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Cześć!
Zapraszamy Cię do lektury tekstów i wywiadów o tym, jak pozyskać, utrzymać i rozwijać 
talenty w organizacjach IT – czyli branży, która jest niezwykle dynamiczna i dzięki temu 
wyprzedza trendy oraz dotychczas obowiązujące reguły w obszarze zarządzania ludźmi.

Jesteśmy grupą ekspertów i menedżerów praktyków, którzy na co dzień tworzą stra-
tegie HR w nowoczesnych firmach oraz współpracują z zarządami i liderami zespo-
łów technologicznych. Z tej publikacji dowiesz się, dlaczego zespoły IT są wyjątkowe  
na mapie HR-owej i dlaczego warto strategię pozyskiwania talentów, zarządzania i roz-
woju oraz budowania marki pracodawcy realizować rzetelnie i wieloetapowo.

Zarządzanie talentami rozumiemy jako rozwój każdego członka zespołu i budowanie 
ścieżek kariery w różnorodny sposób, zarówno menedżerski, jak i technologiczny, 
ekspercki. Rola specjalistów HR w naszym rozumieniu ewoluuje do roli HR Business 
Partnera, który jest bliżej biznesu i tłumaczy cele biznesowe ludziom, a biznes wspiera  
w rozumieniu potrzeb poszczególnych osób, zespołów i menedżerów. Budowanie wi-
zerunku pracodawcy to dla nas prawdziwe i oparte na szacunku podejście do pracow-
ników i pokazywanie dobrych praktyk na zewnątrz. W IT employer branding to przede 
wszystkim działania skierowane do wewnątrz organizacji, których konsekwencją jest 
dobra opinia wśród pracowników. To oni są najlepszymi ambasadorami marek IT, jeśli 
nie są zadowoleni, żadne akcje marketingowe nie pomogą.

Wreszcie, zagłębiając się w lekturę, można znaleźć wiele dobrych rozwiązań, przykła-
dów, praktyk i narzędzi, które można wykorzystać w swoich organizacjach, a które 
są przykładami z różnorodnych firm. Będzie o mitycznych praktykach takich gigan-
tów jak Google, czy IBM. Ale też wiele fantastycznych studiów przypadku od naszych 
lokalnych liderów technologicznych takich jak Objectivity, Brainly czy Siili Solutions. 

Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Mamy nadzieję, że ta lektura będzie dla Ciebie 
dobrym usystematyzowaniem wiedzy i praktyki. Będzie inspiracją i wstępem  
do dalszych poszukiwań przykładów, narzędzi i doświadczeń w obszarze HR dla  
sektora IT. Dziedzina zarządzania ludźmi w branży technologicznej to ogromne  
wyzwanie, ale też obszar, który rozwija się dynamicznie i stwarza przestrzeń  
do tworzenia miejsca pracy, gdzie panuje atmosfera szacunku, kreatywności i kultura 
innowacji. Warto świadomie uczestniczyć w tej ewolucji i być częścią grupy kreującej 
trendy i dobre praktyki!

Justyna Pawlak-Mihułka
Współredaktorka ebooka, Kierownik Merytoryczny 

Talent Management in Tech Companies AGH

www.talent-management.pl https://employerbranding.pl/
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Agile w HR – dlaczego 
warto wdrażać zwinność 
w działach HR  
i od czego zacząć

ewolucja świata pracy w kierunku rynku pracownika niesie ze sobą wzrost 
oczekiwań wobec pracodawców co do kreowania przyjaznego środowi-
ska pracy opartego na zaufaniu, odpowiedzialności, zwinnym zarządzaniu 
i poczuciu wpływu na otaczającą rzeczywistość. Czy zarządzanie procesowe 
może być w tym przypadku rozwiązaniem? na to pytanie odpowiada Justyna 
Pawlak-Mihułka, opiekunka merytoryczna i pomysłodawczyni studiów podyplo-
mowych iT business Management oraz Talent Management in Tech Companies 
na Wydziale Humanistycznym AGH.
 

 
Powszechnie uważa się, że sektor high-tech wszedł w epokę Agile, czasy zwinnego 
kodowania i samoorganizujących się zespołów. Management 3.0, czyli kierowanie  
zespołami z wykorzystaniem metodyki Agile (Scrum, Kanban, XP), opisany i propago-
wany przez Jurgena Appelo, dynamicznie rozpowszechnia się w branży IT i chyba nikt 
nie zaprzeczy – staje się normą. Wszyscy, którzy uczestniczą w rekrutacji specjalistów 
IT, zapewne niejednokrotnie doświadczyli, że kandydaci na stanowiska developerskie  
lub inżynierów oprogramowania, z góry zakładają, iż chcą ścieżkę rozwoju budować 
wyłącznie w organizacji zwinnej. Przy czym określają to jako pracę w zespole samoza- 
rządzalnym, w projektach, na które mają bezpośredni wpływ oraz w ścisłej współpracy 
z klientem na każdym etapie rozwoju oprogramowania. 

Popularność Agile wykracza poza sektor IT, wchodząc do takich branż jak banko-
wość, marketing czy HR. Agile rozumiany nie jako modne hasło, ale przede wszystkim 
sposób myślenia i nowoczesne podejście do zarządzania projektami. Dzieje się tak, 
ze względu na zmianę paradygmatu w zarządzaniu i budowaniu kapitału organizacji. 
Obecnie, szczególnie w sektorze nowych technologii, zdecydowana większość  
pracowników to pracownicy-eksperci (knowledge workers), którzy opierają swoje 
działania przede wszystkim na motywacji wewnętrznej, przez pryzmat której definiu-
ją takie elementy jak: poczucie sensu, wpływ, możliwość ciągłego rozwoju i dążenia  
do mistrzostwa, autonomia i zaufanie. Zwinne metodyki zarządzania w znaczącym stopniu 
wpływają na kreowanie środowiska, które sprzyja pracy opartej na takiej motywacji.

*
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– 01  Agile w HR – dlaczego warto wdrażać zwinność w działach HR i od czego zacząć

Istotne jest właściwe rozumienie Agile; bardziej jako postawy i stanu umysłu, niż pro-
stego zbioru metod, reguł i rytuałów. Sam twórca Management 3.0 – Jurgen Appelo, 
jakiś czas temu apelował „Stop Your Agile Transformation! Right. Now.” – tłumacząc,  
że podejście zwinne to przede wszystkim elastyczność, owartość na zmianę, umiejętne 
dostosowywanie się do sytuacji, okoliczności, zespołu czy potrzeb klienta. Ramy metodyki 
mają nam tylko pomóc we wdrożeniu takiego podejścia.

Zwinne metody i narzędzia, typu Scrum, Kanban, wpływają pozytywnie na zwiększenie 
transparentności, jasny podział obowiązków, odpowiedzialność, współpracę zespoło-
wą, rozwiązywanie konfliktów, komunikację wewnątrz zespołu, ale też między zespołami 
oraz z klientem. To buduje zaufanie i pozwala na ciągłe udoskonalenia. Innymi słowy, 
zwinne zarządzanie projektem jest kluczowe w osiąganiu efektywności, czyli zasadniczej 
wartości funkcjonowania firmy. Wdrażanie Agile jest zdecydowanie prostsze w nowej 
organizacji, która się dopiero kształtuje, niż transformacja do Agile z metod typu water-
fall. Wynika to przede wszystkim z przyzwyczajenia do pewnych postaw, schematów, 
procedur i trudnego procesu zmiany mentalności. To szczególnie trudne w przypadku 
organizacji, które były zarządzane w sposób hierarchiczny i tradycyjny przez wiele lat. 

Niewątpliwie sporym ułatwieniem transformacji w kierunku zwinności jest wdrożenie 
metodyki i narzędzi. W naszym regionie najpopularniejsze są metody Scrum oraz Kanban. 
Reguły i rytuały zaproponowane w tych metodach są na tyle proste, że można je z łatwo- 
ścią stosować w różnych obszarach i działach, nie tylko w zespołach IT.

Efektywne zespoły HR w swojej codziennej pracy wykorzystują trzy kluczowe elementy 
Agile: elastyczność, otwartość na zmianę oraz bliska współpraca z klientem. W Agile 
funkcjonują narzędzia, które pozwalają na zarządzanie konfliktami, jak np. codzienne 
stand-upy, czyli krótkie spotkania całego zespołu, w celu określenia priorytetów i podziału 
zadań. Dostępnych jest wiele narzędzi i systemów, które transparentnie ukazują postęp 
prac nad projektem, odpowiedzialność i zaangażowanie każdego członka zespołu.  
Dodatkowo mamy retrospektywy i przegląd sprintu, które pozwalają rzeczowo  
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przeanalizować jakość pracy każdej osoby. Dzięki tym elementom możliwe jest  
rozwiązywanie konfliktów na poziomie merytorycznym i nie przekładanie ich na konflikty 
relacyjne.

Osobną, istotną dziedziną jest przywództwo Management 3.0, które doskonale wpisuje  
się w nowy paradygmat organizacji opartej na kapitale wiedzy, intelektu i talentu.  
Przywództwo wg tego paradygmatu jest funkcją. Oznacza to, że nie jest nadawane,  
ale wynika z sytuacji i kompetencji lidera. Liderem staje się ten, kto koordynuje w danej chwili 
projekt i ma na niego wpływ. Co więcej, pełni on również funkcję usłużną wobec zespołu 
(servant leadership), polegającą na niwelowaniu przeciwności oraz dostarczaniu narzędzi 
i informacji niezbędnych w efektywnej realizacji celu. W tym obszarze rola działu HR jako  
partnera wspierającego i rozwijającego przywództwo tego typu w organizacji jest kluczowa.

W każdym obszarze HR można myśleć o wdrożeniu przynajmniej niektórych elementów 
metodyki zwinnej. Najłatwiej jest zacząć od rekrutacji. W wielu firmach oraz agencjach  
rekrutacyjnych w proces rekrutacji są zaangażowani różni specjaliści, tj. talent sourcer,  
administrator, rekruter, HR Advisor, HR Business Partner, czy wreszcie lider lub człon-
kowie zespołu, uczestniczący w procesie po stronie biznesu. Tworzy się w ten sposób 
zespół cross-funkcjonalny, czyli składający się z różnych specjalistów współpracujących  
ściśle ze sobą na każdym etapie projektu (czyli w każdej iteracji czy, używając nomenklatury  
Scruma, w każdym sprincie). Rekrutacja składa się z konkretnych etapów, które możemy  
z łatwością podzielić na tygodniowe sprinty. A ponieważ w procesie rekrutacji każdy kolejny 
etap może zostać rozpoczęty dopiero wówczas, gdy poprzedzający zostanie zamknięty, 
to doskonałym narzędziem do zarządzania będzie tablica kanbanowa. Można w tym celu 
przetestować któreś z dostępnych on-line narzędzi do zwinnego zarządzania projektami  
i zadaniami. Tablice kanbanowe będą się bardzo dobrze sprawdzały również  
przy onboardingu – w tym przypadku w proces jest włączony nie tylko HR, ale też  
biznes i nowy pracownik. Agile stawia nie tylko na elastyczność, lecz także  
na różnorodność i indywidualizm. Metody i narzędzia są zróżnicowane, bo odpowiadają 
na różne potrzeby organizacji o innych profilach. I to jest najbardziej wartościowe w Agile.

JuSTynA PAWlAK-MiHułKA
Redaktor merytoryczny wydania
Opiekunka merytoryczna i pomysłodawczyni  
studiów podyplomowych IT Business  
Management oraz Talent Management  
in Tech Companies na Wydziale Humani-
stycznym AGH.  Partnerka i współzałoży- 
cielka Freenovation.org. Ekspertka w zakre-
sie diagnozy i wdrażania kultury innowacji, 
przywództwa. talent development i budo-
wania strategii HR. Zrealizowała projekty 
konsultingowe dla firm o globalnym i lokal-
nym zasięgu, takich jak: Microsoft, UBS,  
Google, ABB, Codewise, Epam Systems,  
Air Liquid, Thomson Reuters, IBM, Gremi  
Media (Rzeczpospolita). Propagatorka zwin- 
nej metodyki zarządzania projektami, 
idei Management 3.0 oraz samozarzą-
dzalnych zespołów w ramach organizacji  
horyzontalnych.
 

*
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Współczesny onboarding zaczyna się 
nie w pierwszym dniu pracy, ale już 
podczas pierwszego kontaktu kandy- 
data z marką. Jest ważną częścią  
procesu budowania doświadczeń pra-
cowników. o tym, jak zmiany na rynku 
pracy wpłynęły na onboarding i jak  
wygląda on teraz w najszybciej roz- 
wijającej się branży, czyli w iT  
– rozmawiamy z Aleksandrą Wiśniewską, 
HR business Partnerem z brainly.

Szybciej i wcześniej, 
czyli zmiany w procesie 
onboardingu w branży iT

– 02 Page 7



JAK zMiAny nA RynKu PRACy WPły-
nęły nA PRoCeS onboARdinGu?
Wraz ze zmianami na rynku pracy zmie-
niło się nasze postrzeganie tego proce-
su. Obserwujemy dwie główne zmiany  
w jego definiowaniu. Wcześniej to pojęcie 
odnosiło się wyłącznie do pierwszych dni 
pracy. Obecnie onboarding jest częścią 
całego procesu budowania doświadczeń 
pracowników (ang. employee experience) 
i zaczyna się już podczas pierwszego 
zetknięcia się kandydata z marką, czyli  
już na etapie czytania ogłoszenia rekruta-
cyjnego. Z moich poprzednich doświad-
czeń zawodowych pamiętam sytuacje, 
kiedy okres wdrożenia trwał nawet rok.  
Teraz w takim czasie pracownik może  
zmienić pracę dwa razy. Obserwujemy  
więc dwie główne zmiany, czyli rozpoczę-
cie onboardingu już od pierwszego kontaktu 

– 02  Szybciej i wcześniej, czyli zmiany w procesie onboardingu w branży iT

Onboarding jest częścią całego  
procesu budowania doświadczeń  
kandydata z marką.

kandydata z firmą oraz przyspieszenie 
procesu wdrażania, aby pracownik mógł 
jak najszybciej przynosić firmie wartość.

CzyM CHARAKTeRyzuJe Się PRoCeS 
onboARdinGu W bRAnży iT?
Branża IT wymaga wyjątkowo szybkiego 
przygotowania pracownika do wykony-
wanych zadań, bo takie są oczekiwania 
biznesowe. Nie od dziś wiadomo, że w IT 
mamy do czynienia z rynkiem pracownika, 
więc wszystko to, co ustalamy z kandyda-
tem na etapie rekrutacji, musi się zgadzać 
z tym, co zastanie na miejscu. Jeśli nie do-
trzymamy obietnic, łatwo znajdzie on inną 
pracę. Musimy od pierwszych dni w orga-
nizacji utwierdzać nową osobę w przeko-
naniu, że podjęcie pracy w naszej firmie 
było dobrą decyzją. Co do różnic między 
branżą IT a innymi sektorami – w niektó-
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rych firmach jest tak, że najpierw trzeba 
przekazać pracownikom całą wiedzę  
o produktach czy narzędziach, aby mogli 
rozpocząć wykonywanie zadań. Progra-
miści, przychodząc do nowej organizacji,  
mają już konkretną wiedzę i trzeba im  
„tylko” stworzyć warunki do jak najszyb-
szego zastosowania jej w projektach.

Czy łATWieJ WPRoWAdzić PRo-
GRAM onboARdinGu W MAłeJ,  
Czy W dużeJ oRGAnizACJi?
Brainly jest najmniejszą organizacją,  
w jakiej pracowałam, i myślę, że niektó-
re elementy łatwiej byłoby zorganizować  
w dużej firmie. Wynika to z tego, że w ta- 
kich przedsiębiorstwach jest więcej spe-
cjalistów, którzy mogą poprowadzić dane 
szkolenie. Ponadto, w takich firmach 
najczęściej ustala się określone dni,  
w których nowe osoby rozpoczynają  
pracę. Nawet jeśli będą zatrudnione  
na różnych stanowiskach i będą się  
zajmować zupełnie czymś innym, pewne 
elementy programu onboardingu pozo-
staną wspólne. W Brainly każdy nowy pra-
cownik ustala indywidualnie, kiedy może 
rozpocząć pracę. Może więc nie być możli- 
wości, aby wszyscy nowi pracownicy mo-
gli mieć wdrożenie w tym samym czasie. 

