
trendy    innowacje    inspiracje    narzędzia    rozwiązania    opinie    raporty   
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Grunt to zdrowie!

Friendly Workplace 2020

•	 Jeszcze nigdy w historii  
HR	nie	znaczył	tak	wiele.

•	 Employer	Branding	w	dobie	Covid.
•	 Marka	Pracodawcy	dla	najmłodszych.
•	 10 kroków do zbudowania skutecznej 
strategii	marki	pracodawcy.

•	 Elastyczność	i	troska	o	wellbeing.
•	 Po	co	komu	szczęście	w	pracy?
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Friendly Workplace

2021

Zdobądź serca 
pracowników!

Kontakt: redakcja@markapracodawcy.pl
ZGŁOŚ FIRMĘ DO IV EDYCJI 

• Tworzysz otwarte i przyjazne środowisko pracy?
• Dbasz o zdrowie swoich pracowników?
• Realizujesz ciekawe projekty HR, EB i CSR?

NIE RÓB Z TEGO TAJEMNICY!
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Za nami przeszło rok trudnych doświadczeń, których przysporzyła pandemia. Nikt z 
nas wówczas, w marcu 2020 r nie podejrzewał, że ta sytuacja będzie trwała tak długo. 
Pierwsze tygodnie, szczególnie po wprowadzeniu lockdownu były szczególnie trudne, 
jednak wraz z wiosną, a następnie w wakacje wydawało się, że sytuacja jest w 
znacznym stopniu opanowana. My także sądziliśmy, że zamieszanie wywołane przez 
Covid już się przetoczyło, a wszystkie obszary życia wracają do stanu sprzed pandemii. 
Jak złudne były to rachuby okazało się jesienią 2020 r. Wirus zaatakował ponownie ze 
zdwojoną mocą. W Polsce odczuliśmy to wręcz silniej niż na samym początku 
pandemii.  

Patrząc na ten czas dzisiaj, z dość odległej już perspektywy, trzeba przyznać że mimo 
wszechpanującego chaosu, wręcz paniki i potężnych zawirowań rynkowych, 
operacyjnych i logistycznych udało nam się - mam tu na myśli polską gospodarkę, 
biznes oraz polski rynek pracy - przetrwać i bez większych strat wkroczyć w 
rzeczywistość po pandemii. 

W znacznej mierze jest to zasługa Działów HR, które z wielkim zaangażowaniem i 
niemałym nakładem sił już na wstępie, czyli w marcu 2020 r. podjęły w firmach 
zdecydowane działania niwelujące zagrożenia związane z Covidem. W mojej opinii nie 
będzie przesadą twierdzenie, że to obszar HR odegrał kluczową rolę w 
przeprowadzeniu transformacji organizacji pracy w czasie pandemii, chroniąc zdrowie 
pracowników, a w większości także miejsca pracy. Niespotykana dotychczas, 
pandemiczna rzeczywistość uzewnętrzniła ogromną rolę i znaczenie działów HR w 
organizacji oraz ich niezwykłą skuteczność, zasługującą na najwyższe uznanie.  

W tegorocznej edycji Raportu „Marka Pracodawcy w Polsce 2021” mówimy roli HR i 
jego działań w dobie pandemii, a także zadaniach związanych ze stopniowym 
powrotem do stanu sprzed. Ponadto poruszamy temat czym jest marka pracodawcy w 
Polsce dzisiaj, w postcovidowej rzeczywistości.

Życzę ciekawej lektury
Piotr Ługowski
Szef Redakcji portalu MarkaPracodawcy.pl

EDYTORIAL

Za nami przeszło rok trudnych doświadczeń, których przysporzyła pandemia.  
Nikt z nas wówczas, w marcu 2020 r nie podejrzewał, że ta sytuacja będzie trwała 
tak długo. Pierwsze tygodnie, szczególnie po wprowadzeniu lockdownu były 
szczególnie trudne, jednak wraz z wiosną, a następnie w wakacje wydawało się, 
że sytuacja jest w znacznym stopniu opanowana. My także sądziliśmy,  
że zamieszanie wywołane przez Covid już się przetoczyło, a wszystkie obszary 
życia wracają do stanu sprzed pandemii. Jak złudne były to rachuby okazało się 
jesienią 2020 r. Wirus zaatakował ponownie ze zdwojoną mocą.  
W Polsce odczuliśmy to wręcz silniej niż na samym początku pandemii.  

Patrząc na ten czas dzisiaj, z dość odległej już perspektywy, trzeba przyznać  
że mimo wszechpanującego chaosu, wręcz paniki i potężnych zawirowań 
rynkowych, operacyjnych i logistycznych udało nam się - mam tu na myśli polską 
gospodarkę, biznes oraz polski rynek pracy - przetrwać i bez większych strat 
wkroczyć w rzeczywistość po pandemii. 

W znacznej mierze jest to	zasługa	Działów	HR, które z wielkim zaangażowaniem 
i niemałym nakładem sił już na wstępie, czyli w marcu 2020 r. podjęły w firmach 
zdecydowane działania niwelujące zagrożenia związane z Covidem. W mojej 
opinii nie będzie przesadą twierdzenie, że to obszar	HR	odegrał	kluczową	rolę	
w przeprowadzeniu transformacji organizacji pracy w czasie pandemii, chroniąc 
zdrowie pracowników, a w większości także miejsca pracy. Niespotykana 
dotychczas, pandemiczna rzeczywistość uzewnętrzniła ogromną rolę i znaczenie 
działów HR w organizacji oraz ich niezwykłą skuteczność, zasługującą  
na najwyższe uznanie.  

W tegorocznej edycji Raportu „Marka Pracodawcy w Polsce 2021” mówimy o roli 
HR i jego działań w dobie pandemii, a także zadaniach związanych ze stopniowym 
powrotem do stanu sprzed. Ponadto poruszamy temat czym jest marka 
pracodawcy w Polsce dzisiaj, w postcovidowej rzeczywistości.

Życzę ciekawej lektury 
Michał Biały 
Dyrektor Zarządzający portalu MarkaPracodawcy.pl
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Covid przewartościował wiele 
utartych zwyczajów i wiele 
przekonań. Swoje znaczenie zmieniło 
także pojęcie #marka pracodawcy. 
Co oznaczają te słowa dzisiaj w Polsce 
postcovidowej? Poniżej kilka trendów, 
jakie zaobserwowaliśmy realizując 
kolejne edycje redakcyjnego 
programu certyfikacyjnego 
„FRIENDLY WORKPLACE”. 

Marka Pracodawcy? 
Grunt to zdrowie!

Czas Covid był i jest swoistym testem dla 
pracodawców. Teraz okazuje się ile warte 
są zapewnienia typu „u nas ludzie są 
najważniejsi, dbamy o naszych 
pracowników, jesteśmy jednym 
zespołem” i tym podobne. Na szczęście 
większość firm bardzo odpowiedzialnie 
podeszła do kwestii ochrony 
pracowników, zarówno w sferze dbałości 
o ich  życie i zdrowie jak i bezpieczeństwa 
pracy. Wiele firm udowodniło, że potrafi 
być pracodawcą na dobre i na złe. W jaki 
sposób? Troską o ludzi w trudnym 
momencie, odpowiedzialną postawą w 
sytuacji kryzysowej. Takie firmy 
szczególnie są w cenie.

Czas Covid był i jest swoistym testem 
dla pracodawców. Teraz okazuje się 
ile warte są zapewnienia typu „u nas 
ludzie są najważniejsi, dbamy o naszych 
pracowników, jesteśmy jednym zespołem” 
i tym podobne. Na szczęście większość 
firm bardzo odpowiedzialnie podeszła do 
kwestii ochrony pracowników, zarówno 
w sferze dbałości o ich życie i zdrowie 
jak i bezpieczeństwa pracy. Wiele firm 
udowodniło, że potrafi być pracodawcą na 
dobre i na złe.  
W jaki sposób? Troską o ludzi w trudnym 
momencie, odpowiedzialną postawą  
w sytuacji kryzysowej. Takie firmy 
szczególnie są w cenie.

Covid przewartościował wiele 
utartych zwyczajów i wiele 
przekonań. Swoje znaczenie 
zmieniło także pojęcie #marka 
pracodawcy. Co oznaczają 
te słowa dzisiaj w Polsce 
postcovidowej? Poniżej kilka 
trendów, jakie zaobserwowaliśmy 
realizując kolejne edycje 
redakcyjnego programu 
certyfikacyjnego „FRIENDLY 
WORKPLACE”. 

http://markapracodawcy.pl
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Czas Covid był i jest swoistym testem dla 
pracodawców. Teraz okazuje się ile warte 
są zapewnienia typu „u nas ludzie są 
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pracowników, jesteśmy jednym 
zespołem” i tym podobne. Na szczęście 
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pracy. Wiele firm udowodniło, że potrafi 
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sposób? Troską o ludzi w trudnym 
momencie, odpowiedzialną postawą w 
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szczególnie są w cenie.

Po pierwsze zdrowie…

Atrakcyjny pracodawca to dziś firma, która w wysokim stopniu dba o życie 
i zdrowie swoich pracowników. Dotyczy to szczególnie branż związanych z 
produkcją, jak również pracy z klientem, a więc branża handlowa, retail, urzędy 
i usługi. To firma, która wobec swoich pracowników eliminuje ryzyko związane 
z koronawirusem, inwestuje w infrastrukturę i nowe technologie. Tam gdzie 
to możliwe oferuje pracę zdalną zapewniając komfort techniczny, sprzętowy 
i logistyczny. Oprócz działań podstawowych, typowo taktycznych, jak np. 
możliwość pracy zdalnej, system rotacyjny, edukacja i profilaktyka ochronna, 
oferowanie szczepień czy pakiet medyczny, pracodawca inicjuje różnorodne 
programy, np. angażujące pracowników w podjęcie aktywności ruchowej, która 
obecnie jest wysoce wskazana. Webinary, poradniki i e-booki edukacyjne, np. 
jak dbać o zdrowy kręgosłup w warunkach pracy zdalnej, jak stworzyć przyjazny 
home office, to tylko niektóre przykłady trendów prozdrowotnych aktywności, 
które na dobre zagościły w polskich firmach. Co ciekawe i warte pochwały to 
fakt, że coraz więcej firm politykę wsparcia zdrowotnego rozciąga również na 
rodziny swoich pracowników.   

Po drugie zdrowa mentalność

Kondycja mentalna i zdrowie psychiczne. To drugi, bardzo istotny 
obszar zaangażowania pracodawcy w dzisiejszych czasach. Jak 
dobrze wiemy, Covid dokonał znacznego spustoszenia nie tylko  
w przestrzeni organizacyjnej, logistycznej czy zawodowej naszego 
życia, ale także odcisnął swoje piętno w naszej sferze mentalnej. 
Uwolnił różne rodzaje lęków, m.in. przed utratą pracy, o zdrowie 
własne i najbliższych, przysporzył wiele stresu i zaburzył poczu-
cie bezpieczeństwa poprzez atmosferę niepewności i nieprzewi-
dywalności jutra. Dodatkowo, w związku z wymuszoną izolacją, 
a tym samym ograniczeniem relacji zaburzył realizacje naszych 
potrzeb społecznych. Wpatrzeni w laptopy lub smartfony karmimy 
się przekazem medialnym, który zwykle nie jest ani pozytywny ani 
optymistyczny. Wszystkie te czynniki powodują, że powiększa się 
grono osób, które czując się przytłoczone rzeczywistością   
w konsekwencji popadają w nerwicę czy wręcz depresję, wymaga-
jąc jak najszybszej pomocy. 

http://markapracodawcy.pl
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Dlatego coraz więcej firm, wychodząc naprzeciw tym 
trudnościom inicjuje programy wsparcia mentalnego 
dedykowane pracownikom. Mogą oni liczyć na pomoc ze strony 
psychologów, terapeutów, a nie rzadko również prawników, 
którzy w określonych sytuacjach służą swoją fachową wiedzą. 
Oczywistym jest fakt, że osobie, która otrzymała tego rodzaju 
wsparcie łatwiej jest koncentrować się na pracy, co leży w 
interesie samego pracownika, ale i firmy, która go zatrudnia. 
W konsekwencji pracownik będzie bardziej efektywny, 
zaangażowany, a co równie ważne silniej związany z firmą, od 
której otrzymał realną pomoc. Z tego względu programy wsparcia 
psychicznego pracowników to ostatnio bardzo ważny i coraz 
silniejszy trend wśród polskich pracodawców. Mentalne wsparcie 
pracowników to także wszelkie działania z obszaru well-being, 
coraz powszechniejsze na polskim rynku.  
Są to bardzo wartościowe inicjatywy, mocno wspierające 
zdrowie, sferę psychiczną, mentalną i podnoszące poziom 
satysfakcji pracowników. 

