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Poznają więc Państwo receptę na idealne dla ko-
biet środowisko pracy, w którym powstają skrojo-
ne na potrzeby płci pięknej produkty. 

Wiosna jest także czasem rozkwitu, toteż przyjrzy-
my się procesowi, w którym start-upowy pomysł 
dojrzewa i wchodzi na rynek wielkiego biznesu. 

Zapraszam  do lektury najnowszego Rekrutera, 
gdzie opisujemy wiosenne zmiany na rynku pracy, 
a także wschodzące pierwiosnki biznesu -  zawo-
dy przyszłości. 

Życzę  inspirującej lektury! 
Urszula Bosiacka 
Redaktor Naczelna

ODDAJEMY W PAŃSTWA RĘCE KOLEJNY – WIOSENNY – NUMER REKRUTERA. 
MARZEC JEST MIESIĄCEM KOBIET, DLATEGO TEŻ W TYM NUMERZE PODEJMU-
JEMY TEMATY BLISKIE PANIOM. W ZWIĄZKU Z TYM NIE MOGLIŚMY NIE ZWRÓ-
CIĆ SIĘ DO SPECJALISTY W DZIEDZINIE KOBIECOŚCI – JAKIM JEST AVON.

Szanowni Państwo!
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WIOSNA W HR, CZYLI 

REKRUTACYJNE 

PRZEBUDZENIE

Wiele wskazuje na to, że tegoroczna wiosna 
na rynku pracy zaczęła się kilka tygodni 
przed kalendarzową. Rekrutacje trwają  
w najlepsze. Z reguły dodatkowy impuls  
dla rynku pracy pojawia się w połowie 
marca. Pogoda się stabilizuje, co daje sygnał 
do rozpoczęcia prac porządkowych po zimie. 

POMORSKI RYNEK PRACY

Jak zostać wyróżnionym pracodawcą Pomo-
rza? Na to pytanie odpowie Cezary Macio-
łek, Wiceprezes Zarządu w Grupie Progres. 
Dodatkowo, scharakteryzuje rynek pracy  
w województwie oraz zdradzi, jakie jego 
zdaniem są najbardziej pożądane zawody 
przyszłości. 

O TYM SIĘ MÓWI

4 KOBIECY PUNKT 

WIDZENIA NA HR

Magdalena Bubela, HR Director w Avon Po-
land, krótko scharakteryzuje branże HR bio-
rąc pod uwagę swoje długoletnie doświad-
czenie. Podpowie pracodawcom, co zrobić, 
aby kobieta dobrze czuła się w pracy oraz 
udzieli kilka rad dla firm, które planują otwo-
rzyć nowe biura Shared Services.
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HOW HOT IS THE CZECH 

RECRUITMENT MARKET?

Prague is one of the most beautiful cities 
in the World, so it’s high time we returned 
there to hear a little bit about Eva at Hagen 
Human Capital and her team in Prague.  
A very dynamic team who work in the Czech 
and nearby markets and have been making 
ripples in Czech recruitment over the last few 
years.

33 EDYCJA AKADEMII 

GRZEGORZA TURNIAKA  

– RELACJA

Kolejna edycja Akademii Grzegorza Turniaka 
(AGT) już za nami.  Odbyła się 13 marca, tra-
dycyjnie w Business Link na terenie stadionu 
PGE Narodowy. Jak każde wydarzenie z cyklu 
AGT, również to poświęcono konkretnemu 
zagadnieniu – tym razem tematem prze-
wodnim został „Ekosystem innowacyjnych 
przedsiębiorstw”.

CEE HR
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TO MIEJSCE WCIĄGA  
I INSPIRUJE

Agnieszka Kurek, Learning Leader w Deloitte 
Central Europe, przedstawia kilka  rad dla 
młodych HR’owców. Opowiada, co skłoniło 
ją do członkostwa w HR Influencers oraz dzieli 
się doświadczeniem pracy w Deloitte.

REKRUTACJA I SELEKCJA 

OCZAMI PIOTRA 

PROKOPOWICZA

Rekrutacja i selekcja oczami Piotra 
Prokopowicza – wykładowcy, trenera 
i konsultatna, który jest autorem 
książki „Rekrutacja i selekcja oparta na 
dowodach. 33 zasady skutecznego naboru 
pracowników”. Naszej redakcji opowiada  
o tym, na co przede wszystkim zwrócić uwagę 
w rekrutacji, jakie unikalne rozwiązania oraz 
poradach dla rekruterów.

RANDSTAD ZWYCIĘZCĄ 
OUTSOURCING STARS 

2017 W KATEGORII  

HR/ REKRUTACJA.

Michał Tarnowski – Regional Manager 
w Randstad Professionals podpowiada 
Rekruterowi jaka jest recepta na sukces, 
czym jest „Engineering Challange”  
oraz o współpracy nad badaniami z Deloitte.

KREATYWNA 

WSPÓŁPRACA  
ZE START-UPAMI

Wywiad z Tomaszem Rudolfem, współ-
twórcą The Heart, europejskiego centrum 
współpracy korporacji i start-upów. Polskim 
autorytetem w obszarze innowacji modeli 
biznesowych i zwiększania przychodów firm.  
Od kilkunastu lat buduje własne firmy i po-
maga w rozwoju korporacjom i start-upom.

SNAPCHAT – BUDOWANIE 

WIZERUNKU PRACODAWCY

Większość marketingowców kojarzy 
aplikację Snapchat, potrafi połączyć ją  
z charakterystycznym duszkiem. Ale czy  
na pewno wiemy o nim tyle, że możemy  
go wykorzystać do działań marketingowych 
lub HR’owych w naszych firmach? 
Dla kogo tak naprawdę jest to medium 
społecznościowe i jak je wykorzystać 
do promocji naszej marki? 



4     O TYM SIĘ MÓWI

4WWW.MAGAZYNREKRUTER.PL O TYM SIĘ MÓWI

CEE HR  |   CEE REKRUTER  |  WYDARZENIA BRANŻOWE  |   FELIETON

Czy mogłaby Pani krótko 
scharakteryzować branże HR, 
biorąc pod uwagę swoje do-

świadczenie? Jakie Pani zda-

niem zaszły ostatnio zmiany, 
a jakie stoją wyzwania przed 
tym obszarem? 

Zawsze pracowałam w mię-
dzynarodowych organizacjach, 
w których standardy i procesy 
były spójne dla całej grupy. W 
tych firmach HR zawsze miał sil-
ną pozycję i był równoprawnym 
partnerem w biznesie, podobnie 
jak marketing, sprzedaż czy fi-
nanse. Jednocześnie obserwuję, 
że w mniejszych i lokalnych or-
ganizacjach HR jest na zupełnie 
innym poziomie rozwoju. Od 
wielu lat rodzime działy perso-
nalne przechodzą transformację 

– z pełnienia roli administracyjnej 
stają się partnerami dla funkcji 
biznesowych. Jest to bardzo po-
zytywny trend, aczkolwiek zmia-
na ta przebiega zbyt wolno.

W kontekście wyzwań przed ja-
kimi stoi HR identyfikuję 3 trendy 
społeczno-ekonomiczne.

