier Survey” ponad 70% korporacji pracuje już nad
programami dotyczącymi dobrostanu w pracy, a aż 80% pracowników postrzega obecność strategii Wellness jako kluczowy argument w pozyskaniu i utrzymaniu ich przez następne lata jako pracowników jednej organizacji.
W Polsce temat dopiero zaczyna pojawiać się na agendach największych firm, jednak coraz częściej organizacje same
zaczynają interesować się tym zjawiskiem. Ambicją zespołu CBRE jest wyjaśnienie i rozpowszechnienie tej tematyki
wśród szerszego grona odbiorców. Pierwszym owocem naszych działań jest stworzony przez CBRE Global Workplace
Solutions raport pt. „Wellness – Poznaj Biurową Przyszłość”, który przedstawia obraz środowiska pracy przyszłości,
omawia czynniki napędzające rozwój zjawiska Wellness oraz przedstawia rekomendacje co do możliwych sposobów
odzewu na nie ze strony organizacji.

Wellness w miejscu pracy
Wellness w pracy to nowy trend wpisujący się w ideę dbania o zdrowie i dobre samopoczucie, który z pola życia
prywatnego przeniósł się również na pole zawodowe. Ponieważ praca przestała być traktowana jedynie jako źródło utrzymania i spełnia w naszym życiu coraz ważniejszą
rolę, jest niezmiernie ważne aby aranżacje wnętrz wspierały zrównoważony styl życia. Wellness w pracy to nowy
holistyczny sposób patrzenia na przedsiębiorstwo, gdzie
pracownicy są postrzegani jako jego najcenniejszy zasób,
a przestrzeń biurowa jest wykorzystywana jako aktywne
narzędzie wspierające pracę.

Środowisko pracy przyszłości
Projekt CBRE Global Workplace Innovation Roadmapping to chronologiczne studium z zakresu pojawiających
się nowych trendów konsumenckich, socjologicznych,
rynkowych, przemysłowych oraz technologicznych. CBRE
przeanalizowało trendy opisane w ramach powyższego
projektu i połączyło z wynikami badania „Smart Workplace 2040”, które analizuje, w jaki sposób będziemy pracować już w nieodległej przyszłości. Stworzyliśmy obraz
środowiska pracy przyszłości, które całkowicie różni się
w stosunku do tego z jakim mamy do czynienia obecnie.
Uważamy, że z czasem jeszcze bardziej zatrą się granice
między domem a pracą, a życie zawodowe ludzi będzie
się charakteryzowało większą autonomią i możliwościami
wyboru.
Pod wieloma względami środowisko pracy w 2040 roku
będzie wypadkową zmian społecznych, których oddziaływanie jest odczuwalne już dzisiaj. Jesteśmy świadkami
daleko sięgających zmian demograficznych, technologicznych i socjologicznych, które wpływają na wzrost zainte-
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resowania zjawiskiem Wellness. Zmiany te wpływają na
zachowania i wymagania pracowników, a w konsekwencji
kształtują kierunek, w jakim podążać będzie kultura organizacyjna oraz aranżacja przestrzeni.

Co wpływa na rozwój Wellness
Wyróżniliśmy 5 głównych trendów demograficznych i socjologicznych, które napędzają rozwój zjawiska Wellness:
wzrost długości życia i pracy, pogarszający się stan zdrowia pracowników, zaostrzająca się wojna o pracowników,
wzrost świadomości dotyczącej stresu, zjawiska ‘mindfulness’ czyli uważnej obecności oraz rozwój technologii
wspierających dobrostan.
Wzrastająca długość życia i pracy to pierwszy z trendów,
który napędza wzrost zainteresowania zjawiskiem Wellness. Choć dziś trudno nam to sobie wyobrazić, można się
spodziewać że do roku 2040 na rynku pracy spotkają się
ludzie urodzeni w latach 70tych XX wieku z tymi, którzy
dopiero urodzą się w trzeciej dekadzie XXI wieku. Coraz
więcej osób decyduje się pracować dłużej niż do przyjętego wieku emerytalnego, a wiele państw podnosi również
próg emerytalny w celu spowolnienia wzrostu kosztów
wypłaty świadczeń oraz opieki zdrowotnej dla emerytów.
Mimo iż pracownicy żyją dłużej, to ich życie niekoniecznie
jest zdrowsze. Rosnąca świadomość medyczna dodatkowo wzmocniona coraz większą ilością gadżetów ułatwiających (samo)kontrolę przekłada się na wzrost zainteresowania się własnym zdrowiem i możliwymi działaniami
mającymi na celu utrzymanie go w dobrej kondycji. Ludzie
żyją i pracują dłużej, ale mają też coraz większe wymagania w stosunku do pracodawców dotyczące wsparcia ich
dobrego samopoczucia. Pogarszający się stan zdrowia
i rosnące koszty opieki zdrowotnej stanowią coraz wyższą
motywację dla organizacji, aby promować zdrowy styl ży-

cia. Oczekujemy, iż waga programów
i praktyk związanych z dobrostanem
psychofizycznym będzie szybko rosła,
zwłaszcza w świetle zmieniających się
praktyk firm ubezpieczeniowych, które coraz mocniej wpływają na pracodawców w celu wspierania zdrowych
nawyków i unikania chorób związanych z pracą.
Rekordowo niskie bezrobocie zarejestrowane w Polsce na koniec 2016
roku wywołuje takie zjawisko jak ‘wojna o talenty’, czyli rosnący problem ze
znalezieniem odpowiednich pracowników z właściwymi umiejętnościami.
Mimo iż czynniki takie jak: atmosfera
w pracy, jakość biura i miejsca pracy oraz pozapłacowe zachęty, dla
większości pracowników nie przeważają wagi możliwości zarobkowych
i perspektyw rozwoju zawodowego,
to jednak znajdują się na kolejnych
prominentnych miejscach powodów,
dla których pracownicy związują się
z konkretnym pracodawcą. Firmy, które nie będą dbały o potrzeby swoich
ludzi będą miały trudności w pozyskiwaniu i utrzymaniu dobrych pracowników. Już teraz można zaobserwować

nasilający się problem przede wszystkim w branżach z sektora IT czy specjalistycznego doradztwa.
W dużych korporacjach dbanie o pracowników nie ogranicza się jedynie do
udostępnienia dobrego stanowiska
pracy. Wiele firm próbuje wprowadzać
takie udogodnienia jak na przykład
bezpłatne zdrowe przekąski, głównie
w formie warzyw i owoców, które mają
na celu utrwalać zdrowe nawyki żywieniowe. Instalowane są krany z wysoce filtrowaną zimna wodą lub stacje
sokowe pozwalające na sporządzanie
soków ze świeżych warzyw i owoców.
Pracownicy zachęcani są do przeprowadzania badań biometrycznych,
a informacje dotyczące właściwego
odżywiania są umiejscawiane w widocznych miejscach. Wiele firm zachęca do aktywności fizycznej i udostępnia specjalne strefy przeznaczone do
gimnastyki wyposażone w sprzęt do
ćwiczeń.
Dużym problemem, z którym mierzą
się obecnie ludzie aktywni zawodowo
jest stres. Większość ludzi doświadcza
stresu podczas normalnego tygodnia

pracy, co staje się główna przyczyną
wypalenia zawodowego oraz depresji.
W sondażu CBRE aż 79% badanych
przyznało, że ma problem z utrzymaniem równowagi pomiędzy życiem
osobistym a zawodowym. Problemy
z pracą często mają odzwierciedlenie w stanie zdrowia pracowników.
W Polsce według wyliczeń ZUS
w 2016 roku Polacy spędzili na zwolnieniach lekarskich 220 milionów dni,
a stres był drugą najczęstszą przyczyną nieobecności.
Produktywność pracowników jest kluczowa dla sukcesu firmy. Aby pozostać
konkurencyjnym, pracodawca musi
w jak najlepszy sposób wykorzystać
potencjał swoich pracowników. Przemęczeni, niezdrowi, wypaleni stanowią znikomą wartość, a wręcz są zagrożeniem dla organizacji. Sposobem
na rozwiązanie tych problemów może
się okazać wdrożenie strategii Wellness, której rezultatem powinna być
poprawa samopoczucia pracowników,
zwiększenie zaangażowania oraz redukcja absencji chorobowych.
Obecnie aż 90% czasu spędzamy
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w budynkach, jest więc niezmiernie
ważne, aby aranżacje wnętrz, które
nas otaczają wspierały zdrowy styl
życia. CBRE aktywnie promuje koncepcję biura elastycznego, w którym
dominuje praca oparta na aktywności. Wiemy już, że „siedzenie zostało
ogłoszone paleniem naszych czasów”,
a ciągła powtarzalność pozycji i czynności wpływa bardzo negatywnie na
nasze zdrowie. Możliwość wyboru
i dostosowania miejsca pracy do aktualnych potrzeb to jeden z fundamentów zdrowej pracy. Dlatego nowoczesne przestrzenie biurowe są coraz
bardziej różnorodne. Aby pracować
w różnych pozycjach, musimy zmienić
nastawienie do tego jak wykonywać
swoją pracę. Nic tak nie pobudza kreatywności, jak zmiana perspektywy
czy miejsca.