JAK WyGlądA PieRWSzy Kon-
TAKT PRACoWniKóW z FiRMą 
bRAinly?
U nas wdrożenie zaczyna się dużo wcześ- 
niej, głównie ze względu na specyficzną  
rekrutację. Każdy proces kończy się  
u nas tzw. Demo Day. Trwa on, w zależno-
ści od stanowiska, od jednego do trzech 
dni, podczas których kandydat pracu-
je nad projektem w zespole, do którego 
miałby dołączyć w przyszłości. Z naszej 
perspektywy Demo Day jest elementem 
rozpoczynającym proces onboardingu. 
W jego trakcie oferujemy możliwość 
spędzenia z nami czasu i sprawdzenia,  
czy ustalenia podjęte w czasie rozmów re-
krutacyjnych mają pokrycie z tym, co się 
faktycznie dzieje w firmie. Z jednej strony 
jest to dla nas szansa sprawdzenia kan-
dydata, ponieważ zadania z Demo Day są 
praktyczne i weryfikują konkretne umiejęt-
ności, a z drugiej strony dają kandydatowi 
pełny obraz naszej firmy. Na Demo Day 
zawsze zapraszamy kandydatów, których 
jesteśmy niemalże pewni. Chcemy też, 
aby takie osoby zobaczyły, jak funkcjo-
nuje nasze biuro i poznały zespół. Zwykle 
też wtedy organizujemy wspólny posiłek, 
by stworzyć możliwość luźnej rozmowy. 
To później ułatwia pierwsze dni pracy, 

bo kandydat nie jest już zupełnie nową 
osobą, zna część współpracowników  
i przez to czuje się u nas swobodniej.

Co W bRAinly deCyduJe o TyM, 
Czy KAndydAT zoSTAnie oSTA-
TeCznie zATRudniony?
Finalny etap rekrutacji kończy się prezen-
tacją projektu, nad którym pracował kan-
dydat. Na podjęcie decyzji co do zatrud-
nienia duży wpływ ma cały zespół, choć 
ostateczny głos w tej sprawie należy do 
menedżera.  Jesteśmy bardzo specyficzną 
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Pamiętam sytuacje, kiedy proces 
onboardingu trwał nawet rok. 
Teraz w tym czasie pracownik 
może zmienić pracę dwa razy.

organizacją, pracujemy w start-upowym  
klimacie, wszystko dzieje się bardzo 
szybko i jest dużo rzeczy, które testujemy,  
więc trzeba być przygotowanym na 
zmiany. Nie każdy odnajdzie się w takim 
niepewnym środowisku pracy, bo jesteś- 
my na etapie, kiedy poszukujemy naj-
lepszych sposobów na wprowadzanie 
naszego produktu na różne rynki. Mamy 
świadomość, jak ważne jest to, aby ktoś 
był dopasowany do naszego zespołu, 
dlatego nie działamy wbrew naszym pra-
cownikom.

– 02  Szybciej i wcześniej, czyli zmiany w procesie onboardingu w branży iT



AleKSAndRA WiśnieWSKA
brainly | HR Manager/HR business Partner
Studiowała stosunki międzynarodowe na Uniwer-

sytecie Jagiellońskim oraz psychologię na SWPS. 

Od 2008 roku związana z obszarem HR w branży  

produkcyjnej i IT. Zdobywała doświadczenie za-

wodowe w firmach Valeo i FMC Technologies  

w różnych obszarach: rekrutacji, on-boardingu, 

employer brandingu, komunikacji wewnętrznej, 

wspierania procesów biznesowych i zarządzania 

działem HR. W 2014 roku dzięki Brainly odkryła 

świat start-upów. Obecnie jest odpowiedzialna 

za kompleksowe wsparcie HR-owe zespołu mię-

dzynarodowego w Brainly. Członkini założycielka  

stowarzyszenia Talent Management in Tech oraz 

wykładowczyni studiów podyplomowych na AGH.  

Zwolenniczka podejścia Open-Source HR. Instruk-

torka harcerska w stopniu harcmistrzyni – pełniła 

w ZHP funkcje na poziomie lokalnym, regionalnym 

oraz krajowym. 
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JAK WyGlądA PRzedSTAWienie 
noWeJ oSoby zeSPołoWi?
Zespół zawsze dostaje informację o tym, 
że w danym dniu pojawi się kandydat  
w ramach Demo Day. Po pomyślnej rekru- 
tacji każdy nowy pracownik wysyła maila 
do wszystkich w organizacji z informacją 
o tym, na jakim stanowisku będzie z nami 
pracował, czym się będzie u nas zajmo-
wał, jakie ma doświadczenie i dlaczego 
zdecydował się do nas dołączyć, co lubi 

robić w wolnym czasie. Poza Krakowem 
mamy też biuro w Nowym Jorku. Tamtej-
sza grupa pracowników pracuje zdalnie, 
w związku z czym często komunikujemy  
się online. Czasami też zdarza się, że 
kandydaci mają nawet 3-miesięczny 
okres wypowiedzenia. Jeśli więc w tym 
czasie planujemy jakieś wydarzenia,  
to zapraszamy na nie taką osobę i trak-
tujemy ją już jak część zespołu Brainly. 
Jak najszybciej tworzymy też nowym 
pracownikom skrzynkę mailową i dajemy 
im dostępy do naszych narzędzi komu-
nikacyjnych, jeśli tylko tego chcą. Poza 
tym, mamy przygotowany handbook 
porządkujący informacje, których mogą 
potrzebować – na temat naszych war-
tości, tego, czym się zajmujemy, i tego, 
co dzieje się w firmie. Handbook jest  
dostępny w formie strony online  
do użytku wewnętrznego. Jego budowa 
odwołuje się bezpośrednio do naszego 
flagowego produktu – Brainly, ponie-
waż informacje są podawane w formie 
pytań i odpowiedzi, czyli dokładnie tak,  
jak w naszym serwisie. Nowi pracownicy 
dostają też od nas gadżety, a pierwszego 
dnia pracy mają już przygotowane stano-
wisko, łącznie z kartką powitalną. Zwykle 
wtedy też zespół zabiera taką osobę  
na lunch. W Brainly takim okresem wdra-
żającym są 3 miesiące, czyli czas, po któ-

rym pracownik jest w stanie wykonywać 
swoje obowiązki tak, jak chcielibyśmy, 
aby to robił. To też czas, w którym ma 
szansę poczuć się częścią zespołu. Dla 
nowych pracowników przygotowaliśmy 
też grę Goodie Hunt – zestaw zadań, 
które trzeba wykonać (np. wyjście z ze-
społem na obiad czy udzielenie odpowie-
dzi na 20 pytań na naszej platformie). Raz  
w tygodniu mamy spotkanie z wszystkimi 
pracownikami, podczas którego łączymy 
się z biurem w Nowym Jorku i informuje- 
my, że konkretny pracownik wykonał 
wszystkie zadania z Goodie Hunt i otrzy-
muje za to nagrody. Oprócz tego odbywają  
się też regularne spotkania o tym, jak 
funkcjonuje nasz produkt i jak działają 
poszczególne zespoły.

nA JAKieJ PodSTAWie oCeniACie 
eFeKTyWność PRoWAdzonyCH 
dziAłAń?
Mamy ankietę, którą pracownik wypeł-
nia po około dwóch miesiącach pracy, 
żeby móc jeszcze wyłapać rzeczy, które 
wymagają dodatkowej uwagi. Taką an-
kietę wypełniają zarówno menedżer, jak  
i pracownik, aby sprawdzić, czy podobnie 
oceniają proces onboardingu. Po ankiecie  
spotykamy się wspólnie z pracownikiem  
i jego przełożonym, aby ustalić, co jeszcze 
możemy ulepszyć, wdrażając kolejne osoby.

*
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Co wpływa na rosnące zaintereso-
wanie tematem społecznej odpo-
wiedzialności biznesu? Jak stworzyć 
program wolontariatu pracowniczego 
i komunikować go pracownikom? 
Jakie działania CSR mogą prowadzić 
firmy iT? – na te i inne pytania od-
powiada Marta Marczuk-Komiszke,  
specjalistka ds. CSR z wieloletnim  
doświadczeniem, członkini stowarzy-
szenia Wzmacniacz.org.

CSR wymaga 
transparentności 
i dialogu
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CoRAz bARdzieJ PoPulARnyM 
TRendeM JeST zAAnGAżoWAnie 
FiRM W SPołeCzną odPoWie-
dziAlność bizneSu. z CzeGo 
WyniKA zAinTeReSoWAnie TyM 
TeMATeM? 
Drogowskazem do działań dla większo-
ści firm są klienci, a ich świadomość  
na temat odpowiedzialnych wyborów 
zakupowych jest coraz większa. Szcze-
gólnie w krajach wysoko rozwiniętych 
można zauważyć, że konsumenci przy-
kładają coraz większą wagę do tego, skąd  
pochodzi produkt, w jakich warunkach 
był wytwarzany, czy nie jest szkodliwy 
dla środowiska naturalnego. Zjawisko 
tzw. prosumentów, czyli konsumentów 
świadomych, poszukujących informacji  
na temat towarów, często zaangażowa-
nych we współtworzenie produktu jest 
coraz powszechniejsze. Firmy starając 
się odpowiadać na potrzeby świado-

mych klientów, poświęcają coraz więcej 
uwagi działaniom CSR. Ten trend zaczy-
na być zauważalny także w Polsce.

W JAKiCH obSzARACH CSR PRzy-
noSi KoRzyść SAMeMu PRzedSię-
bioRSTWu?
Dyskusja o tym, czy i jakie korzyści CSR 
przynosi firmom, toczy się od dawna. 
Najczęściej wśród korzyści wymienia-
ne są te wizerunkowe, które wynikają 
z komunikacji wokół działań CSR oraz 
zainteresowania mediów tym tematem. 
Tymczasem zapomina się, że CSR może 
pełnić funkcję narzędzia do zarządzania 
ryzykiem. Firmy, które uważnie obserwu-
ją zarówno swoje najbliższe otoczenie, 
jak i społeczne trendy, i wyciągają z tych 
obserwacji wnioski, są o wiele lepiej przy-
gotowane na oczekiwania konsumentów, 
lokalnej społeczności czy pozostałych  
interesariuszy. 
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Drogowskazem do działań dla większości 
firm są klienci, a ich świadomość na temat 
odpowiedzialnych wyborów zakupowych  
jest coraz większa.



KoMu zATeM nAleży PoWieRzyć 
odPoWiedziAlność zA dziAłA-
niA CSR?
W idealnej sytuacji, w firmie powinno 
istnieć stanowisko specjalisty lub mene-
dżera ds. CSR, ale oczywiście nie każ-
dą firmę na to stać. Często obowiązki 
związane z działaniami CSR są elemen-
tem innych działów w przedsiębiorstwie, 
np.: PR-u, komunikacji, HR itd. Pamię-
tajmy jednak, że samo stanowisko ds. 
CSR nie gwarantuje skutecznych działań. 
CSR jest – wbrew pozorom – niełatwą 
dziedziną, wymagającą dużej wiedzy  
z zakresu ekologii, działań społecznych, 
charytatywnych, komunikacji i dialogu 
(wymieniać można długo) oraz wytrwa- 
łości w dążeniu do celu. Przede wszystkim  
więc liczy się tu pasja i zaangażowanie. 

JAK doPASoWAć STRATeGię CSR 
do bRAnży, W KTóReJ dziAłA  
FiRMA?
Każda firma, która planuje wdrożenie 
strategii CSR, powinna określić, co jest 
rdzeniem jej działalności i kto jest dla niej 
kluczową grupą interesariuszy. Dla firmy 
handlowej są to produkty, które oferu-
je klientom w swoich sklepach. Z kolei 
przedsiębiorstwo produkujące meble 
musi zadbać o surowce – drewno, mate-
riał itd. Zbudowanie przemyślanej strategii 

to wieloetapowy proces, w którym każda 
firma musi określić, jaki ma wpływ na oto-
czenie, i wyznaczyć odpowiednie cele, 
aby szkodliwy wpływ minimalizować,  
a pozytywny – wzmacniać. W tym proce-
sie należy koniecznie uwzględnić intere-
sariuszy i zaprosić ich do współtworzenia 
tej strategii. Następnym etapem są już 
konkretne pomysły i działania oraz ich 
odpowiednia ewaluacja.

o JAKiCH dziAłAniACH MożnA 
Myśleć W RAMACH bRAnży iT?
Podczas projektowania działań dla firm IT 
powinniśmy się skupić na pracownikach  
i ich kompetencjach, ponieważ jest to naj-
cenniejsza wartość organizacji. Jednymi  
z najczęstszych praktyk w tej branży są 
programy rozwojowe dla pracowników, 
zarządzanie talentami czy wolontariat 
pracowniczy, zwłaszcza ten kompetencyjny.

Co MożeMy RozuMieć PRzez 
WolonTARiAT PRACoWniCzy?
Wolontariat pracowniczy najczęściej ko-
jarzy się z działaniami przeprowadzanymi 
przez pracowników, takimi jak: sadzenie  
drzew, malowanie ścian w szkołach, 
tworzenie ogródków w domach dziecka,  
sprzątanie szlaków turystycznych czy 
opieka na chorymi zwierzętami. Tym-
czasem nasi pracownicy posiadają 
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mnóstwo cennych kompetencji i wie-
dzę, którą mogą się dzielić, pomagając 
w ten sposób innym. W naszych spo-
łecznościach lokalnych są szkoły, domy 
dziecka czy ośrodki wychowawcze, które 
chcą organizować dla dzieci dodatko-
we zajęcia, np. z programowania lub 
obsługi komputera. Kto lepiej może im 
w tym pomóc, jeśli nie nasi eksperci? 
Dla dzieciaków będzie to ciekawe doś- 
wiadczenie i szansa na zdobycie wiedzy,  
a dla naszych pracowników po prostu  
możliwość zrobienia dobrego uczynku. 
Kluczem do sukcesu jest w tym przy-
padku zbudowanie relacji z lokalnymi 
organizacjami pozarządowymi (NGOs). 
Możemy dzięki temu odkryć, jak wiele 
jesteśmy w stanie zrobić razem w obsza-
rze nowych technologii – od np. zapro-
jektowania strony internetowej dla takiej 
organizacji, po zorganizowanie zajęć  
dla młodzieży czy seniorów.

JAK AnGAżoWAć PRACoWniKóW 
do udziAłu W WolonTARiACie 
PRACoWniCzyM?
Organizując wolontariat pracowniczy, już 
na etapie planowania warto prowadzić 
konsultacje z pracownikami, aby poznać 
ich oczekiwania oraz pomysły. Pozwólmy 
im wpływać także na sam kształt progra-
mu – dowiedzmy się, jakie tematy są im 



bliskie, komu chcieliby pomóc, szukajmy 
ambasadorów. Pamiętajmy przy tym,  
że podstawą przy takich działaniach są 
jasne zasady. Pracownicy, którzy chcą 
się włączyć w akcje, muszą od początku 
wiedzieć, jakie są ich zadania, ale również 
– podkreślmy – w jakim zakresie będzie 
ich wspierać firma. Może to być sfinanso-
wanie konkretnej inicjatywy, dodatkowy 
dzień wolny czy możliwość wolontariatu 
w godzinach pracy. Bez względu na to, 
na jaką formę się zdecydujemy, nie mo-
żemy zapomnieć o komunikacji działań  
i ich efektów. Pracowników do udziału  
w wolontariacie nie przekonają „korpora-
cyjne laurki”, ale to, że mogli komuś pomóc. 

JAKiMi ARGuMenTAMi PRzeKonAć 
zARząd do WPRoWAdzeniA PRo-
GRAMu WolonTARiATu?
Wolontariat pracowniczy to przede wszyst-
kim doskonałe narzędzie do budowania 
zaangażowania w zespole, ale także marki 

pracodawcy. Zaangażowani pracownicy 
mają szansę na zdobycie nowych umiejęt-
ności, kompetencji, a także – na zrobienie 
czegoś dobrego i interesującego. Niewie-
le firm to oferuje, a tymczasem ciekawe 
projekty wolontariatu pracowniczego stały 
się znakiem rozpoznawczym niektórych 
przedsiębiorstw – spójrzmy przykładowo 
na Teatr Capgemini! Innym znanym przy-
kładem, już na skalę światową, jest IBM, 
który prowadzi międzynarodowy wolonta-
riat kompetencyjny. Najlepsi menedżero-
wie firmy wyjeżdżają do krajów rozwijają-
cych się, nawet na okres wielu tygodni, aby 
pomagać rozwiązywać problemy lokalnej 
społeczności. Taka forma zaangażowa-
nia wymaga od firmy olbrzymiego nakła-
du zarówno czasu, jak i środków (budżet 
projektu, oddelegowanie pracowników). 
Jej efekty są  jednak znakomite i mają re-
alny wpływ na życie wielu osób, a to daje  
nieocenioną satysfakcję.