1. Starzenie się społeczeń-
stwa i wielopokoleniowość. 
– umiejętność prowadzenia 
i motywowania różnorodnych 
zespołów, płaskie struktury, 
nieformalne przywództwo.

2. Rosnące ograniczenia czaso-
we i nowe czynniki  wpływa-
jące na zatrudnienie – stałe 
procesy optymalizacyjne, rola 
start-up’ów w kształtowaniu 
środowisk pracy, alternatywne 

formy zatrudnienia.

3. Rosnąca przewaga możli-
wości samorozwoju i war-
tości nad pieniędzmi, jako 
głównych motywatorów  
do pracy – dążenie do inte-
rakcji z podobnie myślącymi 
osobami, w celu wymiany 
myśli, poglądów i pomysłów 
oraz wspólnej pracy nad pro-
jektami, których realizacja ma 
przynieść wartość dodaną dla 
społeczeństwa, a nie wyłącz-
nie zysk dla organizacji.

Ponadto żyjemy w świecie moc-
no kształtowanym przez nowo-
czesne technologie. Mają one 
wpływ na sposób budowania 
współpracy i komunikacji, nauki, 
integracji oraz wymagają innych 

KOBIECY PUNKT 
WIDZENIA NA HR

MAGDALENA BUBELA, HR DIRECTOR W AVON POLAND, KRÓTKO SCHARAKTE-
RYZUJE BRANŻE HR BIORĄC POD UWAGĘ SWOJE DŁUGOLETNIE DOŚWIADCZE-
NIE. PODPOWIE PRACODAWCOM, CO ZROBIĆ, ABY KOBIETA DOBRZE CZUŁA SIĘ 
W PRACY ORAZ UDZIELI KILKA RAD DLA FIRM, KTÓRE PLANUJĄ OTWORZYĆ NOWE 
BIURA SHARED SERVICES.
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umiejętności od menedżerów. 
Bardzo ważną kompetencją staje 
się sprawczość - bycie efektyw-
nym, nie dzięki hierarchii, ale sku-
teczności działania.

W tym roku Avon został kolej-
ny raz laureatem Top Employ-

ers w Polsce, w Rumunii i Cze-

chach. Dlaczego Avon jest tak 
atrakcyjnym miejscem dla pra-

cowników i kadry menadżer-
skiej? Czy jest różnica ocze-

kiwań pracowników wobec 
z wyżej wymienionych krajów? 

Avon to firma, która 130 lat 
temu powstała z poczucia mi-
sji – wspierania kobiet na całym 
świecie. Misja ta jest nadal bardzo 
żywa w naszej organizacji, prze-
nikając wszystkie obszary nasze-
go działania. Cokolwiek robimy, 
robimy to z myślą o kobietach... 
Poczucie sensu pracy ma ogrom-
ny wpływ na naszą kulturę i za-
angażowanie. Ponadto sprzedaż 
bezpośrednia opiera się na re-
lacjach. Zarówno w sprzedaży,  
jak i w części korporacyjnej, two-
rzymy środowisko pracy, w któ-
rym wszyscy wzajemnie się 
wspierają i mogą na siebie liczyć. 

Od strony HR-owej staramy się 
zapewnić każdemu możliwości 
rozwoju, bez względu na ścież-
kę – ekspercką czy menedżerską. 
Wspieramy naszych Pracow-
ników w budowaniu doświad-
czeń zawodowych i zdobywaniu 
wiedzy poprzez uczestnictwo 
w cross-funkcyjnych projektach, 
współtworzeniu strategii firmy 
oraz kreowaniu różnego rodzaju 

programów. Promujemy inno-
wacyjne podejście i zachęcamy  
do podejmowania skalkulowa-
nego ryzyka, dajemy przestrzeń  
na popełnianie błędów, oczywi-
ście pod warunkiem, że wycią-
gane są z nich wnioski i lekcje  
na przyszłość.

Dbamy także o tzw. diversity,  
czyli różnorodność zatrudnienia, 
bo jesteśmy przekonani, że siła 
zespołów płynie właśnie z różno-
rodności. Często w firmie żartu-
jemy,  że Avon to firma dla kobiet 
i mężczyzn szczęściarzy.

Avon ze względu na swo-

ją branżę skupia się przede 
wszystkim wokół kobiet, które 
są w różnym wieku i na róż-

nych stanowiskach. Co pora-

dziłaby Pani firmom z zakresu 
zarządzania zasobami ludzki-
mi, które mają podobną sytu-

ację wśród pracowników? 

W dzisiejszych czasach kobiety 
zmagają się ze sporym wyzwa-
niem. Muszą łączyć różne role 
i oczekiwania społeczne: być 
matką i żoną, mieć udaną karierę, 
a w dodatku być piękne, zadba-
ne i wysportowane. To powoduje, 
że kobiety znajdują się pod wielką 
presją, starając się być doskonałe 
w każdej z tych ról. Często same 
na siebie tę presję niepotrzebnie 
nakładają.

Tymczasem my wierzymy, że ko-
bieta sukcesu, to kobieta mająca 
poczucie harmonii, dzięki możli-
wości rozwijania swoich pasji oraz 
realizowania się na płaszczyźnie 

zawodowej i rodzinnej, w takich 
proporcjach, jakie uzna za dobre 
dla siebie. W Avon wspieramy 
kobiety i stwarzamy takie warun-
ki, aby mogły tak definiowany 
sukces osiągnąć. 

Realizujemy to poprzez dobre 
praktyki z obszarów:

• zatrudnienia, rozwoju zawo-
dowego i wynagradzania,

• work-life balance: elastyczny 
czas pracy, możliwość pracy 
z domu, dodatkowy dzień 
wolny z okazji urodzin,

• wellness: owoce i orzechy 
w biurze, masaże w biurze, 
warsztaty jogi w biurze, wy-
kłady dotyczące zdrowe-
go odżywiania, ergonomii, 
warsztaty brafittingu, stojaki 
na rowery i prysznic.

Dodatkowo oczywiście propa-
gujemy profilaktykę raka piersi, 
jako że walka z rakiem jest naszą 
sztandarową kampanią CSR.

Ponadto mamy szeroką ofertę 
benefitową wspierającą aktywno-
ści rodzinne, np. prywatne ubez-
pieczenie medyczne dla rodziny 
(częściowo lub w pełni sponso-
rowane przez firmę), ubezpie-
czenie na życie dla pracownika 
i członków rodziny, bonus oko-
licznościowy z okazji ślubu i na-
rodzenia dziecka, prezenty i oko-
licznościowe imprezy dla dzieci, 
specjalna zniżka w jednej z sieci 
warszawskich przedszkoli.
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To właśnie troska o stworzenie 
takiego środowiska pracy, w któ-
rym kobieta może czuć się w peł-
ni kobietą, jest radą, jaką dałabym 
innym pracodawcom.

Przyszłościowe stanowiska 
w branży kosmetycznej i inter-
netowej, których obecnie jesz-

cze nie ma na rynku?