Jak wprowadzić strategię
Wellness
Aby poprawić dobrostan, można
i trzeba zastosować szybkie, i niewymagające dużych nakładów rozwiązania. Aby jednak osiągnąć długotrwały
sukces w zakresie dobrego samopoczucia w miejscu pracy, niezbędne
jest przyjęcie całościowego podejścia
do tego zagadnienia - wymagającego
współpracy różnych działów w ra-

mach jednej organizacji. Inicjatywy
z zakresu dbałości o dobre samopoczucie pracowników są szansą dla organizacji na podniesienie ich konkurencyjności, przyciągnięcie talentów
oraz skuteczne zarządzanie kosztami
pracowniczymi.
Organizacje, których celem jest uzyskanie trwałej wartości z dbałości
o dobre samopoczucie pracowników
powinny rozpatrzyć następujące zagadnienia:
1. Odpowiedni projekt wnętrza biura,
który oznacza optymalizację jakości,
ilości oraz rodzajów przestrzeni przeznaczonych do pracy i odpoczynku,
a także obecność zróżnicowanej oferty żywieniowej i szeregu udogodnień
w obrębie budynku. Elastyczny format pracy dający możliwość wyboru
pracownikom miejsca, w którym chcą
pracować, a także kontrolę nad sposobem organizacji pracy.
2. Dostosowanie rozwiązań do potrzeb poszczególnych pracowników
i kultury organizacji. Globalna strategia dbałości o dobre samopoczucie
powinna być elastyczna, tak aby można ją było dostosować do wymagań
różnych kultur i grup demograficznych.

Karina Kreja
Dyrektor działu Strategii Środowiska Pracy
i Zarządzania Zmianą,
Advisory & Transaction Services, CBRE
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3. Przedstawienie konkretnego zwrotu z inwestycji. Strategia powinna
przedstawiać konkretną wartość,
w innym wypadku może zostać odebrana jako zbędna.
4. Całościowe podejście i współpraca
pomiędzy liniami biznesowymi. Aby
strategia dbałości o dobrostan odniosła sukces, nie może być wdrożona
przez jeden tylko zespół w ramach
jednej organizacji. Niezbędna jest
współpraca pomiędzy różnymi liniami biznesowymi, dzięki której uzyskana zostanie gwarancja długotrwałego i rzeczywistego zaangażowania
w kwestię dbałości o dobre samopoczucie pracowników.
Powyższy rysunek przedstawia trzy
elementy, które mają wpływ na skuteczność wprowadzenia strategii
dbałości o dobre samopoczucie.
Strategia dbałości o dobre samopoczucie pracowników to sytuacja,
w której każdy wygrywa i ujmując to
w prostych słowach ma duże znaczenie z punktu widzenia działalności całej organizacji.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu CBRE, która jest
dostępna na stronie www.wellness.
officego.pl

Skontaktuj się z nami,
aby porozmawiać
o skutecznej strategii EB.

EMPLOYER BRANDING

badania - audyty - strategie - kampanie
www.brandposition.pl

tel. 605 550 452
info@brandposition.pl
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Z drugiej strony – pożądani są także
kandydaci świadomi regulacji prawnych
danego kraju i posługujący się jego rodzimym językiem w stopniu bardziej
zaawansowanym. Pozwala to na sprawniejsze załatwianie wszelkich spraw
urzędowych oraz wyjaśnianie ewentualnych nieścisłości na bieżąco. Im więcej
takich pracowników jest zatrudnionych
w danej firmie, tym prostsza i płynniejsza jest komunikacja pomiędzy krajami
współpracującymi.

Koniec języka za przewodnika –
gdzie szukać kandydatów
ze znajomością języków niszowych?
Coraz więcej firm podczas rekrutacji zaznacza, że znajomość przynajmniej dwóch języków obcych
jest obligatoryjna. Wśród najpopularniejszych, znanych przez kandydatów języków, znajdują się:
angielski, niemiecki, francuski czy hiszpański. Zdarza się jednak, że to nie wystarcza.
W sytuacji, kiedy np. przedsiębiorca kładzie nacisk na współpracę z krajami skandynawskimi,
oczekuje znajomości języka norweskiego czy szwedzkiego. Gdzie zatem szukać pracowników
z nimi zaznajomionych?

Jeszcze kilka lat temu na rynku pracy wystarczająca
była znajomość języka angielskiego czy niemieckiego.
Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw w Polsce powoduje jednak wzrost zapotrzebowania na języki niszowe.
Co jednak istotne, nawiązując współpracę na szerszym rynku, pracodawcy tworzą możliwości rozwojowe nie tylko
dla siebie, lecz także swoich pracowników. Poza stabilnym
i dochodowym miejscem pracy zatrudniona osoba zyskuje
możliwość wyjazdów międzynarodowych, dodatkowych
szkoleń, poznania nowej kultury i ciągłego szlifowania języka. Idealny kandydat to więc często taki, który zna przynajmniej jeden język niszowy na poziomie minimum B2. Obecnie pożądana jest znajomość języków takich jak: chiński,
szwedzki, norweski czy fiński.

Skąd zapotrzebowanie
na niszowe języki?
Przedsiębiorcy, którzy decydują się na podjęcie współpracy
na rynkach zagranicznych potrzebują podwładnych znają-
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cych nie tylko język angielski, lecz także dodatkowo język
ojczysty danego kraju. Jaki zakres znajomości niszowego języka jest wymagany i do jakich celów z reguły się go wykorzystuje? Wszystko zależy od kilku czynników – m.in. tego,
na ile powszechna w kraju, z jakim nawiązywana jest współpraca, jest komunikacja w bardziej znanym języku.
Zdarza się, że posługiwanie się językiem danego kraju okazuje się niezbędne. W takim przypadku pracodawcy potrzebują pracowników przede wszystkim do dwóch celów.
Pierwszym, i najbardziej oczywistym, jest kontakt z grupą
docelową, czyli klientem. Kiedy decydujemy się wejść na
obcojęzyczny rynek, musimy liczyć się z tym, że w przypadku np. reklamacji – klienci będą chcieli kontaktować
się z nami przy użyciu swojego rodzimego języka. Niezwykle istotne jest więc, by pracownik zajmujący się obsługą
klienta potrafił posługiwać się wieloma odmianami danego
języka – obok języka biznesowego może to być konkretna
odmiana języka technicznego, niezbędna, by móc w jasny i
klarowny sposób przekazać wszelkie potrzebne informacje
potencjalnym oraz już pozyskanym klientom.

Bezpośrednia komunikacja to jednak
nie wszystko. Wiele korporacji ma swoje strony i aplikacje w więcej niż jednym
języku. Oczywiście można zlecać tłumaczenia na niszowe języki instytucjom zewnętrznym, jednak zawsze dobrze jest
mieć w swoim gronie także osoby, które
mogłyby się tym zająć – pozwala to na
bieżącą aktualizację treści w wielu językach równolegle.

Gdzie języki niszowe są najbardziej
pożądane?
Centra Usług Wspólnych – tą nazwą
określa się wspólnie instytucje z sektora
SSC (Shared Services Center) i BPO (Business Process Outsorcing). Ich rolą jest
świadczenie usług z określonej dziedziny
na rzecz klientów wewnętrznych. Księgowość, IT, kadry i płace czy marketing –
to tylko część spośród nich. Jako że Centra Usług Wspólnych świadczą usługi na
rzecz zagranicznych klientów (co pozwala im m.in. zmniejszyć koszty operacyjne),
szczególnie pożądani do pracy w tego
typu jednostkach są kandydaci ze znajomością języków obcych. Obok powszechnie znanych angielskiego, niemieckiego
czy francuskiego są to także m.in. włoski,
hiszpański, czeski czy rosyjski. Wzrasta
również rola języków skandynawskich
– norweskiego, duńskiego czy szwedzkiego oraz języków niszowych, takich jak
hebrajski, arabski, chorwacki, serbski czy
litewski.