CzeGo MożeMy żyCzyć oSoboM, 
KTóRe CHCą WdRożyć W SWoiCH 
FiRMACH STRATeGię CSR?
Pasji i wytrwałości. Działania CSR niosą 
dużo satysfakcji, ale wymagają olbrzy-
mich nakładów pracy oraz cierpliwości. 
Warto się dzielić wiedzą i doświadczeniem 
z innymi firmami, także z naszą konku-
rencją. Pamiętajmy, że nawet największy 
gracz rynkowy nie jest w stanie samo-
dzielnie rozwiązać takich problemów,  
jak zanieczyszczenie środowiska, mar-
notrawstwo żywności, nierówności  
w dostępie do edukacji itp. Działajmy  
więc w porozumieniu i wspólnie  
ze wszystkimi naszymi interesariuszami.

MARTA MARCzuK-KoMiSzKe
Global internal Communication Manager

– Capgemini 
Od ponad 10 lat jest związana z komunikacją  

i społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR).  

Na co dzień pracuje w Capgemini. Absolwentka stu-

diów na kierunku społeczna odpowiedzialność bizne-

su w Wyższej Szkole Europejskiej. Doświadczenie 

zdobywała zarówno w agencjach public relations, 

trzecim sektorze i korporacji. Obecnie zajmuje się 

globalną komunikacją wewnętrzną w Capgemini.  

Na poprzednim stanowisku, w Tesco Polska, 

była odpowiedzialna za projektowanie i wdrażanie 

strategii CSR, prowadzenie projektów z tego ob-

szaru oraz ich kompleksową promocję. Prowa-

dzone przez nią działania zdobyły wiele nagród 

(Dobroczyńca Roku, Złote Spinacze, Corporate  

Engagement Awards, Magellan Awards).  

Członkini zarządu Stowarzyszenia Wzmacniacz.org,  

w ramach którego zainicjowała w Krakowie  

spotkania CSR KRK (propagujące wiedzę o spo-

łecznej odpowiedzialności biznesu w Krakowie),  

w których uczestniczyło kilkaset osób.

*
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zmieniający się nieustannie rynek 
pracy wymaga ciągłego dostosowy-
wania się do nowych okoliczności  
ze strony działów HR. dotyczy to rów-
nież ich funkcji i struktur, które nie za-
wsze są czytelne dla osób z zewnątrz. 
Tak się dzieje m.in. ze stanowiskiem 
HR business Partnera. Kim jest oso-
ba je sprawująca i jaki wpływ może 
ona wywrzeć na firmę – na te i inne 
pytania odpowiada Kalina Pasternak,  
HR business Partner w objectivity.

HR business Partner  
– wachlarz możliwości 
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PoWiedziAłA PAni Kiedyś, że 
PRACA z PRoGRAMiSTAMi PRzy-
PoMinA obieRAnie Cebuli. SKąd 
TAKie PoRóWnAnie?
Praca w obszarze HR to praca z ludźmi, 
a więc oparta na komunikacji. Wchodząc 
w środowisko informatyczne, trzeba 
zdawać sobie sprawę z tego, że dużo 
czasu zabiera w nim budowanie relacji. 
U nas w firmie jedyną stałą, wspólną dla 
wszystkich HR Business Partnerów, jest 
przeprowadzanie raz w miesiącu spotkań  
z każdym liderem. Na początku opowia-
damy im, na czym polega nasza praca, 
w czym mogą oczekiwać od nas wspar-
cia i jakich informacji będziemy od nich 
wymagać. Pierwsza część trwa około pół 
godziny – wtedy głównie mówimy my. 
Podczas kolejnych zaczynamy zadawać 
więcej pytań: z kim lubią pracować, kogo 
zabraliby ze sobą, przenosząc się do in-
nego projektu, kto może potrzebować 
pomocy przy realizacji różnych zadań 
itp. Różnymi sposobami staramy się ich 
zmusić do myślenia o ludziach w zespole 
i o tym, w jaki sposób wykonują swoją 
pracę. Początki często wiążą się z dużym 
zaangażowaniem z naszej strony i zdaw-
kowymi odpowiedziami liderów: „tak”, 
„nie”, „nie wiem”, „pomyślę”. Jednak  

z każdym spotkaniem otwierają się przed 
nami coraz bardziej, a co najważniejsze, 
zaczynają więcej mówić o swoich zespo-
łach. Powoli ujawniają swoje „warstwy” – 
podejście do różnych rzeczy. Każdy ma 
jakieś przemyślenia, którymi ciężko się 
jednak dzielić, dopóki nie zostanie zbu-
dowana odpowiednia relacja. To z jednej  
strony aspekt edukacyjny, z drugiej – wła-
śnie czysto relacyjny. Pokazanie, że za-
wsze jesteśmy, zawsze ich wysłuchamy; 
że są rzeczy, które zostaną tylko między 
nami, ale też że nie wymuszamy zwierzeń, 
których nie chce rozmówca. Na tym pole-
ga budowanie wspólnej ścieżki. 
Zdarzają się historie jak ta, która przytrafiła 
się mojej koleżance. Przez pierwszych kilka 
spotkań to ona cały czas mówiła, a lider tyl-
ko słuchał – za to bardzo uważnie. Okazało 
się później, że wynikało to z tego, że prócz 
wypowiedzi, analizował również jakąś asy-
metrię w jej wyglądzie, którą dostrzegł.  
Mogłoby się wydawać, że ten mentoring nie 
ma większego sensu. Jednak pod koniec 
projektu koordynator sam z siebie przed-
stawił rozmówczyni pełny opis sytuacji  
w zespole. Powiedział też, że dużo się 
nauczył i zmienił spojrzenie na wiele oma-
wianych kwestii. To właśnie nazywamy  
sukcesem i to jest też taka obrana cebula. 

Czyli budoWAnie RelACJi To 
duże WyzWAnie W bRAnży iT?
Tak, w IT to zdecydowanie większe wy-
zwanie, niż budowanie relacji w innych 
specjalizacjach. Nie chcę generalizować 
– to nie jest tak, że wszyscy informatycy 
są introwertykami. Jest bardzo dużo na-
turalnych, widocznych gwiazd rynku IT. 
Mamy sporo blogerów, vlogerów, którzy 
lubią dzielić się wiedzą i nie mają z tym 
problemu. Mimo wszystko liczba osób, 
które powiedzą na korytarzu „cześć”  

tylko tym, z którymi utrzymują bliższe  
relacje, jest większa niż w środowiskach,  
w których pracowałam wcześniej.

JAKie Są zAdAniA HR buSineSS 
PARTneRA? Czy TAKiM oSoboM bli-
żeJ do ReKRuTeRóW, Czy bizneSu?
HR Business Partner jest bliżej biznesu, 
przynajmniej w naszej firmie. Wiadomo, 
w każdej wygląda to trochę inaczej. Pod-
stawowy element naszej pracy to indywi-
dualne spotkania z liderami, o czym wspo-
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mniałam wcześniej. Dzięki nim wiemy, co 
się dzieje w zespołach projektowych – jakie 
są nastroje, jak działają poszczególne  
osoby i jaka jest ich efektywność, kto po-
trzebuje wsparcia na obecnym stanowisku,  
a kogo trzeba będzie promować na wyższe 
pozycje. Na podstawie tych rozmów wy-
znaczamy sobie kolejne zadania. Ci z nas, 
którzy zajmują się członkami projektów, do-
stają dodatkowe obowiązki w momencie 
dołączenia do firmy nowego pracownika. 
Używamy wtedy narzędzia StrenghtsFin-
der, które pozwala zbadać ich mocne stro-
ny, a następnie proponujemy spotkanie, 
by je omówić. Kiedy tworzymy zespoły 
projektowe, które zaczynają współpracę, 
organizujemy dla nich warsztaty grupowe. 
Uważamy, że wzajemna znajomość zalet 
wśród członków grupy jest bardzo ważna. 
Dzięki niej każdy ma świadomość zasobów 
zespołu, jego braków czy chociażby tego, 
dlaczego jedna osoba od razu zacznie dzia-

łać, a inna najpierw przeanalizuje wszystkie 
za i przeciw.

Czy dobRze RozuMieM, że HR 
buSineSS PARTneR buduJe ze-
SPół RAzeM z JeGo lideReM?
Nie, nie buduje zespołu. Wychodzimy  
z założenia, że osoby powinno się łą-
czyć na podstawie ich umiejętności. 
Nie chcemy tego robić, opierając się 
na mocnych stronach poszczególnych 
osób z wyników StrenghtsFindera, 
bo nie ma czegoś takiego jak ideal-
nie dobrana grupa ludzi. Zawsze jest 
jakaś różnorodność, która pozwala 
się sprawdzać w różnych sytuacjach. 
Bardziej skupiamy się na uświadomie-
niu nowym zespołom, na czym polega 
ta różnorodność – jakie są ich zalety, 
braki, czego mogą się spodziewać  
w indywidualnych relacjach i jak ze 
sobą współpracować. 

Czyli HR buSineSS PARTneR odPo-
WiAdA nA PoTRzeby bizneSoWe?
Tak. Na przykład: przychodzi do nas 
menedżer projektu i mówi, że widzi pe-
wien problem ze współpracą z klientem,  
bo dla niektórych członków ich zespołu 
kooperacja z rynkiem brytyjskim to no-
wość. Wtedy naszym zadaniem jest zor-
ganizowanie szkolenia prowadzonego 
przez nas lub w tym wypadku może raczej 
native speakera, żeby udzielić im wsparcia  
i dostarczyć potrzebnej wiedzy. 

SKoRo JeSTeśMy PRzy KulTuRze 
bRyTyJSKieJ, CzyM PAńSTWA  
FiRMA Różni Się od TyCH z PolSKi 
Czy innyCH KRAJóW?
Nasza firma została założona w Anglii 
przez Anglików i jej „ojcowie założyciele” 
są cały czas gdzieś tutaj z nami. Oczywiś- 
cie, na co dzień pracują w Coventry  
w Wielkiej Brytanii, gdzie znajduje się 
druga siedziba Objectivity, ale są ciągle 
aktywni. Odpowiadają za klientów tam 

na miejscu, na Wyspach. W związku z tym 
zespoły projektowe są z nimi w stałym 
kontakcie. Dlatego naszym zadaniem 
jest przede wszystkim uświadomienie 
pracownikom różnic kulturowych. Czy-
li na przykład – jeśli Brytyjczyk powie, 
że coś jest „pretty OK”, to wcale nie 
oznacza pozytywnej oceny, tylko infor-
mację, że prawdopodobnie zostało to 
niedopatrzone na którymś etapie. Taka 
wiadomość powinna więc zostać ode-
brana jako impuls do szukania popełnio-
nego błędu. Dłuższa współpraca z kimś 
wymaga zrozumienia sposobu przyj-
mowania, odbierania i formułowania  
komunikatów. To, że Objectivity jest  
firmą brytyjską, oznacza obecność  
na miejscu kilku lektorów angielskiego.  
Korzystamy z tego, organizując cotygo-
dniowe, godzinne lekcje języka dla każ-
dego pracownika. Dodatkowo, w zależ-
ności od potrzeb, organizujemy kursy 
dotyczące biznesu, gramatyki, kultury, 
płynnego mówienia.
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HR Business Partner jest w stanie 
spekulować, co się wydarzy w kontekście 
rozwoju firmy w przyszłości.
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Czy W zWiązKu z TyM KAndydACi 
do PAńSTWA FiRMy MuSzą znAć 
bieGle JęzyK AnGielSKi Już nA 
PozioMie ReKRuTACJi?
Nie wszyscy, to zależy od roli. Generalnie  
wymagamy znajomości angielskiego 
przynajmniej na poziomie B1, ale jeśli  
szukamy kandydata dobrego technicznie, 
to jego umiejętności językowe stawiamy 
na drugim miejscu. Z kolei menedżerowie  
projektów i analitycy biznesowi mają  
kontakt z klientem, więc bez dobrego 
angielskiego nie byliby w stanie wywią-
zywać się z podstawowych obowiązków. 
Jeżeli ktoś jest rozpatrywany na develo- 
pera, testera czy członka zespołu projek-
towego, w którym nie będzie musiał mieć 
większej styczności ze środowiskiem ze-
wnętrznym – nie ma problemu. Wtedy 

możemy pozwolić sobie na to, żeby taka 
osoba na początku się doszkoliła.

Co PAni zdAnieM JeST nAJWięK-
SzyM WyzWAnieM W PRACy HR 
buSineSS PARTneRA nA RynKu iT?
Tym, nad czym nieustannie musimy pra-
cować, jest budowanie kultury feedbacku, 
dbanie o to, by informację zwrotną za-
wsze przekazywać w odpowiedni spo-
sób i w cztery oczy. Być może trudność 
w przestrzeganiu tego wynika z naszej 
polskiej mentalności. Tymczasem powie-
dzenie komuś, że nie podobało nam się 
jego konkretne zachowanie, nie ozna-
cza ataku personalnego, bo mówimy  
o sytuacji, kiedy jesteśmy w pracy. Cały 
czas staramy się o tym rozmawiać i tłu-
maczyć tę postawę, co jest niełatwym  

i niekończącym się zadaniem. Kiedy je-
den pracownik zrozumie, że dobrze 
jest wyjaśniać nieporozumienia od razu,  
to ktoś inny zaczyna mieć podobny pro-
blem. Możliwie często poruszamy więc 
ten temat, na przykład podczas wspo-
mnianych spotkań indywidualnych, co 
jakiś czas mamy też wystąpienia doty-
czące feedbacku. Edukujemy naszych 
pracowników i budujemy świadomość 
tego zagadnienia. Pokazujemy, czym 
różni się wyjaśnienie nieprzyjemnych 
sytuacji od razu od angażowania w nie  
w międzyczasie innych osób. Kiedy poja-
wiają się sytuacje konfliktowe, wkraczamy 
w nie z rozwiązaniami. 

W naszej firmie stawiamy na pozyskiwanie 
pracowników z 3-, 4-letnim doświadcze- 
niem. Oznacza to, że przychodzą  
do nas osoby z innych miejsc pracy. 
Dzięki temu możemy łączyć doświadcze-
nia i rozwiązania z różnych środowisk, co 
jest dla przedsiębiorstwa i pracowników 
ogromnym plusem. Z drugiej strony, kie-
dy pojawia się niekoniecznie rozwijające, 
ale raczej bardziej rutynowe zadanie, nasi 
specjaliści często nie są nim szczegól-
nie zainteresowani. W takich sytuacjach 
musimy ich przekonać, że to zupełnie 
normalna sytuacja, bo w naszej pracy 
prócz fajnych projektów pojawiają się  
i takie, które po prostu muszą zostać zre-

alizowane. Osoby z rynku IT, niezależnie 
od pozycji, zawsze powiedzą, że chcą 
pracować przy nowych, świeżych inicja-
tywach. Byłoby świetnie, gdyby dało się 
to robić cały czas. Zdarzają się jednak i te 
mniej atrakcyjne obowiązki, które również 
trzeba wykonać. Z jednej strony chodzi 
więc o zapewnienie odpowiedniej liczby 
ciekawych zadań, z drugiej – nieprzycią-
ganie pracowników do firmy na siłę, jak 
to się czasem zdarza. Mówię tu o wymy-
ślaniu na siłę rozmaitych dodatków: two-
rzeniu w biurze pomieszczeń o różnym 
zastosowaniu i coraz to nowych atrakcji. 
Tymczasem koniec końców jest to miej-
sce pracy. Jeśli taki developer stwierdzi, 
że w organizacji jest nudno, to stolik  
do gry w piłkarzyki nie powstrzyma go 
przed odejściem. 

SKoRo Już JeSTeśMy PRzy Te-
MACie MARKi PRACodAWCy – JAK 
oKReśliłAby PAni obJeCTiviTy 
JAKo PRACodAWCę?
Objecitvity zatrudnia przede wszystkim 
specjalistów. Oznacza to, że kiedy ktoś 
przyjdzie do nas z innego miejsca pracy, 
będzie mógł się od razu skupić na reali-
zacji projektów. Wiele osób jest bardzo 
zadowolonych ze współpracy w gronie 
profesjonalistów i braku konieczności 
wdrażania co jakiś czas świeżo upie-
czonych absolwentów. W efekcie pra-
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cownicy naszej firmy ciągle się uczą, nie 
tylko w ramach realizowanych projektów,  
ale też od kolegów z zespołu, którzy mają 
ogromną wiedzę z zakresu technologii. 
Dysponując takim know-how, zaczęliśmy 
organizować bardzo dużą konferencję 
dotnetową w Polsce. Wynikła ona wła-
śnie z potrzeb naszych informatyków, 
którzy zastanawiali się, gdzie mogą poje-
chać i posłuchać fajnych, mądrych osób 
z branży. Okazało się, że w naszym kraju 
nie ma takiego miejsca. Wtedy postanowili, 
że sami zorganizują wydarzenie tego typu 
i zrobili to przy wsparciu zarządu. Odbyły 
się już trzy edycje Wroc#, a za rok w marcu 
będzie czwarta. I to jest właśnie DNA na-
szej firmy: dzielenie się wiedzą, szukanie jej 
we wszystkich możliwych miejscach – nie 
tylko w Polsce, ale też za granicą. 