To nie lada wyzwanie, wskazać 
obecnie nieistniejące zawody. 
Biorąc pod uwagę trendy konsu-
menckie i rozwój technologiczny, 
wytypowałabym następujące za-
wody dla wskazanych branż:

• kreatorzy indywidualnych 
brandów i formuł kosmety-
ków, spersonalizowanych, 
zgodnych z unikalnymi po-
trzebami klienta,

• trenerzy online przygotowu-
jący krótkie kursy na zlecenie 
– szybki dostęp do konkret-
nego wycinka wiedzy, realizo-
wane wirtualnie,  

• kosmetolodzy/pracownicy la-
boratoriów tworzący formuły 
kosmetyków i wykorzystujący 
nanotechnologię.

Bezrobocie,  projekt „500+”  
– czy jest zauważalny ich 
wpływ na ilość konsultantów 
oraz jakość sprzedaży w Avon?

Bezrobocie naturalne oraz polity-
ka prorodzinna, z którymi mamy 
obecnie do czynienia, jest wyzwa-
niem zarówno w przypadku Kon-
sultantek, jak też pracowników 
wszystkich szczebli: produkcyj-

nych, specjalistów i kadry zarzą-
dzającej. Trendy demograficzne 
niekorzystnie wpływają na podaż 
talentów, czego konsekwencją 
jest to, że współcześnie walka 
o talent jest tak silna, jak nigdy 
dotąd. Dlatego firmy dokłada-
ją wszelkich starań, aby dotrzeć  
do tych najlepszych i przyciągnąć 
ich do organizacji.

Niemniej, nie zauważyliśmy dra-
stycznego wpływu tych działań 
na stan naszej kadry. Od wie-
lu lat nieustannie współpracuje  
z nami ponad 200 tysięcy Konsul-
tantek i Konsultantów. To dlatego,  
że nasza oferta współpracy  
to bardzo dobre rozwiązanie dla 
osób, które mają nieco utrudnio-
ną sytuację na rynku pracy: 

• studenci i uczniowie szukają-
cy pracy na część etatu, 

• kobiety 50+ szukające za-
trudnienia bądź dodatkowe-
go zajęcia po ‘odchowaniu’ 
dzieci i wnuków; rząd nie 
przygotowuje programów 
aktywizujących tę grupę,

• mamy, które chciałyby pod-
jąć pracę, ale powrót jest 
zbyt trudny ze względów fi-
nansowych – pensje nie po-
krywają kosztów utrzymania 
niani czy żłobka; nie opłaca  
im się przychodzić na 8 go-
dzin do pracy, żeby oddać ca-
łość swoich dochodów.

W przypadku dwóch ostatnich 
grup poza aspektem finanso-
wym, szalenie istotny jest aspekt 

społeczny – szansa na nawią-
zywanie kontaktów, poczucie 
przynależności do grupy i bycia 
potrzebnym, a także możliwość 
rozwijania umiejętności.

Jaką radę da Pani firmie, która 
zamierza otworzyć nowy Shared 
Services w Polsce? 

Polska od wielu lat jest atrakcyjną 
lokalizacją dla tworzenia centrów 
usług wspólnych. Takie aglome-
racje jak Trójmiasto, Wrocław, Po-
znań czy Kraków są już nasycone; 
Warszawa jest mniej atrakcyjna 
ze względu na poziom kosztów. 
Moim zdaniem należałoby roz-
ważyć możliwości otworzenia 
Shared Service’u w mniejszych 
ośrodkach, takich jak Bydgoszcz, 
Olsztyn czy Zielona Góra, gdzie 
są uczelnie i spora populacja 
młodych ludzi, dla których może 
to być atrakcyjna opcja na roz-
poczęcie kariery. Należy się też 
otworzyć na możliwość zatrud-
nienia obcokrajowców.

Co Pani powiedziałaby kobie-

tom, które nie znają kultury 
pracy w Avonie, ani produk-

tów firmy?

Powiedziałabym, że czas najwyż-
szy przetestować nasze kosme-
tyki, bo na pewno je pokochają. 
A jeśli chodzi o kulturę pracy,  
to bardzo dużo powiedziałam 
już wcześniej. Avon to wyjątko-
we miejsce do pracy, zarówno  
dla kobiet, jak i mężczyzn.
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I N S P I R A T O R Z Y  
F O R U M

Andrzej Bargiel
Narciarz wysokogórski, himalaista, 
trzykrotny mistrz Polski  w skialpini-

zmie, zdobywca Śnieżnej Pantery

Andrzej Bytom
Controlling Leader 
ARCELORMITTAL 
SHARED SERVICE 
CENTRE EUROPE

Jarosław Bartniczuk
Absolwent Wojskowej Akademii 

Technicznej, były oficer BOR, 
Prezes Zarządu
INTERGUARD

Dariusz Klimowski
Prezes

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT 
OUTSOURCINGU

Anna Mika
Starszy Menedżer  

w Zespole Doskonalenia 
Procesów

ARCELORMITTAL SHARED 
SERVICE CENTRE EUROPE

Małgorzata Kleban
Członek Zarządu Veolia 

Centrum Usług Wspólnych 
VEOLIA ENERGIA POLSKA 

Andrzej Kroc
Advisor, Project Manager, 

Consultant - Operations Management, 
Client Services, Cost Optimization,

Ekspert niezależny

Joanna Delbar
Trener Zarządzania Stresem

INSTYTUT JOANNY DELBAR

Tomasz Horaček
Head Of Business Services, 

Vice President
STATE STREET BANK 

INTERNATIONAL

Michał Kurek
Dyrektor w Zespole 

Cyberbezpieczeństwa
EY

dr Krzysztof Senger
Wiceprezes 

POLSKA AGENCJA INFORMACJI  
I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

Mariusz Szałaj
Co-Founder

4SYNCHRONICITY CUSTOMIZED 
OUTSOURCING SOLUTIONS

Paweł Kwaśniewski
Przewodnik po krętych drogach 

szefowania, Inspirator, Konsultant, 
Coach i Trener

mgr inż. arch. 
Danuta Barańska

Creative Director
TÉTRIS

Wojciech Skrudlik
Director of Mars  

Financial Services Europe
MARS FINANCIAL SERVICES

Renata Szostak
Head of Poland Human Resources,  

Vice President
STATE STREET BANK 

INTERNATIONAL

Michał Wierzbowski
Director of Shared Service Center

ORANGE POLSKA

dr Krzysztof Liedel
 były Dyrektor Departamentu Prawa  
i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego  

w Biurze Bezpieczeństwa 
Narodowego, Dyrektor Centrum 

Badań nad Terroryzmem 
COLLEGIUM CIVITAS

Sebastian Drzewiecki
Dyrektor Globalnego Centrum IT

GSK

Ewa Tomczyk
Menedżer, Biuro Projektów

i Koordynacji Procesów
BANK HANDLOWY

Anna Bartoszewicz-Wnuk
Dyrektor ds. Workplace Advisory  

(Dział Doradztwa ds. Miejsca Pracy)
JLL

Bogusz Parzyszek
CEO/Founder

WORKPLACE SOLUTIONS  

SZCZEGÓŁY: www.ssc-forum.pl KONTAKT: anna.gapys@bbm.pl ORGANIZATOR:

FORUM SHARED SERVICE (in) CENTER  
Ludzie. Procesy. Narzędzia. Optymalizujemy!