Szukajcie,
a znajdziecie
Gdzie szukać kandydatów ze znajomością języków niszowych? Możliwości jest
co najmniej kilka. Najbardziej oczywista
wydaje się współpraca z uczelniami lingwistycznymi. Przedsiębiorca oferujący

praktyki czy staż studentom zbliża się do
nich i pokazuje, że jest pracodawcą wiarygodnym, a takie praktyki czy staż mogą
w sposób naturalny przerodzić się w zatrudnienie.
Niestandardową metodą na pozyskiwanie pracowników ze znajomością języków niszowych może być dołączenie do
forum internetowego skupiającego się na
tematyce danego regionu. Jeśli np. mamy
zapotrzebowanie na pracowników biegle
władających językiem szwedzkim, warto
śledzić fora o tematyce skandynawskiej,
by móc odnaleźć kandydatów-pasjonatów wspomnianego języka i kultury,
i bezpośrednio zaproponować im udział
w procesie rekrutacyjnym.
Znajomość słowiańskich języków obcych
determinowana jest często przez pochodzenie lub miejsce zamieszkania. Zdarza
się, że bliskość regionu do granicy z konkretnym krajem przekłada się na obowiązkowe nauczanie tego języka jako obcego w szkołach już od najmłodszych lat.
W efekcie np. na Podlasiu łatwiej znaleźć
pracownika biegle władającego językiem
białoruskim niż w innej części Polski,
a poszukiwania kandydata ze znajomością języka czeskiego powinny mniej czasu zająć na Śląsku.
Oczywiście zawsze istnieje możliwość
zdalnego zatrudniania native speakerów
danego kraju, jednak nie zawsze jest to
opcja opłacalna dla przedsiębiorcy z perspektywy czysto biznesowej.

Cudze chwalicie,
swego nie znacie
Zanim zabierzemy się za rekrutowanie
pracowników ze znajomością języków
niszowych, warto najpierw porozmawiać
z osobami już zatrudnionymi w naszej firmie. Może się bowiem okazać, że wśród
pracowników mamy już pasjonatów języka japońskiego czy osoby, które spędziły parę lat w krajach skandynawskich
i rozpoczęły tam naukę języka. Opcją alternatywną dla przedsiębiorcy jest odpowiednio wczesne zaplanowanie wejścia
na nowe rynki zagraniczne i przygotowanie sobie pod to gruntu – na przykład
poprzez zbadanie wśród pracowników
zainteresowania ewentualną nauką dodatkowego języka i wysłanie wybranych
osób na kurs językowy.

“Jeden język ustawia Cię
w korytarzu życia. Dwa języki
otwierają każde drzwi po
drodze.”
– Frank Smith

Edyta Możejko
Marka Pracodawcy
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Grywalizacja
- skuteczne narzędzie rozwoju
dla pracowników
Grywalizacja to innymi słowy granie i rywalizowanie. To angażująca metoda, która doskonale sprawdza się w procesach rozwojowych w firmach. Grywalizacja wyznacza trendy w szkoleniach i integracjach. Dlaczego? Ponieważ oprócz bycia efektywną w rozwoju wiedzy i umiejętności (z różnych
dziedzin) sprawia uczestnikom dużo radości. Jest formą zabawy, która angażuje emocjonalnie i intelektualnie.

Grywalizacja w employer
brandingu
Gamifikacja coraz częściej jest wykorzystywana w procesach rekrutacyjnych, już na etapie pozyskania zainteresowania kandydatów. To bardzo trafiona metoda szczególnie
w przypadku młodego pokolenia wchodzącego na rynek
pracy. Gry są atrakcyjne dla millenialsów, czyli pokolenia
Igrek, ponieważ angażują, pozwalają rywalizować i pokonywać kolejne wyzwania.
Grywalizację w procesie komunikacji marki pracodawcy
oraz rekrutacji z powodzeniem wykorzystują największe
marki takie jak Grupa Żywiec, Pepsi, PwC, Unilever, Grupa
PZU. Coraz częściej po gry sięgają też mniejsi pracodawcy,
szczególnie w sektorze IT. Marka, która korzysta z grywalizacji jest postrzegana jako nowoczesny pracodawca,
otwarty na młodych ludzi i ich potrzeby.

Grywalizacja
w procesach rozwojowych
i integracyjnych
Coraz częściej pracodawcy sięgają po rozwiązania szkoleniowo-integracyjne oparte na mechanizmach gier. Uczestnicy szkolenia opartego na rywalizacji (np. pracując w grupach) angażują się bardziej, pracują w większym skupieniu,
dzięki temu lepiej zapamiętują nową wiedzę, wyrabiają
nowe nawyki i umiejętności. Jeśli uczestnicy pracują na
przykładach „wyjętych z życia”, czyli np. muszą zaplanować
decyzje dla swojej firmy, a potem zmierzyć się z wynikami,
to mamy do czynienia z najbardziej efektywną formą nauki poprzez praktykę. Taką zaawansowaną grywalizacją są
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komputerowe symulacje biznesowe, ponieważ bazują na
skomplikowanych algorytmach, dostarczając uczestnikom
twardych danych, a nie przypuszczeń.
W symulacjach biznesowych uczestnicy pracują w rywalizujących ze sobą zespołach. Zarządzają wirtualnymi firmami, wcielają się w rolę dyrektorów, którzy podejmują strategiczne decyzje. Zdobywają praktyczną wiedzę, ucząc się
na “żywym organizmie”, bez obaw przed konsekwencjami
złych decyzji (straty pozostają wirtualne). Jest to okazja do
odczucia pełnej odpowiedzialności za firmę, co w realnym
życiu przekłada się na lepsze zrozumienie pracy przełożonych i funkcjonowania przedsiębiorstwa jako całości (spojrzenie z tzw. „lotu ptaka”).
Symulacja może być organizowana na platformie on-line,
lub przy użyciu komputerów, podczas szkoleń stacjonarnych. Po każdym zestawie decyzji, grające zespoły otrzymują informacje zwrotne w postaci wyliczonych przez
komputer wyników, np. zestawień rachunku zysków i strat,
bilansu, cash flow swoich firm etc.

Warto grać
Grywalizacja daje pracodawcom bardzo dużo możliwości w obszarze zarządzania kadrami. Odpowiednio przygotowane programy grywalizacyjne wspierają rozwój
pracowników i zwiększają ich zapał do pracy. Pozwalają
przyciągać do firmy młode talenty i wyławiać spośród
nich te najlepsze. Ponadto optymalizują system szkoleniowy w firmie oraz dostarczają pracodawcy informacji,
o tym co najbardziej motywuje jej pracowników oraz jakie są ich potrzeby. Tworzą również platformę do współpracy ze studentami oraz uczelniami wyższymi.

Grywalizacja jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla pracodawców, którzy chcą świadomie inwestować w kapitał
intelektualny swoich pracowników oraz mieć zaangażowany i zgrany zespół.

Sonia Zakrzewska
Junior Project Manager
Dział Rozwoju Talentów
i Wizerunku Pracodawcy
BIGRAM

Przykładem on-line’owej komputerowej symulacji biznesowej, która od ponad 15 lat działa na polskim rynku jest
międzynarodowy konkurs Global Management Challenge.
(www.gmcpoland.pl). Jego uczestnicy deklarują, że największą korzyścią z udziału w symulacji jest rozwinięcie
umiejętności dotyczących zarządzania strategicznego,
współpracy w zespole, wiedzy na temat analizy finansowej,
oraz „spojrzenie z lotu ptaka” na firmę.
W GMC grywalizacja obejmuje pracowników firm i studentów. Udział zespołów zróżnicowanych pod kątem wieku
i doświadczeń sprawia, że rywalizacja jest jeszcze bardziej
emocjonująca, a wyniki trudne do przewidzenia.
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Uniwersalne pakiety
nie motywują

Rynek pracy jest dla pracodawców coraz trudniejszy.
Rosnące problemy z pozyskiwaniem kandydatów, a także
obawa przed utratą najlepszych fachowców sprawiają, że
wciąż poszukują sposobów na przyciągnięcie i zatrzymanie
pracowników uatrakcyjniając ofertę zatrudnienia. Firmy
bardziej niż podnoszeniem płac, są obecnie zainteresowane
świadczeniami pozapłacowymi. Potwierdzają to wyniki najnowszego badania „Drogowskaz Motywacyjny 2017” realizowanego corocznie przez Sodexo Benefits and Rewards
Services wraz z niezależnym instytutem Kantar Millward
Brown.