Po trzecie zdrowa  
i przyjazna atmosfera

Kondycja mentalna i zdrowie psychiczne. To drugi, bardzo istotny obszar 
zaangażowania pracodawcy w dzisiejszych czasach. Jak dobrze wiemy,  
Covid dokonał znacznego spustoszenia nie tylko w przestrzeni organiza-
cyjnej, logistycznej czy zawodowej naszego życia, ale także odcisnął swoje 
piętno w naszej sferze mentalnej. Uwolnił różne rodzaje lęków, m.in. przed 
utratą pracy, o zdrowie własne i najbliższych, przysporzył wiele stresu i za-
burzył poczucie bezpieczeństwa poprzez atmosferę niepewności i nieprze-
widywalności jutra. Dodatkowo, w związku z wymuszoną izolacją, a tym sa-
mym ograniczeniem relacji zaburzył realizacje naszych potrzeb społecznych. 
Wpatrzeni w laptopy lub smartfony karmimy się przekazem medialnym, 
który zwykle nie jest ani pozytywny ani optymistyczny. Wszystkie te czyn-
niki powodują, że powiększa się grono osób, które czując się przytłoczone 
rzeczywistością  w konsekwencji popadają w nerwicę czy wręcz depresję, 
wymagając jak najszybszej pomocy. 
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Idea tworzenia relacji w oparciu o otwartość osób stojących na szczycie 
firmowej hierarchii sprzyja budowaniu zaufania pracowników i 
wzmacnia ich poczucie przynależności  do firmy. Z tym wiąże się 
kolejny, zaobserwowany przez nas trend czyli dążenie do tworzenia 
środowiska pracy opartego na wzajemnym zaufaniu.  Zauważyliśmy, że 
wzrasta liczba firm, które programy rozwijające kompetencje 
menedżerów  wzbogacają o aspekt nabycia umiejętności budowania 
pozytywnych relacji w zespole.  Z praktyki bowiem wynika, że 
najwyższy nawet wysiłek ze strony Działu HR służący kreowaniu 
kultury przyjaznych i otwartych relacji w firmie pozbawiony 
świadomego zaangażowania ze strony menedżerów i kierowników, nie 
przyniesie oczekiwanych efektów.

Po czwarte Zdrowa rywalizacja. 
Doceniamy się!
W życiu, z reguły każdy chce odnosić sukcesy, każdy lubi być 
doceniany. Tym bardziej w pracy. Warto te potrzeby umiejętnie 
wspierać, dlatego wiele firm przykłada dużą wagę do wspólnego 
celebrowania nie tylko dużych, ale także małych sukcesów swoich 
pracowników. Tworzone są też specjalne programy doceniające 
pomoc, inicjatywę lub innowacyjność pracowników. W ramach takich 
programów, za pośrednictwem np. dedykowanej aplikacji firmowej 
pracownicy na forum wzajemnie składają sobie gratulacje i 
podziękowania. Dzięki takiej formie każdy pracownik, niezależnie od 
pełnionej funkcji może zostać dostrzeżony i doceniony. Tego typu 
działania skutecznie motywują pracowników, budują dobre relacje w 
zespole, integrują ludzi wokół wspólnego celu, promują zdrową 
rywalizację i uczą jak cieszyć się sukcesami innych. 

Po piąte zdrowe podejście 
do czasu pracy
Obserwujemy zdecydowany koniec ery przesiadywania w pracy po 
godzinach. W wielu firmach, jeszcze przed pandemią pracownik, który 
nazbyt często zostawał po godzinach pracy był postrzegany nie tyle jako 
osoba pracowita co raczej nieefektywna. Toteż aktualny trend zmierza w 
kierunku uzyskania niezbędnej równowagi. 
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niezbędnej równowagi.  Obecnie każdy chce mieć jak najwięcej czasu dla sie-
bie, dla swoich prywatnych pasji, dla rodziny. Jest to w pełni zrozumiałe  
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Po szóste zdrowie i wypoczynek  
dla całej rodziny

Kolejny trend zauważamy w obszarze benefitów. Oferta benefitowa powiększa się z roku 
na rok. Szczególnie cieszy wzrost liczby świadczeń kierowanych w stronę rodzin pra-
cowników. Podstawą są tu pakiety medyczne dedykowane członkom najbliższej rodziny 
pracownika, ale to już w zasadzie standard. Do tego dochodzą takie elementy, jak np. 
wsparcie finansowe firmy w przypadku choroby dziecka pracownika lub innego członka 
jego najbliższej rodziny. Bardzo wartościową inicjatywą, realizowaną przez wiele firm jest 
finansowanie lub dofinansowanie zimowego/ letniego wypoczynku dla rodzin lub też 
dzieci pracowników.  
Firmowe ośrodki wczasowe, wyjazdy kolonijne ponownie wracają do łask, a to sprzyja 
integracji pracowników i ich rodzin.

To najważniejsze spośród obserwacji poczynionych przez nas w ramach III edycji progra-
mu FRIENDLY WORKPLACE. W odniesieniu do nich nasuwają nam się wnioski,  
że środowisko pracodawców wyraźnie i znacząco zmienia swoje oblicze, z inwencją i za-
angażowaniem rozwijając otwartą kulturę i wprowadzając w swoich organizacjach inicja-
tywy sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu.

Piotr Ługowski

Obecnie każdy chce mieć jak najwięcej czasu dla siebie, dla swoich prywatnych pasji, 
dla rodziny. Jest to w pełni zrozumiałe i dlatego coraz więcej pracodawców respektuje 
tę potrzebę, m.in. oferując elastyczny czas pracy i nastawienie na model, w którym 
liczy się dobrze wykonane zadanie a nie liczba godzin spędzona przed laptopem. W 
odbiorze pracowników wysoko oceniany jest przełożony, który zdrowo rozsądkowo 
traktuje czas pracy. Oznacza to, że nic nie pozostaje poza wszelką kontrolą, ale 
elastyczność jest tym co w podejściu do pracy jest równie ważne. W praktyce oznacza 
to, że w określonych sytuacjach życiowych przełożony będzie rozliczał pracownika z 
wykonanych zadań, a nie z czasu pracy.  Znakomitym pomysłem jest też akcja pod 
hasłem „Dwie godziny dla rodziny”, która w Polsce staje się coraz bardziej popularna i 
coraz więcej firm przystępuje do tej inicjatywy.

Po szóste zdrowie i wypoczynek dla 
całej rodziny
Kolejny trend zauważamy w obszarze benefitów. Oferta benefitowa powiększa się z 
roku na rok. Szczególnie cieszy wzrost liczby świadczeń kierowanych w stronę rodzin 
pracowników. Podstawą są tu pakiety medyczne dedykowane członkom najbliższej 
rodziny pracownika, ale to już w zasadzie standard. Do tego dochodzą takie elementy, 
jak np. wsparcie finansowe firmy w przypadku choroby dziecka pracownika lub innego 
członka jego najbliższej rodziny. Bardzo wartościową inicjatywą, realizowaną przez 
wiele firm jest finansowanie lub dofinansowanie zimowego/ letniego wypoczynku dla 
rodzin lub też dzieci pracowników. Firmowe ośrodki wczasowe, wyjazdy kolonijne 
ponownie wracają do łask, a to sprzyja integracji pracowników i ich rodzin.

To najważniejsze spośród obserwacji poczynionych przez nas w ramach III edycji 
programu FRIENDLY WORKPLACE. W odniesieniu do nich nasuwają nam się wnioski, że 
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RTV	 EURO	 AGD	 oferuje	 Kartę	 Podarunkową	
Euro	,	która	jest	przez	wielu	pracodawców	wyko-
rzystywana	jako	benefit	lub	nagroda	dla	pracow-
ników.	Jak	Wasz	produkt	wpisuje	 się	w	 trendy	 
w	zakresie	benefitów?

Coraz więcej mówi się, że świadczenia pozapła-
cowe uznawane kiedyś za atrakcyjne, dziś stały 
się standardem. Mam tu na myśli przede wszyst-
kim dofinansowanie do opieki medycznej czy 
karty sportowej – taki rodzaj benefitu oferuje 
dziś większość firm. Wartość dodana stała się 
więc wartością oczekiwaną, w związku z czym 
pracodawcy – chcąc wyróżnić się na rynku – 
muszą zaproponować coś więcej, coś, co zwróci 
uwagę potencjalnego pracownika, a jednocze-
śnie będzie dla niego realną korzyścią. 

Potwierdzają to zresztą badania. Według Em-
ployer Brand Research 2020 wciąż najbardziej 
do pracodawcy przyciągają kandydatów zarob-
ki i benefity pozapłacowe. Przy czym większość 

pracowników oczekuje pewnej elastyczności  
w tym zakresie. Raport „Cztery osobowości – je-
den rynek pracy” wskazywał, że dla blisko 70% 
pracowników ważna jest możliwość wyboru 
i dopasowanie świadczeń pozapłacowych do 
własnych potrzeb, a niemal tyle samo (67%) 
uznawało, że pracodawca powinien oferować 
nowoczesne benefity w formie programów kafe-
teryjnych czy aplikacji mobilnych.

Nie jest zatem zaskoczeniem, że firmy starają 
się znaleźć takie świadczenia pozapłacowe, któ-
re będą dostosowane do profilu firmy, oczeki-
wań zespołu, a jednocześnie dadzą możliwość 
np. nagrodzenia ponadprzeciętnych wyników 
czy zbudowania dodatkowej motywacji i zaan-
gażowania w pracy. Stąd na przykład popular-
nym zjawiskiem staje się również grywalizacja, 
która w świetny sposób aktywizuje pracowni-
ków, ale też wzmacnia ich identyfikację z firmą.  
Jeśli mogą robić coś wspólnie, rywalizować 

Elastyczność 
i troska 
o wellbeing
O tym, jakich benefitów oczekują dziś pracownicy 
i jak można wykorzystać Kartę Podarunkową 
rozmawiamy z Adamem Wróblem, 
Menedżerem ds. Sprzedaży Instytucjonalnej 
w RTV EURO AGD.

http://markapracodawcy.pl
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i dzielić się swoimi wynikami lub wspierać 
razem jakiś szczytny cel, to daje im poczucie 
przynależności do zespołu. Na rynku poja-
wiają się dedykowane aplikacje, które uła-
twiają organizację tego typu inicjatyw. A zna-
komitą nagrodą w takich przypadkach może 
być właśnie Karta Podarunkowa Euro, ofero-
wana przez naszą firmę. Pracodawcy chętnie 
zamawiają ją właśnie jako benefit dla pracow-
ników, bonus za wyniki lub nagrodę w kon-
kursach wewnętrznych. 

Czy	preferencje	pracowników	różnią	się	 
w	zależności	od	grupy	wiekowej?	

Każda grupa wiekowa ma inne potrzeby,  
jeśli chodzi o benefity pracownicze, ale warto 
zwrócić dziś uwagę zwłaszcza na nowe poko-
lenia wchodzące na rynek pracy, które mocno 
stawiają na work-life balance, dbając o to, by 
zachowywać równowagę między pracą a ży-
ciem prywatnym. Generacja Z to osoby, które 
bardzo cenią sobie elastyczność – nie lubią 
narzuconego schematu działania, lubią wy-
chodzić poza niego i tego samego oczekują 
od pracodawcy. Również w obszarze benefi-
tów. Ważne jest więc, by spojrzeć na pakiet 
benefitów tak, by pracownicy mogli korzystać 
z takich, które są dla nich istotne, żeby mogli 
dokonać wyboru. Jeśli firma chce wyróżnić 
się na rynku i przyciągnąć do siebie pokolenia, 
które wchodzą lub dopiero weszły na rynek 
pracy, powinna dobrze przemyśleć strategię 
benefitów pracowniczych i dopasować ją do 
potrzeb młodych osób. 

Z tego względu tak dobrze sprawdzają się sys-
temy kafeteryjne, w których pracownik zbiera 
punkty i może wymienić je na dowolny produkt 
lub usługę. Jest to również dobre rozwiązanie 
dla zespołów zróżnicowanych pod względem 
wieku, ale też zainteresowań. Jedną z opcji w 
takich kafeteriach benefitów może być bon 
podarunkowy znany jako karta podarunko-
wa czy voucher. Otrzymując bon, pracownik 
sam może zdecydować, na co go przeznaczy 
i jaki produkt wybierze. W ofercie naszej sieci 
mamy kilkadziesiąt tysięcy produktów – jest 
to najnowocześniejszy na rynku sprzęt elek-
troniczny, więc każdy znajdzie u nas coś dla 
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siebie, poczynając od małego AGD i akcesoriów 
aż po sprzęt IT czy smartfony. Dzięki takiej kar-
cie podarunkowej pokryje albo cały koszt dane-
go produktu, albo sfinansuje go w jakiejś czę-
ści. Karta daje też elastyczność formy zakupu 
– można ją zrealizować w ponad 300 sklepach 
stacjonarnych w całym kraju lub w sklepie in-
ternetowym euro.com.pl. Ponad 30% vouche-
rów podarunkowych kupowanych przez firmy  
w RTV EURO AGD, wykorzystywanych jest 
właśnie w kafeteriach benefitów. 

Czy bony podarunkowe z perspektywy praco-
dawcy	mogą	mieć	inne	zastosowanie	niż	bene-
fit	pracowniczy?

Nasze karty podarunkowe są wykorzystywa-
ne przez firmy także w programach lojalno-
ściowych, które adresują do swoich klientów  
w ramach różnego rodzaju akcji promocyjnych  
i marketingowych. Znakomicie się sprawdzają  
w tej roli. 

Często także stosuje się je jako prezent dla kon-
trahentów i partnerów biznesowych. Taki upo-
minek jest neutralny i daje obdarowanemu pełną 
swobodę decyzji, na co chce przeznaczyć środki 
i czego w tym momencie potrzebuje. Z naszych 
bonów najczęściej korzystają firmy operujące  
w takich branżach jak handel, kultura i rozryw-
ka, a także agencje eventowe i marketingowe.

A jedna piąta Kart Podarunkowych Euro  prze-
znaczana jest na cele HR-owe. Taki voucher, 
oprócz programu kafeteryjnego lub grywaliza-
cji, może być świetnym pomysłem na prezent 
dla pracowników z okazji świąt czy jubileuszu. 
Nie musimy się domyślać, co byłoby dla danej 
osoby najlepsze i wyszukiwać samodzielnie 
konkretnego prezentu. Fizyczny voucher może 
zostać dodatkowo obrandowany i dostosowany 
do identyfikacji wizualnej firmy, która go wrę-
cza. Ale może zostać również w dostępnych 
wzorach. Obecnie dla klientów biznesowych 
oferujemy cztery różne wersje graficzne naszej 
karty.