Forum Shared Service (in) Center to spotkanie praktyków zarządzających CUW, którzy poszukują innowacji i nowych 
pomysłów na optymalizację strategii i procesów. Forum daje Uczestnikom okazję do wymiany najlepszych praktyk, sprawdzonych 

rozwiązań oraz zaprezentowania narzędzi skutecznie wspierających zarządzanie i podnoszących performance centrów.

25-26-27 kwietnia 2017 r., Warszawa 

http://ssc-forum.pl/
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HOW HOT IS THE CZECH 
RECRUITMENT MARKET?
PRAGUE IS ONE OF THE MOST BEAUTIFUL CITIES IN THE WORLD, SO IT’S HIGH TIME WE 
RETURNED THERE TO HEAR A LITTLE BIT ABOUT EVA AT HAGEN HUMAN CAPITAL AND 
HER TEAM IN PRAGUE. A VERY DYNAMIC TEAM WHO WORK IN THE CZECH AND NEARBY 
MARKETS AND HAVE BEEN MAKING RIPPLES IN CZECH RECRUITMENT OVER THE LAST 
FEW YEARS.

Hagen Human Capital looks 
very international, what is the 
history of the company?
Hagen Human Capital was fo-
unded in 2010 by Paul Cooper 
and Joao Duarte. Paul has been 
in recruitment since 2000, ha-
ving worked in both the UK and 
Czech Republic, Joao comes 
from Portugal and used to work 
in IT before. They both used to 
manage the company up till last 
year when they started ano-
ther business and moved to the 
role of non-executive directors. 
Despite that, we still have two 
non-Czech people in our team 
and work on both regional and 
international assignments from 
time to time, so we do keep the 
international aspect to a certain 
extent
The Czech Republic keeps 
being one of the most matu-

re markets in Central Eastern 

Europe with tumbling unem-

ployment and growing in-

ward investment. How does it 
feel to be in business in Czech 
Republic at the moment and 
how have things developed in 
the last 10 years in the recruit-
ment sector?
The Czech recruitment sector 
has gone through significant 
changes during the last 10 years. 
In general, it has become much 
more dynamic and competitive, 
partially due to its high sensitivity 
and responsiveness to economic 
cycles. At the same time, it feels 
great and tough being in the re-
cruitment business in the Czech 
Republic. Companies keep hiring 
intensively and there are new 
ones entering the market and 
setting up their operations here. 
However, with the current unem-
ployment rate around 5%, the 
market has become extremely 

candidate-driven, which brings 
challenges on other fronts.
What are the major sectors 
that recruitment companies 
work with in Czech Republic 
and where is HAGEN’s target 
market from all of these?
Two sectors that have seen 
enormous growth in particular  
are definitely IT and shared se-
rvices. The demand for software 
professionals as well as multi-
lingual people is the strongest, 
however, I can see recruitment 
companies working with clients 
from across all major sectors.
The same applies to Hagen – 
from the very beginning, we 
have been strongly focused  
on IT which still, together with 
finance, remains our key exper-
tise. Nevertheless, we do cover 
various roles within different  
industries, with increasing acti-
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vities in sales and logistics. Also, 
recently, we have been more 
and more engaged in start-up 
projects, helping companies en-
tering the Czech market and es-
tablishing their presence within 
local environment. But we are 
a very flexible team and rather 
than limiting ourselves to certain 
sectors or specialisms, our prefe-
rence is to work with clients who 
treat us as business partners and 
appreciate our consultative ap-
proach.
How integrated is the Recruit-
ment Industry in Czech Repu-

blic, do you have any networ-
king events or opportunities 
to get awards as a recruitment 
firm?
The Czech market is very small 
and it is hard to find a mid-size 
or larger recruitment company 
you have never heard of befo-
re. There are associations aiming  
to enhance and guarantee certa-
in level of quality of recruitment 
services in general across the 
market, however, I would not say 
that the industry is too integrated, 
at least not on any formal level.
When it comes to networ-
king events, we always prefer 
to attend the ones held within  
the particular industries where 
we can meet business profes-
sionals from the field. These are 
often organized by Chambers 
of Commerce, like AmCham  
or BritCham, or being part  

of some bigger conferences.
And speaking of awards, the best 
award for us is a happy client! :) 
What are the biggest chal-
lenges in talent shortages  
in Czech Republic at the mo-

ment and how much does  
the government and local eco-

nomy do to help these areas?
As mentioned previously, due to 
recent economic developments, 
the current employment market 
is extremely candidate-driven. 
The key challenges, as I can see 
them, are the following: high de-
mand for IT experts, particularly 
within development, which leads 
to their unrealistically increasing 
expectations when it comes  
to salary or benefits, and unfor-
tunately, companies supporting 
the trend by relying heavily on 
remuneration incentives in this 
„war” for talent. However, this 
trend does not apply to IT sector 
only. Candidates’ demands have 
increased significantly within all 
sectors and are becoming qu-
ite challenging for employers, 
especially in case of the younger 
generation, the so-called millen-
nials, whose working habits and 
expectations are far different 
than anybody expected.
There are initiatives coming from 
the state trying to support tech-
nical schools at both seconda-
ry and tertiary education level  
as well as joint initiatives among 
schools and companies to attract 

young people to these techni-
cal subjects. Besides, both go-
vernmental and local authorities  
are aiming to persuade the fore-
ign investors to come to regions, 
too, and diversify their presen-
ce, which still heavily remain in  
a few key locations (Prague, 
Brno, Plzen, Ostrava). However, 
there is definitely much more 
which could be done on these 
fronts. 
Tell us about Startups in 
Czech, are they as fashionable 
as they are in Hungary and 
Poland and Estonia? Can you 
tell us more?
Yes, start-ups are popular and 
fashionable!:) There are a few 
of them among our clients, too, 
and in general, our experience  
is that the pure fact that they 
are considered as a start-up 
makes them much more attrac-
tive compared to other, „more 
traditional” companies, for our 
candidates, in particular for the 
„younger generation”. 
There are a few very successful 
Czech start-ups on the market, 
especially in the online and e-
-commerce sector. However,  
for us, a start-up is any new pro-
ject or operations to be built, not 
necessarily limited to technology 
area, and we would be delighted 
to help them succeed by finding 
the right people for tchem.  
Eva Mizerova, Managing Director of Ha-
gen Human Capital s. r. o.



Poland

1st annual 

Employer Branding 
Business Mixer

25 April 2017 • Warsaw, Copernicus Science Centre

 
Who will attend: We expect around 300 potential employees, including recent graduates from 
5 top Warsaw universities, specializing in finance/accounting, foreign-language studies, and 
other skills relevant to SSCs.

Format:

14:00–16:00 Pre-Opening Test Drive of the newest All-
Electric Nissan Leaf (limited to early Registrants)

16:00 Opening and Welcoming comments by SSC Heroes

16:15 – 16:45 Panel I: Salary Survey results and expectations. 
What you can expect to get paid in precise positions. Key 
Trends: What are the hottest, in-demand jobs? 