Zespoły pracowników stają się coraz bardziej różnorodne
ze względu na wiek, doświadczenia czy zainteresowania.
W tej chwili obok siebie pracują już cztery pokolenia różniące się m.in. podejściem do obowiązków zawodowych,
wymaganiami, aspiracjami i stylem życia. Siłą rzeczy motywowanie ich z wykorzystaniem tych samych narzędzi nie
może być skuteczne. To, co dla młodego inżyniera jest spełnieniem marzeń, dla dojrzałej matki z dwójką dzieci może
okazać się absolutnie bezwartościowe. Niedopasowanie
świadczeń może przyczyniać się do spadku zaangażowania
i satysfakcji z pracy, a także mieć wpływ na niższą efektywność działań rekrutacyjnych. Uniwersalny pakiet świadczeń
pozapłacowych dla wszystkich nie może więc spełniać swojego zadania motywacyjnego.

ciągu ostatnich kilku lat sama płaca przestała
pełnić funkcję motywacyjną. Obecnie pracownicy oczekują dodatkowych motywatorów pozafinansowych. Dlatego rynek świadczeń pozapłacowych
w Polsce systematycznie rośnie - pracodawcy podnoszą
kwoty przeznaczone na świadczenia oraz wydłużają ich listę.

To, co dla młodego inżyniera jest
spełnieniem marzeń, dla dojrzałej
matki z dwójką dzieci może okazać
się absolutnie bezwartościowe.

Drogowskaz Motywacyjny 2017

Rynek świadczeń
pozapłacowych
- rośnie i mocno się zmienia
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Pracodawcy przestają traktować motywację pozapłacową pracowników jako wydatek. Obecnie w wielu firmach
to przemyślana, zaplanowana i oparta na konsekwentnych
działaniach inwestycja. Dlatego od kilku lat firmy zwiększają budżety na motywowanie pracowników.

Dlatego pracodawcy, zdając sobie z tego sprawę, wydłużają listę dodatków pozapłacowych. Coraz popularniejsze

Jak wskazują wyniki badania, średnia kwota przeznaczana
na wszystkie świadczenia pozapłacowe przypadająca rocznie na jedną osobę wynosi już 928 zł i jest to o prawie 11%
więcej niż przed rokiem.
Ponadto w dodatki pozapłacowe inwestują już nie tylko największe firmy, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa, które coraz śmielej zabiegają o tych samych
kandydatów do pracy co korporacje. W przedsiębiorstwach zatrudniających od 10 do 19 pracowników średnia kwota przeznaczona na świadczenia na jednego
pracownika wynosi 921 zł (w ubiegłym roku 817 zł),
a w firmach gdzie pracuje od 20 do 49 pracowników - 924 zł
na pracownika, dla porównania w roku 2015 było to 847 zł.
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stają się są tzw. systemy kafeteryjne, które umożliwiają
pracownikom wybór świadczeń zgodnie z ich potrzebami,
oczekiwaniami i zainteresowaniami.
Jak wynika z badania „Drogowskaz motywacyjny 2017”,
średnia liczba świadczeń, jakie pracodawcy oferują
zatrudnionym, to już 5,3. Ale firmy, które stosują system kafeteryjny, kierują do swoich pracowników ofertę złożoną już nawet z 6,3 świadczeń, na co przeznaczają przeciętnie 1040 zł. Zarządzający są przekonani
(78%), że dając taką możliwość, wzmacniają motywację,
a tym samym optymalnie wykorzystują budżet przeznaczony na ten cel. Dlatego już prawie co piąta firma umożliwia
pracownikom swobodny wybór benefitów pozapłacowych.
Są to przede wszystkim podarunki z różnych okazji (82%)
i świadczenia poprawiające samopoczucie pracowników
(65%).

Optymalizacja budżetu
Badania Top Employers w Europie (topemployers.eu) potwierdzają, że firmy, które wdrożyły kafeteryjny system
wyboru świadczeń, mogą się pochwalić niższą (nawet
o kilka procent) rotacją pracowników, a jednocześnie zatrudnione u nich osoby wykazują się wyższym zaangażowaniem. Wolność wyboru w zakresie świadczeń pozapłacowych przekłada się więc także na przywiązanie do
pracodawcy.
Duża liczba świadczeń w firmach sprawia jednak, że coraz trudniej efektywnie nimi zarządzać. Dlatego, coraz
więcej przedsiębiorstw decyduje się na nowoczesne systemy wspierające zarządzanie świadczeniami pozapłacowymi. Taką możliwość docenia już 16% pracodawców.
To o 4 punkty procentowe więcej niż w roku 2015. Jednym
z takich systemów jest specjalna platforma, działająca na
zasadzie sklepu internetowego, umożliwiająca pracownikom wybór świadczeń najbardziej odpowiadających ich
potrzebom.
Firma na bieżąco otrzymuje informacje, jakie rozwiązania
preferują i z jakich korzystają ich pracownicy, a tym samym
– co jest dla nich najsilniejszym motywatorem. Ponadto

platforma pozwala na optymalizację budżetu przeznaczonego na świadczenia – firma płaci bowiem tylko za wybrane przez pracowników dodatki pozapłacowe.
Dzięki takim rozwiązaniom zatrudniony może także zobaczyć jak duże sumy co miesiąc lub kwartał inwestuje
w niego pracodawca.

Nagradzanie za efekty
i postawy
Dla zatrudnionych rosnące budżety na świadczenia pozapłacowe to dobra wiadomość, ponieważ dostają coraz więcej, ale dla pracodawców to stałe wyzwanie, jak optymalnie
wykorzystać pieniądze, aby zrealizować cele biznesowe.
Dlatego firmy tworząc pakiety motywacyjne coraz częściej
starają się je powiązać z wynikami pracy.

Oceny pracownicze czy rankingi pracowników, mimo że
w wielu firmach przeprowadzane okresowo, coraz częściej
nie zachęcają, a wręcz osłabiają zaangażowanie, zwłaszcza
młodych ludzi z pokolenia Y i Z, którzy oczekują bieżącego wyznaczania celów i regularnych informacji zwrotnych.
Sprawdzonym rozwiązaniem są świadczenia pozapłacowe
oferowane za określony wysiłek włożony w konkretne działania oraz za osiągnięcie postawionego celu. Stosuje je już
jedna trzecia firm, a ponad połowa z nich ma na to osobny
budżet, który średnio wynosi 11 216 zł. Prawie 84% wspomnianych przedsiębiorstw nagradza pracowników za wyniki, a 29% za udział w projektach.
Wyniki „Drogowskazu motywacyjnego 2017” wskazują,
że 16% przedsiębiorstw nagradza za brak absencji, 11% za
brak spóźnień, a 5% za niepalenie. Robią to przede wszystkim firmy z kapitałem zagranicznym.

Na przypadkowość
nie ma tu miejsca
Tworząc system świadczeń nie można zapominać o satysfakcji pracowników, szczególnie gdy chce się zatrzymać talenty w firmie. Należy przede wszystkim wziąć pod uwagę
zróżnicowanie pracowników, wystrzegać się rutyny i stereotypów. Dotyczy to szczególnie pokolenia Y, które często
przy wyborze pracodawcy kieruje się nie tylko względami

finansowymi, ale w dużej mierze również pakietem świadczeń. Warto pamiętać, że rozdźwięk pomiędzy ofertą świadczeń a realnymi potrzebami pracowników powoduje, że nie
korzystają oni w pełni z propozycji pracodawcy. Ponadto
firmy, które nie monitorują wykorzystywanych dodatków,
nie mają wiedzy czego ich ludzie potrzebują. Oznacza to,
że świadczenia nie spełniają swojej motywacyjnej roli
i mimo dobrych intencji, pracodawcy nie tylko tracą pieniądze, ale i nie otrzymują zwrotu z tej inwestycji.
Firmy świadome wagi motywacji, coraz częściej dokładnie
ustalają zasady i formy przyznawania świadczeń pozapłacowych, by uniknąć elementu przypadkowości. Oferowane
przez przedsiębiorców motywatory pozapłacowe takie jak:
kupony, karty przedpłacone, opieka medyczna, ubezpieczenia, rozwiązania sportowo-rekreacyjne czy dofinansowanie
posiłków, są doskonałymi narzędziami budującymi zaangażowanie i lojalność personelu. Istotne jest, by przy rozbudowanych programach motywacyjnych umożliwić zatrudnionym samodzielny wybór świadczeń. Wtedy rzeczywiście
będą odpowiadać ich potrzebom i przyniosą spodziewany
efekt w postaci lojalności i zadowolenia pracownika.
Magdalena Słomczewska – Klimiuk
Marketing Manager
Sodexo Benefits and Rewards Services Polska

Firmy, świadome wagi motywacji,
coraz częściej dokładnie ustalają
zasady i formy przyznawania
świadczeń pozapłacowych, by
uniknąć elementu przypadkowości.
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Programy
ambasadorskie

- co skłania studentów do promowania
pracodawców?
Programy ambasadorskie są
łącznikiem świata biznesu ze
społecznością akademicką.
Dla studentów stanowią
szansę zdobycia pierwszego
doświadczenia zawodowego.
A przedsiębiorstwom dają
możliwość efektywnej
promocji marki pracodawcy na
uczelniach. Ambasador pełni
rolę przedstawiciela firmy
w środowisku studenckim,
dba o jej promocję i dobry
wizerunek.