Na markę dobrego pracodawcy praco-
waliśmy długo i świadomie. Kształtując 
ją, stawiamy przede wszystkim na ja-
sność i spójność przekazu. Wielokrotnie 
zdarzało się, że kandydaci odrzuceni na 
którymś etapie rekrutacji, po usłyszeniu 
naszego feedbacku mówili, że sposób 
jego udzielenia oceniają bardzo pozytyw-
nie. Doceniają cały proces, a w szcze-
gólności rozmowę, która jest etapem 
już bardziej bezpośredniego kontaktu. 
Obiecywali też popracować nad kwestia-
mi, które tego wymagają. Bardzo nas to 

cieszy, bo wychodzimy z założenia, że 
niezależnie od tego, z kim się spotykamy, 
prowadzimy konwersację na najwyższym 
poziomie. Zawsze dbamy o dostarczenie 
informacji zwrotnej. Jeśli ktoś pofatygo-
wał się na spotkanie z nami, to zasługuje 
na nią, wraz z wyjaśnieniem, co zaważyło 
na podjęciu przez nas takiej, a nie innej 
decyzji. Dla kandydata jest to też wiedza 
przydatna później na rynku pracy. 

RozuMieM, że To zAdAnie oSób 
PRoWAdząCyCH ReKRuTACJę?
Tak, ale zdarza się, że prowadzą ją HR 
Business Partnerzy. Kiedy mamy dużo 
kandydatów, właściwie każdy w HR-ze  
zajmuje się rekrutacją.

JAK WyGlądA WSPółPRACA HR 
buSineSS PARTneRA z zeSPołeM 
ReKRuTACyJnyM?
Wszyscy jesteśmy jednym zespołem  
HR-owym. Mamy cztery cele, wokół których 
się skupiamy: „attract”, „recruit”, „develop”  
i „retain”. Rekruterzy odpowiadają przede 
wszystkim za dwa pierwsze, HR Business 
Partner może być ewentualnym wsparciem 
w prowadzeniu procesów dla kandydatów, 
kiedy jest ich dużo. Dostajemy też wszel-
kie notatki na temat poszczególnych osób 
po to, żeby korzystać z nich później przy 
współpracy z liderem, wspomagać ścieżkę 
rozwoju pracowników z jego zespołu.

STAnoWiSKo HR buSineSS PARTneR 
KoJARzy Się RACzeJ z KoRPoRA-
CJą. Czy WedłuG PAni TA RolA MA 
uzASAdnienie RóWnież W MnieJ-
SzyCH oRGAnizACJACH?
Wydaje mi się, że przede wszystkim  
w mniejszych organizacjach. Są to miej-
sca, w których ludzie mają ze sobą stały 
kontakt i bardziej identyfikują się z firmą.  
HR Business Partner może z łatwością 
wyłapać istotne kwestie, które z tego wy-
nikają, i przekazać je wyższym  szczeblom. 
Jeżeli taka osoba ma różnorodne doświad-
czenie, np. w zakresie rekrutacji, szkoleń 
czy też współpracy z liderami, to może 
kompleksowo zainicjować wartościowe 
procesy wewnątrz zespołu. Jednocześnie, 
oprócz raportowania tego, co się dzieje  
w firmie, jest w stanie spekulować o tym, 
co się wydarzy w kontekście jej rozwoju  
i ewolucji.

PRoGRAMiśCi od dłużSzeGo CzA-
Su Są CoRAz bARdzieJ Roz- 
PieSzCzAni PRzez RyneK PRACy.
JAK zMiAny W TyM obSzARze 
WPłyną nA Rolę HR buSineSS 
PARTneRóW? 
To zawsze będzie zależało od firmy.  
HR Business Partner w organizacji, któ-
ra ma parę tysięcy pracowników, nie jest  
w stanie znać każdego z imienia i nazwiska 
czy rozpoznać go na korytarzu. W związku  
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z tym w korporacjach trendy skupiają się 
wokół digitalizacji, zbierania informacji,  
analizy danych, bo tam będzie głównie taka 
potrzeba. W miejscach takich jak nasze,  
HR Business Partnerzy będą prawdopo- 
dobnie szkoleni w zakresie działań związa-
nych z zatrzymaniem pracownika w firmie.  
Podejrzewam, że niektórzy pracodawcy 
będą nadal szli w stronę budowania par-
ków rozrywki – co jest w porządku tam, 
gdzie istnieje taka potrzeba; czyli w fir-
mach, w których pracownicy mają dużo 
wolnego czasu, niewiele zobowiązań  
i tworzą całym zespołem rodzinę, z któ-
rą po pracy wychodzą na piwo. Inaczej  
będzie w miejscach, w których zatrudnie-
ni chcą po pracy wracać do domu, do bli-
skich i swoich prywatnych obowiązków. 
Trzeba będzie raz jeszcze się zastanowić, 
jak zatrzymać pracownika i utrzymać 
atrakcyjność miejsca pracy w zależno-
ści od tych czynników. Koniec końców, 
tak, jak mówiłam wcześniej, najczęściej 
chodzi o ciekawy projekt w fajnej tech-
nologii albo o możliwość rozwoju, która 
jest pożądana na każdym kroku. Więk-

szość ludzi do pewnego czasu skupia się  
na realizacji swoich zadań, ale potem za-
czyna się rozglądać za nowym wyzwa-
niem. Sukces polega na tym, by móc 
przez jakiś czas z satysfakcją wykonywać 
swoją standardową pracę, a potem zna-
leźć inny bodziec. Istotne są rozmowy  
o tym, co kogo interesuje, co sprawi, że 
dana osoba będzie chciała wykonywać 
określone obowiązki. Wielu pracodaw-
ców bardzo często podejmuje decyzje 
bez konsultacji z pracownikami i spraw-
dzenia, czy dane rozwiązania są dla nich 
atrakcyjne. Obserwuję też, że firmy w Pol-
sce są zmuszone przez rynek do tego, by 
umożliwiać pracę zdalną, podczas gdy 
w innych krajach to się zmienia – ludzie 
wracają do biur. Polscy programiści czę-
sto podejmują ten temat w dyskusjach  
o warunkach zatrudnienia, chcą praco-
wać z domu cały czas. Często się zdarza, 
że świadcząc usługi dla firmy we Wro-
cławiu, Warszawie, Krakowie, mieszkają 
na stałe w mniejszych miejscowościach.  
Pytanie, jak zostanie rozwiązana ta kwes- 
tia. Czy praca zespołowa w takiej sytuacji 

ma sens, czy jednak lepiej, kiedy cała grupa 
siedzi w jednym pomieszczeniu? Niektóre 
firmy idą tą drogą, inne wciąż się opierają. 
Ostateczna ocena, co jest słuszne, bę-
dzie uzależniona od indywidualnej analizy 
plusów i minusów takiego rozwiązania. 
 
MóWi Się o TyM, że nAdAl WięCeJ 
CzASu PośWięCA Się nA PRoCeS 
PRzyCiąGAniA TAlenTóW, niż zA-
TRzyMAniA iCH W oRGAnizACJi. Co 
Się MuSi WydARzyć, żeby FiRMy zA-
Częły PRzyKłAdAć WięKSzą WAGę 
do obeCnyCH PRACoWniKóW?
Stąd w naszej firmie rola HR Business 
Partnera. Zawsze przychodzi mi tutaj na 
myśl sytuacja, kiedy mamy zostać klien-
tem nowego operatora sieci. Dostajemy 
wtedy masę telefonów, świetne oferty, 
konsultanci operatora robią wszystko, 
żebyśmy tylko podjęli decyzję o zawarciu 
umowy. Natomiast kiedy już zostanie-
my abonentem takiej firmy, kontakt się 
kończy. Chodzi o to, by tak się nie dzia-
ło. Pracownik, który przyjdzie do naszej 
organizacji, powinien czuć, że to dopiero 
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Istotne są rozmowy o tym, co kogo interesuje, co sprawi, że dana osoba 
będzie chciała wykonywać określone obowiązki, jednak wielu pracodawców 

bardzo często podejmuje decyzje bez konsultacji z pracownikami i sprawdzenia,  
czy dane rozwiązania są dla nich atrakcyjne.
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początek przygody. Mówiąc o tak spe-
cyficznym rynku, jakim jest IT, należy pa-
miętać, że rekrutacja informatyka to tylko 
pierwszy krok, potem trzeba jeszcze dużo 
pracy, żeby chciał on zostać z nami dłużej. 

MożeMy WięC STWieRdzić, że 
Rolą HR buSineSS PARTneRA  
W PAńSTWA FiRMie JeST PRzede 
WSzySTKiM uTRzyMAnie PRA-
CoWniKA W zeSPole?
Dokładnie tak. Pamiętam, jak jakiś czas 
temu składałam ofertę jednemu z naszych 
kandydatów. Była ona nieco poniżej  
jego oczekiwań finansowych. Powiedziałam 
mu, że jestem tego świadoma, ale nam 
na nim zależy. Nie mogę z kolei zapropo-
nować mu wyższej stawki, bo byłoby to 
nie fair w stosunku do pozostałych pra-
cowników. Użyłam też powyższego przy-
kładu z siecią komórkową, mówiąc, że 
nie jesteśmy firmą, która będzie za wszel-
ką cenę ściągać z rynku kolejne osoby. 
Mamy wieloletnich, lojalnych ludzi, którzy 
poświęcili nam dużo pracy, czasu i są dla 
nas bardzo ważni. Właśnie dlatego ofe-
rowanie kandydatom z rynku lepszych  
warunków finansowych niż mają ich po-
tencjalni koledzy z zespołu, jest sprzeczne  
z naszymi wartościami. Oddzwonił  
do mnie następnego dnia z informacją, 
że właśnie to podejście utwierdziło go  

w przekonaniu, że chce przyjąć naszą 
propozycję. Powiedział, że widział wiele 
razy, jak ludzie dostają duże pieniądze, 
kiedy zaczynają pracę lub kiedy rzucają 
papierami, a w międzyczasie nic się nie 
dzieje. To, że w naszym przypadku wy-
gląda to inaczej, i że powiedziałam mu  
o tym szczerze, już na początku zachęciło  
go do dołączenia do Objectivity. 

Czyli STAWiAJą PAńSTWo nA PRA-
CoWniKóW, KTóRyM zAleży nA 
zWiązAniu Się z PAńSTWeM nA dłu-
żeJ i WARTośCiACH, KTóRe TRudno 
zASTąPić MATeRiAlnyMi?
Tak, to polityka naszej firmy: nie chcemy 
konkurować stawkami, ale czymś wię-
cej. Staramy się ustalać wysokość pensji 
na poziomie nieco wyższym od średniej. 
Aspekt finansowy natomiast nie ma być 
powodem zachęcającym do dołączenia 
do naszego zespołu. Gdyby tak było, 
każda nowa firma oferująca o 10% więk-
sze zarobki byłaby w stanie odebrać nam 
pracowników. Nie o to chodzi. Liczą się 
kwestie rozwoju, odpowiednich szkoleń, 
konferencji, ciekawych projektów.

KAlinA PASTeRnAK
objectivity bespoke Software Specialists

– HR business Partner 
Pasjonatka HR z ponadsiedmioletnim doświadcze-

niem w tym obszarze, związana obecnie z brytyjską 

firmą programistyczną Objectivity Bespoke Software 

Specialists. Wcześniej przez 6 lat pracowała  

w dziale rekrutacji do Hewlett Packard Enterprise  

Polska, gdzie 2 lata była liderem zespołu.  

Absolwentka psychologii społecznej na SWPS oraz 

zarządzania zasobami ludzkimi w Wyższej Szkole 

Bankowej we Wrocławiu.

*
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Wzrost znaczenia  
candidate experience

– 05

o candidate experience jest głośno 
od dłuższego czasu. dbanie o kandy-
datów i ich pozytywne doświadcze-
nia w procesie rekrutacji to żmudna 
praca, która warta jest zachodu,  
bo przekłada się na konkretne ko- 
rzyści dla pracodawców. o wadze  

doświadczeń w procesie rekrutacji 
oraz działaniach, jakich nie można  
pomijać, opowiada Anna Tyrańska, 
Team leader i business Assurance 
Manager z Alexander Mann Solutions 
Polska.  
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SPoRo MóWi Się oSTATnio nA 
TeMAT CAndidATe exPeRienCe,  
Czyli dośWiAdCzeniA KAndydA-
TóW W PRoCeSACH ReKRuTACyJ-
nyCH, JednAK dziAłAniA PRACo-
dAWCóW W TyM obSzARze WCiąż 
PozoSTAWiAJą Wiele do żyCze-
niA. WedłuG RAPoRTu CAndidATe 
exPeRienCe, PRzePRoWAdzone-
Go PRzez eReCRuiTeR, Aż ośMiu  
nA dzieSięCiu KAndydATóW MA 
WRAżenie, że niKT nie zAPoznAł 
Się z WySłAnyMi PRzez niCH 
APliKACJAMi. JAK oCeniA PAni  
Te WyniKi?
Firmy twierdzą, że kładą bardzo duży na-
cisk na candidate experience i starają się 
cały czas poprawiać swoje standardy. 
Jednak ze względu na liczbę zgłoszeń, 
nie do końca sprawdza się to w praktyce. 
Nie za dobrze działa już pierwszy kontakt 
z odbiorcami. Wielokrotnie kandydat 
nie dostaje żadnej informacji zwrotnej 
na nadesłane CV, nawet tak krótkiej jak 
„Dziękujemy, dostaliśmy twoją aplikację”.  
Z tego co obserwuję, dużo się o tym 
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mówi, jednak systemy zarządzania pro-
cesami rekrutacji nie są na tyle efektywne,  
by dały do zrozumienia kandydatom,  
że ich CV jest przeglądane. Na tym polu 
jest wiele do zrobienia.

dlACzeGo W oSTATniM CzASie od-
noToWuJeMy WzRoST znACzeniA 
CAndidATe exPeRienCe W PRoCe-
SACH ReKRuTACyJnyCH?
Bierze się to stąd, że bardzo duża liczba 
pracodawców ma problem z obsadze-
niem stanowisk. Dla  przykładu, u nas 
w Krakowie, przechodząc przez galerię 
handlową, można zobaczyć ogłoszenia 
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Potrzebujemy coraz więcej specjalistów  
tworzących strony internetowe, dopasowujących 
oprogramowanie do urządzeń mobilnych,  
czy też wykonujących wiele innych działań, jakie 
kształtują dzisiejszy zautomatyzowany świat.

o poszukiwanych pracownikach prak-
tycznie w każdym sklepie. Zwiększa się 
także popyt na pracowników korporacji, 
przede wszystkim tych z branży informa-
tycznej, która rozwija się bardzo szybko. 
Potrzebujemy coraz więcej specjalistów 
tworzących strony internetowe, dopaso-
wujących oprogramowanie do urządzeń 
mobilnych czy też wykonujących wiele 
innych działań, jakie kształtują dzisiej-
szy zautomatyzowany świat. Nie nadą-
ża za tym niestety edukacja na uczelni. 
Nie mamy na rynku tylu specjalistów,  
by wykonać wszystkie zlecone zadania. 
Podobna sytuacja jest w innych bran-



MA PAni SPoRe dośWiAdCzenie 
Jeśli CHodzi o RyneK PRACy  
W iRlAndii. CzyM Różni Się TAM-
TeJSzy CAndidATe exPeRienCe 
od TeGo FunKCJonuJąCeGo  
nA nASzyM RynKu?
Wbrew pozorom sam rynek nie różni się 
tak bardzo. W Irlandii za to inaczej wy-
gląda system agencyjny. Tam agencja 
działa bardziej w imieniu kandydatów, 
jako taki agent, który poszukuje im pracy,  
podczas gdy w Polsce jest odwrot-
nie. Natomiast z perspektywy pracy  
w takiej agencji wiem, że firmy nie  
do końca radzą sobie z szybkim przepro-
cesowaniem aplikacji. Pracuję w firmie 
polskiej, ale na rynku brytyjskim też wi-
dzę problem z błyskawicznym przepro-
wadzeniem rekrutacji. Sytuacja wyglą-
da następująco: firma otrzymuje dużą 
liczbę aplikacji, następnie odbywa się 
szybka selekcja, która jednak zwalnia, 
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żach. Dookoła otwierają się kolejne firmy, 
zatem popyt na kandydatów cały czas 
rośnie. Problem w tym, że nie wiadomo, 
skąd ich brać. Pracodawcy zaczynają 
zdawać sobie sprawę z tego, jak ważny 
jest kandydat – czasami poświęcając mu 
nawet więcej uwagi niż pracownikom.