16:45–17:45 Panel II: “What’s it like to work in a SSC? 3 Perspectives from global leaders in 
different industries. The Director (or HR Director) will be matched with one of his employees. 

17:45–21:00 Cocktails, Networking, Light Dinner. Raffles and surprises. 

Sponsorship Options for Companies: We have 4 remaining spaces for “Cocktail-Table 
Exhibition”, designed for Warsaw-based SSCs looking to hire top employees.

To get additional Sponsorship information:  email Iuliia@sscheroes.pl, tele 48-22-831-7062

Sponsorship Offer

www.sscheroes.pl

http://sscheroes.pl/event/1st-annual-ssc-heroes-employer-branding-string-business-mixer
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Współpraca firm przy wdraża-
niu innowacji i tworzenie sprzy-
jających ekosystemów jest hitem 
lokalnego i globalnego biznesu, 
pozwalającym na zwiększanie 
przychodów i skali działalności. 
Tym, co buduje dziś przewagę, 
jest ekosystem innowacji, czyli 
wdrażanie nowych rozwiązań we 

współpracy z innymi innowacyj-
nymi firmami, we właściwym cza-
sie i kontekście rynkowym. O tym 
wszystkim Grzegorz Turniak roz-
mawiał z zaproszonymi gośćmi 
–  dr. inż. Pawłem Bielskim, Dyrek-
torem Instytutu Chemii Przemy-
słowej, Pawłem Przybyszewskim, 
Brokerem Technologii w Business 
Technology Progress i Sławomi-
rem Maculewiczem, Prezesem 
Zarządu Maculewicz Consulting 

– firmy specjalizującej się w po-
zyskiwaniu funduszy unijnych.  
Na kanale YouTube można obej-
rzeć relację z tego wydarzenia 
i posłuchać mówców w panelu 
dyskusyjnym. 
Rozmowom Grzegorza Turniaka 
z gośćmi przysłuchiwało się kil-
kadziesiąt osób, które przed roz-
poczęciem spotkania i w prze-
rwach miały okazję się zapoznać 
podczas sesji networkingowych. 
Uczestnicy, którzy jak dotąd 
nie poczuli się komfortowo w wa-
runkach przerw konferencyjnych 
mieli zapewnioną opiekę organi-
zatorów tak, żeby nigdy nie stały 
same i mogły poznać uroki spon-
tanicznego poznawania ludzi 
i nawiązywania wartościowych 
relacji. 
AGT to wydarzenie, które łączy 
w sobie to co potrzebne, z tym 
co przydatne i inspirujące. 
Przed nami zbliża się  34 edycja 
Akademii Grzegorza Turniaka, 
która odbędzie się 10 kwietnia, 
ponownie w Business Link. Tym 

razem podczas spotkania poroz-
mawiamy o „turkusowych organi-
zacjach” – dla wielu osób to  wciąż 
nieznany temat. Zarządzanie 
zgodne z koncepcją turkusowej 
organizacji, czyli takiej, która za-
kłada brak hierarchii wewnętrznej 
i systemu motywacyjnego mo-
głoby się wydawać czymś niewy-
konalnym. Nic bardziej mylnego. 
Na pytania Grzegorza o turkuso-
wą organizację odpowie Tomasz 
Misztal, Prezes Zarządu Kamsoft 
Podlasie. Serdecznie zapraszamy.

33 EDYCJA AKADEMII GRZEGORZA TURNIAKA – RELACJA
KOLEJNA EDYCJA AKADEMII GRZEGORZA TURNIAKA (AGT) JUŻ ZA NAMI.  ODBYŁA 
SIĘ 13 MARCA, TRADYCYJNIE W BUSINESS LINK NA TERENIE STADIONU PGE NA-
RODOWY. JAK KAŻDE WYDARZENIE Z CYKLU AGT, RÓWNIEŻ TO POŚWIĘCONO 
KONKRETNEMU ZAGADNIENIU – TYM RAZEM TEMATEM PRZEWODNIM ZOSTAŁ 
„EKOSYSTEM INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW”. 

Patrycja Chodzeń
Doradca Zarządu Akademii Rekomendacji
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WIOSNA W HR, CZYLI 
REKRUTACYJNE PRZEBUDZENIE
WIELE WSKAZUJE NA TO, ŻE TEGOROCZNA WIOSNA NA RYNKU PRACY ZACZĘŁA SIĘ 
KILKA TYGODNI PRZED KALENDARZOWĄ. REKRUTACJE TRWAJĄ W NAJLEPSZE. Z REGUŁY 
DODATKOWY IMPULS DLA RYNKU PRACY POJAWIA SIĘ W POŁOWIE MARCA. POGODA 
SIĘ STABILIZUJE, CO DAJE SYGNAŁ DO ROZPOCZĘCIA PRAC PORZĄDKOWYCH PO ZIMIE. 
OŻYWIA SIĘ TAKŻE ROLNICTWO, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, GASTRONOMIA, TU-
RYSTYKA, TRANSPORT. MA TO ODZWIERCIEDLENIE W LICZBIE PUBLIKOWANYCH OFERT 
PRACY – TE BRANŻE ZAMIESZCZAJĄ O KILKA PROCENT WIĘCEJ OGŁOSZEŃ NIŻ MA TO 
MIEJSCE W III BĄDŹ IV KWARTALE POPRZEDNIEGO ROKU. 

Wiosna zimowa

Wiosna 2017 ten scenariusz 
powiela, ale w porównaniu  
do poprzednich wiosen, wpro-
wadza do niego parę zmian. 
Źródeł zmian należy upatrywać  
w rynku pracownika. To po-
jęcie oznacza, że pozyskanie 
kandydata do pracy wymaga  
coraz większego zaangażo-
wania.  Rekordowo niski po-
ziom bezrobocia (8,3 proc.  
– GUS, grudzień 2016 r.) sprawia,  
że wybór jest ograniczony 
– kandydatów brakuje. Przeko-
nanie już pracujących do zmia-
ny pracy wiąże się z rozbudo-
waniem pakietu zachęt.  Trzeba 
przy tym uzbroić się w cierpli-
wość. W związku z tym praco-
dawcy z dłuższym wyprzedze-
niem szukają kandydatów do 
pracy, by zdążyć zaspokoić swo-

je rekrutacyjne potrzeby.  – Już 
na początku zimy część praco-
dawców rozpoczęła rekrutacje 
z myślą o wiośnie – mówi Marek 
Jurkiewicz, Dyrektor InfoPraca.
pl. Z Licznika rynku InfoPraca.pl 
wynika, że w IV kwartale 2016 r. 
liczba ofert pracy w porównaniu 
do danych z ostatniego kwarta-
łu 2015 r. zwiększyła się o niemal 
jedną czwartą. 