Dzięki współpracy z młodymi
ludźmi, przedstawiciele
biznesu poznają ich
perspektywę i świeże
spojrzenie na firmę.
Budują wizerunek
zaangażowanego
i atrakcyjnego pracodawcy,
co przyciąga do firmy najlepsze
młode talenty.

Na czym polega program
ambasadorski?
Studenci świadomi wymagań jakie stawia przed nimi obecnie rynek pracy chcą
zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe jeszcze na studiach. Programy
ambasadorskie dają im taką możliwość, ale też nie kolidują z obowiązkami studenckimi. Dla najlepszych ambasadorów są często furtką do późniejszego zatrudnienia.
Ambasador ma obowiązek reprezentowania firmy na uczelni w ciekawy i skuteczny sposób. To co powinno charakteryzować młodego ambasadora to kreatywność i przedsiębiorczość. Firmy często pozostawiają swoim uczelnianym
przedstawicielom swobodę w działaniach promocyjnych i chętnie angażują się
w inicjatywy ambasadorów (takie jak standy, konkursy, udział w targach kariery). Niekiedy pomysły, które okazały się sukcesem na uczelni zostają wdrażane
przez firmę na większa skalę.
Niektóre firmy powołują swoich ambasadorów poprzez rekrutacje indywidualnych kandydatów, inne korzystają z istniejących na uczelni kół i organizacji
studenckich. Organizacje, które posiadają w swoich szeregach wielu ambasadorów to między innymi Enactus, AIESEC i AEGEE. Członkowie organizacji
bardzo chętnie angażują się w promocje firm partnerskich na uczelniach wyższych.
„Często prosimy studentów o przekazywanie swoim znajomym ofert praktyk
i staży naszych firm partnerskich poprzez mailing i za pośrednictwem social
media. Nasi studenci są też bardzo kreatywni w swoich działaniach na uczelniach, z własnej inicjatywy organizują standy promocyjne starając się przyciągnąć rówieśników do firm” - mówi Tomasz Duda, Enactus Poland, Program
Director.

Obopólne korzyści
Dzięki programom ambasadorskim studenci mają okazję poznać struktury
i kulturę organizacyjną dużych firm. Budują sieci kontaktów biznesowych i poznają specyfikę pracy w danej branży.
Uczą się jak skutecznie organizować wydarzenia promocyjne i rozwijają umiejętności komunikacji. Możliwości nauki w ramach programów ambasadorskich
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jest o wiele więcej. Począwszy od sponsorowanych przez
firmę szkoleń wyjazdowych, po indywidualny mentoring
prowadzony przez pracownika firmy. Niektóre przedsiębiorstwa, takie jak KPMG oferują swoim ambasadorom
atrakcyjne bonusy w postaci miesięcznego stypendium,
dofinansowania do karty miejskiej czy iPada.
Programy ambasadorskie na uczelniach pozwalają
zwiększać świadomość danej marki wśród młodych ludzi.
Firmy komunikują się ze studentami za pośrednictwem
ich „kolegi z ławki” – ambasadora, dzięki czemu przekaz
jest wiarygodniejszy. Przedsiębiorstwa takie jak PZU czy
PwC, mają w swoich szeregach nie jednego, a kilku lub nawet kilkudziesięciu ambasadorów. Jedną z największych
sieci studenckich ambasadorów w kraju dysponuje międzynarodowy konkurs Global Management Challenge,
rozwijany w Polsce przez firmę BIGRAM. Z sieci ambasadorów mogą korzystać partnerzy programu, tacy jak
Amazon, Avon czy Grupa Żywiec.
„Rola ambasadora firmy to świetna okazja do rozwinięcia
zdolności organizacyjnych i komunikacyjnych, do pobudzenia swojej kreatywności i sprawdzenia siebie w sytuacjach stresowych. Pozwala także poznać pracę firmy od
wewnątrz, misje i wartości, którymi się kieruje. Dzięki takiej wiedzy, jako ambasador, mogę z pełną świadomością
zarekomendować firmę moim kolegom” - mówi Bartło-

miej Malinowski, Koordynator Programu Ambasadorów
Global Management Challenge.
Dzięki współpracy z młodymi ludźmi, przedstawiciele
biznesu poznają ich perspektywę i świeże spojrzenie na
firmę. Budują wizerunek zaangażowanego i atrakcyjnego
pracodawcy, co przyciąga do firmy najlepsze młode talenty.

Sonia Zakrzewska
Junior Project Manager
Dział Rozwoju Talentów
i Wizerunku Pracodawcy
BIGRAM

Więcej o Enactus na stronie www.enactus.pl
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Rekrutacyjne

Savoir-vivre
Ze względu na ciągłą walkę o talenty coraz więcej firm jest świadomych konieczności dbania o swój wizerunek na rynku pracy. Specjaliści od employer brandingu prześcigają się w coraz to nowych pomysłach.
Niemniej jednak przekaz medialny i obecność firmy w Internecie nie wystarczy - nic tak nie kształtuje
naszej opinii na dany temat, jak bezpośrednie doświadczenia. Innymi słowy – to, co może znacząco wpłynąć na wizerunek pracodawcy w oczach kandydatów, to ich udział w rekrutacji. Dlatego tak ważne jest,
aby cały proces był spójny ze strategią employer brandingową i przekazem kierowanym przez firmę na
zewnątrz.

Od ogłoszenia
do zaproszenia.
Proces rekrutacji dla kandydatów zaczyna się w momencie
pierwszego kontaktu z ogłoszeniem, które musi być na tyle
atrakcyjne, żeby wpłynąć na ich decyzję o aplikacji. Warto
w tym miejscu zastanowić się, kto będzie odbiorcą naszego
ogłoszenia. Jeśli szukamy Stażysty, a z doświadczenia wynika, że na to stanowisko aplikują osoby młode, to dostosujmy formę ogłoszenia, jak i miejsce jego publikacji do grupy
docelowej. Załóżmy, że kandydat zna naszą firmę z wcześniejszych działań employer brandingowych, stanowisko
i ogłoszenie są atrakcyjne i wysyła nam swoje CV. Co dalej?
Ważne, żeby w pierwszej kolejności potwierdzić przyjęcie
jego aplikacji. Jeśli profil zawodowy kandydata nie odpowiada wymaganiom stanowiska, to przekażmy mu informację, że jego kandydatura została odrzucona, wyjaśniając
powód. Kandydat traktowany od początku w sposób właściwy, mimo iż odrzucony, wyrobi sobie dobrą opinię o firmie, co zaprocentuje. Jeśli jednak, decydujemy się na zaproszenie kandydata na spotkanie, pamiętajmy, aby przekazać
mu wszystkie niezbędne informacje (czas, miejsce, długość
trwania, kto weźmie udział w spotkaniu i jak należy się do
niego przygotować) - to przyczyni się do zminimalizowania
stresu kandydata związanego z rekrutacją.

Spotkanie rekrutacyjne
Wreszcie dochodzi do pierwszego, bezpośredniego spotkania kandydata z organizacją. O czym należy pamiętać?
Przede wszystkim, żyjemy na rynku pracownika i powinniśmy traktować kandydatów jako naszych partnerów. Należy pamiętać, że rozmowa rekrutacyjna jest okazją do wzajemnego poznania się. Nie tylko rekruter ocenia kwalifikacje
kandydata, ale także kandydat ocenia samą organizację. Na
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podstawie tych pierwszych doświadczeń podejmie później
decyzję, czy chce związać się z tą firmą na dłużej. Dlatego
też trzeba okazywać kandydatom należny im szacunek i zadbać o profesjonalizm relacji. Nie spóźniać się na spotkanie,
zapewnić komfort rozmowy, odpowiedzieć na wszystkie
pytania. Kolejnym przejawem szacunku i sposobem na budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy jest zapewnienie kandydatom dostępu do informacji na swój temat. Informowanie o statusie w rekrutacji, o powodach odrzucenia
powinny być na porządku dziennym.