Procesy rekrutacji są zwykle bardzo długie  
i nieefektywne, co nie ułatwia nawiązywania 
relacji z kandydatami. Osoby, które otrzy-
mują odpowiedź, muszą czekać na nią 
średnio miesiąc. A to i tak grupa, która jest 
w mniejszości. Osiem na dziesięć osób nie 
dostaje informacji zwrotnej w ogóle. To błąd, 
tym bardziej, że ze strony firm potrzeba  
pozyskania zasobów ludzkich jest wielka,  
a wciąż rosnący niedobór talentów nie 
ułatwia jej zaspokojenia. Spośród dwóch 
przedsiębiorstw, które poszukują tego sa-
mego specjalisty, to, które przeprowadzi 
kandydata przez proces szybciej, ma więk-

szą szansę na zainteresowanie go sobą  
i zachęcenie do współpracy. Sytuacja  
na rynku pracy cały czas zmienia się na ko-
rzyść kandydatów. Większość szukających 
pracy może więc być pewna, że za miesiąc 
będzie ją już mieć – zwłaszcza na rynku IT.

Co SPRAWiło, że RyneK PRACy TAK 
Się zMienił?
Przede wszystkim napływ nowych inwesty-
cji, co w bardzo szybkim tempie generuje 
masę nowych stanowisk pracy. Dotyczy 
on wielu branż, ale wyjątkowo dynamicznie 
wpływa na IT. To branża, która pod wieloma 
względami nie jest łatwa, również w zakresie 
zdobywania wiedzy. Tym bardziej szybka 
potrzeba dostarczania pracowników nie jest 
prosta do zrealizowania. Nie da się „nauczyć 
IT” z dnia na dzień. 

Firma, która przeprowadzi kandydata  
przez proces rekrutacji szybciej, ma większą 
szansę na zainteresowanie go sobą.



– 05 Wzrost znaczenia candidate experience Page 25

kiedy dochodzi do momentu wymaga-
jącego zaangażowania menedżerów.  
Wtedy niestety zaczynają się trudności. 
Firmy nie do końca zdają sobie sprawę 
z tego, że proces powinien być przepro-
wadzony szybko i sprawnie. Nie myślą 
długofalowo i nie dostrzegają długoter-
minowych skutków swoich powolnych 
działań. Tymczasem warto pamiętać,  
że nawet jeśli nie mają dla kogoś pracy 
teraz, to ten ktoś może być dobrym pra-
cownikiem za parę lat. Pytanie, czy wtedy 
będzie chciał z nimi rozmawiać.

z bAdAniA, o KTóRyM WSPoMnie-
liśMy nA PoCząTKu, WyniKA, że 
TylKo Jeden nA CzTeReCH PRACo-
dAWCóW PRoWAdzi bAdAniA oPinii 
KAndydATóW. Czy MoGłAby Pole-
Cić PAni PRzyKłAdoWe nARzędziA, 
KTóRe MoGą WeSPRzeć TAKą AnA-
lizę dośWiAdCzeń KAndydATA?
Według dostępnych danych, na rynku  
jedynie około 20% kandydatów jest pro-
szonych o feedback nt. procesu rekru-
tacyjnego. Myślę, że ankieta to pierwsze 
narzędzie do badania opinii kandydatów, 
jakie powinniśmy brać pod uwagę. My 
prosimy w niej o ocenę rekrutacji zarówno 
tych, którzy przeszli proces pomyślnie, 
jak również osoby odrzucone po któ-
rymś z etapów. Na tej podstawie można 

wprowadzić wiele istotnych poprawek  
w procesie rekrutacji. Jak np. ta doty-
cząca usprawnienia kontaktu ze strony 
firmy. Nie możemy liczyć na dobry odbiór 
nas jako pracodawcy, jeśli nie udzielamy 
aplikującym żadnej odpowiedzi lub też 
oddzwaniamy do nich po zbyt długim 
czasie oczekiwania. W takiej sytuacji wie-
lu aplikujących traci do nas cierpliwość,  
i nie tylko rezygnuje z kontaktu z nami,  
ale też zachowuje w głowie nasz negatyw-
ny wizerunek. Poproszenie o feedback 
dostarcza nam wiedzy o własnych błę-
dach, pozwalając ich uniknąć w przy-
szłości. Właściwie można powiedzieć,  
że już samo spytanie się o opinię naszych 
kandydatów pomaga nam wygrywać, bo 
pozycjonuje nas jako pracodawcę doce-
niającego ich zdanie.

JAKie Są dobRe i złe PRAKTyKi  
W obSzARze CAndidATe exPeRienCe?
Po pierwsze pamiętajmy o tym, że każ-
dy kandydat chciałby być traktowany 
wyjątkowo. U osób z branży IT, na które  
popyt jest ogromy, czasem te oczeki-
wania są bardzo wygórowane. Mimo 
wszystko każdy oczekuje szacunku, więc 
przede wszystkim bardzo dobrą praktyką 
jest wysłanie informacji zwrotnej od razu 
po otrzymaniu aplikacji. Ważne jest, aby 
był w niej zawarty przybliżony czas ocze-

kiwania na kolejne etapy procesu. Jeżeli 
wiemy, że wynosi on 2 tygodnie, powinno 
to być jasno określone, np.: „skontak-
tujemy się z Panem/Panią do dwóch 
tygodni”. Dzięki temu kandydat będzie 
wiedział, że ktoś do niego zadzwoni  
czy napisze w określonym czasie, nie 
trzymając go w nieskończoność w nie-
pewności. Po drugie bardzo ważne jest 
to, aby dotrzymywać obietnic i pozosta-
wać z aplikującymi w kontakcie. Nawet 
kiedy nie mamy jeszcze odpowiedzi me-
nedżera, a minął tydzień czy dwa, dobrze  
o tym poinformować. Wyjaśnić, jak wy-
gląda sytuacja, np.: „Wciąż czekamy  
na decyzję, ale poinformujemy Panią/
Pana, jak tylko zostanie ona podjęta”. Dla 
naszych odbiorców to sygnał, że o nich 
pamiętamy i szanujemy ich czas. Kolejną 
istotną rzeczą jest wspomniany już wcze-
śniej feedback. Okazuje się on dużym  

problemem polskich pracodawców,  
co można wnioskować z tego, że niewie-
le osób dostaje jakąkolwiek informację 
zwrotną. Natomiast jeżeli już się pojawia, 
to często w niekoniecznie konstruktyw-
nej formie: „ktoś inny był lepszy”, „ma 
Pani/Pan za mało doświadczenia”. Warto 
więc dbać o jego profesjonalne udziela-
nie. Powinien on pomóc kandydatowi 
zrozumieć, jakie są jego mocne, a jakie 
słabe strony i nad czym ma dalej praco-
wać. Jego zadaniem jest też zachęcanie 
do tego, by aplikujący pozostał z nami 
w kontakcie. Jeżeli wiemy, że – brzydko 
mówiąc – kandydat nie jest nam teraz 
potrzebny, to warto mieć świadomość, 
że w perspektywie kilku miesięcy/lat 
może się to zmienić, a dana osoba zacznie 
być pracownikiem na wagę złota. Ważne 
więc też, by również po feedbacku utrzy-
mywać kontakt.
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dlACzeGo TAK CzęSTo To Się nie 
udAJe i KAndydAT, zAMiAST do-
bReGo, „zySKuJe” złe dośWiAd-
Czenie – z CzeGo To WyniKA?
Przede wszystkim – tak, jak powiedziałam 
wcześniej – chodzi o naprawdę dużą licz-
bę aplikujących. Są oferty, na które spływa 
np. 400 zgłoszeń. Firmy skupiają siły na 
ich przejrzeniu i pozyskaniu możliwie naj-
lepszych talentów. Natomiast na zadbanie  
o całościowy kształt procesu rekrutacji i jego 
odpowiedni odbiór przez każdego kandy-
data brak im już czasu lub odpowiedniej 
organizacji pracy. Dodatkowo w przypad-
ku branży IT HR-owcy poszukują osób  
na wiele różnorodnych stanowisk, nie za-
wsze mając na ich temat wystarczającą wie-
dzę. To z kolei bardzo łatwo wyłapywane jest 

przez aplikujących. Takie są właśnie główne  
powody dla których doświadczenia kandy- 
datów są złe: ilość i czasochłoność pracy,  
skakanie z tematu na temat bez możliwo-
ści podszkolenia się w ich zakresie. Żeby 
zapobiec wynikającym z nich nieprzy- 
jemnym sytuacjom, dobrze by było wpro-
wadzić pewną specjalizację. Każdy rekru-
ter powinien przejść szkolenia techniczne, 
pozwalające mu rozmawiać z kandydatem 
na podstawowym poziomie znajomości da-
nego zagadnienia. W wielu grupach dysku-
syjnych na Facebooku można przeczytać, 
jak pracownicy z różnych branż wyśmiewają 
pytania i brak wiedzy rekruterów. Wśród nich 
przeważają przedstawiciele IT – „Rekruter  
zapytał mnie, jak koduję w Javie, a ja prze-
cież pracuję Javascriptem”. To takie proste, 

podstawowe błędy, które dla osób spoza 
branży IT mogą być niezauważalne, nato-
miast mają ogromny wpływ na to, jak firmy 
są postrzegane przez aplikujących. Jak wy-
nika z wielu moich rozmów z pracownikami 
IT, kandydaci potrafią być pod wrażeniem 
osoby, która zadając pytania, wie, o czym 
mówi.

Czy znA PAni PRzyKłAdy FiRM, 
KTóRyM udAJe Się zAPeWnić Po-
zyTyWne dośWiAdCzeniA? 
Google na przykład jest firmą która robi 
świetne candidate experience. Oceniają 
wszystkich według tych samych kryteriów, 
zawczasu jasno określając jak będzie wy-
glądał cały proces. Na YouTube.com można 
nawet znaleźć filmik, w którym opowiadają, 
jak wygląda rekrutacja, co dodatkowo pod-
kreśla ich transparentność. Uprzedzają też  
o tym, że zajmuje to trochę czasu, a na od-
powiedź można czekać przez kilka tygodni 
lub nawet miesiąc. Na samym początku  
informują, że jest trudno, ale zapewniają 
też, że warto czekać. Fajnym przykładem 
jest również Zappos, którego nie mamy  
w ogóle na rynku polskim. Jest to firma, która  
w bardzo dobry sposób zarządza candidate 
experience i dąży do tego, by kandydat już 
jako pracownik był maksymalnie zaangażo-
wany w pracę. Aplikant zostaje sprawdzony 
nie tylko pod kątem umiejętności technicz-

nych, ale również dopasowania do kultury  
wewnętrznej. W ten sposób rekrutacja prze-
chodzi bardziej w etap onboardingu. Jako 
przykład dobrych praktyk mogę podać 
również swoją firmę. Dbamy o dobre do-
świadczenia naszych aplikujących, prowa-
dzimy ankiety sprawdzające ich wrażenia  
i pytamy w nich o feedback. Kiedy do-
stajemy negatywną informację zwrotną,  
np. któryś kandydat powie, że bardzo 
długo trwał proces zwrotu pieniędzy za 
dojazd na spotkanie, kontaktujemy się  
w celu wyjaśnienia jej przyczyn. Wywołuje to 
zamierzony efekt – kandydat czuje się do-
ceniony, bo ktoś chciał z nim porozmawiać  
i obiecał mu, że będziemy pracować nad 
rozwiązaniem jego problemu. Dobrym 
przykładem firmy, która coraz bardziej dba  
o candidate experience, jest też Rolls-Royce.

JAK CAndidATe exPeRienCe WPły-
WA nA WizeRuneK FiRMy JAKo 
PRACodAWCy?
W ponad 90% przypadków jest tak, że jeśli 
kandydat był dobrze traktowany w proce-
sie rekrutacyjnym to nawet jeśli nie dosta-
nie u nas pracy, będzie chciał brać udział 
w kolejnych rekrutacjach. 95% osób, bez 
względu na to, czy zostały u nas zatrud-
nione, czy nie, chętnie poleci nas innym. 
Jednym słowem, aplikujący kształtują 
nam bardzo dobrą opinię na rynku pracy, 

95% kandydatów poleci nas  
innym, jeśli miało pozytywne  
doświadczenia podczas rekrutacji.



do dAneJ FiRMy. JAK PRACodAW-
Cy MoTyWuJą PRACoWniKóW  
lub Też JAKiCH nARzędzi uży-
WAJą, Aby PRACoWniCy Pozy-
TyWnie MóWili o FiRMie, W KTó-
ReJ PRACuJą?
Prawda jest taka, że pracownik będzie po-
zytywnie mówił o firmie, jeżeli będzie się w 
niej czuł dobrze. Wiadomo, że pracodawcy 
używają narzędzi materialnych, jak np. bo-
nusy, bo one dość dobrze działają. Przepro-
wadzają rożnego rodzaju badania wewnątrz 
firm, np. badanie satysfakcji pracowników. 
U nas robi się je raz w roku. Sprawdzamy  
w nich, czy jesteśmy dobrym pracodaw-
cą, czy odpowiednio inwestujemy w kapitał  
ludzki. Na podstawie analizy wyników pra-
cujemy nad elementami, które były ocenio-
ne źle. Usprawnianie obszarów, które nie do 
końca spełniały oczekiwania, działa również 
motywująco. Dużo jest przy tym działań mar-
ketingowych. W ogłoszeniach porozwiesza-
nych na drzwiach naszej firmy zachęca się do 
tego, żeby polecać pracowników. Mówi się  
o bonusach za każde polecenie i tym, że-
byśmy tworzyli własną kulturę, polecając  
znajomych, którzy pasują do naszego  
zespołu. I faktycznie, dane potwierdza- 
ją, że duży procent zespołu to osoby  
z polecenia. 
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ale tylko jeśli są zadowoleni z procesu. Do-
datkowo budujemy lojalność klienta. 90%  
zadowolonych kandydatów – w zależno-
ści od tego, czy są naszymi klientami – bę-
dzie bardziej przywiązanych do naszych 
produktów/usług lub z większym prawdo-
podobieństwem zacznie z nich korzystać. 
Mówimy o pozytywach, ale to negatywy 
mają dużo większy zasięg. Coraz częściej 
osoby ze złym doświadczeniem w kon-
takcie z jakąś firmą dzielą się tym poprzez 
social media. Jeżeli organizacja nie dba  
o swoich pracowników i rozniesie się to  
po rynku, klienci tracą do niej zaufanie.  
Dobrze pamiętam, jak parę lat temu wy-
szły informacje, o tym, że pracownicy  
Biedronki są nieludzko traktowani.  
Co myślisz o takiej marce? Czy pójdziesz 
tam zrobić zakupy? Takie pytanie zadają  
sobie konsumenci. Dla mnie candidate 
experience jest bardzo podobne do em-
ployee experience. Jeżeli chcemy kogoś 
przyjąć do naszej firmy, to już od same-
go początku powinniśmy budować jak 
najlepsze wrażenie, które później płynnie 
przejdzie w doświadczenie pracownika.
 
PozyTyWnA oPiniA znAJoMyCH 
JeST Jedną z nAJCzęSTSzyCH 
PRzyCzyn CHęCi APliKoWAniA 

JAK oCeniA PAni PRzySzłość 
CAndidATe exPeRienCe nA Pol-
SKiM RynKu? Czy WydAJe Się PAni, 
że PoWSTAną SPeCJAlne nARzę-
dziA, KTóRe będą uSPRAWniAć 
CAły PRoCeS ReKRuTACyJny?
Uważam, że musi się coś zmienić – musi-
my poprawić działania wobec kandydatów. 
Boom na rynku IT się nie skończył i nie skoń-
czy się jeszcze przez długi, długi czas. Coraz 
więcej osób stara się przebranżowić: uczy 
się programowania, idzie na studia technicz-
ne po to, żeby być w stanie pracować na tym 
rynku. Natomiast on i tak jeszcze przez wiele, 
wiele lat będzie potrzebował ludzi. W naszej 
rozmowie skupiamy się na IT, bo to świet-
ny przykład, ale to nie jedyna branża, która 
cierpi na niedobór talentów. Wspomniałam 

o rekruterach: potrzebujemy programistów, 
więc zwiększa się też popyt na osoby, które 
będą w stanie ich znaleźć i z nimi rozma-
wiać. Brakuje spawaczy czy murarzy, bo 
uczniowie zamiast szkół zawodowych wy-
bierają licea. Cały czas będziemy się borykać  
z brakiem ludzi. Kandydatów będzie mało,  
w związku z czym pracodawcy będą mu-
sieli sobie zdać sprawę z tego, że mówienie  
o candidate experience to nie wszystko. 
Trzeba zacząć traktować takiego aplikanta 
jak klienta – to dla mnie najważniejsze motto. 
To nam zależy, żeby kandydat zaczął z nami 
pracować. Im szybciej zdamy sobie z tego 
sprawę, tym szybciej zaczniemy go odpo-
wiednio traktować i zwiększymy prawdopo-
dobieństwo, że rzeczywiście przyjmie naszą 
ofertę. Pamiętajmy też, że ogromna liczba 

Aplikującego trzeba zacząć traktować 
jak klienta. To nam zależy, żeby zaczął 
z nami pracować. Im szybciej zdamy 
sobie z tego sprawę, tym szybciej  
zaczniemy osiągać efekt.



możliwość rozwoju, również w kwestii finan-
sowej i nie musi szukać pracy nigdzie indziej. 
Natomiast firma może sobie pozwolić na 
szukanie ludzi bez doświadczenia, bo szkoli 
pracowników na wyższym szczeblu, którzy 
będą w stanie przekazać tę wiedzę dalej. 
To bardzo obszerny temat i – według mnie 
– ogromnie płynny. Candidate experience  
to dopiero początek. Pracodawcy muszą 
zdać sobie sprawę z tego, że trzeba bardzo 
poważnie podchodzić zarówno do kandy-
datów na rynku, jak i pracowników.        
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kandydatów na etapie przedstawienia oferty 
mówi „nie”, bo od innej firmy otrzymała kontr- 
ofertę z lepszymi warunkami. Wszystko wią-
że się z tym, że mamy już rynek pracownika  
i kandydat może sam zdecydować, co 
jest dla niego najlepsze, a nie dziękować  
za pierwszą pracę, w której dostanie opcję 
rozmowy. 