Wykorzystanie bonów podarunkowych jako 
nagrody dla pracownika lub prezentu dla kon-
trahenta to duża oszczędność czasu, ale też 
może być to rozwiązanie ekologiczne. Karty 
podarunkowe generujemy również w formie 
elektronicznej, co nie tylko znacznie skróci czas 
przekazania bonu do odbiorcy, lecz także ogra-
niczy produkcję plastiku i papieru. Elektroniczne  
vouchery nie wymagają więc dodatkowej logi-
styki – wystarczy wysłać je w atrakcyjnej for-
mie w wiadomości e-mail. Jest to też dla zama-
wiającej firmy spora oszczędność w budżecie,  
a w okresie pandemii ten rodzaj nośnika elek-
tronicznego szczególnie dobrze się sprawdził.

Z punktu widzenia pracodawcy, ważne jest też, 
że Karty Podarunkowe Euro są to bony różne-
go przeznaczenia, w przypadku których miej-
sce dostawy towarów czy świadczenia usług,  
a także stawka podatku nie są znane w mo-
mencie ich emisji, wobec czego w momencie 
sprzedaży nie powstaje obowiązek podatkowy 
w VAT. 

Da	się	zauważyć	jakąś	sezonowość	w	wykorzy-
stywaniu	bonów	podarunkowych?	

Zdecydowanie najczęściej pracodawcy decy-
dują się na skorzystanie z tej formy pod koniec 
roku, czyli w listopadzie i grudniu. Jest to czas 
przedświąteczny, więc bon podarunkowy ideal-
nie sprawdza się jako prezent pod choinkę dla 
pracownika, ale też członków jego rodziny. Jest 
to też koniec roku, więc w wielu przypadkach 
bon pełni funkcję nagrody lub premii za dobre 
wyniki. 

Widzimy także wzrost zainteresowania vouche-
rami w pierwszym kwartale każdego roku, wów-
czas użytkownicy programów muszą „wydać” 
punkty na dostępne nagrody w programach lo-
jalnościowych, inaczej mogą je stracić. Z kolei w 
czerwcu pracownik może otrzymać nagrodę za 
wyniki po przepracowanym półroczu lub otrzy-
mać tego rodzaju benefit do spożytkowania 
przed okresem wakacyjnym lub na zakończenie 
roku szkolnego dziecka. 

Więcej	o	Karcie	Podarunkowej	Euro	w	Strefie	klienta	biznesowego	

http://markapracodawcy.pl
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Poznawanie marki 
pracodawcy przez 
kolorowanie.

Employer Branding dla najmłodszych

Opowiedz dzieciom o Twojej firmie!

TOP 
TREND

Odbiorcami prowadzonych przez firmy działań employer bran-
dingowych są kandydaci, pracownicy, studenci czy absolwenci. 
Twoja firma zapewne ma solidnie zdefiniowane Employee Value 
Proposition oraz posiada długoterminową strategię przyciąga-
nia, angażowania i zatrzymywania talentów. Warto jednak wyjść 
poza ten schemat i zadbać	o	doświadczenia	najmłodszych. 

Wszyscy byliśmy kiedyś dziećmi i od najmłodszych lat snuliśmy 
plany na przyszłość. Nie raz pytaliśmy naszych rodziców, wuj-
ków, ciocie o to czym się zajmują. Te same pytania zadają dziś 
dzieci Twoich pracowników, a wytłumaczenie jak wygląda praca 
ich rodziców czasem bywa skomplikowane. 

KORPORANKI

http://markapracodawcy.pl
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www.korporanki.pl

Jak	dorosnę,	to	zostanę…

„Take Our Daughters and Son to Work Day”, 
to od wielu lat organizowany w kanadyjskich, 
amerykańskich i australijskich firmach dzień,  
w którym pracownicy mogą przyjść do pracy ze 
swoimi pociechami. Inicjatywa promuje eduka-
cję na temat miejsc pracy i pomaga budować 
poczucie własnej wartości. Ma również na celu 
umożliwienie najmłodszym poznania świata 
pracy oraz przyszłych perspektyw zawodowych 
pod okiem rodziców/dorosłych. 

Pandemia COVID-19 mocno wpłynęła na sy-
tuację na polskim rynku pracy i upowszechniła 
pracę zdalną. Organizacja specjalnych dni dla 
najmłodszych będzie coraz trudniejsza, a może 
nawet niemożliwa do zrealizowania. Jak zatem 
dotrzeć do najmłodszych i pomóc rodzicom w 
opowiedzeniu dzieciom o firmie, w której pra-
cują?

Pomóż	 dorosłym	 opowiedzieć	 dzieciom	 o	 ich	
pracy

Wytłumaczenie dziecku gdzie pracuje i czym się 
zajmuje jego mama lub tata może być trudne. 
Ale wcale nie musi takie być. Korporanki poma-
gają dorosłym opowiadać dzieciom o pracy. To 
indywidualnie projektowane kolorowanki lub 
komiksy, które nie tylko pozwalają najmłodszym 
poznać markę pracodawcy, ale również rozwija-
ją i bawią.

Ważne	w	rozwoju	dziecka	-	edukują,	rozwijają,	
bawią	

Według specjalistów, kolorowanki dla dzieci 
rozwijają wyobraźnię, odstresowują, rozbudza-
ją kreatywność. To również trening koncentracji  
i skupienia oraz doskonała zabawa edukacyjna, 
która pomaga rodzicom w opowiadaniu dzie-
ciom o pracy oraz o firmie, w której pracują. 
Dzięki kolorowankom i komiksom firmowym, 
możesz sprawić, że ten świat z dziecięcych 
marzeń stanie się bardziej realny. A przy okazji 
zyska Twoja firma, zyskają też Twoi pracowni-
cy, którzy z łatwością odpowiedzą na pytania o 
pracę jednocześnie przybliżając swoim dzieciom 
firmę, w której pracują. 

Employer	branding	dla	najmłodszych

Dzieci Twoich pracowników chcą wiedzieć jak 
wygląda praca ich rodziców, bo tak jak my kie-
dyś, często marzą o tym, by w przyszłości ro-
bić to samo lub pracować w tej samej firmie. Na 
działania EB powinno patrzeć się jak najszerzej, 
a poznawanie firmy przez kolorowanie może 
przynieść wiele korzyści. To nie tylko promocja 
marki pracodawcy wśród najmłodszych ale też 
otwarcie się na zupełnie nowe pokolenie kan-
dydatów! 

 

“Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi,  
ale niewielu z nich pamięta o tym.”

Antoine de Saint-Exupéry  
– Mały Książę

http://markapracodawcy.pl
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Po co komu  
szczęście w pracy? 
Kim jest Chief 
Happiness 
Officer?

„Do pracy przychodzimy pracować, a nie szukać szczęścia”- to punkt widzenia wielu polskich me-
nedżerów. Okazuje się, że dla około 55 do 80 procent z nas normalne jest postrzeganie pracy jako 
czegoś, co należy znosić, a nie coś czym należy się cieszyć. Ta perspektywa nie znajduje jednak po-
twierdzenia w naukowej analizie. W rzeczywistości dowody z psychologii, badań przywództwa i za-
rządzania, a nawet neuronauki wspierają inny pogląd: że nie tylko można szczęście w pracy znaleźć, 
ale że poczucie szczęścia w pracy po prostu się organizacji opłaca. 

W jaki sposób Menedżer Szczęścia 
tworzy korzystne wartości 
w miejscu pracy?
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Po co komu  
szczęście w pracy? 
Kim jest Chief 
Happiness 
Officer?

Po pierwsze, niezaprzeczalnie szczęśliwsi pra-
cownicy radzą sobie lepiej na wszystkich frontach, 
od codziennego zdrowia, przez produktywność, 
po rozwój kariery co konsekwentnie wpływa na 
wynik finansowy całej organizacji. 

Po drugie, szczęście w pracy wiąże się z lepszym 
zdrowiem i samopoczuciem pracowników,  bar-
dziej kreatywnym i skutecznym rozwiązywaniem 
problemów, większą innowacyjnością oraz szyb-
szym rozwojem kariery.

Po trzecie, ludzie, którzy są szczęśliwsi w pracy:

• są bardziej autentyczni,
• bardziej zaangażowani i zmotywowani do 

pracy 
• chętniej wnoszą wkład wykraczający poza za-

kres ich obowiązków oraz
• odnajdują więcej „stanu flow” i sensu w swo-

jej pracy.

Po czwarte, w obliczu przeciwności i niepowo-
dzeń szczęśliwi pracownicy mają tendencję do 
patrzenia na „szerszy obraz”, co sprawia, że są 
oni mniej zestresowani, łatwiej regenerują siły w 
pracy, a także lepiej sobie radzą w rozwiązywaniu 
konfliktów.

Społecznie, są oceniani przez innych jako bardziej 
lubiani, bardziej godni zaufania, bardziej zasługu-
jący na szacunek i uwagę. Okazuje się, że są także 
bardziej skutecznymi przywódcami. W miejscach 
pracy, w których pracownicy czują się szczęśliwie 
są sobie bardziej pomocni i wspierają się nawza-
jem w trudnych czasach, co w obecnej rzeczywi-
stości jest istotnym elementem.

Po	piąte, szczęśliwsze miejsca pracy odnotowu-
ją mniejszą rotację oraz absencję, mniej błędów  
i wypadków, większą wydajność, większą war-
tość dla akcjonariuszy i szybsze podnoszenie się 
z niepożądanych wydarzeń. Przez wyższą jakość 
obsługi klientów szczęśliwi pracownicy zdobywa-
ją również wyższą lojalność klientów, co prowa-
dzi do przewagi konkurencyjnej a w rezultacie do 
szybszego rozwoju biznesu.

Kto	powinien	odpowiadać	za	szczęście	pracow-
ników?

W wielu zagranicznych organizacjach za zapew-

nienie zadowolenia pracowników odpowiada 
dział HR. Coraz bardziej, także w Polsce, staje się 
popularna rola Chief Happiness Officera (CHO). 
Wokół stanowiska CHO jest sporo zamieszania. 
Podczas, gdy niektórzy określają je jako fanabe-
rię, inni właśnie z pomocą CHO budują odnoszą-
ce sukcesy firmy. 

Warto jednak na samym początku podkreślić,  
że CHO to przede wszystkim osoba, która wierzy 
że szczęśliwi pracownicy są lepszymi pracowni-
kami. Bez autentyczności trudno jest osiągać cele 
biznesowe i należycie wykonywać obowiązki w 
obszarze szczęścia w pracy.

Pierwsza rola Chief Happiness Officera (CHO) 
została wprowadzona w Dolinie Krzemowej w 
Stanach Zjednoczonych. To bez wątpienia znacz-
nie więcej niż tylko ekscytujący tytuł zawodowy. 
Dziś, na świecie „oczarowuje” coraz więcej star-
t-upów i wielkich biznesów. 

Chief Happiness Officer (CHO) to osoba, która 
może interweniować zarówno w zakresie HR, 
jak i komunikacji wewnętrznej w organizacji. Jest 
wsparciem nie tylko dla działów HR, ale też ściśle 
współpracuje z Zarządem w obszarze budowania 
angażującego i przyjaznego środowiska pracy.

Misją CHO jest tworzenie szczęśliwych miejsc 
pracy i choć dla wielu polskich menedżerów 
brzmi to dość powierzchownie, w praktyce ozna-
cza dbanie o to, by wszyscy pracownicy czuli się 
doceniani, ważni a ich głos był słyszalny. To oso-
ba, która sprzyja rozwojowi zawodowemu i do 
niego inspiruje.  Dziś, kiedy niepokój, stres dopa-
da większość pracowników inicjowanie działań 
zmniejszających stres w miejscu pracy ma spore 
znaczenie i to także zadanie dla CHO. Poza tym 
menedżer szczęścia działa jako „łącznik” między 
kierownictwem a pracownikami w kwestiach na-
stroju, retencji oraz zaangażowania. 

CHO odgrywa także kluczową rolę w ujawnianiu 
kierownictwu obaw pracowników dotyczących 
celów, wyzwań, problemów z jakimi się borykają. 
W obecnej rzeczywistości pandemicznej, kiedy 
z jednej strony menedżerowie wprost mówią, że 
trudno im rozmawiać o emocjach pracowników, 
z drugiej zaś sami pracownicy nie mają zaufania 
do swoich przełożonych rolą CHO powinno być 
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tworzenie takiego środowiska, które jest zachę-
cające i otwarte na rozmowy o swoim samopo-
czuciu. 

Doświadczenie i przykłady z wielu firm potwier-
dzają, że rozmowy o wypaleniu zawodowym, 
spadku motywacji, nagromadzonych emocjach 
łatwiej jest przeprowadzić pracownikom z Chief 
Happiness Officerem niż z osobą z działu HR. 
Daje to większe poczucie bezpieczeństwa, któ-
re prowadzi do znacznie większej otwartości ze 
strony pracowników. 

Niewątpliwie angażowanie pracowników, moty-
wowanie ich i podnoszenie poziomu wydajności 
to atrybuty HR. Mimo, iż często spotyka się je 
jako najczęstsze obowiązki używane do opisania 
stanowiska CHO, istnieje wiele innych obszarów 
HR, w których liczy się szczęście.