Firmy zewnętrzne
Co w sytuacji kiedy rekrutację zlecamy firmie zewnętrznej?
Czy zwalnia nas to z obowiązku dbania o employer brand?
Absolutnie nie. W tym przypadku kluczowy jest wybór odpowiedniej agencji. Mam tu na myśli profesjonalistów, którzy specjalizują się w interesującej nas branży. Specjalizacja
jest bardzo ważna, ponieważ dzięki niej konsultanci znają
specyfikę stanowisk, znają rynek i wiedzą, na co zwrócić
uwagę podczas rozmów. Dodatkowo, kandydaci mają poczucie, że rozmawiają z osobami, które znają się na rzeczy.
Podsumowując, to co w dużej mierze buduje opinię kandydatów na temat pracodawcy to bezpośrednie spotkania
i udział w rekrutacji. Niezależnie, czy rekrutacją zajmujemy
się pracując po stronie biznesu czy w zewnętrznej agencji,
powinniśmy dokładać wszelkich starań, aby nasze kontakty
z kandydatami były profesjonalne i partnerskie. To z pewnością, zaprocentuje w kolejnych rekrutacjach.

Paulina Osiecka
HR Konsultant
TPA HR

ROZWÓJ PEŁEN
INSPIRACJI
www.pracodawcyit.pl

Zatrudniasz do działów IT?
Przedstaw kandydatom swoją firmę.
Napisz do nas.
redakcja@pracodawcyit.pl
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Zainspiruj
specjalistów IT
Daj się zrekrutować do PracodawcyIT.pl!
Employer branding
Talent acquisition
Communication IT

PRACODAWCY IT
ROZWÓJ PEŁEN INSPIRACJI
NAJLEPSZE MIEJSCA PRACY W IT
NAJLEPSI PRACODAWCY IT
SKUTECZNE NARZĘDZIA EMPLOYER BRANDING

Branża IT wymaga od pracodawców znacznie więcej niż pozostałe dziedziny gospodarki. Kluczowy
aspekt rekrutacji stanowi dwukierunkowa komunikacja, a skuteczny proces zorganizowany jest w sposób, który można by utożsamić z sytuacją odwrócenia ról: rekrutujący – rekrutowany. To nie potencjalny kandydat musi się możliwie najlepiej zaprezentować, lecz organizacja, która chciałaby mu
zaproponować objęcie jakiegoś – zwłaszcza specjalistycznego czy menedżerskiego – stanowiska.
W efekcie niezwykle istotne dla pracodawców staje się znalezienie narzędzi, które umożliwiałyby dotarcie do grupy odbiorców o odpowiednim profilu technicznym, a jednocześnie pozwoliły na stworzenie spójnego, pozytywnego w odbiorze wizerunku firmy. Z reguły, aby móc osiągnąć oczekiwane rezultaty, niezbędne jest wykorzystanie kilku kanałów komunikacji o różnorodnym profilu, co wiąże się ze
zwielokrotnieniem kosztów przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.
PracodawcyIT.pl - miejsce to zrzesza najlepszych, inspirujących pracodawców i umożliwia im wielopłaszczyznową
stałą prezentację firmy.
Sposobów umożliwiających pokazanie specjalistom
z branży IT „prawdziwego oblicza” firmy jest kilka. Przede
wszystkim portal umożliwia pracodawcom stworzenie
profilu, na którym mogą pojawiać się np. ciekawostki dotyczące firmy, ale również szczegóły, które zwykle interesują kandydatów, na przykład związane z oferowanymi
warunkami zatrudnienia.
W artykułach firmy mają możliwość umieszczania bieżących informacji odnośnie tego, co dzieje się wewnątrz
przedsiębiorstwa – na przykład jakie rekrutacje są aktualnie prowadzone, w których wydarzeniach branżowych

bierze udział firma, ale też jak bawi się „po godzinach”.
Ten ostatni element w branży technologicznej ma dużo
większe znaczenie niż w pozostałych i zdarza się, że bywa
jednym z wyznaczników późniejszej decyzji o podjęciu
zatrudnienia. Techniczna wizytówka firmy w postaci kompleksowego, powiązanego z aktualnościami, profilu na
portalu jest więc niezwykle istotna.
Z perspektywy pracodawcy jednym z bardziej znaczących elementów procesu rekrutacyjnego jest oferta pracy.
W tym zakresie PracodawcyIT.pl zapewniają działanie
kompleksowe. Obok możliwości stworzenia ogłoszenia
rekrutacyjnego znajdziemy tu dodatkowo możliwość jego
graficznego wyróżnienia, aby mogło zostać łatwiej zauważone przez interesujący nas target odbiorców. Jeśli oferta
wyda się komuś interesująca – istnieje możliwość jej po-

Umożliwiamy specjalistom IT szersze spojrzenie na firmę
jako pracodawcę – przez pryzmat jej wartości, działań, wydarzeń i akcji, w które się angażuje.

lecenia. Rekomendacja to niezwykle
istotne narzędzie w każdym procesie
rekrutacji specjalistów IT. Dzięki niej
nie tylko wiadomo, z jakim odbiorem
naszego ogłoszenia ze strony potencjalnych kandydatów się spotkamy –
często to właśnie mechanizm polecenia odpowiada za znalezienie idealnie
wpasowującego się w nasze potrzeby
i oczekiwania kandydata!
Nadrzędnym celem wszelkich narzędzi, jakie oferuje swoim użytkownikom
portal PracodawcyIT.pl jest zapewnienie pracodawcom możliwości zaprezentowania w kompleksowy sposób
profilu firmy oraz ułatwienie przedsię-

www.pracodawcyit.pl
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biorcom kontaktu z potencjalnymi pracownikami i współpracownikami.
Dzięki umiejętnemu łączeniu elementów obecnie dostępnych najczęściej
w formie autonomicznych narzędzi
wspomagających proces rekrutacji,
portal ma szansę zyskać przychylność
swojego targetu odbiorców, jednocześnie przyczyniając się do zwiększenia
świadomości dotyczącej poszczególnych marek oraz poprawienia jakości
relacji na linii zainteresowany pracownik – potencjalny pracodawca.

redakcja@pracodawcyit.pl

+ 48 576 973 440
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Rekrutuj niestandardowo
– jak zdobyć zaufanie
i zaimponować
kandydatom w branży IT?
Poszukiwanie pracowników w branży IT to nie lada wyzwanie.Powodów takiej sytuacji jest wiele, ale jednym z najważniejszych jest fakt, że osoby potencjalnie zainteresowane podjęciem nowych wyzwań zawodowych same nie
poszukują możliwości zmiany pracy oraz – paradoksalnie – ilość ofert, którymi są bombardowane przez headhunterów i HR-owców przerasta wyobraźnię kandydatów z innych branż. Jak się w tej sytuacji wyróżnić i przykuć uwagę
kandydata? Sposobów jest co najmniej kilka.

Ogłoszenia online
to za mało…
W przypadku większości branż standardem jest umieszczanie ofert i poszukiwanie kandydatów w sieci. Taka metoda w IT sprawdza się wyłącznie w ograniczonym stopniu
– oczywiście można liczyć na jakiś odzew ze strony osób
potencjalnie zainteresowanych podjęciem zatrudnienia
w naszej firmie, jednak będzie on znacznie mniej skuteczny niż w przypadku, gdy rekrutujący poświęci czas na bezpośrednie wyszukiwanie kandydatów.

LinkedIn prawdę
Ci powie…
Tu z pomocą przychodzą branżowe portale, zrzeszające
pracodawców i pracowników, spośród których najbardziej „oswojonym” w Polsce jest LinkedIn. Przez pracowników działów HR portal ten wykorzystywany jest przede
wszystkim do nawiązywania kontaktów z potencjalnymi
kandydatami. Możliwości jakie zapewnia to narzędzie
są jednak znacznie większe. LinkedIn nie tylko pozwala
na uzyskanie rzetelnej opinii na temat umiejętności pracownika, lecz także daje szerszy ogląd tego, co dzieje się
w branży – aktualnych trendów czy organizowanych spotkań. LinkedIn – zwłaszcza w branży IT – jest również portalem wymiany doświadczeń, wiedzy i opinii. Tego rodzaju
informacjami wymieniają się specjaliści w tematycznych
grupach.

Bądź partnerem
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rekrutowanego
Zarzut dotyczący organizacji procesu rekrutacji, wielokrotnie pojawiający się ze strony specjalistów IT dotyczy
braków w wiedzy i świadomości technicznej osób rekrutujących. Dobrą praktyką jest świadomość rzeczywistych
potrzeb pracodawcy. Nieco głębsza wiedza osób o profilu
nietechnicznym nie tylko ułatwi kontakt z potencjalnymi
pracownikami, lecz także pozwoli – już na etapie rozmowy
z działem HR (po której najczęściej następuje jeszcze rozmowa techniczna) – na dokonanie bardziej trafnej selekcji
kandydatów dzięki np. umiejętności oceny poziomu znajomości narzędzi na podstawie tego, w jaki sposób o nim
opowiadają.