Wymiar międzynarodowy

W coraz większym stopniu nie-
dobory kadrowe z kraju uzupeł-
nia się cudzoziemcami, szcze-
gólnie zza wschodniej granicy. 
Prym wiodą Ukraińcy, ale przy-
bywa obywateli innych państw, 
w tym Armenii, Mołdawii, Rosji 
i  Białorusi. To efekt tzw. szyb-
kiej ścieżki – przyspieszonej 
procedury rejestracji. Z danych 
Ministerstwa Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej wynika,  
że w 2016 r. w ten sposób chcia-
no zatrudnić rekordową liczbę 
1,3 mln pracowników - o dwie 
trzecie więcej niż w 2015 r. Ten 
rok może ustanowić kolejny 
rekord. Podobnie może być 
w przypadku stałych pozwoleń 
na pracę. W zeszłym roku wy-
dano ich przeszło 123 tys. W ko-
lejce ustawiają się szczególnie 
firmy z branż: transportowa, 
budownictwo, gastronomicz-
na, przetwórstwo przemysło-
we, rolnictwo. W zasadzie coraz 
trudniej wskazać branżę, która 
by się w kolejce nie ustawiała, 
szczególnie jeśli mówimy o pra-
cach prostych. Coraz liczniejsze 
grupy reprezentują Hindusi, Uz-
becy, Chińczycy i Nepalczycy. 

Przekrój rynku

W gronie najbardziej poszuki-
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wanych pracowników już teraz 
są handlowcy, specjaliści IT, in-
żynierowie, księgowi, z branży 
produkcyjnej, obsługi klienta, 
logistycznej, finansowej i ad-
ministracyjnej. W tej grupie są 
też osoby ze specjalistyczny-
mi umiejętnościami, a także 
do prac fizycznych. Przybywa 
ogłoszeń dla przedstawicie-
li branży medycznej. W cenie 
jest fach rzemieślniczy. Jeden 
z dużych przewoźników lotni-
czych także prowadzi rekrutację 
w Polsce, być może w jego ślady 
pójdą inni. Firmy coraz częściej 
zgłaszają chęć zatrudnienia 
osób niepełnosprawnych, a tak-
że 50+. Regularnie pojawiają się 
propozycje staży i praktyk dla 
studentów. To szansa nie tylko 
dla studentów na zdobycie do-
świadczenia, ale i dla firm, które 
często wychodzą z propozycją 
przedłużenia współpracy. Tym 
samym przygotowują pracow-
nika na przyszłość.

Kierunek zatrudnienia: kraj

Otwartym wciąż pozostaje py-
tanie, czy czeka nas fala po-
wrotów z emigracji zarobko-
wej. Wygląda jednak na to, że 
nie przejawiamy już nadmiernej 
ochoty do wyjazdów. Jak wska-
zują dane GUS za III kwartał 2016 
r., spośród ponad 16 mln pra-
cujących, niemal 300 tys. osób 
szukało nowej pracy. Ponad 
połowa z nich za najważniejsze 
kryterium jej zmiany uznawała 
lepsze zarobki. Wśród innych 
powodów były chęć znalezienia 

pracy na pełny etat lub zgodnej 
z kwalifikacjami, mniejsza odle-
głość od miejsca zamieszkania. 
Nieco ponad 60 tys. osób inte-
resowało się pracą za granicą, 
podczas gdy wśród bezrobot-
nych takie deklaracje wyrażało 
przeszło 140 tys. osób. Oznacza 
to, że łącznie nieco ponad 200 
tys. osób nosi się z zamiarem 
opuszczenia kraju, czyli jed-
na piąta mniej niż w II kwartale 
2016 r.. Wpływ na to mogą mieć 
i zawirowania w polityce mię-
dzynarodowej i coraz lepsza sy-
tuacja na polskim rynku pracy, 
przynajmniej z punktu widzenia 
pracowników. 

Rekrutacja jak reklama

Firmy sięgają zatem po inne 
narzędzia rekrutacyjne, któ-
re umożliwiają im zwiększe-
nie szans na skuteczne do-
tarcie do grupy docelowej. 
Rekrutacja w coraz większym 
stopniu przypomina profesjo-
nalną kampanię reklamową. 
Ogłoszenie jest nieodzowne,  
ale to dopiero początek. Info-
Praca.pl wykorzystuje swój po-
tencjał technologiczny, by za 
pomocą marketingowych dzia-
łań online dotrzeć do większej 
liczby kandydatów i zwiększyć 
liczbę aplikacji – mówi Marek 
Jurkiewicz. I  właśnie wsparcie 
procesu rekrutacji dodatkowymi 
aktywnościami może przybrać 
na sile, począwszy od tegorocz-
nej wiosny i rozwijać się w przy-
szłości.

    

OTWARTYM 

WCIĄŻ 
POZOSTAJE 

PYTANIE,  

CZY CZEKA NAS 

FALA POWROTÓW 

Z EMIGRACJI 

ZAROBKOWEJ. 

WYGLĄDA 
JEDNAK NA TO,  
ŻE NIE 
PRZEJAWIAMY 

JUŻ NADMIERNEJ 
OCHOTY  

DO WYJAZDÓW. 
JAK WSKAZUJĄ 
DANE GUS ZA  
III KWARTAŁ 2016 R.,  
SPOŚRÓD 
PONAD 16 MLN 
PRACUJĄCYCH, 
NIEMAL 300 TYS. 
OSÓB SZUKAŁO 
NOWEJ PRACY. 
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Grupa Progres znalazła się 
prestiżowym gronie firm wy-

różnionych podczas Gali Eve-

ning „Pracodawców Pomorza” 
oraz kolejny raz zdobyła wy-

różnienie w konkursie Gazele 
Biznesu - czemu zawdzięcza 
oba wyróżnienia?

Najprościej byłoby powiedzieć, 
że zawdzięczamy to odnoszo-
nym sukcesom biznesowym,  
ale tak naprawdę jest to efekt kon-
sekwentnie realizowanej od wielu 
lat – także odpowiednio korygo-
wanej w między czasie - strate-
gii rozwoju spółki i zaangażo-
wania całego zespołu, liczącego  
już ponad 200 osób. Najważ-
niejszym ogniwem, a zarazem 
motorem napędowym rozwoju 
Grupy Progres są fantastyczni lu-
dzie, którzy są ekspertami w swo-
ich dziedzinach i specjalizacjach.  
To oni dostarczają wartość klien-
tom, świadczą o jakości ofero-
wanych usług budując tym sa-
mym przewagę konkurencyjną.  
Co ważne, nasza otwarta kultu-

ra organizacyjna, dynamika pro-
cesów i projektów, elastyczność 
i możliwości rozwoju, a także 
atmosfera przyciągają bardzo 
kompetentne osoby, także z do-
świadczeniem w międzynarodo-
wych korporacjach, co potwier-
dza nasz ogromny potencjał. 

Miarą tego są niewątpliwie licz-
by i skala realizowanych dla na-
szych klientów projektów, osiąga-
ne wyniki finansowe, ale przede 
wszystkim ich dynamika. Odno-
towaliśmy ponad 40% wzrost 
przychodów za ubiegły rok, ro-
śniemy więc zdecydowanie szyb-
ciej niż nasza branża. Jest to efekt 
trafionych decyzji, umiejętnego 
wsłuchiwania się w rynek, anali-
zowania możliwości i zmian za-
chodzących na rynku.

Finalizowany obecnie proces re-
strukturyzacji pozwoli nam nie-
długo działać w strukturze hol-
dingowej, skupiającej odrębne, 
specjalizujące się w poszczegól-
nych obszarach podmioty, które 

działają pod jedną wspólną mar-
ką. Rozwijamy też Centrum Usług 
Wspólnych. Wszystko to pozwoli 
jeszcze bardziej podnieść efek-
tywność naszych działań i opty-
malizować procesy.