Każde bowiem działanie w stosunku do osoby w 
związku z jej relacją z firmą, czyli wszystkie pro-
cesy HR, można przedefiniować, aby zapewnić 

szczęśliwe doświadczenie i miejsce pracy oparte 
na szczęściu. Rekrutacja i onboarding, planowa-
nie kariery, zarządzanie wydajnością, zarządzanie 
sukcesją, zaangażowanie i uznanie, offboarding 
i przejście na emeryturę to obszary, które mogą 
ogromnie skorzystać na podejściu zorientowa-
nym na szczęście. 

Jeśli dobrze zdefiniujemy zakres obowiązków 
CHO, który w zależności od firmy powinien się 
różnić, szybko można zauważyć efekty pracy w 
postaci wzrostu zaangażowania pracowników, 
wskaźnika NPS wewnętrznego i zewnętrznego, 
przewagi konkurencyjnej w zakresie zatrudniania 
i wyników biznesowych.

Jedno jest pewne, aby skuteczniej dostosować się 
do przyszłych potrzeb biznesowych stanowisko 
pracy CHO musi ewoluować. Jest to szczególnie 
istotne w miejscach pracy, w których siła robocza 
składa się głównie z millenialsów i w momencie, 
kiedy na rynek pracy wchodzą coraz to młodsze 
pokolenia. 

Katarzyna	Oracz

Certyfikowana Dyrektor ds. Szczęścia, Well-being Ekspert 
i twórczyni ogólnopolskiego projektu MORE HAPPINESS 
opartego o nurt psychologii pozytywnej.

Absolwentka Uniwersytetu Yale „Nauka o dobrostanie” 
oraz Uniwersytetu w Pensylwanii „Psychologia Pozytyw-
nej”.

Energiczny menadżer z ponad dwudziestoletnim doświad-
czeniem w dużych korporacjach, międzynarodowych insty-
tucjach finansowych (m.in. Kredyt Bank S.A., Grupa San-
tander).

W swoim dorobku posiada kilkunastoletnie doświadczenie 
w biznesie B2B.

Tworzyła, rozwijała i zarządzała szczęśliwymi zespołami 
sprzedażowymi tworząc przy tym przyjazne oraz angażują-
ce środowisko pracy. Brała udział w wielu projektach doty-
czących budowania zaangażowania pracowników.

Propagatorka i fascynatka idei well-beingu i pracoszczę-
ścia. Prelegentka wielu wydarzeń m.in. Akademii Manage-
rów Szczęścia oraz corocznie organizowanego wydarzenia 
przez Puls Biznesu Power To Women. 

Jej zdaniem, rolą każdego menadżera jest tworzenie takie-
go środowiska pracy, które umożliwia wykorzystanie moc-
nych stron, wartości i pasji pracownika oraz budowanie 
swojego szczęścia.

Wierzy, że pozytywne nastawienie w pracy, dbanie o do-
brostan pracowników oraz szczęście w pracy po prostu się 
opłaca, ponieważ wprost ma przełożenie na wynik opera-
cyjny organizacji. 

Prywatnie - szczęśliwa mama 3 chłopców (Antka, Ignacego, 
Kacpra).
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Na pytanie czy dbanie omarkę
pracodawcy powinno zależeć
bardziej dużym firmom, czymałym
odpowiedź brzmi –wszystkim.
Niezależnie od tego czy firma jest
mała czy duża, aby się rozwijać
potrzebuje ludzi, którzy zaangażują
się w jej rozwój. Można nawet
uznać, że utrata wartościowego
pracownikamoże być bardziej
odczuwalna i bolesnawmniejszej
firmie, choćby zewzględu na skalę
zatrudnienia. Dlaczegowarto się
zająć tym tematem i jak to zrobić?
Na te pytania każdy pracodawca
powinien znaleźć odpowiedzi, i to
imwcześniej tym lepiej.

10krokówdo zbudowania
skutecznej strategiimarki
pracodawcydla dużej
imałej firmy

Strategia Employer Branding
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Rynek pracy staje się coraz bardziej wymagający.Wskaźniki demograficznewwielu
europejskich krajachwskazują, że przez najbliższych kilkanaście lat organizacje będą
miały problem z pozyskaniem odpowiedniej ilości rąk do pracy. Już dziś wyraźniewidać
towPolsce – poziom bezrobocia na początku 2019 roku zmniejszył się do 3,8% proc
(wg Eurostat), czyli można śmiało powiedzieć, że bezrobocia w Polsce prawie niema.
Jakwięc zapewnić firmie odpowiedni dostęp do utalentowanych pracowników?
Jak zatrzymać ichw organizacji na dłużej? Firmymają nie lada orzech do zgryzienia.

Employer branding receptą na kłopoty
Na pomoc pracodawcomposzukującym talentów na rynku pracy przyszedł wiele lat
temu employer branding, który równieżwPolsce zyskał na znaczeniu. Okazało się, że
receptą na problemy demograficznemoże byćmocnamarka pracodawcy, która
przyciąga pożądanych kandydatów i angażuje zatrudnionych pracowników. Rynek
w pewnym sensie wymusił na pracodawcach konieczność zwrócenia większej uwagi na
potrzeby i oczekiwania kandydatów oraz pracowników.Okazało się także szybko,
żemocnamarka pracodawcy przynosi firmiewymierne korzyści, łatwe dowyliczenia.
Employer branding zwyczajnie przynosi zyski wszystkim zainteresowanym stronom:
kandydatom, pracownikom i firmie.

Korzyści biznesowe a posiadaniemocnejmarki pracodawcy
Dla organizacji, które nie są jeszcze do końca pewne, dlaczego potrzebują działań
employer brandingowych prezentujemy 10 najczęściej wymienianych korzyści
biznesowychwynikających z posiadaniamocnej marki pracodawcy.

1. Silnamarka pozycjonuje pracodawcęwśród idealnych firm i ułatwia
przyciągnięcie i zatrzymanie talentów, zwłaszczaw demograficznym kryzysie.

2. Ponad 70% kandydatów posiadających doświadczenie zawodowe twierdzi,
że nie będzie pracować dla organizacji o złej reputacji.

3. Zła reputacja firmy zwiększa koszty rekrutacji.
4. Posiadania atrakcyjnegowizerunku pomagaw uzyskaniu przewagi konkurencyjnej

na rynku, a co za tym idzie wysokichwyników finansowych firmy.
5. Employer branding pomaga zapewnić wyższy poziom zaangażowania pracowników.
6. Employer branding pomaga zapewnić wyższy poziom obsługi klienta.
7. Mocnamarka pracodawcy zwiększa poziom efektywności pracy

i zmniejszawskaźniki rotacji w firmie.
8. Młodzi kandydaci, przez złożeniem aplikacji, średnio korzystają

z 6 kanałów komunikacji szukając informacji o firmie.
9. Kandydaci wierzą bardziej w rekomendacje pracowników firmy niż w ich reklamy.
10. „Pracodawcy pierwszegowyboru”mogą płacićmniej niż firmy z gorszym

wizerunkiem.

Planowanie strategi employer branding czas zacząć!
Jeśli o sukcesie firm decydują w znaczącej mierze ludzie w niej pracujący, to jak nie
traktować poważnie tematu strategicznego zarządzaniamarką pracodawcy?
Abymóc skutecznie komunikowaćmarkę pracodawcy i wewnętrznie, i zewnętrznie
trzeba zaplanować swoje działania poprzez stworzenie strategii employer brandingowej,
któraw sposób holistyczny i zintegrowany będzie współgrała ze strategią organizacji
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i strategią produktów czy usług, które oferujemy. Najlepsi pracodawcymają świadomość,
że działania wizerunkowemuszą być prowadzone zarówno na zewnątrz organizacji jak
i wewnątrz organizacji. Zaangażowani pracownicy są zapraszani dowypełniania roli
ambasadoramarki swojego pracodawcy.

Poniżej przedstawiam 10 najważniejszych kroków, które pozwolą
na przygotowanie skutecznej strategii wizerunkowejmarki pracodawcy.

Krok 1 –Wewnętrzna analiza status quomarki pracodawcy
Wprzygotowaniu strategii warto zacząć od analiza wnętrza organizacji. Co powinno znaleźć
się na stole analitycznym?Wszelkiego rodzaju dokumenty prezentujące badania i analizy,
procedury, procesyHRmającewpływ namarkę firmy.Ważne jest zebraniewiedzy o firmie
ichmocnych i słabych stronach, o jej potrzebach i planach.
Wwariancie idealnymwarto przygotować szyte namiarę ilościowe badanie (ankietowe)
badającemarkę pracodawcówwśródwłasnych pracowników. Badania ilościowe dają nam
ilościową odpowiedź na pytanie co uważają pracownicy i jaka jest skala zjawiska.
Pracownicy najczęściej chętnie biorą udział w badaniach, jeśli jest to zaproszenie
dowspółtworzenia strategii komunikowaniamarki.Warto jużw tymmomencie budować
zespół ambasadorówmarki wśród pracowników.

Krok 2 – Zewnętrzna analizamarki pracodawcy
Krok drugi maw założeniu odpowiedzieć na pytania jak pracodawca jest oceniany przez
kandydatów zewnętrznych. Chodzi zarówno o kandydatówmłodych, w tym studentów,
bez doświadczenia zawodowego, jak i profesjonalistów, czyli osób zwiększym lubmniejszym
doświadczeniem zawodowym. Jedną ze sposobów sprawdzenia jak firma jest oceniana to
sprawdzenie pozycji rankingowychw kilku badaniach obecnych na polskim rynku. Drugim
sposobem jest przeprowadzenie badania własnego na temat percepcji naszej marki wśród
potencjalnych kandydatów.

Krok 3 –Analiza kierunków rozwoju organizacji w najbliższej przyszłości
Krok trzeci ma na celu odpowiedź na pytania: Gdzie zmierza organizacja?W jakim kierunku
będzie rozwijał się biznes? I jakich ludzi do tego rozwoju firma będzie potrzebować?
W tej części konieczne są rozmowy z zarządem iwłaścicielami firmy. Perspektywa liderów
organizacji jest integralną częścią analityczną procesu formułowania strategii marki
pracodawcy. Osoby odpowiedzialne za budowaniemarki pracodawcyw firmach powinny
mieć stały kontakt z biznesem i znać strategiczne plany biznesowe organizacji.

Krok 4 –Definicja najważniejszych dla organizacji grup targetowychwśród kandydatów
Przed firmami staje pytanie jakich pracowników poszukuje organizacja: „top” talentów czy
„właściwych” talentów?Odkrycie kim są „właściwi” pracownicy jest kluczowe dla organizacji
i dlatego Idealni Pracodawcy identyfikują swoją „właściwą” grupę targetową abymóc poznać
jej oczekiwania i cele zawodowe.
Pokolenie Y już na dobre zagościło na rynku pracy i to jest fakt. Faktem jest także to, że ich
nowe spojrzenie i oczekiwania stawiane pracodawcom zmusza firmy doweryfikowania
dialogu prowadzonego z grupami pracowniczymi. Dodatkowymwyzwaniem jest ułatwienie
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współpracy pokolenia Y z poprzednimi pokoleniami pracowników, których spojrzenie na pracę
jest zupełnie inne.
Pracodawcymuszą pochylić także się nad strukturą pracownikówwfirmie.Wwielu
przypadkach nie będziemymówili o jednej grupie targetowej kandydatów, ale często będzie
towięcej grup.Mającwiedzę, jakie atrybuty i wartościmarki pracodawcy sąważne dla
poszczególnych grup,możemy odpowiednio profilować komunikację.

Krok 5 –Analiza i benchmark działańwizerunkowych konkurencji
Na każdym etapie działańwizerunkowych pracodawcy analizują swoją pozycję rankingową
wodniesieniu do konkurencji zarówno biznesowej jak i rekrutacyjnej. Bardzo często czołowi
pracodawcy konkurują o najlepszych kandydatów ze sobą nawzajem.Wartomieć świadomość
jakwyglądają ich działania, jakie kanały komunikacyjne sąwykorzystywane a jakie narzędzia.
Na tym etapiemożnawykorzystać dane o konkurencji z ilościowych badań zewnętrznych oraz
przeprowadzić audyt konkurencji on-line.

Krok 6 –Wypracowanie Employer Value Proposition (EVP)marki pracodawcy
Krok szósty jest bardzoważny i dotyczy zidentyfikowania kluczowychwartości posiadanych
przez pracodawcę, czyli wartości, które później będziemy komunikować kandydatom, licząc na
ich zainteresowanie. Jakie powinno być EVP pracodawcy? Po pierwsze atrakcyjne, po drugie
prawdziwe, wreszcie wiarygodne, wyraziste i cowarte podkreślenia unikalne.
Właściwie zidentyfikowane EVP pomaga odpowiedzieć na pytanie, dlaczego osoba,
którą pragniemy zrekrutować, powinnawybraćwłaśnie naszą organizację?
Wartości te powinny być z jednej strony spójne z komunikacją zewnętrzną i wewnętrzną firmy,
a z drugiej widocznew działaniach przedsiębiorstwa i w zachowaniach.Wartości wywołują
zarówno emocjonalne (czuję się dobrze pracując tutaj), jak i realne korzyści (tą organizację
obchodzi mój rozwój zawodowy) dla aktualnych i przyszłych pracowników. EVP towizytówka
firmy odzwierciedlającawizerunek, jakim organizacja chce przedstawiać się pracownikom
iwszystkim zainteresowanymna zewnątrz firmy. EVP powinno podpowiadać kandydatowi,
dlaczegomiałby dla nas pracować?