Stań się częścią
społeczności IT
Nić porozumienia z rekrutowanymi może zaprocentować
na kilku płaszczyznach. Najbardziej oczywistym profitem
jest sposób postrzegania rekruterów i szerzej – firm, które za nimi stoją – przez branżę IT. Pozytywna opinia dotycząca przebiegu rekrutacji może zwiększyć jej popularność dzięki rekomendacjom. Z drugiej strony: wykazując
się profesjonalnym podejściem, HR-owcy i headhunterzy
budują również świadomość oraz wizerunek reprezentowanej przez nich marki.

Szukaj okazji do
bezpośredniego
kontaktu
Branża IT rozwija się niezwykle dynamicznie zarówno w kraju, jak i za
granicą, co przekłada się na mnogość
związanych z nią wydarzeń. Targi pracy, popularne konferencje czy coroczne konkursy to świetna okazja, aby
się pokazać i spotkać z potencjalnymi
przyszłymi pracownikami.

Bądź obecny na
branżowych
eventach

Nie bez znaczenia dla efektów rekrutacji jest przełamywanie stereotypowych barier. Programiści rzadko samodzielnie szukają okazji do zmiany
miejsca zatrudnienia. Ci najbardziej
wartościowi, zainteresowani rozwojem i pozostający „na bieżąco” ze
swoją dziedziną pracy bywają jednak
na branżowych meetupach, w trakcie których odbywają się prezentacje
oraz możliwe jest nawiązanie nowych
znajomości. Takie nieformalne spotkania to idealny moment, aby nawiązać
kontakt z potencjalnym pracownikiem
– zwłaszcza, jeśli firma reprezentowana przez rekrutera specjalizuje się
w obszarze, który odpowiada tematyce spotkania. Nawet jeśli nie uda się
nam znaleźć odpowiedniego, zainteresowanego pracą u nas kandydata –
niewykluczone, że zyskamy kontakty
„na poczet” kolejnych rekrutacji, a in-

formacja o tym, o jakim profilu osoby
poszukujemy rozejdzie się dzięki zawartym znajomościom. Czasem warto
wyjść poza utarte ramy sprawdzonych
metod rekrutacji i zdecydować się na
wejście w środek świata IT – bo tak naprawdę nic nie ryzykujemy, a możemy
tylko zyskać.
Edyta Możejko
Marka Pracodawcy
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employee advocacy

Marka Pracodawcy w Polsce

Twoja armia
w mediach
społecznościowych.
Jak stworzyć program social media
employee advocacy w 4 krokach?
Twoi pracownicy, to Twoja armia. Prawdziwi żołnierze, którzy swoją szczerą opinią są w stanie rekrutować atrakcyjnych kandydatów i wygrywać bitwy z kandydatami-hejterami w sieci. Dlatego nie czekaj dłużej i do swoich działań employer brandingowych włącz program social media employee advocacy. Pracownicy i tak dzielą się opiniami
o swoich pracodawcach w sieci. Lepiej wiedzieć co dokładnie piszą.

Program social media
employee advocacy
w 4 krokach
KROK 1. Zaproś pracowników do współtworzenia treści
Oczywiście, można oczekiwać, ze pracownicy sami, z własnej woli będą udostępniali na swoich kanałach informacje o pracodawcy. Prawda jest taka, że może to okazać się
dla nich… zbyt czasochłonne. Dlatego po pierwsze – należy regularnie zapraszać pracowników do firmowych –
employer brandingowych kanałów social media. Linki do
nich powinny być widoczne i łatwo dostępne w Intranecie
czy wewnętrznym serwisie społecznościowym, newsletterach czy nawet stopkach mailowych. Po drugie, aby pracownicy dzielili się newsami o swoim pracodawcy, powinny być one podane im na tacy, tj. w kanałach social media,
w których są oni obecni. Jeszcze lepiej, jeśli pracownicy
mogą mieć wpływ na to, co w social media się pojawia. Podoba mi się podejście 15five.com – firma zbiera pomysły
pracowników na konkretne posty związane z firmową codziennością na wspólnej tablicy w Trello.
KROK 2. Stwórz przestrzeń do dyskusji

Jak pokazują wyniki tegorocznego Barometru Zaufania
publikowanego od 17 lat przez agencję Edelman najbardziej zaufaną grupą społeczną są dziś… pracownicy.
Dla opinii publicznej to właśnie ich stanowisko jest kluczowe, gdy mówimy o:

•

•

•

•
•
•

traktowaniu pracowników i klientów przez pracodawców,
wynikach finansowych i zarządzaniu operacyjnym
firmy,
praktykach biznesowych,
stosunku do społeczności lokalnych.

To co mówią i myślą o firmie jej pracownicy, ma przełożenie na każdy aspekt biznesu, w tym na to, jak firma jest postrzegana przez klientów, partnerów, konkurencję, rynek.
Jak pokazują badania Nielsena aż 84% konsumentów
bardziej niż reklamę w sieci ceni rekomendację rodziny
i przyjaciół. Raport MSL dowodzi, że informacje o markach zamieszczane na prywatnych profilach znajomych
są udostępniane nawet 24 razy częściej niż te publikowane na ich oficjalnych kanałach. Dlaczego nie wykorzystać
potencjału drzemiącego w naszych pracownikach w bieżących działaniach EB?

Co pracownik pisze w sieci?
Jak donosi Weber Shandwick aż 98% pracowników posiada konto w przynajmniej jednym serwisie społecznościowym. Ciekawe są jednak dalsze wyniki badania:
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•
•

50% pracowników zamieszcza w social media posty,
zdjęcia, filmy o swoich pracodawcach,
39% dzieli się pozytywnymi komentarzami o pracodawcach,
33% pisze o pracodawcach nie będąc do tego przez
pracodawców nakłanianych,
16% krytykuje swoich pracodawców w sieci.

Światło na tematykę pracowników – adwokatów rzuca
m.in. badanie „Social Media Employee Advocacy: Tapping Into the power of an Engaged Workforce” opublikowane przez Altimeter. Okazuje się, że do dzielenia się
informacjami o pracodawcy nie motywuje pracowników
zysk osobisty (np. nagrody, budowa marki osobistej w organizacji, networking), ale zysk wspólny:
•
•
•

56% pracowników wierzy w swoją firmę i chce ją promować,
46% pracowników wierzy w produkt firmy i chce podzielić się swoim doświadczeniem,
41% chce być bliżej swoich współpracowników.

Pracownicy najchętniej dzielą się ofertami pracy i historiami z życia codziennego. 1/4 pracowników najchętniej
zamieszcza w social media aktualne oferty pracy w swojej firmie oraz historie z codziennego życia organizacji,
19% pracowników chwali się w sieci osiągnięciami swojego pracodawcy. Poza tym pracownicy publikują też
wiadomości o zaangażowaniu społecznym firmy (17%),
informacje produktowe (15%), a także aktualne promocje
(9%).

Na przykład za pomocą firmowego hashtagu dedykowanego tylko postom, komentarzem i wpisom na temat
pracy w Twojej firmie. To bardzo popularne rozwiązanie.
Korzysta z niego m.in. L’Oreal (#lifeatloreal i #lorealcommunity) czy Zappos (#ZapposCulture i #Zapponians).
Amerykański potentat e-hanlu idzie nawet o krok dalej
i każdemu z pracowników funduje szkolenie ze skutecznej komunikacji w social media. Firma wyszła z prostego
założenia – jeśli chcemy, by nasz zespół dzielił się w sieci
pozytywnymi treściami na temat pracy w Zappos, powinniśmy ich nauczyć jak to się robi.
KROK 3. Promuj swoich ludzi
Docenianie pracowników i wdrażanie aktywności z obszaru recognition to dziś jedno z największych wyzwań
zespołów HR. Doskonale nadają się do niego media społecznościowe. Swoje działania w sieci warto budować
w oparciu o osiągnięcia zespołu. Nie warto bać się tagowania w firmowych postach swoich pracowników, czy
udostępniania ich wpisów na temat pracy w naszej organizacji. Dobrym przykładem jest choćby Starbucks, który na Twitterze ma osobne konto @starbucksprtnrs, na
którym udostępniane są… wyłącznie posty pracowników
sieci na temat pracy w kawiarni. Znajdziemy tu sukcesy
zespołu, radości klientów i rodzinne historie oraz żarty.
Polecam – można tam znaleźć kawał dobrej, employer
brandingowej energii.