Otrzymywane nagrody ogrom-
nie cieszą ponieważ są zwieńcze-
niem ciężkiej pracy. Mamy jednak 
świadomość kolejnych wyzwań 
i celów, które są przed nami. 
W tym roku planujemy ekspansję 
w krajach Grupy Wyszehradzkiej 
i otworzenie kolejnych biur na 
Ukrainie, co pozwoli na zwięk-
szenie transferu pracowników  
ze Wschodu. Rozwijamy linię 
rekrutacji stałych, w tym wąskie 
specjalizacje, jak inżyniering,  
w ramach którego realizujemy 
już bardzo zaawansowane, elitar-
ne projekty dla polskiego rynku. 
Na znaczeniu zyskuje też eksper-
tyza, czyli consulting w szeroko 
rozumianym dzisiaj obszarze HR. 
Rozwijamy więc szereg specjali-
zacji tworząc komplementarność 
naszej oferty.

POMORSKI  
RYNEK PRACY

JAK ZOSTAĆ WYRÓŻNIONYM PRACODAWCĄ POMORZA? NA TO PYTANIE ODPOWIE 
CEZARY MACIOŁEK, WICEPREZES ZARZĄDU W GRUPIE PROGRES. DODATKOWO, SCHA-
RAKTERYZUJE RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ORAZ ZDRADZI, JAKIE JEGO ZDANIEM 
SĄ NAJBARDZIEJ POŻĄDANE ZAWODY PRZYSZŁOŚCI. 
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Jak wygląda rynek pracy  
na Pomorzu? Kandydatów  
z jakimi kwalifikacjami jest naj-
więcej, a jakich brakuje?

Pomorski rynek pracy odzwier-
ciedla w dużej mierze zjawi-
ska zachodzące w całym kraju. 
W największych miastach, w tym 
oczywiście w aglomeracji trój-
miejskiej bezrobocie jest bardzo 
niskie, panuje tutaj zdecydowa-
nie rynek pracownika. Według 
danych Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy na koniec stycznia bieżą-
cego roku poziom bezrobocia 
w Gdańsku, Sopocie i Gdyni wy-
niósł odpowiednio 3,7%, 2,9% 
i 3,9%. Natomiast w powiatach 
bardziej oddalonych od aglome-
racji, gdzie możliwości jest natu-
ralnie mniej, poziom bezrobocia 
jest wyraźnie wyższy. W tym sa-
mym okresie wyniósł np. 17,4% 
w powiecie nowodworskim czy 
16,4% w powiecie człuchowskim. 

Trudno dzisiaj mówić o kandy-
datach i ich kwalifikacjach, któ-
rych jest na rynku najwięcej, 
bo braki zauważalne są niemal  
w każdej branży. Deficyt wykwali-
fikowanych pracowników obser-
wujemy w przemyśle stoczniowym  
czy hotelarskim, trudności 
mają firmy produkcyjne, także  
w mniejszych miejscowościach, 
brakuje cieśli, malarzy, monterów, 
budowlańców czy sprzedawców. 
Trudno jest też dzisiaj znaleźć fa-
chowca do wykonania prac hy-
draulicznych czy elektrycznych, 
a wzrost cen tego rodzaju usług 
również jest symptomatyczny  
dla całego rynku. Do tego docho-

dzi ogromny popyt na pracowni-
ków sektora nowoczesnych usług  
dla biznesu oraz IT. Kolejne inwe-
stycje zagranicznych podmiotów 
w ostatnich latach, które miały 
miejsce w Trójmieście zaostrzy-
ły rywalizację o młode talenty, 
przede wszystkim wykształcone, 
znające języki obce. Obserwu-
jemy „boom” w branży IT, która 
wedle szacunków w tej chwili jest  
w stanie wchłonąć 50 tysięcy osób 
w całym kraju, z czego dużą część 
w Trójmieście, gdzie podmiotów 
IT jest szczególnie dużo. Warto 
też podkreślić rosnące znaczenie 
Trójmiasta, jako miejsca do ży-
cia. Coraz więcej osób decyduje 
się relokować tutaj z innych du-
żych miast w Polsce, z Warszawy  
czy Krakowa, także z zagranicy. 

Jak odnajdują się ludzie mło-

dzi na rynku pracy w woje-

wództwie pomorskim? 

Rynek pracy dla młodych, wy-
kształconych, znających języki 
i wykwalifikowanych osób jest 
dzisiaj bardzo dobry. Mają one 
wiele możliwości - najwięcej 
oczywiście w Trójmieście i więk-
szych ośrodkach - mogą wybie-
rać spośród wielu atrakcyjnych 
ofert pracy zarówno w polskich, 
jak i zagranicznych firmach. Naj-
dynamiczniej rozwijającymi się 
sektorami są oczywiście usłu-
gi dla biznesu oraz IT. Na rynku 
poszukuje się specjalistów m.in. 
z obszaru finansów, księgowo-
ści, logistyki, zakupów, sprze-
daży, nawet HR. W branży IT  
są to programiści czy testerzy, 
chociaż coraz częściej firmy decy-

dują się na szkolenie sobie kadry 
nawet od podstaw. Tylko w ubie-
głym roku firmy sektora BPO/SSC  
oraz IT stworzyły w Trójmieście 
blisko 3 tysiące nowych miejsc 
pracy, co pokazuje, jak wiele jest 
możliwości rozwoju w tym ob-
szarze.

Jakie będą najbardziej pożą-

dane zawody przyszłości?

Niewątpliwie przyszłość należeć 
będzie do szeroko pojętego sek-
tora IT i nowoczesnych technolo-
gii. Często używa się pojęcia Big 
Data, które odnosi się do prze-
twarzania i analizowania dużej 
ilości danych, co na rynku sta-
je się coraz bardziej pożądane. 
Wszystko wskazuje na to, że da-
lej dynamicznie rozwijać będzie 
się w naszym kraju sektor usług  
dla biznesu, który w obliczu Bre-
xitu może przyciągnąć do na-
szego kraju kolejne inwestycje 
sektora finansowego. Perspek-
tywa finansowa Unii Europejskiej 
na najbliższe lata zakłada duży 
udział środków kierowanych  
na innowacje i zaawansowane 
technologicznie projekty. Będą 
więc powstawać nowe, cieka-
we miejsca pracy w branżach 
inżynieryjnych, ośrodkach ba-
dawczo-rozwojowych. Warto  
też odważnie powiedzieć,  
że z perspektywy rynku pracy 
przyszłością są również wszelkie 
profesje związane ze szkolnic-
twem technicznym i zawodo-
wym. Ludzie mający w ręku kon-
kretny fach zdecydowanie będą 
na naszym rynku pożądani. 
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TO MIEJSCE WCIĄGA 
I INSPIRUJE

Dlaczego postanowiła Pani 
zrobić karierę w branży HR? 
Jakich rad mogłaby Pani 
udzielić osobom, które rów-

nież wiążą z nią swoją przy-

szłość?