Krok 7 – Przygotowanie strategii komunikacji na bazie EVPmarki pracodawcy
Przygotowane unikalnego EVP dlawszystkich zidentyfikowanych grup pracodawców na tym
etapie powinno zamienić się w działania komunikacyjne. Pierwszem etapem jest opracowanie
najważniejszych treści i haseł wizerunkowych, których będziemy używaćw komunikacji
z kandydatami. Drugim etapem jest wybór odpowiednich layoutów graficznych, które
wzmocnią komunikaty tekstowe. Spójność i atrakcyjność tychmateriałówwewszystkich
kanałach komunikacyjnych jest bardzoważna, ponieważ zgodnie z przysłowiem: jak Cięwidzą,
tak Cię piszą, a później oceniają.W tympunkcie warto takżewykorzystać kreatywność agencji
i copywriter’ów i zaprosić ich dowspółpracy.

Krok 8 –Wybór strategicznych narzędzi i kanałówkomunikacyjnychwykorzystywanych
w strategii komunikacji
Mającmateriały tekstowe i graficznemożemy równolegle wybierać narzędzia jakich chcemy
użyćw kampanii i kanałów komunikacyjnych, którymi chcemy się komunikować z kandydatami.
Cowybraćw gąszczymożliwości? Dużo będziemywiedzieć po analizie raportów zewnętrznych,
ale i tychwewnętrznych opinii kandydatów i studentów. Dostaniemy informacjewprost jakie
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kanały są skuteczne, a jakich nasza grupa nie używa. Oczywiście, idealni pracodawcywykorzystują
zarówno tradycyjnemedia jak i nowemediaw swoich rekrutacyjnych. Liderzy rynkowi cały czas
starają się szukać nowych i innowacyjnych rozwiązań, któremogą dać firmie przewagę przed
konkurencją.

Krok 9 –Wybórmiernik efektywnościmarki pracodawcy
Bezmierzenia ROI z działań employer brandingowych żaden zarząd nie potraktuje projektu
poważnie i nie przeznaczy poważnego budżetu. Dlatego przedwyboremwskaźników,
wykorzystywanych do tworzenia analizy zwrotu z inwestycji w employer branding dobrze jest
je uporządkować. Do najczęściej wymienianych i wykorzystywanychmierników atrakcyjności
marki pracodawcy należą: obecnośćw opiniotwórczych rankingach, poziom zaangażowania
pracowników, poziom pozytywnej rozpoznawalności w targetowej grupie kandydatów,
średni czas i koszt zatrudnienia pracownika czy poziom rotacji pracowników.

Krok 10 – Ewaluacja i doskonalenie strategii
Krok dziesiąty dla tych, którzy są na początku przygotowania strategii wizerunkowej pracodawcy
wydaje sięmałoważny. Jednak proces stałej ewaluacji i doskonalenia strategii, uzależnionej od
bardzo zmiennego otoczenia rynkowego, jest bardzoważny. Stała czujność, analiza trendów
i zmian rynkowych i biznesowych jest nieodzownym elementem planowania strategicznego.

Podsumowanie
Employer branding jest niezwykleważnym czynnikiem odniesienia sukcesu przez organizację.
Firmy posiadającemocnywizerunek pracodawcymogą zatrudniać najbardziej utalentowanych
pracowników niejednokrotnie płacącmniej, mają niższą fluktuację, niższywskaźnik nieobecności
w pracy, bardziej zaangażowany i usatysfakcjonowany zespół pracowników awfinalewiększe
zyski dla firmy. Bardziej znane i pozytywnie kojarzonemarki firmy towłaśnie firmy najczęściej
wymieniane przez kandydatów do pracy jako idealni pracodawcy.
Mamnadzieję, że z roku na rok corazwięcej pracodawców zdecyduje się na zaplanowanie działań
wizerunkowychw formie pełnowartościowej i mocnej strategii employer brandingowej.

AnnaMacnar
CEOHRM Institute

Autorka książki
“Employer branding bez tajemnic”
www.employerbrandingbeztajemnic.pl
www.hrminstitute.pl
anna.macnar@hrminstitute.pl
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Lubisz planować na papierze?
W pakiecie oprócz książki
w wersji papierowej i e-booka,
można także kupić planer
Wokół marki. Zapraszamy!

Ta książka to cenny poradnik
zarówno dla tych, którzy rozpoczęli
przygodę z employer brandingiem,
jak i tych, którzy szukają inspiracji
lub chcą uporządkować zdobytą
wiedzę oraz zarządzać marką
pracodawcy w sposób skuteczny
i przynoszący sukcesy.
Każda organizacja może stać się
atrakcyjnym pracodawcą, czego
wszystkim firmom trzeba życzyć!

Książka (NOWOŚĆ)

Employer
branding
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markami
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rozłożony na
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do 
wizerunku 

skutecznego 
rekrutera

Adam Piwek  
– ekspert ds. marki pracodawcy  
z ponad 15-letnim doświadczeniem 
w komunikacji, digital marketingu  
i public relations. Menedżer  
ds. komunikacji i contentu w HRlink 
 i Goldenline. 

Pasjonat łączenia 
nowoczesnych technologii  
z realizacją celów biznesowych.

kroków

Jak	budować	wizerunek	profesjonalisty	podczas	rekrutacji?	Wbrew	pozo-
rom	to	nie	jest	takie	trudne.	Poznaj	kilka	sprawdzonych	porad,	które	mo-
żesz	wdrożyć	od	zaraz.	
Żeby skutecznie rekrutować warto zadać o swój wizerunek jako profesjonalista. Choć często firmowa 
rzeczywistość temu może nie sprzyjać – warto postawić na 7 sprawdzonych zasad, które pomogą nie 
tylko w personal brandingu ale będą wspierać skuteczną rekrutację. 

Lubisz planować na papierze?
W pakiecie oprócz książki
w wersji papierowej i e-booka,
można także kupić planer
Wokół marki. Zapraszamy!

Ta książka to cenny poradnik
zarówno dla tych, którzy rozpoczęli
przygodę z employer brandingiem,
jak i tych, którzy szukają inspiracji
lub chcą uporządkować zdobytą
wiedzę oraz zarządzać marką
pracodawcy w sposób skuteczny
i przynoszący sukcesy.
Każda organizacja może stać się
atrakcyjnym pracodawcą, czego
wszystkim firmom trzeba życzyć!
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Krok	1:	Twój	profil	ma	znaczenie

To jak Ciebie widzą – tak Ciebie ocenią. W pierw-
szym kroku zadbaj o swój wizerunek w mediach 
społecznościowych. Aktualny, dobrze opisany 
profil na Facebooku, Goldenline czy LinkedIn to 
podstawa w Twojej pracy. Zadbaj o widoczne, 
profesjonalne zdjęcie. Przygotuj opis swojego 
stanowiska. Nie bój się także pozostawiać tam 
informację o prowadzonych procesach rekruta-
cyjnych i linkach do nich.

Krok	2:	Nawiązuj	kontakty

Wystawienie ogłoszenia o pracę na portalach re-
krutacyjnych to dzisiaj zdecydowanie za mało. Do 
dobrych kandydatów i kandydatek warto się ode-
zwać. Jeśli posiadasz uzupełniony profil, także z 
firmowym cover photo, nie bój się odzywać do 
osób zgodnych z profilem rekrutacji. Niezależnie 
od narzędzia pamiętaj jednak o tym, aby zadbać o 
jakość tej konwersacji. Personalizuj wiadomości. 
Zachęcaj do interakcji – a nie tylko wysyłaj link 
do oferty pracy, która może zainteresować kan-
dydata.

Krok	3:	Stawiaj	na	aktywność

Coraz większy potencjał w rekrutacji mają grupy 
specjalistyczne na różnych portalach społecz-
nościowych czy eksperckie fora. Pamiętaj jed-
nak, żeby odnieść tam sukces i zbudować tam 
wizerunek profesjonalisty wrzucanie aktualnych 
ogłoszeń to zdecydowanie za mało. Kluczem do 
funkcjonowania w tego typu społecznościach 
jest Twoja aktywność. Angażuj się w pytania 
dot. Twojej firmy, nie bój się doradzać w kwestii 
poszukiwania kariery przez ich użytkowników, 
nawet, jeśli Ty i Twoja organizacja nie szukacie 
takiego pracownika. Taka aktywność zawsze dłu-
goterminowo procentuje.

Krok	4:	Dostępność	na	tak

Chyba każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że 
rekruter nie pracuje tylko od godz. 7:00 do godz. 
15:00. Warto wspierać, być dostępnym i przede 
wszystkim odpowiadać na każdą otrzymaną wia-
domość czy maila. To przecież nic złego, że kan-
dydaci pytają, jak wygląda status ich rekrutacji. 
Mają pytania dot. oferowania stanowiska. Musisz 
mieć świadomość, że kto jak nie Ty powinien od-
powiedzieć im na pytania związane z procesem 
czy ofertą. Jeśli ktoś inny musi przygotować te 

szczegóły – to nic złego, że to najzwyczajniej w 
świecie napiszesz. Oczywiście kwestia dostępno-
ści nie oznacza, że musisz odpowiadać na pytania 
non stop. Warto jednak dbać o to, aby Twój czas 
odpowiedzi był względnie szybki i nigdy nie prze-
kraczał dnia roboczego.

Krok	5:	Inspiruj	się	i	dziel	się	wiedzą

Ciągły rozwój to podstawa. Dlatego warto śledzić 
nowinki na grupach HR-owych na Facebooku ta-
kich jak CSR Polska, Employer Branding Polska, 
HR HR-owi HR-em, odwiedzać fora np. na Gol-
denline ale także czerpać z doświadczenia i wie-
dzy ekspertów w ramach webinarów, podcastów, 
czy coraz częściej pojawiających się e-booków. 
Nie bój się dzielić także swoimi przemyśleniami. 
Twój profil społecznościowy na LinkedIn, Gol-
denline, czy Facebooku to dobre miejsce do tego, 
aby właśnie dzięki praktycznym radom nie tylko 
zbudować sobie sieć kontaktów ale także wzmac-
niać Twój ekspercki wizerunek.

Krok	6:	Dbaj	o	wizerunek	w	firmie

Skuteczność procesów rekrutacyjnych to często 
także świetne kontakty w firmie, czy organizacji 
w której, czy dla której, pracujesz. Dlatego we-
wnątrz organizacji warto zadbać o swój wize-
runek dzieląc się wiedzą, dobrymi praktykami i 
autentycznie wspierać managerów i zespoły w 
trakcie procesów rekrutacyjnych. Czemu warto 
je pielęgnować? Polecenia pracownicze to dzisiaj 
jedno z najskuteczniejszych źródeł spływu kandy-
datów. Zmotywowani (współ)pracownicy chętnie 
też polecą prowadzoną przez Ciebie rekrutację, 
czy wskażą ciekawego kandydata i kandydatkę.

Krok	7:	Stawiaj	na	biznes

Dobry rekruter czy rekruterka musi znać branżę, 
obszar, do którego rekrutuje. Dzięki temu choć-
by w podstawowym stopniu będzie na etapach 
związanych z preselekcją w stanie odpowiedzieć 
na podstawowe merytoryczne pytania. Dlatego 
warto podnosić nie tylko swoje kompetencje re-
kruterskie – ale maksymalnie próbować poznać 
stanowisko, na które rekrutujesz. Pomoże w tym 
np. wspólne tworzenie briefu rekrutacyjnego, czy 
rozmowa z członkami zespołu, do których szuka-
my nowego pracownika.

http://markapracodawcy.pl
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Bank Gospodarstwa 
Krajowego
„Z wielką przyjemnością, już po raz trzeci  przy-
znajemy Nagrodę Specjalną i godło „Friendly 
Workplace 2020” Bankowi Gospodarstwa Krajo-
wego. BGK to znakomity przykład polskiej mar-
ki, która z powodzeniem wpisuje się w najnow-
sze trendy w obszarze HR, prezentując otwarte  
i odpowiedzialne podejście w sferze relacji z pra-
cownikami, realizując model przyjaznego środo-
wiska pracy opartego na partnerstwie i zaufaniu.  
W tegorocznej ocenie pragniemy wyróżnić boga-
tą i przekrojową ofertę rozwojową, w tym „Bank 
Talentów” – nową inicjatywę angażującą firmowe 
talenty.  Z ogromnym uznaniem obserwujemy 

zaangażowanie społeczne BGK oraz jej pracow-
ników, działających w ramach wolontariatu. Do-
ceniamy aktywne działania firmy na rynku pra-
cy, zwłaszcza w kontekście wspierania młodych 
ludzi.

Gratulujemy Państwu nowoczesnego i odpowie-
dzialnego podejścia w sferze polityki personalnej, 
konsekwencji i inicjatywy w działaniach HR oraz 
energicznego i kreatywnego teamu, dzięki które-
mu BGK skutecznie buduje wizerunek atrakcyj-
nego i przyjaznego pracodawcy.”

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

zobacz więcej
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Henkel Polska
Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

„Z wielką przyjemnością przyznajemy firmie 
HENKEL Polska godło i Nagrodę specjalną „Frien-
dly Workplace 2020” za nowoczesne podejście  
w sferze relacji z pracownikami oraz przekrojowe 
działania na rzecz tworzenia otwartego i przy-
jaznego środowiska pracy, w oparciu o politykę 
szacunku i różnorodności. Szczególnie wysoko 
oceniamy ofertę w kontekście rozwoju pracow-
ników, w tym programy mentoringowe, wolonta-
riat wiedzy, a także programy wspierające karierę 
i rozwój zawodowy kobiet jak np. inicjatywa „Wo-
men in Leadership”. Z uznaniem obserwujemy 
zaangażowanie społeczne firmy Henkel oraz jej 
pracowników działających w ramach wolontaria-

tu pracowniczego. Doceniamy aktywność firmy 
w obszarze edukacji w kontekście młodych ludzi 
(programy kształcenia zawodowego, programy 
stypendialne i edukacyjne dla uczniów).

