
Jak zmniejszyć rotację 
pracowników na 

bardzo dynamicznym 
rynku pracy

Marzena Arszyńska

HR Dyrektor / Sabre Polska



Kilka słów o Sabre

Start: 2000 r. w Krakowie - 10 pracowników

Dziś: 2017 r. - ponad 1500 osób i ciągły wzrost 

Największe centrum rozwoju oprogramowania Sabre poza Dallas

Innowacyjne rozwiązania IT ułatwiające podróżowanie milionom ludzi 
na całym świecie



Zmiany zmiany zmiany



Zwolnienia w 2014 roku



Bardzo bym chciała, czyli HR lekiem na wszystko



W zespole siła 

 Tylko dajcie nam pracować 

 Czego możemy się nauczyć w tej sytuacji

 Co dobrego możemy zrobić
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Dane dane i jeszcze raz dane

 Rotacja

 Przyczyny odejść pracowników

 Liczba kandydatów, którzy nie chcą rozmawiać z nami

 Liczba odrzuconych ofert

 Liczba poleceń pracowniczych

 Liczba osób, które wracają do firmy



Zarządzanie oczekiwaniami senior liderów



Zarządzanie oczekiwaniami senior liderów

 Wiemy co robimy

 Dane: rotacja pracowników, liczba wypowiedzeń, dane rekrutacyjne, 
podsumowanie rozmów z odchodzącymi pracownikami

 Przejście od „bad” do „great” zajmie więcej niż tydzień

 Czego potrzebujemy i jak można nam pomóc



Krytykowanie jest proste, znalezienie rozwiązania 
trudniejsze

 Zmiana perspektywy:  
 To jest problem HR – Wy to naprawcie 

 Jesteśmy w tym razem, wspólnie szukamy rozwiązań

 Znalezienie ludzi, którzy są mniej negatywni niż reszta

 Metoda małych kroków: 
 Dni otwarte 

 TEDx

 Leadership off-site 



Dzień otwarty z Ravim 

#sabre is taking good care of 
developers after open event, the 
photo is just part of the 
arrangement 
pic.twitter.com/9jLUwspNKu

https://mobile.twitter.com/hashtag/sabre?src=hash
http://t.co/9jLUwspNKu
https://mobile.twitter.com/venkat_s?p=i
https://mobile.twitter.com/venkat_s?p=i


TEDx Sabre
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Świętowanie drobnych sukcesów

• Nagroda Pracodawca Jutra

Program poleceń pracowniczych

Osoby wracające do firmy



Employer branding



Kluczowe akcje zmiejszające rotację pracowników 

• Feedback od nowych pracowników

• Exit interviews

• Regularna komunikacja (TownHalls, Coffee Chats, Co w Sabre piszczy)
Relacje z pracownikami

• Szkolenia i sesje rozwojowe dla liderów

• Mentoring

• HR-owe wsparcie nowych liderów
Rozwój liderów

• Wprowadzenie autorskich kosztów uzyskania przychodu

• Regularne badanie krakowskiego rynku wynagrodzeń

• Wynagradzanie ekpertów na poziomie eksperckim  
Wynagrodzenia