KROK 4. Monitoruj i dziel się wynikami
Tak jak kierownictwo firmy informuje zespół o wynikach
biznesowych, czy sprzedażowych, Ty powinieneś dzielić się wynikami wypracowanymi na EB-owych profilach
w social media, tym bardziej, że są to wyniki osiągnięte
dzięki wsparciu pracowników. A więc: informuj, chwal
i dziękuj. Każdy lubi czuć się doceniany.

Co dzięki social media
employee advocacy
zyskuje firma?
W opinii firm, które inwestują w pracowników – adwokatów, programy social media employee advocacy ma swoje
przełożenie na relacje z klientami, wyniki finansowe i zaangażowanie pracowników. 67% deklaruje, że działania
pracowników wpływają na większą aktywność użytkowników, czyli klientów i kandydatów w sieci (polubienia,
udostępnienia, komentarze), zasięg postów (57%) i ruch
na stronach www (55%). Prawie 1/3 widzi przełożenie
działań na zyski biznesowe, a 59% na liczbę udzielających się w social media pracowników, ich zaangażowanie
(25%), a nawet rekrutację nowych pracowników (18%).
Każdy pracownik może stać się adwokatem swojej firmy.
Wszystko jest w rękach pracodawcy. Do zyskania jest naprawdę dużo, dlatego… do dzieła!
--Maja Gojtowska - wierzy, że firmy powinny traktować swoich pracowników przynajmniej tak dobrze, jak klientów. Ekspert
w zakresie PR i komunikacji wewnętrznej
z 8-letnim doświadczeniem zdobytym
w międzynarodowych organizacjach
i agencjach public relations.
Specjalizuje się w employer brandingu i komunikacji
w obszarze rekrutacji i HR. O skutecznym budowaniu wizerunku pisze na stronie www.gojtowska.com.
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Employer Branding na kalkulatorze.

Jak mierzyć skuteczność
i efektywność
kampanii employer
brandingowych?
Jak mierzyć skuteczność i efektywność kampanii employer brandingowych? Czy działania EB da się ująć
w ramy danych finansowych? Czy dokładny pomiar zwrotu inwestycji w akcje wizerunkowe w wymiarze EB jest
w ogóle możliwy? Zapytaliśmy ekspertów.

N

ikt nie ma już chyba wątpliwości co do tego, że działania employer brandingowe mierzyć nie tylko warto, ale i trzeba. Coraz większe są oczekiwania, rosną budżety, silniejsza jest też konkurencja – a co za tym idzie,
poszczególne decyzje muszą być podejmowane w oparciu o dane oraz racjonalne przesłanki. Bywa to trudne, bo nie ma uniwersalnej miary, która równie
dobrze sprawdzi się w każdym przypadku; różne są powody podejmowania
działań EB, firmy wykorzystują zróżnicowane kanały i narzędzia, działają na
rynkach o odmiennych charakterach. I pewnie dlatego temat pomiaru ROI
w EB bywa odkładany „na później”. Niestety, bo przecież nie po to przechodzimy przez kolejne etapy budowania strategii i opracowania planu działań, by
później nie móc ocenić, czy nasze wysiłki przynoszą efekty.

Pracując nad zestawem wskaźników wykorzystywanych do pomiaru skuteczności działań EB, warto zacząć od danych, które już są zbierane w organizacji.
Zwykle śledzi się przecież koszt zrekrutowania pracownika, czas jego zatrudnienia, poziom rotacji czy zaangażowania pracowników. To wszystko cenne
informacje, które można wykorzystać, by ocenić efektywność inwestycji
w działania employer brandingowe. Co ważne, same wskaźniki warto dobierać i konstruować w taki sposób, by pozwalały podejmować lepsze decyzje
w przyszłości.
Przykładowo, spadek kosztów rekrutacji nie musi być dobrą wiadomością, jeśli towarzyszy mu wydłużenie jej czasu i spadek jakości kandydatów – wykorzystywane miary trzeba analizować łącznie i odnosić do konkretnych celów
firmy. Warto śledzić nie tylko dane zbiorcze, ale też dla poszczególnych kanałów czy narzędzi, co pozwala eliminować te, które nie przynoszą oczekiwanych
korzyści. Istotna jest częstotliwość zbierania i analizy poszczególnych danych
– w przypadku niektórych wystarczą nam informacje kwartalne czy półroczne,
inne trzeba śledzić na bieżąco, i tak też reagować na niepokojące wahania.

Jeśli firmie zależy na wzroście
świadomości marki może się pokusić
o badania ilościowe w grupie docelowej
realizowane przed i po przeprowadzeniu
kampanii. Otrzyma wtedy jasny,
wyrażony „w słupkach” komunikat, jak
podjęte działania wpłynęły na poziom
znajomości jej marki pracodawcy.

Postrzeganie pracodawcy
wewnątrz organizacji

Employer branding
to nie bujanie w obłokach
Pytania o tzw. „keipiaje”, czy też o zwrot z inwestycji w employer branding to jedne z najczęściej padających pytań ze
strony klientów. Firmy potrzebują nie tylko dobrych kampanii employer brandingowych, ale także narzędzi, które
wykażą, że podjęte przez nie działania przyniosły zakładany skutek. No właśnie, „zakładany”. Wszystko zależy od
tego, jakie założenia przyjmiemy i do czego nasze wskaźniki mają nam posłużyć. Poniżej kilka przykładów.
Świadomość marki
Jeśli firmie zależy na wzroście świadomości marki może się
pokusić o badania ilościowe w grupie docelowej realizowane przed i po przeprowadzeniu kampanii. Otrzyma wtedy
jasny, wyrażony „w słupkach” komunikat, jak podjęte działania wpłynęły na poziom znajomości jej marki pracodawcy. Są to jednak badania kosztowne, dlatego decydują się
na nie nieliczne firmy. Zwłaszcza, że oczekiwania większości pracodawców sprowadzają się zwykle do innego efektu, którym jest…
Wzrost efektywności rekrutacji

To wszystko ma konkretne przełożenie na nakłady (czas, budżet, inne zasoby)
niezbędne do prowadzenia kampanii EB.
Anna Mikulska
Partner w MJCC
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efektywność wdrożenia nowego pracownika.

Sprawdzając, jak działania employer brandingowe wpłynęły na proces rekrutacji możemy korzystać z różnych
wskaźników, takich jak np. koszt pozyskania jednego kandydata, jakość kandydatów, efektywność poszczególnych
źródeł, a jeśli rekrutację rozumiemy szerzej, to także np.

Dla wielu firm priorytetem jest wizerunek wewnętrzny.
Także tutaj mamy do dyspozycji różne normy i wskaźniki,
które pomogą nam odpowiedzieć na pytanie, czy nasze
działania są efektywne. Możemy śledzić np. zmiany w wynikach badań satysfakcji, poziom fluktuacji kadr, stopień
zaangażowania w prowadzone przez nas wewnętrzne akcje employer brandingowe czy liczbę kandydatów polecanych przez pracowników.
Zwrot z inwestycji w poszczególne
media/kanały komunikacji
Schodząc na poziom konkretnych kanałów komunikacji
bardzo ważne jest monitorowanie, czy za ich pomocą docieramy do odpowiedniej, pod względem liczby i profilu
grupy kandydatów. Dobór konkretnych wskaźników jest
związany przede wszystkim z platformą komunikacji, której dotyczą (np. strona internetowa czy profil pracodawcy
w mediach społecznościowych). Możemy liczyć lajki lub
użytkowników, badać konwersję i sprawdzać, jaką drogą
po naszych stronach poruszają się użytkownicy.
Oczywiście podobnych mierników można wskazać więcej.
Warunkiem ich użyteczności jest jednak jasno określony
cel kampanii. Employer branding nie jest wcale takim bujaniem w obłokach, jak się niektórym wydaje. Musi być
jednak spełniony jeden warunek: jasno określony cel, jaki
chcemy osiągnąć.
Joanna Kotzian,
Employer Branding Manager - HRK
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Masz wartościowy temat dla profesjonalistów z branży HR?
Pragniesz zarekomendować innowacyjne rozwiązania swojej firmy?
Organizujesz inspirujące wydarzenie branżowe?
Już dziś dołącz do Partnerów portalu MarkaPrcodawcy.pl
i rozpocznij współpracę z naszą redakcją!
Kontakt
e-mail: redakcja@markapracodawcy.pl

Marka Pracodawcy
www.markapracodawcy.pl
redakcja@markapracodawcy.pl