Gratulujemy firmie HENKEL otwartego i odpo-
wiedzialnego podejścia w sferze polityki perso-
nalnej, nowoczesnej kultury organizacyjnej, kon-
sekwencji i inicjatywy w działaniach w obszarze 
HR, CSR i ekologii, a także aktywnego teamu, 
dzięki któremu Henkel Polska to przyjazne miej-
sce do pracy oraz rozwoju pasji zawodowych 
i życiowych.”  

Z odpowiedzialnym podejściem

zobacz więcej
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COCA-COLA HBC 
Polska i Kraje Bałtyckie
„Z wielką przyjemnością przyznajemy firmie 
Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie godło  
i Nagrodę Specjalną „Friendly Workplace 2020” za 
projekty i działania skierowane do pracowników, 
realizowane w ciągu ostatnich 12-miesięcy. Budzi 
nasz podziw, że pomimo tak dużych wyzwań, 
jak zmiany organizacyjne i trudności związane  
z koniecznością przeorganizowania pracy,  będące  
efektem pandemii tak wiele udało się osiągnąć. 
Szczególnie wysoko oceniamy obszar związany  
z rozwojem wiedzy i kompetencji zespołu, w tym 
nowe inicjatywy  takie jak „Opportunity Market 
Place” czy „Learn FEST”. Doceniamy otwartość na 

zmiany i innowacyjne podejście, czego wyrazem 
jest projekt „P4G”. Z uznaniem obserwujemy 
zaangażowanie społeczne Coca-Cola HBC 
Polska i Kraje Bałtyckie oraz jej pracowników, 
działających w ramach wolontariatu. Wysoko 
oceniamy aktywne i odpowiedzialne działania 
firmy na rzecz zdrowego środowiska pracy i walki 
z COVID-19 (ochrona zdrowia pracowników, 
system EAP (Employee Assistance Program), 
edukacja oraz wsparcie napojowe publicznych 
służb medycznych, a także restauratorów).

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

zobacz więcej
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COCA-COLA HBC 
Polska i Kraje Bałtyckie

BEL POLSKA
Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl
„Po raz drugi przyznajemy Nagrodę Specjalną i 
godło „Friendly Workplace 2020” BEL POLSKA. 
Z satysfakcją odnotowaliśmy, że firma ambitnie 
rozwija swoją kulturę, konsekwetnie podnosząc 
poziom standardów w całej organizacji. Szcze-
gólnie wysoko oceniamy realizowany wspólnie z 
pracownikami program transformacji kulturowej 
pod hasłem „RAZEM NAJLEPS!”. Cieszy też fakt, 
że pomimo niekorzytnych warunków związanych 
z pandemią BEL intensywnie inwestuje w rozwój 
zespołu i wspiera procesy wewnętrznych awan-
sów. Wysoko oceniamy szczególne zaangażowa-

nie firmy w działania na rzecz edukacji w kontek-
ście BHP i bezpieczeństwa pracy. Doceniamy też 
realizowane programy na rzecz przyjaznego dla 
zdrowia środowiska pracy. Wszystkie te działania 
zostały dobrze ocenione przez pracowników w 
ramach ostatniego badania, którego wyniki wska-
zują na wzost poziomu satysfakcji w zespole. Jest 
to budujące i dowodzi, że miniony czas oraz reali-
zowane inicjatywy przyniosły dobre owoce. Gra-
tulacje dla BEL Polska.”

zobacz więcej
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Krispol
„Gratulujemy firmie KRISPOL kolejnej nagro-
dy FRIENDLY WORKPLACE. Nasze szczególne  
uznanie budzą działania na rzecz rozwoju pra-
cowników. Firma udowadnia, że mimo trudnych 
warunków związanych z pandemią można sku-
tecznie realizować programy szkoleń i rozwo-
ju dla całego zespołu. Cieszy nas, że KRISPOL 
promuje swoich pracowników o czym świadczą 
liczne awanse wewnętrzne oraz kontynuowany, 
jak co roku program „GIGANCI KRISPOL”. Drugi 
obszar, który pragniemy docenić to zaangażowa-

nie KRISPOL w działania na rzecz ochrony zdro-
wia pracowników i klientów w związku z pande-
mią Covid-19. Trzeci obszar wart podkreślenia to 
szerokie zaangażowanie  firmy oraz jej pracow-
ników w działania prospołeczne. Liczne projek-
ty realizowane w tej sferze świadczą, że w firmie 
panuje dobra i przyjazna atmosfera. Dodatkowo 
dobrze zintegrowany team zapewnia powodze-
nie w realizacji wspólnych inicjatyw społecznych 
lub sportowych, takich jak np. „KRISPOL ACTIVE 
TEAM”.    

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

zobacz więcej
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MAN BUS 
Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl
„Z wielką satysfakcją przyznajemy firmie MAN 
BUS Sp. z o.o. godło i Nagrodę Specjalną „Frien-
dly Workplace 2020”, za projekty i działania 
skierowane do pracowników, zrealizowane na 
przestrzeni ostatnich dwóch lat. Na szczegól-
ne uznanie zasługuje program „Future Leaders”,  
który firma konsekwentnie rozwija. Wśród dzia-
łań wewnętrznych naszą uwagę przykuł pro-
jekt transformacji kultury organizacyjnej. Przede 
wszystkim spodobały nam się dwie inicjatywy 
– integrująca zespół  „FilmoMANia”, czyli kręce-
nie  Vlogów według scenariuszy przygotowanych 
przez pracowników oraz projekt „Lion’s Oscars 
MAN Bus”,  promujący osoby wybrane spośród 
członków zespołu, których postawy zasługują na 
specjalne wyróżnienie. Na uwagę zasługują dzia-
łania MAN BUS podejmowane na rzecz tworze-
nia prozdrowotnego, bezpiecznego i przyjazne-
go środowiska pracy. Szczególnie teraz, w dobie 
Covid-19 firma z największą pieczołowitością 

i troską dba o bezpieczeństwo swoich pracow-
ników. MAN Bus inwestuje  w rozwój swojej 
załogi, m.in. poprzez tworzenie interesujących 
i efektywnych programów, których celem jest 
wzmocnienie  kompetencji  oraz wspieranie roz-
woju karier.  Pracownicy firmy, przy jej aktywnym 
i motywującym udziale  często angażują się w ak-
cje prospołeczne, takie jak promująca zdrowy styl 
życia „MANia Biegania” lub świąteczno-charyta-
tywna „Wymiana ciepła”, wspierająca osoby w 
potrzebie. Przedstawione powyżej atuty to tylko 
pewien wycinek działań MAN Bus, które zade-
cydowały o przyznaniu firmie nagrody „Friendly 
Workplace” po raz kolejny. Tym bardziej szczerze 
GRATULUJEMY! Doceniając MAN Bus jako fir-
mę gdzie panują autentycznie przyjazna kultura 
pracy i klimat wspierający rozwój pracowników, 
życzymy kolejnych kreatywnych pomysłów roz-
wijających firmę jako przyjazne miejsce pracy 
oraz ich owocnej realizacji.”

zobacz więcej
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CREDIT SUISSE 
„Gratulujemy firmie Credit Suisse zdobycia na-
grody w kolejnej edycji FRIENDLY WORKPLA-
CE. Cieszy nas fakt, że pomimo trudnego czasu 
związanego z pandemią Covid-19 firmie uda-
ło się zrealizować wiele spośród zaplanowa-
nych projektów, dedykowanych pracownikom.  
W obszarze szkoleniowym doceniamy zainicjo-
wanie programów treningowych, dostosowanych 
tematycznie do aktualnych wyzwań i potrzeb, 
szczególnie tych nawiązujących do sfery związa-
nej z odpornością psychiczną czy poświęconych 
budowaniu efektywności w warunkach pracy 
zdalnej. Realizowane są także programy poświę-
cone budowaniu relacji i kultury organizacyjnej, 
mające na celu zintegrowanie społeczności fir-
mowej w nowych uwarunkowaniach. Te działa-
nia zdecydowanie określają Credit Suisse jako 
pracodawcę z inicjatywą. Tym bardziej, że firma 
zmuszona zarzucić planowane działania, które  

z racji pandemii nie mogły być realizowane, szyb-
ko i sprawnie stworzyła nowe, dostosowane 
do aktualnej sytuacji. Nam szczególnie spodo-
bały się takie programy, jak „Culture Hackaton”,  
a także ciekawy, międzynarodowy cykl „OdWAŻ-
NYCH rozmów”. Doceniamy również zaangażo-
wanie firmy w ochronę zdrowia pracowników, 
np. wprowadzony w Polsce globalny program 
wsparcia dla pracownikow. Warto podkreślić,  
że firma nie zrezygnowała z prowadzonych do-
tychczas działań w obszarze społecznym, lecz 
kontynuuje wsparcie udzielane wielu zewnętrz-
nym inicjatywom charytatywnym. Pragniemy 
podkreślić, że mimo trudnych warunków z jakimi 
przyszło się zmagać nam wszystkim, Credit Suis-
se zdał egzamin celująco udowodniając, że jest 
zarówno odpowiedzialną firmą, jak i odpowie-
dzialnym pracodawcą.”          

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

zobacz więcej
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KPMG

„Wysoka kultura organizacji oparta na warto-
ściach takich, jak etyka, szacunek, otwartość, 
transparentność, partnerstwo oraz nowocze-
sność i profesjonalizm w relacjach z pracowni-
kami – to przede wszystkim imponuje nam w 
KPMG. Dostrzegliśmy także niezwykle ciekawe i 
rozbudowane portfolio programów rozwojowych 
dla pracowników, a wśród nich inspirujący pro-
gram „Global Opportunities”, umożliwiający roz-
wój wiedzy i kompetencji w międzynarodowym 
środowisku, w wybranym biurze KPMG na świe-
cie. Na uznanie zasługują działania, które firma 
podejmuje na rzecz tworzenia przyjaznego dla 

zdrowia środowiska pracy, zwłaszcza w dobie 
Covid-19, a także dbałość o przestrzeganie zasad 
work-life balance wobec swoich pracowników. 
KPMG to środowisko ludzi, którzy autentycz-
nie pragną zmieniać świat na lepsze, zaangażo-
wanych w działania edukacyjne i prospołeczne. 
Oni jako Zespół tworzą firmę, dlatego wszystkim 
„KPMGPeople” gratulujemy dotychczasowych 
projektów, inicjatyw i osiągnięć. Z prawdziwą 
przyjemnością przyznajemy Wam godło i na-
grodę redakcji oraz witamy w gronie Laureatów 
FRIENDLY WORKPLACE 2020”.    

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

Generacja KPMG – inspirująca kultura 
rozwoju

zobacz więcej
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PORTA KMI Poland
„Z wielką przyjemnością odwiedziliśmy główną 
siedzibę firmy i zakład produkcyjny PORTA 
w Bolszewie by wręczyć nagrodę „FRIENDLY 
WORPLACE 2020”. Wrażenia? Bardzo dobre:) 
PORTA to otwarty i przyjazny pracodawca. 
Mogliśmy się o tym przekonać goszcząc w firmie 
podczas zwykłego dnia pracy.

Co zaobserwowaliśmy? Przede wszystkim 
pozytywny klimat – otwarci i przyjaźni ludzie. Na 
wstępie odbyliśmy ciekawą rozmowę, a następnie 
zostaliśmy zaproszeni na produkcję. W zakładzie 
praca wre! Mieliśmy rzadką okazję podpatrzyć 
jak powstają drzwi do polskich domów. Widać, 
że załoga pracuje z zapałem, skoncentrowana 
na zdaniach, ale jednocześnie  w pogodnej 
atmosferze, o czym świadczą uśmiechy na 
twarzach,  zwłaszcza u Pań, których na produkcji 
nie brakuje. Znakomity klimat i dobra atmosfera, 
w której nie odczuwa się  ścisłej hierarchii, tym 
bardziej że Prezes ponoć lubi tu często zajrzeć 

i pogadać z pracownikami. Zatem duży plus za 
otwarte i partnerskie relacje z pracownikami 
oraz zaufanie jakim Zarząd darzy swoich ludzi. 
Ponadto, dobra i przekrojowa oferta rozwojowa 
(Akademia PORTA) – wysoko oceniamy 
skalę środków jakie firma inwestuje w rozwój 
pracowników. Doceniamy także działania PORTA 
w sferze work-life balance. To co szczególnie 
nas zainteresowało to bardzo interesujący 
pakiet benefitów obejmujący również dzieci 
pracowników (organizacja zimowych półkolonii, 
nauka języka angielskiego). PORTA to jeden z 
najbardziej cenionych pracodawców na Pomorzu 
(Pomorski Pracodawca Roku 2019). My uważamy, 
że nie tylko na Pomorzu ale i w Polsce – dlatego 
z satysfakcją przyznajemy firmie tytuł i godło 
FRIENDLY WORKPLACE 2020”. 

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

Porta… firma otwartych drzwi

zobacz więcej
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TSLOGISTIC
Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

„TSLOGISTIC to firma ambitna i dynamiczna, dys-
ponująca bardzo dużym doświadczeniem na ryn-
ku transportowo-logistycznym. Zdecydowanie 
czuć tu duch młodości i entuazazmu. Imponuje 
przyjazne i otwarte kierownictwo, stawiające 
na zespołowość, promujące inicjtywę, oferujące 
swoim ludziom swobodę w działaniu opartą na 
wzajemnym zaufaniu”. 50% z obecnej kadry fir-
mowego zespołu pamięta początki tworzenia fir-
my. Świadczy to o dobrej atmosferze wewntąrz, 
przyjaznym klimacie do pracy i rozwoju, dodatko-
wo w zgranym gronie, dobrze rozumiejących się 
profesjonalistów. 