Druga rzecz jest taka, że musimy pomy-
śleć też o employee experience, czyli do-
świadczeniach pracowników. Co z tego,  
że świetnie przeprowadzimy kandydata 
przez proces rekrutacji i zatrudnimy go u nas  
w firmie, jeżeli po paru latach odejdzie, bo nie 
będzie miał możliwości otrzymania awansu 
czy też dobrych szkoleń. Dlatego obecnie 
trendem, o którym zaczyna się mówić, jest 
też „learn daily”. Coraz więcej firm, zdając 
sobie sprawę z tego, jak ciężkie jest zdoby-
cie specjalisty, decyduje się na zatrudnianie 
ludzi młodych, którzy będą w stanie nauczyć 
się jak najwięcej. Wewnątrz firm powstają 
ścieżki kariery zawodowej po to, żeby tych 
osób nie tracić. Zamiast zatrudnić specjalistę 
z 20-letnim stażem, przedsiębiorstwa same 
sobie takich specjalistów wychowują. Dzię-
ki temu pracownik jest zadowolony, bo ma 

AnnA TyRAńSKA
Alexander Mann Solutions Polska  

Team leader/ business Assurance Manager

Pełni funkcję Business Assurance Managera w firmie 

Alexander Mann Solutions Polska, wspierając firmę 

Rolls-Royce w Wielkiej Brytanii. Odpowiada za ciągłe 

usprawnianie procesów rekrutacyjnych i onboardingo-

wych klienta. Z Rolls-Royce związana od 2013 roku  

i od początku zaangażowana w usprawnianie  

Candidate Experience. Początkowo była odpo-

wiedzialna za wyszukiwanie kandydatów do pracy  

w Rolls-Royce Submarines i Civil Nuclear, zajmowała 

się również przeprowadzaniem ich przez cały proces 

rekrutacyjny. Następnie jako Team Leader odpowiada-

ła za procesy wspomagające rekrutacje, których celem 

było efektywne wprowadzanie pracowników na stano-

wiska pracy. Od 2014 roku posiada certyfikat trenerski 

„GVT Accredited Trainer” z AMS i jest aktywnie zaanga-

żowana w prowadzenie szkoleń wewnętrznych. Anna 

jest absolwentką Gospodarki i Administracji Publicznej  

ze specjalnością zarządzanie zasobami ludzkimi  

na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 

*
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niedobór talentów wpływa nie tylko 
na intensyfikację działań skierowa-
nych do kandydatów, ale również  
tych mających na celu zatrzymanie 
w firmach dotychczasowych pra-
cowników. To jeden z celów polityk 
z obszaru zadządzania talentami. na 
czym to polega, jakie ryzyko wiąże  

się z takimi działaniami oraz co 
oznacza odniesienie sukcesu w tym 
obszarze? – na te pytania odpowiada 
Magdalena Kopyściańska, HR bu-
siness Partner i Head of HR w Siili  
Solutions. 
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JAK WyGlądAJą zAdAniA HR  
buSineSS PARTneRA W noWo-
CzeSnyCH oRGAnizACJACH iT?
Z pewnością w każdej organizacji są one 
nieco inne. Na podstawie doświadczeń  
w firmach, w których pracowałam, mogę 
określić HR Business Partnera jako „pe-
ople managera”. Jest to osoba, która  
wspiera menedżerów technicznych  
w zarządzaniu ludźmi. Jej obowiązki 
są bardzo kompleksowe. Zaczynając 
od tworzenia marki pracodawcy, przez 
wsparcie lub prowadzenie rekrutacji,  
aż po współpracę z menedżerem i jego 
zespołem – feedback, planowanie rozwo- 
ju talentów, kwestie dobrego samopo-
czucia i komfortu pracowników. 

Czy To RolA zWiązAnA bARdzieJ 
z bizneSeM, Czy ReKRuTACJą?
To z pewnością rola bardzo biznesowa. 
Nawet jeśli obejmuje jakieś aspekty re-
krutacji, to obecnie zarządzanie ludźmi  
w firmach jest nieodłączną częścią biz-
nesu. Powiedziałabym, że HR Business 
Partner to taki tłumacz, który ma przekła-
dać biznes na język ludzi i w drugą stro-
nę – oczekiwania ludzi na język biznesu. 
Jest to ktoś, kto stara się, żeby ludzie 
wiedzieli, gdzie i po co pracują, i potrafili 
znaleźć w firmie swoje miejsce. 

Co MieśCi Się Pod PoJęCieM „zA-
RządzAnie TAlenTAMi” – o JAKiCH 
dziAłAniACH MożeMy Tu MóWić?
Muszę na początku przyznać, że nie prze-
padam za tym terminem – jego definicja 
zakłada istnienie jakiejś bardziej utalento-
wanej grupy, którą trzeba się zajmować,  
i takiej, na którą nie zwraca się uwagi. 
Dlatego mam swój opis, który sprawdza 
się w moim życiu zawodowym: zarzą-
dzanie talentami to wspieranie potencja-
łu ludzi w organizacji. Wszystkich, a nie 
wybranej grupy. W branży IT przez długi 
czas koncentrowano się na wsparciu roz-
woju technicznego pracowników. Obec-
nie obserwujemy jednak, że programiści 
są bardzo nakierowani na samorozwój  
i teraz właściwie co najwyżej nie należy im 
w tym przeszkadzać. Rośnie natomiast 
potrzeba wspierania ich w miękkich i biz-
nesowych aspektach, które są zazwyczaj 
słabszą stroną zespołów w tej dziedzinie. 
Mam tu na myśli nabywanie kompetencji 
liderskich, menedżerskich, negocjacyj-
nych, umiejętności współpracy z klien-
tem, bycia konsultantem. Oczywiście HR 
Business Partner nadal wspiera również 
w rozwoju technicznym, pomaga połą-
czyć potrzeby i ambicje pracowników  
z możliwościami danej organizacji.  

JAKie Są WedłuG PAni nAJWAż-
nieJSze zMiAny, JAKie zASzły  
W oSTATniCH lATACH, Jeśli CHodzi 
o zARządzAnie TAlenTAMi W iT?
Pamiętam, że w dużych korporacjach, 
w których pracowałam, zarządzanie  
talentami było bardzo ustrukturyzowa-
nym procesem. Raz do roku menedże-
rowie wybierali 10% pracowników, którzy 
trafiali następnie na różne ścieżki rozwoju 
– liderskie, techniczne. Firmy odchodzą 
już od takich rozwiązań, podobnie jak 
od ocen okresowych, które zresztą były  
powiązane z tymi awansami. Osoby 
wysoko ocenione trafiały do tzw. gru-
py „high potential”, która otrzymywała 

nowe propozycje kariery w firmie. Obec-
nie oceny zastępowane są spotkaniami 
„one to one” nastawionymi na feedback. 
Zarządzanie talentami opiera się właśnie 
na spotkaniu pracownika z jego liderem. 
W naszej organizacji odbywają się one 
raz na dwa miesiące, dzięki czemu zna-
my potencjał rozwojowy każdego talentu 
w firmie. Im mniejsza organizacja, tym 
to podejście może być bardziej sper-
sonalizowane, podczas gdy w większej 
zastępowane jest rozwiązaniami syste-
mowymi. Według mnie trendem jest za-
chęcanie pracowników do tego, by sami 
dbali o swój rozwój, podczas gdy firmy 
tworzą ku temu możliwości. 
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Zarządzanie talentami to wspieranie 
potencjału ludzi w organizacji. 
Wszystkich, a nie wybranej grupy.

z JAKiMi WyzWAniAMi MieRzą Się 
TeRAz HR buSineSS PARTneRzy?
Największymi wyzwaniami HR Business 
Partnera w branży IT jest utrzymanie dobrych 
pracowników w organizacji oraz stworzenie 
warunków, które pozwolą im nieustannie 
się rozwijać. 

JAKiMi KoMPeTenCJAMi MuSi Wy-
KAzAć Się oSobA, KTóRA Wiąże 
SWoJą PRzySzłość ze STAnoWi-
SKieM HR buSineSS PARTneRA?
HR Business Partner powinien być  
dojrzałą osobą, która ma już doświad-
czenie w HR-ze, jako że ta rola łączy 
kilka obszarów tej branży. Od rekrutacji  
– świadomości tego, jak wygląda do-
brze stworzony profil rekrutacyjny i kogo 
konkretnie szukamy, przez aspekty  
administracyjne – jak znajomość pra-
wa pracy, aż po kwestie coachingowe  
i mentoringowe. Dobrze, żeby była to 

osoba orientująca się w trendach na ryn-
ku i starająca się być na bieżąco zarówno 
w branży HR, jak i tej, dla której pracuje. 

PRACoWAłA PAni zARóWno W MnieJ-
SzyCH oRGAnizACJACH z KulTuRą 
START-uPoWą, JAK i W dużyCH FiR-
MACH. CzyM Się Różnią Te śRodo-
WiSKA, Jeśli CHodzi o zARządzAnie 
TAlenTAMi?
Start-upy mają to do siebie, że tam właści- 
wie wszyscy robią wszystko, co jest  
akurat potrzebne. HR Business Partner 
często jest tam jedyną osobą od rekru-
tacji w całej organizacji. Prowadzi doku-
mentację kadrową, rekrutację, wspiera 
biznes w zarządzaniu zasobami ludzkimi. 
W większych organizacjach natomiast 
te role są bardziej wyspecjalizowane. 
Wyznaczone są jednostki, które zajmują 
się kadrami i pracami, czy zarządzaniem 
talentami, a HR Business Partner jest 

taką rola pośrodku. Zbiera informacje  
ze wszystkich obszarów i ma głęboką 
świadomość tego, jakie procesy zacho- 
dzą w firmie i jak sprawnie poprowadzić 
te, które zachodzą w jego obszarze. 

Czy iSTnieJe RyzyKo zWiązAne 
z WPRoWAdzenieM SySTeMu 
zARządzAniA TAlenTAMi? Jeśli 
TAK, To JAKie?
Istnieje zarówno ryzyko wprowadzenia 
takiego systemu, jak i niewprowadzenia 
go. Bez systemu zarządzania talentami 
tracimy możliwość obserwowania, jaki 
potencjał drzemie w naszych ludziach. 
W codziennej pracy pokazują nam,  
owszem, fragment swoich kompetencji, 
ale nie mamy świadomości tego, co ich 
interesuje, co robią prywatnie. Wprowa- 
dzenie tego systemu umożliwia nam 
dowiedzenie się o nich więcej. Z kolei  
z drugiej strony – czyli w sformalizowa-
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MAGdAlenA KoPyśCiAńSKA
Siili Solutions

HR business Partner/ Head of HR 

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwer-

sytetu w Strasburgu. Od prawie 13 lat związana  

z obszarem rozwoju pracowników. Doświadczenie 

zdobywała zarówno w międzynarodowych korpora-

cjach, jak i mniejszych firmach o kulturze start-upu.  

Od 6 lat związana z sektorem IT. Doświadczona  

trenerka, coach, assessor Assessment i Development 

Center. Entuzjastka rozwoju opartego na mocnych 

stronach. Od wielu lat z powodzeniem wdraża i roz-

wija liderów oraz menedżerów.

*nych systemach zarządzania talentami – 
możemy zauważyć, że firma tworzy coś 
interesującego dla siebie, niekoniecznie 
ludzi. Docelowo obie wersje prowadzą 
do utraty talentów – ludzie, którzy nie 
są odpowiednio „zaopiekowani”, będą 
wychodzić z organizacji i szukać innych 
możliwości rozwoju, ale również ci opra-
wieni w zbyt sztywne ramy będą próbo-
wali z nich uciec.

Kiedy MożeMy MóWić, że FiRMA 
oSiąGnęłA SuKCeS W zARządzA-
niu TAlenTAMi?
Ciężko powiedzieć, bo poza mitycznymi 
organizacjami, jak na przykład Google,  
nie znam takich, które osiągnęły pełen 
sukces w zarządzaniu talentami. Myślę,  
że prawda rynkowa jest taka, że wszy-
scy są gdzieś w połowie tej drogi.  
Większość firm radzi sobie całkiem  
dobrze, a jednak zastanawiam się, czy ten 
pełen sukces jest możliwy do osiągnięcia  
– z pewnością wymagałby dużego  
budżetu na zarządzanie kompetencjami. 
Dobrze wdrożone systemy powodują, że 
świadomi swoich potrzeb rozwojowych 
ludzie znajdują szanse na ich realiza-
cję w organizacji, w której są. Firma jest  
na tyle elastyczna, żeby zmienić lub nawet  
stworzyć dla nich osobny projekt.  
Zbudować ścieżkę kariery, która odpo-

wiada ich zainteresowaniom i ambicjom. 
To bardzo trudny proces, który wymaga 
znalezienia wspólnych interesów osoby  
i biznesu oraz wspólnej drogi do ich  
realizacji. Zazwyczaj zaangażowany jest  
w niego nie tylko HR Business Partner, 
ale też zarząd firmy czy dział sprzedaży. 
Jeśli firma nie sprzedaje kompetencji ludzi  
w odpowiedni sposób, to miejsce  
na rozwój tych kompetencji w tej organi-
zacji nie istnieje. 

JAK będą Się zMieniAć MieJSCA 
PRACy PRoGRAMiSTóW? i JAK HR 
Może nA Te zMiAny ReAGoWAć?
Coraz silniejszym trendem na rynku  
jest to, że programista nie jest już tylko 
dobrym inżynierem, ale również  
dobrym konsultantem, który potrafi wejść  
w konstruktywny dialog z odbiorcą 
swoich produktów i dostosować to,  
co produkuje, do potrzeb klienta. Kom-
petencje przyszłości będą związane  
z konsultingiem, umiejętnością rozmów  
z  klientem. HR bardzo może pomóc  
inżynierom w tym aspekcie. Absolwenci 
wychodzą z uczelni zazwyczaj bez tych 
kompetencji, bo ich rozwój skupiony jest  
na umiejętnościach technicznych.  
HR może wspierać ludzi w poprawie ich 
kompetencji miękkich, komunikacyjnych, 
rozumieniu biznesu i potrzeb klienta.
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Social media  
w pozyskiwaniu
talentów

– 07

Media społecznościowe. Większość 
firm komunikację poprzez nie trak-
tuje jako nieuniknioną konieczność, 
by dotrzeć do swoich pracowników  
i kandydatów. Część się ich boi.  

niewiele potrafi wykorzystywać je 
prawidłowo. na czym polega ich ma-
gia i jak ją uprawiać, opowiada Maciej 
Myśliwiec, właściciel Social Sky.
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nA CzyM PoleGA PozySKiWAnie 
TAlenTóW PRzez MediA SPołeCz-
nośCioWe?
Najprościej mówiąc, na możliwości do-
tarcia do każdego pożądanego odbiorcy  
w dowolnym miejscu, w którym zazwy-
czaj bywa. Z jednej strony to kwestia na-
szej bezpośredniości i łatwości, a z drugiej 
– spotkania odbiorcy w sytuacji, w której  
zachowuje się bardziej naturalnie. W social 
mediach – z założenia – będzie zachowy-
wał się dużo luźniej i bardziej „normalnie” 
niż w sytuacji stresującej, jak np. podczas 
tradycyjnej rozmowy. Można powiedzieć, 
że łapiemy go tam, gdzie jest sobą. Kie-
dy człowiek spotyka potencjalnego pra-
codawcę przez internet, ma czas na to,  
żeby zastanowić się, jak z nim porozma- 
wiać i przygotować strategię postępo-
wania. Jego obecność w sieci dostarcza  
różne wskaźniki, które mówią o tym, kim 
jest. To bardzo ważne, że pewne infor-
macje jesteśmy w stanie zdobyć jeszcze  
zanim go poznamy.  

JAKie nARzędziA oFeRuJą nAM 
MediA SPołeCznośCioWe do 
PozySKiWAniA TAlenTóW?
Mamy przede wszystkim serwis LinkedIn 
i pozostałe platformy „pracowe”, w pełni  
przystosowane do tego celu. Jednak 
tak naprawdę narzędzia oferowane przez 
media społecznościowe – Facebook, Twitter,  
Instagram, a nawet Snapchat (chociaż 
ten już mniej, bo powoli nam się kończy)  
i pozostałe – możemy zaadaptować na po-
trzeby pozyskiwania talentów.

JAKie KoRzyśCi Płyną z użyWA-
niA MedióW SPołeCznośCioWyCH  
W ReKRuTACJi?
Po pierwsze czas – zarówno pracodaw-
cy, jak i pracownika – który możemy 
znacząco oszczędzić. Likwidujemy rów-
nież problem odległości. Do naszego 
talentu mamy właściwie dostęp w każ-
dym miejscu i o każdej porze. Zyskuje-
my też dużo lepsze targetowanie, bo na-
szą ofertę kierujemy do osób będących  

w konkretnej sytuacji życiowej. Jesteśmy  
w stanie potraktować kandydata jak 
klienta. Narzędzia w social mediach 
pozwalają nam stworzyć wysoko sper-
sonalizowaną ofertę i dotrzeć z nią do 
idealnej dla nas osoby. Dzięki temu po-
pełniamy mniej błędów, co znów jest dla 
nas oszczędnością pieniędzy, czasu, za-
chodu, emocji. Również osoba, do której  
docieramy przez media społecznościowe,  
reaguje na nasz kontakt dużo bardziej 
spokojnie. Jest w swoim środowisku i nie 
boi się tego, że musi wychodzić ze swojej 
strefy komfortu.

JAKie WyzWAniA PoJAWiAJą Się  
PRzy WyKoRzySTAniu SoCiAl 
MedióW W ReKRuTACJi?
Prawda, uczciwość i umiejętność czy-
tania naszego odbiorcy. Musimy być 
bardzo dobrym obserwatorem i anali-
tykiem, żeby wyłapać wszelkie niepra-
widłowości i zafałszowania, jakie mogą 
się pojawić. Bardzo często nie jesteśmy  

w stanie tego zrobić bez zwykłej roz-
mowy twarzą w twarz, opierając się na 
sygnałach werbalnych i niewerbalnych. 
Tutaj musimy się opierać tylko i wyłącz- 
nie na tekście. Jest on wyzuty z emo-
cji, dlatego nigdy nie wiemy, jak dana 
osoba zachowuje się w świecie rzeczy-
wistym. Przez to, że nie wyciągnęliśmy 
jej z tej strefy komfortu, nie jesteśmy  
w stanie sprawdzić, jak zachowa się  
w sytuacji stresowej. Największe wyz- 
wanie to nie popełnić błędu – nie nadać 
komuś cech, których tak naprawdę nie 
ma, i pozyskać kogoś, kogo faktycznie 
potrzebujemy. To ogromny nacisk na 
osoby zarządzające talentami w firmie, 
które muszą dobrze wyczuwać pewne 
elementy. Powinny one mieć niezawodną 
intuicję i umiejętność budowania rela-
cji. Z drugiej strony jest to też kwestia 
narracji kandydata i konfrontacja jej  
z danymi, które pozyskaliśmy z innych 
źródeł. Monitoring i analityka po stronie 
rekrutera są bardzo ważne. 
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JAKie MediA SPołeCznośCioWe 
Są nAJSKuTeCznieJSze W PozyS- 
KiWAniu TAlenTóW?
To zależy od grupy, jaka ma być objęta  
naszym działaniem. Mogą być to narzę- 
dzia ogólnodostępne – jak LinkedIn, czy 
grupy na Facebooku, ale także służące  
do zarządzania – takie jak Asana, Slack  
i tym podobne. Warto jednak pamiętać, 
że popularne, darmowe portale są 
tymi, które skupiają najwięcej osób.  
To jest ich środowisko, w którym czu-
ją się bezpiecznie. Możemy powiedzieć, 
że Facebook czy LinkedIn będą najsku-
teczniejsze, bo mają największą liczbę 
użytkowników. Jednak już wkrótce to się 
zmieni, bo dojdzie kolejna grupa docelowa,  
z którą będziemy musieli nauczyć się  
komunikować przez „stories” czy aplika-
cje, których jeszcze nie znamy. Musimy 
też wziąć pod uwagę to, kim jest nasz po-
tencjalny kandydat. Czy jest raczej bierny 
w mediach społecznościowych, bo taką 
ma branżę, czy może to aktywny użyt-
kownik na poziomie „pro”, jeśli chodzi  
o nowe technologie i korzystanie z narzędzi 
komunikacyjnych. Tak jak przy każdym innym 
przekazie marketingowym, tak i tutaj precy-
zyjne określenie grupy docelowej jest bardzo 
ważne, żeby zrealizować cele rekrutacyjne  
i nie zmarnować ani pieniędzy, ani czasu.

Co TRzebA uMieć, żeby SKuTeCz-
nie ReKRuToWAć PRzez MediA 
SPołeCznośCioWe?
Ktoś, kto rekrutuje przez media społeczno-
ściowe, powinien przede wszystkim sam 
przejść porządne szkolenie. Nie może być 
początkujący, to musi być zaawansowa-
ny użytkownik – ktoś, kto będzie wiedział, 
jak szukać, na co zwracać uwagę, gdzie 
znaleźć informacje. Ktoś, kto będzie 
biegle znał funkcje danego narzędzia.  
Jeżeli zlecimy takie zadanie komuś bez 
doświadczenia, bardzo łatwo może on 
zrazić kandydata, który może mieć dużo 
większą znajomość social mediów. 

z CzyM zAzWyCzAJ nie RAdzą  
Sobie FiRMy W MediACH SPołeCz-
nośCioWyCH?
Przede wszystkim nie potrafią się dobrze 
sprzedać. Zakładają, że to zwykła komu-
nikacja, podobna do tej na wewnętrz- 
nych kanałach organizacji. Zapominają,  
że jest bardziej relacyjna i musimy się  
w niej dużo bardziej skupić na odbiorcy.  
Nie chodzi tu o dostarczenie mu „mięcha” 
marketingowego, tylko zrozumienie,  
w jaki sposób odczytuje on nasze in-
formacje, ale też jakie są jego potrzeby. 
Firmy zazwyczaj przekładają jeden do 
jednego komunikację ze stron WWW 

czy wizytówek i pomijają jej odpowiednią  
personalizację. Mając trzy kanały, dla 
przykładu Facebook, Instagram i Twitter, 
powinniśmy przygotować trzy oddzielne 
wiadomości i sposób ich przekazania. 
Pracodawcy zwykle rzadko też spraw-
dzają statystki swoich kanałów, nie wie-
dzą więc chociażby, w jakich godzinach 
najlepiej komunikować się z odbiorcami. 
Dodatkowo zakładają, że nie muszą  
komunikować się regularnie i robią to tylko 
od czasu do czasu, kiedy mają coś do 
powiedzenia. Tymczasem budując rela-
cję, powinni komunikować się w sposób 
ciągły, wykorzystując algorytmy mediów 
społecznościowych i wiedzę, którą mają.

JAKie CzynniKi nAleży uWzGlęd-
nić, TWoRząC STRATeGię KoMu-
niKACJi W MediACH SPołeCzno-
śCioWyCH?
Pierwszym jest samoświadomość firmy. 
Zastanowienie się, jaką ofertę chcemy 
przedstawić, jakie jej elementy są istotne, 
co jest w niej dla odbiorców interesujące, 
a co nie ma znaczenia. Następnie nale-
ży określić grupę docelową. Przy każdej 
rekrutacji powinniśmy stworzyć odrębną 
strategię dla każdego stanowiska bądź 
działu. To dlatego, że potrzebujemy  
na nie innych osób, o różnych kompeten-
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*cjach, wiedzy, zainteresowaniach i ocze- 
kiwaniach. Istotny jest również wybór 
odpowiednich kanałów – segmentacja 
rynku implikuje kanały, poprzez które 
powinniśmy się komunikować. Potem 
następuje realizacja strategii, a na końcu 
ewaluacja całego procesu. Firmy często 
pomijają ten ostatni krok, nie zastana-
wiając się nad tym, co i dlaczego zyska-
ły lub straciły, implementując strategię,  
nie sprawdzają skuteczności kampanii.

Czy PoPulARność MedióW SPo-
łeCznośCioWyCH WPłyWA nA 
zMiAny W PRoCeSACH ReKRuTACJi?
Oczywiście. W kontekście mediów spo-
łecznościowych nie możemy mówić  
o work-life balance. To media, które dzia- 
łają 24 godziny na dobę. Strony interne- 
towe też, ale te nie wymuszają na  
odbiorcach określonych reakcji. Tutaj też 
coraz częściej to firmy szukają pracowni-
ka, a nie odwrotnie. W niektórych dziedzi-
nach pracodawcy mają dużą konkurencję, 
bo propozycji pracy jest bardzo dużo. Dla 

wielu specjalistów sam sposób rekrutacji, 
komunikacji, rozmowy ma wpływ na ich 
ostateczną decyzję o przyjęciu oferty. Dla-
tego tak ważne są umiejętności miękkie, 
których coraz częściej uczy się już na po-
ziomie akademickim. Tak, żeby absolwen-
ci byli nie tylko ekspertami w danym obsza-
rze, ale potrafili również zarządzać ludźmi  
i budować relacje.

Co SPRAWdzA Się nAJlePieJ  
W PozySKiWAniu TAlenTóW  
W MediACH SPołeCznośCioWyCH?
Korzystanie z nowych kanałów i techno-
logii pozytywnie zaskakuje odbiorców, 
więc nie bójmy się ich wykorzystywać. 
Nadal będę też podkreślał, jak ważne jest 
budowanie relacji i stawianie w komuni-
kacji online kandydata na równi z rekrute-
rem. Ważne jest pokazanie mu, że nasza 
firma nie jest bezpłciowym kolosem, tyl-
ko organizacją, która ma na celu dobro 
pracowników. Dlatego już od samego 
początku warto udowodnić, że chcemy 
nawiązać z nim fajną, partnerską relację.
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iT to najbardziej wymagający sektor dla employer brandingu.  
narastający niedobór talentów i duża konkurencyjność w walce  
o kandydata skłaniają pracodawców do sięgania po coraz bar-
dziej kreatywne rozwiązania. Jednak bez spójności pomiędzy tym,  
co mamy w środku, a tym, co firma pokazuje na zewnątrz,  
możemy zapomnieć o silnej i wiarygodnej marce pracodawcy.  
o wadze marki pracodawcy w branży iT, skutecznych działaniach  
i o tym, czego w employer brandingu nie robić, rozmawiamy  
z Anną Mikulską i Adrianem Juchimiukiem z agencji MJCC.



Kiedy zAPyTAć SPeCJAliSTóW iT,  
Czy zWRACAJą uWAGę nA eM-
PloyeR bRAndinG, CzęSTo Mó-
Wią, że WCAle…
A jednocześnie doskonale wiedzą, w któ-
rych firmach pracuje się dobrze, a do 
których nie warto aplikować, choć w nich 
wcześniej nie pracowali. To dowód na 
to, że marki pracodawcy mają na nich 
wpływ. Prawdą jest jednak, że działania  
EB w branży technologicznej muszą być 
nieco inne niż w pozostałych sektorach. 

To znACzy JAKie?
Na pewno nie sprawdzą się tu – nawet 
spektakularne – „puste” kampanie. Eks-
perci w tej branży oczekują konkretów, 
partnerskiego traktowania, poważnego 
podejścia. Mają spory wybór, więc zwra-
cają też uwagę na inne czynniki związane 
z ofertą pracodawcy. Huśtawki, piłkarzyki, 
zjeżdżalnie, którymi tak chętnie chwalą się 
pracodawcy, nie przekonają ich do zmiany 
pracy, w której się rozwijają, pracują z cie-
kawą technologią, w dobrej kulturze orga-
nizacyjnej. Dużo większe znaczenie mają 
więc opinie pracowników firmy, poziom 
ekspertów, który łatwo pokazać, wyko-
rzystując content marketing czy projekty 
edukacyjne, np. firmowe meet-upy. Kan-
dydaci wiedzą, że są cenni, więc zwracają 
też uwagę na doświadczenia z procesu 
rekrutacji. Rezygnują, jeśli czują, że nie zo-
stali potraktowani poważnie, kiedy rekru-
ter nie potrafi im udzielić wyczerpujących 

informacji. No i myli Javę z JavaScriptem, 
ale mam nadzieję, że to się zdarza coraz 
rzadziej (śmiech).

Czyli nie WARTo WieSzAć ouT- 
dooRu?
Tak daleko nie idźmy. Są różne etapy 
budowania marki pracodawcy, nawet 
outdoor może pomóc na przykład zbu-
dować świadomość marki. Ale rze-
czywiście, typowa tradycyjna reklama,  
w tej grupie działa słabiej.

W JAKie dziAłAniA WARTo W TAKiM  
RAzie inWeSToWAć?
Strategiczne! Od zawsze podkreślamy, 
że nie ma dobrego employer brandingu 
bez mądrej strategii. Każda firma ma in-
dywidualne cele, ma też własne wyzwa-
nia. Inaczej buduje się markę start-upu, 
inaczej korporacji; inne działania będą 
skuteczne w firmie mało znanej, inne  
w powszechnie rozpoznawalnej; odmien-
nie trzeba podejść do organizacji, w której 
poziom zadowolenia i zaangażowania 
jest wysoki, odmiennie w takiej, która 
zmaga się z problemami w tym obsza-
rze. W różnych organizacjach różnią się  
i profil pożądanego kandydata, i elementy  
oferty, i oczekiwania wobec pracowni- 
ków, o kulturze organizacyjnej nawet 
nie wspominając.

MóWiCie „STRATeGiA” – JAK zA-
Cząć PRACe nAd nią?

To zależy od sytuacji konkretnego przed-
siębiorstwa. Odczarujmy przy okazji jedną 
rzecz: nie zawsze tworzenie strategii ozna-
cza wiele miesięcy pracy nad opasłym 
dokumentem. Z naszego doświadczenia 
wynika, że zdarza się, że takie materiały 
lądują w szufladzie, do której nikt już póź-
niej nie zagląda, wolimy więc podejście 
iteracyjne, zwinne. Aby mówić o przemy-
ślanej strategii, musimy dobrze określić 
cele i sposoby pomiaru, szczegółowo 
opisać grupy, z którymi rozmawiamy, 
znaleźć dobre insighty (ukryte potrzeby 
kandydatów i pracowników), zdiagnozo-
wać EVP (employee value proposition: 
unikatowe korzyści, które pracodawca 
oferuje pracownikom), a dopiero na końcu 
projektować konkretne działania i kampa-
nie. Warto dysponować wynikami badań, 
popracować warsztatowo z menedżerami 
i pracownikami, zaangażować ich w wy-
pracowanie pomysłów i późniejszą reali-
zację działań. Wreszcie koniecznie trzeba 
też na EB spojrzeć całościowo: działania 
zewnętrzne nie będą skuteczne, jeśli nie 
zadbamy o wnętrze organizacji.

no WłAśnie, bo eb To nie TylKo 
MARKeTinG nA zeWnąTRz?
Zwłaszcza w branży IT ta część bywa 
najmniej ważna, a bez spójności po-
między tym, co mamy w środku, a tym,  
co pokazujemy na zewnątrz, możemy 
zapomnieć o silnej i wiarygodnej marce 
pracodawcy. Wyobraź sobie sytuację,  

w której firma promuje się jako nowo- 
czesna, w działaniach wykorzystuje 
technologie, a nowy pracownik w pierw- 
szym dniu dostaje… segregator pa-
pierów i wypełnia papierowy wniosek 
o dostęp do internetu. Zgrzyta, prawda? 
Pracując nad strategią EB, powinniśmy 
zmapować wszystkie punkty, w których 
budujemy doświadczenia pracownika, 
a później sukcesywnie je zmieniać tak, 
by na koniec te doświadczenia były spój-
ne z marką, którą chcemy budować.