Podoba nam się strategia działania organizacji 
oparta o szybki przepływ komunikacji 
wewnętrzej między działami, nastawiona na 
szybkość decyzji. Są to elementy wpływające 
na zaangażowanie i morale zespołu – ważne  
w nie tylko w branży TSL. Szybkość działania, 
presja czasu i ciągłe wyzwania mają wpływ na 
zdrowie dlatego doceniamy odpowiedzialne 
podejście firmy w obszarze work-life balance 
oraz zdrowia pracowników. Bez dwóch zdań  
TSLOGISTIC to przyjazne środowisko pracy”.  

Zgrana ekipa entuzjastów TSL

zobacz więcej
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WORK SERVICE SA
„Z radością witamy firmę WORK SERVICE w gro-
nie Laureatów „Friendly Workplace”. Jest nam 
tym bardziej miło, że jest ona pierwszym re-
prezentantem branży doradztwa personalnego, 
który został wyróżniony w naszym programie. 
Szczególnie wysoko oceniamy kulturę organiza-
cji (etyka, szacunek, otwartość, transparentność),  
a także obszar relacji z pracownikami. Na po-
chwałę zasługuje zaangażowanie WORK SERVI-
CE w tworzenie otwartego, różnorodnego i in-
kluzywnego środowiska pracy, czego przykładem 
jest zatrudnianie obcokrajowców i osób niepeł-

nosprawnych. Bardzo wysoko oceniamy również 
działania firmy na rzecz tworzenia przyjaznego 
dla zdrowia miejsca pracy, w tym szeroko zakro-
jone aktywności podjęte w kontekście Covid-19. 
Na wyróżnienie zasługują programy rozwojowe, 
a także nowoczesne podejście firmy w obsza-
rze work-life balance, którego przykładem jest 
świetny projekt skierowany do dzieci pracowni-
ków pod hasłem „Wirtualne ZOO”. Gratulujemy 
WORK SERVICE dobrze obranej strategii w sfe-
rze „people & culture”, ciekawych inicjatyw i po-
mysłów – to jest to :)”.

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

W HR-wej kulturze różnorodności

zobacz więcej
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ROSSMANN
„W wyniku głosowania  naszej redakcji 
ROSSMANN uzyskał znakomity wynik 25 pkt 
(na 25). Tylko kilka firm może poszczycić się po-
dobnym rezultatem. W naszej ocenie szczególnie 
wysoko doceniliśmy działania pro-rozwojowe – 
warto tu pochwalić szeroki pakiet szkoleń e-le-
arningowych. Wysoko oceniamy obszar relacji z 
pracownikami (nowoczesna kultura organizacji, 
propagowanie pracy zespołowej, wspieranie ak-
tywności). Bardzo podoba nam się zaangażowa-
nie firmy z zapewnieniu pracownikom realizacji 
potrzeb w wymiarze work-life balance. Świetnie 
korespondują z tymi potrzebami programy be-

nefitowe, a wśród nich projekt „POZYTYWNIE 
ZAKRĘCENI”.  Warte podkreślenia jest rów-
nież aktywność ROSSMANN na rzecz ekolo-
gii i promocji zdrowia (program „RUSZAMY PO 
ZDROWIE” czy „Mobilne Miasteczko Zdrowia 
ROSSMANN”). Nie sposób pominąć zaangażo-
wania firmy oraz jej pracowników w działania 
prospołeczne. Generalnie, widzimy dużą energię 
i entuzjazm zespołu ROSSMANN w realizację tak 
wielu ciekawych projektów. Ich skala imponuje 
dlatego z wielką przyjemnością kreślimy niniejszą 
rekomendację”.

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

Rossmann – rossmakowani w działaniu

zobacz więcej
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ENEA
„Enea to kolejny dowód, że polska firma może 
tworzyć nowoczesne standardy w dziedzinie 
polityki personalnej i bez kompleksów stawać w 
gronie odpowiedzialnych pracodawców, na równi  
z markami zagranicznymi. 

Kultura firmy budowana w oparciu o szacu-
nek i zaufanie to fundament przyjaznej orga-
nizacji. Szczególne pochwały dla Enei za kon-
sekwencję w przeciwdziałaniu i ograniczaniu 
ryzyka występowania zachowań mobbingowych.  
Doceniamy również politykę szkoleniową firmy 
oraz zaangażowanie w realizację koncepcji zdro-
wego środowiska pracy – w szczególności pro-
gramy edukacyjne dla pracowników w obszarze 

profilaktyki zdrowotnej. Podkreślić należy kom-
pleksowe działania firmy na rzecz ochrony zdro-
wia pracowników w dobie Covid-19. Imponująco 
prezentuje się pakiet świadczeń benefitowych 
firmy. 

Enea to również miejsce gdzie obficie rodzą się 
inicjatywy prospołeczne – edukacyjne, charyta-
tywne – z sercemi zaangażowaniem realizowane 
przez szeroką grupę pracowników. Gratulujemy 
całemu zespołowi Enei. To naprawdę ciekawe, 
rozwijające i pasjonujące miejsce pracy.”  

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

Z szacunkiem w relacjach, z mocą w rozwoju

zobacz więcej
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Praca na lata
LIDL
„Z satysfakcją dołączamy Lidl Polska do grona 
laureatów „Friendly Workplace”. W naszej oce-
nie firma uzyskała doskonały wynik 25 punktów, 
czyli maksymalną ilość. Gratulujemy!

Szczególnie wysoko oceniliśmy obszar relacji  
z pracownikami. Podoba nam się inicjatywa po-
wołania osoby zaufania, dedykowanej do udzie-
lania pomocy pracownikom – zapewnia im to 
poczucie wsparcia i bezpieczeństwa, buduje 
zaufanie. Godzien pochwały jest także pomysł 
aplikacji „We are Lidl” – nowoczesny, angażujący, 
nadający kierunek komunikacji z zespołem. Na 
uwagę zasługuje otwarte podejście do kwestii 
work-life balance. Cieszy nas, że Lidl dostrzega 
takie potrzeby pracowników, jak m. in.  elastyczny 
czas pracy czy różnorodny zakres etatów. Plus za 
bogaty zestaw benefitów, wspierających work-li-

fe balance, a szczególnie za świetny pomysł pod 
nazwą Sabbatical (szczegóły w punkcie omawiają-
cym benefity). Nasze zdecydowane uznanie  bu-
dzą działania Lidl na rzecz tworzenia przyjaznego 
dla zdrowia środowiska pracy. Przede wszystkim 
zwróciliśmy uwagę  na  odpowiedzialne podejście 
do kwestii higieny pracy oraz działania na rzecz 
poszanowania zdrowia pracowników – edukacja 
i profilaktyka, programy takie jak „Lidl na różowo”. 
Bardzo wysoko oceniamy działania firmy podjęte 
w związku z pandemią koronawirusa – bezpie-
czeństwo, ochrona najstarszych pracowników, 
pomoc psychologa, teleporady  internisty. Dlate-
go musimy przyznać, że Lidl w swoich działaniach 
na rzecz tworzenia „Friendly Workplace” niezwy-
kle nam zaimponował!  Tak trzymać :)”.

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

zobacz więcej
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SGB-Bank SA
Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

„Razem możemy więcej” – to hasło najbardziej 
według nas charakteryzuje SGB-Bank. SGB to 
świadomy i odpowiedzialny pracodawca. Jako 
grupa bankowa stawia na wysokie standardy w 
komunikacji z pracownikami, opartej na otwar-
tości i dobrej wymianie informacji. To buduje za-
ufanie i pozytywnie wpływa na zaangażowanie 
i współpracę całego zespołu. Wysoko oceniamy 
podejście SGB-Banku w kwestii work-life balan-
ce. Widać, że firma dostrzega potrzeby pracow-
ników w tym obszarze i podejmuje wiele inicja-
tyw – elastyczny czas pracy, możliwość pracy w 
systemie home office i wspólne akcje sportowe. 

Bardzo wysoko oceniamy SGB za przyjazne dla 
zdrowia środowisko pracy – zauważamy dbałość 
o ekologię i higienę pracy, jak również działania 
z obszaru profilaktyki zdrowotnej. SGB-Bank to 
również szerokie grono osób zaangażowanych 
we wspólnie działania prospołeczne. Cieszy nas 
otwartość firmy na charytatywne inicjatywy pra-
cowników, np. historia z  psem Visa – przewod-
nikiem dla osób niewidomych – rewelacyjna!  
To zdecydowanie buduje dobrą atmosferę, umac-
nia więzi i relacje między firmą, a pracownikami! 
SGB-Bank – to  z całą pewnością „friendly” team 
bo „razem możemy więcej”. 

SGB – Razem możemy więcej

zobacz więcej
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Jeronimo Martins  
i Biedronka
Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

Biedronka to dobry dowód na to, że w branży re-
tail można stworzyć zdrowe, stabilne i przyjazne 
środowisko pracy. W jaki sposób? Po pierwsze 
– na bazie otwartej komunikacji z pracownika-
mi, w oparciu o zaufanie, dobrą atmosferę oraz 
etos pracy zespołowej. Po drugie – inwestując w 
rozwój swoich ludzi. Doceniamy szeroką i prze-
krojową ofertę szkoleniową Biedronki obejmują-
cą właściwie wszystkie rodzaje stanowisk. Nasze 
szczególne zainteresowanie wzbudziła platforma 
edukacyjna „eduAKCJA”. Nie samą pracą jed-
nak człowiek żyje dlatego też w swojej ocenie 
nie mogliśmy pominąć obszaru work-life balan-
ce oraz kwestii ochrony zdrowia pracowników. 
Tu Biedronka spisuje się „na medal” uzyskując w 

naszym redakcyjnym głosowaniu bardzo wysoką 
notę. Doceniamy odpowiedzialne podejście Za-
rządu firmy w kwestii elastyczności godzin pracy. 
Pragniemy również pochwalić za szereg progra-
mów z obszaru profilaktyki zdrowotnej jak np. 
„Razem dbajmy o zdrowie”, „Wracaj do zdrowia” 
czy „Mali Bohaterowie”. Specjalny ukłon za pod-
jęte działania w czasie pandemii (ochrona zdrowia 
pracowników, działania społeczne). Wielki „plus” 
za wyjątkowo atrakcyjny, prorodzinny pakiet be-
nefitowy – w naszej ocenie jeden z najlepszych 
w Polsce. Stabilność, atmosfera, bezpieczeństwo, 
rozwój i współpraca, czas na pracę i czas dla ro-
dziny – na Biedronkę można liczyć.”

Biedronka – więcej niż praca!
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http://markapracodawcy.pl/jeronimo-martins-i-biedronka-z-nagroda-friendly-workplace-2020/
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MAN Truck & Bus Polska
Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

„MAN TRUCK & BUS to kolejna z firm nagro-
dzonych przez nas godłem „FRIENDLY WOR-
KPLACE”. MAN to nie tylko wspaniała technika 
i nowoczesne, niezawodne pojazdy. To również 
solidna marka w obszarze pracy i kariery. Zna-
komici  fachowcy, rozwój, know-how, przyjazna 
i partnerska kultura organizacji budowana na 
gruncie szacunku i współpracy. Do tego sprzyja-
jący  i otwarty Zarząd, z uwagą wsłuchujący się  
w potrzeby i opinie pracowników. Jak każdy no-
woczesny pracodawca, firma odpowiedzialnie 
podchodzi do kwestii work-life balance, ofe-
rując elastyczny czas pracy, dbając o najwyż-
sze standardy w dziedzinie ochrony zdrowia 

pracowników, kreując przyjazną pracownikom 
przestrzeń do pracy. Szczególnie warto zazna-
czyć aktywność firmy w obszarze poszano-
wania dla środowiska naturalnego, a także za-
angażowanie w działania na rzecz kształcenia 
zawodowego dla młodych pasjonatów techni-
ki (szkolenia, praktyki zawodowe, współpraca  
z placówkami  oświatowymi). Z całą pewnością 
MAN Truck & Bus Polska to godne polecenia 
miejsce, które oferuje możliwość kształtowania 
i rozwoju kariery zawodowej w nowoczesnych, 
a jednocześnie stabilnych warunkach, zapewnia-
jące także najwyższe standardy w zakresie dostę-
pu do najnowszych technologii”.   

Technologia współpracy

zobacz więcej

http://markapracodawcy.pl
http://markapracodawcy.pl/firma-man-truck-bus-polska-z-godlem-friendly-workplace-2020/
http://markapracodawcy.pl/firma-man-truck-bus-polska-z-godlem-friendly-workplace-2020/
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RECORDATI
„RECORDATI to firma z ambicjami. Od 2012 z 
sukcesem buduje swoją markę na polskim ryn-
ku. Dotychczasowe sukcesy Recordati nie byłyby 
możliwe bez pracy i zaangażowania całego zespo-
łu pracowników. Firma dba o ich rozwój i kom-
fort pracy zwłaszcza w warunkach Covid19 wy-
magających przystosowania się do nowych form 
funkcjonowania w biznesie i relacjach z Klientem. 
Firma odpowiedzialnie podchodzi do sfery relacji  
z pracownikami wspierając ich możliwie w każ-

dym obszarze zarówno w sferze rozwojowej jak 
i związanej z ochroną ich zdrowia. Doceniamy po-
litykę otwartych drzwi w tym otwartość na opinie 
i potrzeby zespołu.Warto pochwalić też inicjaty-
wy doceniające wkład i zaangażowanie pracowni-
ków takie jak „Grazie”, „Insieme” czy „Bravissimo”. 
Gratulujemy nagrody FRIENDLY WORKPLACE 
2020 i życzymy dalszych sukcesów”.   