WRACAJąC do dziAłAń zeWnęTRz-
nyCH, KTóRe uWAżACie zA nAJ-
bARdzieJ SKuTeCzne W bRAnży iT?
Sprawdzają się wszystkie działania edu-
kacyjne: od tych na wczesnym etapie 
ścieżki kariery, np. współpracy ze szkoła-
mi i wydarzeń na uczelniach, aż po kon-
ferencje dla profesjonalistów. To pozwala 
nam budować marki naszych ludzi jako 
ekspertów w branży, a praca z ludźmi,  
od których można czerpać wiedzę, jest 
nieustannie jednym z ważnych czyn-
ników decydujących o ocenie miejsca  
pracy w IT. Podobnie działa marke-
ting treści: artykuły, webinary, GitHub 
itp. Ponieważ w branży liczą się też 
opinie aktualnych pracowników, ob-
serwujemy też rosnące znaczenie 
projektów związanych z wspieraniem 
ambasadorstwa, tzw. employee advo- 
cacy. Wspomnieliśmy jednak o tym, że 
lubimy podejście iteracyjne – jeśli mo-
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żesz zrobić tylko jedną, małą rzecz, za-
cznij np. od ogłoszeń rekrutacyjnych  
i treści wiadomości do kandydatów. 
Niestety, marki pracodawcy często tra-
cą na tym, że nie dopinamy tego typu 
szczegółów: wysyłamy masówkę, nie 
dbamy o to, żeby pokazać konkretne  
i ciekawe aspekty pracy, wywołać  
u kandydata myśl „brzmi fajnie, może 
sprawdzę więcej szczegółów?”.

i SPRAWić, że W oGóle odPoWie 
nA WiAdoMość od ReKRuTeRA?
Tak. Jak ważne jest spersonalizowanie 
informacji i zaciekawienie kandydatów, 
może świadczyć przykład firmy KMD, 
która zaprosiła setkę wyselekcjonowa-
nych kandydatów na niezobowiązujące 
przejażdżki Teslą, w czasie których mogli 
porozmawiać nie z rekruterem, a mene-
dżerem jednego z zespołów technicz-
nych. Dzięki temu, że informacje wysy-
łane na LinkedInie jasno pokazywały, że 
firma przyłożyła się do kontaktu, odsetek 
odpowiedzi w tym projekcie był o kilka-
dziesiąt punktów procentowych wyższy 
niż standardowo. Firma zainwestowała 
w relacje, nie rekrutowała desperacko,  
a to podobało się kandydatom, także 
tym, którzy w tamtym momencie nie byli 
gotowi na zmianę pracy. To doświadcze-
nie będą jednak pamiętali, kiedy ich sytu-
acja się zmieni.

no dobRze, A CzeGo W eb Robić 
nie WARTo?
Nie tylko nie warto, ale wręcz nie wolno 
kłamać. To zasada uniwersalna, dotyczy 
nie tylko IT, ale ze względu na poziom 
świadomości i stosunkowo hermetycz-
ny charakter branży, jest tu szczególnie 
ważna. Działania EB mają nam przynieść 
kandydatów odpowiednich, a nie jakich-
kolwiek. Jeśli komuś skuszonemu wizją 
stabilnej, poukładanej organizacji, w rze-
czywistości zafundujemy start-upową 
dynamikę, z dużą dozą prawdopodo-
bieństwa stracimy nie tylko pracownika, 
ale też ryzykujemy, że w świat pójdzie 
negatywna opinia na temat firmy. Lepiej 
więc otwarcie mówić o kulturze organiza-
cyjnej i przyciągać osoby, które właśnie  
w naszej chciałyby pracować.

WRACAMy WięC do dziAłAń od 
WeWnąTRz?
No tak, inwestycja w employer branding 
zawsze powinna się zaczynać od inwe-
stycji w kulturę organizacyjną. To zawsze 
się zwraca.

AnnA MiKulSKA i AdRiAn JuCHiMiuK
MJCC
emproyer branding directors & Partners
Doświadczeni stratedzy employer brandingu. Od 11 lat współprowadzą agencję MJCC, w której pro-

jektowali strategie marki pracodawcy dla takich firm jak BNP Paribas, Coca-Cola czy McDonald’s. Wie-

lokrotnie realizowali projekty dla firm technologicznych, zarówno korporacji, jak i start-upów. Mają na 

koncie kilkadziesiąt nagród EB-owych, w tym prestiżową SABRE EMEA Award czy Złote Spinacze. Oboje 

są przekonani, że działania employerbrandingowe mają sens tylko wtedy, kiedy są mądrze zmierzone  

i realnie wpływają na realizację strategii biznesowej firmy.

* *
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Inwestycja w employer branding zawsze 
powinna się zaczynać od inwestycji  
w kulturę organizacyjną.
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eMPloyee  
AdvoCACy  
W bRAnży iT
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Każda firma potrzebuje ambasadorów, w branży IT szczególnie. Specja-
liści na liczbę ofert pracy w sektorze nie narzekają. Na wynagrodzenia 
również. Ekspert IT może wybierać, w jakiej firmie będzie pracował. Jak 
więc sprawić, by pracował u nas? Darmowy lunch, opieka medyczna  
i karta sportowa, z której nikt nie korzysta, już nie wystarczą. Firmy muszą 
postawić na wartości i relacje. A te należy budować wewnątrz. Z Kamilem 
Mirowskim z agencji MJCC rozmawiamy o zaangażowaniu pracowników 
jako ambasadorów marki pracodawcy.



eMPloyee AdvoCACy – Czyli 
WłAśCiWie Co?
W skrócie: employee advocacy (EA) to 
employer branding przez personal bran-
ding (śmiech). Czyli po polsku budowanie 
marki pracodawcy na bazie marek oso-
bistych pracowników. Mówiąc o pracow-
nikach, mam na myśli wszystkie osoby 
pracujące w firmie, a w szczególności 
wyższą kadrę managerską i samego 
szefa firmy. Często jest to spłycane do 
udostępniania przez pracowników treści  
marketingowych firmy, a to zdecydowa-
nie za mało i może być co najwyżej wy-
padkową innych działań, które firma podej-
muje, by wesprzeć swoich pracowników  
w budowaniu ich wizerunku jako ekspertów.

dlACzeGo WARTo WdRożyć 
PRoGRAM eA?
Każda firma potrzebuje ambasadorów,  
w branży IT szczególnie. Specjaliści na 
liczbę ofert pracy w sektorze nie narze-
kają. Na wynagrodzenia również. Ekspert 
IT może wybierać, w jakiej firmie będzie 
pracował. Jak więc sprawić, by pracował  
u nas? Darmowy lunch, opieka medyczna  
i karta sportowa, z której nikt nie korzysta, 
już nie wystarczą. Firmy muszą postawić 
na wartości i relacje. A te należy budować 
wewnątrz. Kiedy to się udaje, pracownicy 
sami zaczynają polecać firmę, zapra-

szać do rekrutacji znajomych oraz dzielić 
się informacjami firmowymi. To istotne  
w kontekście budowania zaufania do fir- 
my, co potwierdza raport 2019 Edelman 
Trust Barometer. Możemy z niego wyczy-
tać, że 65% badanych uważa firmowych 
ekspertów technicznych za wiarygod-
ne źródło informacji o przedsiębiorstwie. 
Poza tym EA przynosi wymierne korzy-
ści; zgodnie z wynikami badania Kredible 
Employee Advocacy Study z 2016, pro-
gramy, w które zaangażowanych jest co 
najmniej 1000 aktywnych pracowników, 
mogą dać ponad 1 900 000 USD ekwi-
walentu reklamowego.

JAK zACząć WdRAżAć TAKie PRo-
GRAMy?
Jeśli chcemy mieć pracowników-amba-
sadorów, należy zacząć od wnętrza or-
ganizacji. Nikt przy zdrowych zmysłach 
nie będzie przekazywał informacji o tym, 
jak cudownie pracuje się w firmie, jeżeli 
faktycznie tak nie będzie. O tym jednak 
można przeczytać w innych rozdziałach 
tego ebooka. Na potrzeby naszej rozmo-
wy przyjmijmy, że twoja firma to cudowne 
miejsce pracy, wypełnione samymi speł-
nionymi, szczęśliwymi i lojalnymi pra-
cownikami. To doskonały początek, by 
zacząć ich wspierać, pomagać im nieść 
informację o wspaniałym pracodawcy, 

u którego mieli szczęście się zatrudnić. 
Część z nich może czuć opór przed  
„wykorzystaniem ich profili prywatnych” 
w działaniach firmy. Dlatego rolą pra-
codawcy jest udowodnić, że nie chce 
wykorzystywać profili pracowników,  
a wesprzeć ich w budowaniu ich własne-
go wizerunku jako ekspertów w branży.

od CzeGo zACząć?
Nie ma lepszego motywatora niż przy-
kład z góry. Warto zacząć więc od warsz-
tatów EA dla członków zarządu. Według 
raportu 2019 Edelman Trust Barometer 
47% respondentów uważa CEO (a 44% 
członków zarządu) za wiarygodne źró-
dło informacji o firmie. Dlatego tak waż-
ne jest, aby osoby piastujące najwyższe 
stanowiska miały świadomość, że chcąc,  
czy nie chcąc – budują wizerunek firmy. 
Przykładem może być Wojciech Seliga, 
CEO i współzałożyciel firmy Spartez, 
znany w świecie developerów z ciętego  
języka. Obok tej postaci nie da się 
przejść obojętnie. Albo się go „kupuje” 
albo wręcz przeciwnie. Jednego nie moż-
na mu odmówić – jest charakterystycz-
ny. Dzięki wygłaszanym jawnie poglądom 
dokonuje pierwszej selekcji potencjal-
nych pracowników. Oglądający go deve-
loperzy dzielą się na tych, którzy chcieliby  
z nim pracować, i na tych, którzy nie 

mogą sobie tego wyobrazić. Połowa ro-
boty rekrutacyjnej dzieje się sama.

Przykładem może być również Michał 
Sadowski oraz kilka innych postaci  
z firmy Brand24. Michał swoją charyzmą, 
kreatywnością i usposobieniem przycią-
ga podobnych do siebie ludzi. W branży 
technologicznej każdy wie, że na roz-
mowę kwalifikacyjną do Michała należy 
przyjść z kebabem. W dodatku nie jest 
frontmanem, który zamyka resztę zes- 
połu w piwnicy. Jego współpracownicy 
tacy jak Mikołaj Winkiel, Mick Griffin, czy 
Mateusz Czech, występują na konfe-
rencjach branżowych, budując zarówno 
swój wizerunek, jak również wizerunek 
Brand24.

A Co ze „zWyKłyMi PRACoWni- 
KAMi”?
Pracownicy często nie identyfikują się  
z firmą i to jest podstawowy problem. 
Wprowadzając EA, należy zachować 
ostrożność. Równie łatwo pracowników 
zrazić, jak i zarazić ideą ambasadorstwa. 
Pomocne mogą być warsztaty z personal 
brandingu, na których uczestnicy nauczą 
się, jak można budować markę osobistą, 
jakimi narzędziami się posługiwać,  
a przede wszystkim – zrozumieją, że to 
im się zwyczajnie opłaca.
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JAK WSPieRAć PRACoWniKóW  
W budoWAniu iCH MARKi oSobi-
STeJ?
Najtrudniejsza jest stała aktywność  
w portalach społecznościowych. Naj-
częstszym pytaniem, które pada na 
warsztatach ze strony pracowników 
jest: „a co my mamy publikować?”. Je-
żeli przyjmiemy zasadę, że publikujemy 
tylko wtedy, gdy mamy coś ciekawego 
do przekazania, firma powinna stworzyć 
pracownikom okazje oraz pomóc przy 
przygotowywaniu publikacji. 

Poniższy przykład doskonale ilustruje, 
co możemy zrobić.

• PoMóż W oPTyMAlizACJi PRoFili W MediACH SPołeCznośCioWyCH.

• WSPoMAGAJ PRACoWniKóW W TWoRzeniu eKSPeRCKiCH TeKSTóW.

• zoRGAnizuJ GRuPy PRACoWniKóW CHęTnyCH do WzięCiA udziAłu  

 W PRoGRAMie.

• PoPRoWAdź oTWARTe WARSzTATy Czy MeeT-uP dlA oSób  

 z zeWnąTRz.

• zGłASzAJ SWoiCH PRACoWniKóW do WySTąPień  

 nA KonFeRenCJACH.

• STWóRz bAnK ARTyKułóW MeRyToRyCznyCH.

• PozWól udzielAć KoMenTARzy eKSPeRCKiCH SWoiM PRACoWniKoM.

dell uznawany jest za pre- 
kursora w temacie wyko- 

rzystania mediów społecznościowych 
w komunikacji biznesowej. obecnie 
w firmie prowadzony jest program 
treningowy dotyczący komunikacji 
w social media. Każdy pracownik, 
który bierze udział w programie 
otrzyma na koniec certyfikat oraz dołą-
czy do społeczności „dell Champions” 
– ambasadorów marki w mediach 
społecznościowych. obecnie dell 
posiada ponad 1200 ambasadorów 
(championów) z 84 krajów. Korzy-
stają oni z narzędzia stworzonego 
już w 2013 roku - everyoneSocial, 
które miało pomagać pracownikom  
w tworzeniu oraz publikacji treści na 
ich kontach w różnych kanałach social 
media. Amy Heiss (szefowa programu) 
podkreśla, że narzędzie nie ma służyć 
do dzielenia się informacjami o samej 
firmie i marce. W 80% powinny być to 
treści informacyjne, pomocne i intere-
sujące dla konsumentów lub związane 
z prywatnymi zainteresowaniami pra-
cowników. Tylko jedna piąta tej ko-
munikacji może dotyczyć samej mar-
ki. dzięki temu pracownicy czują się 
wspierani przez pracodawcę w two-
rzeniu i publikacji merytorycznych tre-
ści, a więc również w budowaniu ich 
wizerunku jako ekspertów w branży.

Oczywiście program EA musi być przemyślany, a pracowników trzeba szkolić, zamiast  
zakładać, że sami z siebie będą wiedzieli, co robić. Ale jest też kilka elementów, które  
można wdrożyć niemal od ręki.
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Co TWoiM zdAnieM JeST nAJ-
WAżnieJSze PRzy WPRoWAdzA-
niu PRoGRAMu eA?
Najważniejsze jest nie zapominać o au-
tentyczności. Nie wszyscy pracownicy 
będą chcieli, mogli czy potrafili wypowia-
dać się na konferencjach, webinarach, 

pisać czy tworzyć innego rodzaju treści. 
Szczególnie, gdy mamy do czynienia  
z umysłami ścisłymi – wyciskanie z nich 
humanistycznych kompetencji na siłę 
może skończyć się katastrofą. Wdrażaj 
system powoli, małymi krokami, zaraża-
jąc nim kolejnych pracowników. Dawaj 
im wsparcie merytoryczne, redaktorskie, 
szkoleniowe. Pokaż, że ci zależy, aby to 
oni wypadli dobrze. I pamiętaj, że to nie 
sprint, a maraton. Efektów nie zoba-
czysz po dwóch tygodniach. Pojawią się 
po dłuższej chwili, ale za to zagoszczą  
w twoim przedsiębiorstwie na stałe.

Czy nie RyzyKuJeMy, że WyPRo-
MuJeMy eKSPeRTóW, KTóRzy od 
nAS odeJdą?
W pewnym momencie wprowadzania 
programu może się pojawić taka wątpli-
wość i ktoś zapyta „a co, jeżeli my zro-
bimy z pracowników ekspertów, a oni 
od nas odejdą?”. Patrzę na to inaczej. 
Wsparcie w tworzeniu marki osobistej 
może budować lojalność pracowników. 
Zawsze będą pamiętać, w jakim przed-
siębiorstwie otrzymali wsparcie, a i rynek 
pamięta, pod jaką marką eksperci wy-
stępowali na konferencjach. A to, że 
odejdą? Jeśli odejdą, niech przynajmniej 
opowiadają, jak fantastycznie było praco-
wać w twojej firmie. To również może być 
częścią programu EA.

KAMil MiRoWSKi
Head of digital Communication
Head of Digital Communication w agen-

cji MJCC. Dyplomowany (SGH) specjalista 

ds. marketingu internetowego. Komunikacją  

w mediach cyfrowych zajmuje się od 2008 

roku. Poza codzienną pracą w employerbran-

dingowej agencji prowadzi szkolenia oraz 

warsztaty z wykorzystania mediów cyfrowych 

w komunikacji biznesowej. Dzieli się wiedzą 

merytoryczną pozyskaną podczas pracy na 

pierwszej linii frontu. Autor artykułów bran-

żowych, prelegent oraz organizator spotkań 

o tematyce około-marketingowej. Pracował  

z takimi markami jak: InPost, Onet, Dr. Oetker, 

Jutrzenka (Colian), Warka (Grupa Żywiec), AXA 

Polska, Muzeum Łazienki Królewskie, Mlekpol, 

Nespresso, Canon, Lyreco, Capgemini.
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