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

Firma otwartej komunikacji

zobacz więcej

http://markapracodawcy.pl
http://markapracodawcy.pl/recordati-polska-zdobywa-godlo-friendly-workplace-2020/
http://markapracodawcy.pl/recordati-polska-zdobywa-godlo-friendly-workplace-2020/
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EFL
Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

„Z wielką przyjemnością przyznajemy firmie Euro-
pejski Fundusz Leasingowy S.A. godło i nagrodę 
specjalną „Friendly Workplace 2020”, doceniając 
nowoczesne podejście w sferze relacji z pracow-
nikami oraz przekrojowe działania na rzecz two-
rzenia otwartego i przyjaznego środowiska pracy, 
na gruncie takich wartości jak szacunek, zaufanie 
i odpowiedzialność.

Szczególnie wysoko oceniamy ofertę firmy  
w kontekście rozwoju pracowników, w tym pro-
gramy dla menedżerów („First Time Manager”, 
„Leaders Together”), a także przekrojowe progra-
my z obszaru Work-Life Balance (program well-
beingowy „Doładuj Baterie”). Z wielkim uznaniem 
odnosimy się do zaangażowania EFL w realizo-
wanie polityki prozdrowotnej, liczba podjętych 

w tej sferze aktywności jest wprost imponująca. 
Trzeba także docenić zaangażowanie firmy na 
polu edukacji skierowanej do potencjalnych be-
neficjentów rynku pracy. Przykładem jest  „Klub 
Młodego Przedsiębiorcy” dedykowany osobom 
młodym – uczniom i absolwentom. 

Gratulujemy EFL otwartego i odpowiedzialnego 
podejścia w sferze polityki personalnej, nowo-
czesnej kultury organizacyjnej oraz wielu cieka-
wych inicjatyw realizowanych na rzecz pracowni-
ków. Pragniemy również wyróżnić pracowników 
firmy – wszystkich, którzy inicjują i współtworzą 
wymienione inicjatywy.”

Friendly Workspace

zobacz więcej

http://markapracodawcy.pl
http://markapracodawcy.pl/efl-z-nagroda-friendly-workplace-2020/
http://markapracodawcy.pl/efl-z-nagroda-friendly-workplace-2020/
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ERGO Hestia
„Z wielką przyjemnością przyznajemy Sopockie-
mu Towarzystwu Ubezpieczeń ERGO Hestia SA 
godło i Nagrodę specjalną „Friendly Workplace 
2020” za nowoczesne i odpowiedzialne podej-
ście w obszarze relacji z pracownikami oraz prze-
krojowe działania na rzecz tworzenia otwartego 
i przyjaznego środowiska pracy na gruncie takich 
wartości jak wspólnotowość, szacunek, zaufanie 
i transparentność. Szczególnie wysoko oceniamy 
ofertę firmy w kontekście rozwoju pracowników, 
w szczególności program dla talentów („HART 
– Hestyjna Akademia Rozwijania Talentów”), 
program rozwojowy dla menedżerów („ABC 
Przywództwa”), jak również ciekawy i inspirują-
cy program ekspercki „Bootcamp” z obszaru pro-
gramowania i robotyki. Z uznaniem obserwuje-

my zaangażowanie firmy w kontekście ekologii, 
zrównoważonego rozwoju i zdrowego miejsca 
pracy. Doceniamy też zaangażowanie firmy na 
polu edukacji rynku pracy, zwłaszcza w odniesie-
niu do młodych ludzi (współpraca z uczelniami). 

Gratulujemy ERGO Hestii odpowiedzialnego 
i dojrzałego podejścia w sferze polityki perso-
nalnej, nowoczesnej kultury organizacyjnej oraz 
wielu ciekawych inicjatyw prorozwojowych re-
alizowanych na rzecz pracowników. Korzystając  
z okazji pragniemy wyróżnić pracowników ERGO 
Hestia – wszystkich, którzy inicjują, współtworzą 
i realizują firmowe programy i projekty z obszaru 
HR, Rozwoju oraz CSR.” 

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

W atmosferze szacunku i wspólnoty

zobacz więcej

http://markapracodawcy.pl
http://markapracodawcy.pl/ergo-hestia-z-nagroda-specjalna-friendly-workplace-2020/
http://markapracodawcy.pl/ergo-hestia-z-nagroda-specjalna-friendly-workplace-2020/
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GENERALI

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl
„Z radością witamy w gronie Laureatów FRIEN-
DLY WORKPLACE firmę GENERALI Polska.  
To wart naśladowania przykład firmy, która kon-
sekwentnie inwestuje w nowoczesną i przyjazną 
komunikację z zespołem. Przykładem tego jest 
projekt intranetowy GECON oraz szereg innych 
działań kierowanych  do pracowników,  które od-
znaczają się otwartym, społecznościowym cha-
rakterem. GENERALI  jawi nam się jako otwar-
ta i przyjazna przestrzeń do pracy w otoczeniu 
otwartych i pozytywnie nastawionych ludzi, któ-

rzy lubią ze sobą przebywać i dzielić zawodowe  
i prywatne pasje. Firma inwestuje w rozwój swoich 
pracowników („Manager na start!”, „Top Talent”)  
i co nasz szczególnie cieszy inwestuje również  
w ochronę zdrowia pracowników, respektując 
potrzeby work-life balance oraz inicjując dzia-
łania ochronne i wspierające w kontekście Co-
vid-19. Gratulujemy GENERALI Polska otwartej 
i odpowiedzialnej polityki relacji z pracownikami, 
a także nowoczesnej i włączającej kultury organi-
zacyjnej. Tak trzymać :)”     

Synergia współpracy 
i rozwój na gruncie zaufania

zobacz więcej

http://markapracodawcy.pl
http://markapracodawcy.pl/witamy-generali-polska-w-gronie-laureatow-friendly-workplace-2020/
http://markapracodawcy.pl/witamy-generali-polska-w-gronie-laureatow-friendly-workplace-2020/
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UDT

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

„Z satysfakcją przyznajemy Urzędowi Nadzoru 
Technicznego godło i nagrodę specjalną „Friendly 
Workplace 2020”. Gratulujemy UDT strategicz-
nego, prorozwojowego podejścia. Inwestowanie 
w rozwój kompetencji pracowników odgrywa tu 
niebagatelne znaczenie i z tego też względu to 
miejsce wyjątkowo friendly, szczególnie w kon-
tekście szkoleń i rozwoju. Podobnie oceniamy 
odpowiedzialne podejście organizacji do kwestii 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracow-

ników. Dostrzegamy wiele wartościowych działań 
firmy, jak np. zapewnienie dostępu do profilakty-
ki zdrowotnej w ramach benefitów czy wdrażanie 
zasad pozwalających zachować równowagę po-
między pracą zawodową a z życiem prywatnym. 
Na szczególną pochwałę zasługuje też program 
wolontariatu pracowniczego oraz liczne projekty 
charytatywne inicjowane i realizowane przez ze-
spół pracowników UDT. Gratulujemy i życzymy 
utrzymania kursu :).”    

UDT Ustawiczne doświadczanie  
technologii

zobacz więcej

http://markapracodawcy.pl
http://markapracodawcy.pl/udt-w-gronie-laureatow-friendly-workplace-2020/
http://markapracodawcy.pl/udt-w-gronie-laureatow-friendly-workplace-2020/
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DSV International 
Shared Services
„Z radością witamy DSV International Shared 
Services w gronie tegorocznych Laureatów pro-
gramu „FRIENDLY WORKPLACE”. Nasza ocena, 
podobnie jak w przypadku innych firm koncen-
trowała się wokół pięciu obszarów. Szczególnie 
wysoko doceniliśmy podejmowanie przez firmę 
działania na rzecz tworzenia przyjaznego dla 
zdrowia środowiska pracy, zwłaszcza w sferze 
związanej z Covid-19. Na wyróżnienie zasługu-
je także obszar relacji z pracownikami. Skandy-
nawska kultura organizacji oparta na otwartości 
i współpracy ma z pewnością znaczący wpływ 
na pozytywną atmosferę w firmie i dobre relacje 
międzyludzkie. 

Bardzo to doceniamy. W sferze rozwojowej szcze-
gólną uwagę zwraca międzynarodowe środowisko 
pracy, które pomaga poszerzać horyzonty, otwie-
ra na  inne kultury  i uczy patrzenia na biznes z 
wielu różnych perspektyw. Warto pochwalić sys-
tem w DSV, w ramach którego firma stawia przede 
wszystkim na ludzi z wewnątrz (program Internal 
Comes First), stwarzając im możliwości rozwoju  
w międzynarodowych, multikulturowych rela-
cjach.

Stałym elementem pracy w DSV jest współpraca 
z ludźmi z ponad 90 krajów świata.

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

Skandynawska kultura pracy

zobacz więcej

http://markapracodawcy.pl
http://markapracodawcy.pl/dsv-international-shared-services-z-tytulem-friendly-workplace-2020/
http://markapracodawcy.pl/dsv-international-shared-services-z-tytulem-friendly-workplace-2020/
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LUBUSKI URZĄD 
WOJEWÓDZKI
Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl
„Z wielką przyjemnością przyznajemy Lubu-
skiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie 
Wielkopolskim godło i Nagrodę specjalną „Frien-
dly Workplace 2020”. Dla nas to wyjątkowe wy-
darzenie, gdyż LUW jest pierwszym Laureatem 
reprezentującym sektor administracji publicznej.

Weryfikując zgłoszenie LUW, na podstawie prze-
słanej ankiety byliśmy pod wielkim wrażeniem! 
Szczególnie zaimponowały nam szerokie działa-
nia, podejmowane przez  Urząd na rzecz tworze-
nia przyjaznego dla zdrowia środowiska pracy, 
zwłaszcza w dobie Covid-19. Również znacząca 
liczba projektów na rzecz zdrowia i edukacji proz-
drowotnej, propagujących zdrowy styl życia, wy-
warła na nas duże wrażenie.

Na wyróżnienie zasługuje także waga, jaką LUW 
przykłada do budowania relacji z pracownikami, 
w tym nowoczesne podejście do kwestii wor-
k-life balance. Doceniamy działania prowadzone 
na rzecz rozwoju pracowników (Akademia Kom-
petencji) i otwartość w sferze zatrudniania osób 
niepełnosprawnych. Także  zaangażowaniu pra-
cowników Urzędu w wolontariat na rzecz  edu-
kacji na rynku pracy oraz w  akcje  prospołeczne 
(EkoBiuro, Kilometry Zdrowia) budzi nasz szczery 
podziw.

Z radością przyznajemy, że Lubuski Urząd Woje-
wódzki  to doskonały przykład do naśladowania. 
Nasze GRATULACJE! Wyraźnie widać, że w Go-
rzowie panuje „friendly” klimat :).” 

To się nazywa „Przyjazny Urząd”

zobacz więcej

http://markapracodawcy.pl
http://markapracodawcy.pl/lubuski-urzad-wojewodzki-jako-pierwsza-jednostka-samorzadowa-z-nagroda-friendly-wokplace-2020/
http://markapracodawcy.pl/lubuski-urzad-wojewodzki-jako-pierwsza-jednostka-samorzadowa-z-nagroda-friendly-wokplace-2020/
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Totalizator Sportowy

„Z satysfakcją witamy TOTALIZATOR SPORTO-
WY w gronie pracodawców nagrodzonych go-
dłem FRIENDLY WORKPLACE 2020. Firma od 
wielu lat buduje swoją kulturę organizacyjną na 
gruncie wysokich standardów w obszarze polity-
ki personalnej i relacji z pracownikami, a swoje 
działania opiera na wartościach bliskich również 
i naszej redakcji, takich jak szacunek i otwartość. 
Totalizator Sportowy to firma, która rozumie 
wagę work-life balance i otwarcie wspiera tę ideę 
wśród swoich pracowników. Dzięki temu mogą 

oni realizować swoje pasje, dbać o relacje rodzin-
ne czy angażować się w projekty prospołeczne, 
zarówno własne, jak i realizowane pod skrzydłami 
swojego pracodawcy. Przyznajemy DUŻY PLUS 
za zaangażowanie firmy wraz z pracownikami  
w tego typu działania. Doceniamy również od-
powiedzialne podejście firmy w kontekście profi-
laktyki zdrowotnej oraz bezpieczeństwa zdrowia 
pracowników, a także za coraz większy nacisk  
w kulturze organizacyjnej na poszanowanie śro-
dowiska naturalnego.

Ocena redakcji MarkaPracodawcy.pl

W pasjonującej grze o rozwój

zobacz więcej

http://markapracodawcy.pl
http://markapracodawcy.pl/totalizator-sportowy-nagrodzony-godlem-friendly-workplace-2020/
http://markapracodawcy.pl/totalizator-sportowy-nagrodzony-godlem-friendly-workplace-2020/
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CHCESZ ZAINSPIROWAĆ 
ŚWIAT HR?

Informujemy!
Inspirujemy!
Angażujemy!

Marka Pracodawcy

www.markapracodawcy.pl
redakcja@markapracodawcy.pl

• Masz wartościowy temat dla profesjonalistów z branży HR?
• Pragniesz zarekomendować innowacyjne rozwiązania  

swojej firmy?
• Organizujesz inspirujące wydarzenie branżowe?

• Już dziś dołącz do Partnerów portalu MarkaPracodawcy.pl 
i rozpocznij współpracę z naszą redakcją!

Kontakt
e-mail: redakcja@markapracodawcy.pl 

Tel.: 605 550 452
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