Moja kariera w branży HR zo-
stała zdefiniowana przeze mnie 
dopiero po kilku latach bez-
pośredniej pracy z klientem 
zewnętrznym, wewnętrznym  
oraz po udziale w międzyna-
rodowym programie dla osób  
z potencjałem leader-
skim. Początkowo myśla-
łam o praktycznym działaniu  
w obszarze psychoterapii i porad-
nictwa psychologicznego ( jestem  
z wykształcenia psychologiem 
klinicznym), może rekrutacji.  
Dopiero po zetknięciu się z prak-
tyką i właściwym środowiskiem 
biznesowym, zrozumiałam, jak 
szerzej mogę zastosować swoje 

kompetencje i uzdolnienia. Dużą 
rolę odegrał w moim życiu men-
tor biznesowy. Jego nieocenione 
informacje zwrotne, wskazów-
ki oraz umożliwienie mi zapo-
znania się ze specyfiką branży 
i pracy w różnorodnych obsza-
rach biznesu na lokalnym rynku  
oraz europejskim, pomogły 
mi podjąć bardziej świadome 
i przemyślane decyzje zawodo-
we. Wierzę, że wybór kierunku 
kariery oraz dobór związanych 
z daną rolą zadań powinien być 
oparty na sprawdzonych moc-
nych stronach i oczekiwaniach 
człowieka. Dlatego inwestowa-
nie czasu, próbowanie własnych 
sił w kilku gałęziach funkcjono-
wania HR, na przykład podczas 
praktyk studenckich, pomaga 
zweryfikować nasze pomysły 
na karierę z faktycznymi moż-
liwościami i potrzebami rynku. 
Wybór ścieżki zawodowej przez 

analogie do budowania relacji 
interpersonalnych to proces roz-
łożony w czasie. Proces, który 
wymaga zarówno wytrwałości, 
czasami kompromisów i auten-
tycznego zaangażowania oraz 
pasji. Innym istotnym elemen-
tem pomagającym nam w zro-
zumieniu, czy dana rola jest  
do nas dopasowana, jest uważ-
ność i proaktywność. Te cechy 
są konieczne aby celowo kiero-
wać swoimi decyzjami zawodo-
wymi. Ponadto dobry HR’owiec 
to osoba, która ma nie tylko 
warsztat i wiedzę z obszaru za-
sobów ludzkich. To osoba, która 
potrafi swobodnie funkcjono-
wać z klientem wewnętrznym, 
a także rozumieć równie dobrze 
wskaźniki warunkujące dynamikę 
otoczenia branży, w mikro i ma-
kro skali. Dlatego też praca w HR 
to ciągła nauka płynąca z bizne-
su, jak i trendów gospodarczych, 

AGNIESZKA KUREK, LEARNING LEADER W DELOITTE CENTRAL EUROPE, PRZEDSTA-
WIA KILKA  RAD DLA MŁODYCH HR’OWCÓW. OPOWIADA, CO SKŁONIŁO JĄ DO 
CZŁONKOSTWA W HR INFLUENCERS ORAZ DZIELI SIĘ DOŚWIADCZENIEM PRACY 
W DELOITTE.
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które kształtują wyzwania i dyna-
mikę naszej pracy. 

Co wpłynęło na Pani decyzję 
o członkostwie w HR Influen-

cers? 

Członkostwo w HR Influencers 
to dla mnie przede wszyst-
kim możliwość bezpośredniego 
kontaktu z grupą wspaniałych 
osób o szerokim, profesjonal-
nym doświadczeniu bizneso-
wym i HR’owym. Wymiana wie-
dzy i doświadczeń, trudnych 
tematów i najlepszych praktyk 
jest niezwykle cenną wartością 
naszych spotkań. Konferencje 
HR’owe w takim ujęciu, w jakim 
są w tej chwili organizowane,  
nie zastąpią głębi i jakości relacji, 
jakie tworzymy w HRI poprzez 
współpracę nad najważniejszy-
mi, bieżącymi jak i nadchodzący-
mi wydarzeniami na rynku pracy.  
Influencerzy HR inspirują, edu-
kują i łączą, a przede wszystkim 
komunikują otwarcie swoje reko-
mendacje (np. w postaci ‘white 
papers’ wydawanych kwartalnie). 
Dla mnie  jest to także szansa 
na rozwój, zdobywanie nowych 
doświadczeń, wysłuchanie i po-
znanie różnych podejść i rozwią-
zań problemów z różnych gałęzi 
biznesu. Z drugiej strony mogę 
podzielić się własnym doświad-
czeniem i zaoferować wsparcie 
młodszym kolegom z kręgu HRI 
High Potentials.

Od 4 lat jest Pani związana 
z firmą Deloitte - na czym po-

lega jej specyfika? Jak utrzy-

muje tak wysoką pozycję 
na rynku?

To, za co cenię sobie środowi-
sko Deloitte i co zdecydowa-
nie wyróżnia tę firmę to ludzie, 
kompleksowość pracy i związa-
na z tym różnorodność zadań, 
projektów. Na co dzień spoty-
kam osoby o wysokim poten-
cjale intelektualnym i szerokiej 
wiedzy eksperckiej. To miejsce 
wibruje wręcz, wciąga i inspi-
ruje poznawczo. Projekty nad 
którymi pracujemy dla naszych 
klientów zewnętrznych, jak i we-
wnętrznych, przypominają pra-
cę na studiach. Spotykamy się 
w grupach rozpracowując róż-
norodne tematy, wnosząc swój 
indywidualny wkład i opinie. 
W zależności od potrzeb kon-
sultujemy i korzystamy z wie-
dzy kolegów z innych krajów 
europejskich, amerykańskich,  
czy też azjatyckich i daleko-
wschodnich. Dlatego tak istotna 
jest w Deloitte umiejętność pra-
cy zespołowej – z jednej stro-
ny otwartość na różne punkty 
widzenia na tę samą sprawę 
- z drugiej strony umiejętność 
wypowiadania się i aktywnego 
dzielenia się wiedzą, która mate-
rializuje się pod postacią wyso-
kiej jakości rozwiązań.

Nie uprawiamy „wyścigu szczu-
rów”, wręcz przeciwnie, naszą 
nadrzędną wartością jest współ-
praca, dzielenie się wiedzą eks-
percką i wspieranie się nawza-
jem.

Jak wygląda współpraca ze-

społów w Deloitte? Jakich 
benefitów mogą spodziewać  
się pracownicy? 

Nasze zespoły funkcjonują 
komplementarnie - oczywiście 
z wykluczeniem sytuacji kiedy 
ze względów formalno-praw-
nych nie możemy oferować 
usług jednocześnie np. audy-
torskich i podatkowych. Istotą 
działania i naszego podejścia 
jest sam klient i jego potrzeby. 
Przez potrzeby rozumiemy nie 
tylko rozwiązywanie jego pro-
blemów, czy bieżące wsparcie. 
Nasi klienci otrzymują od nas 
informacje o trendach wynika-
jących z makro i mikro ekono-
micznych uwarunkowań branży, 
w której funkcjonują oraz innych 
wydarzeń gospodarczych, które 
mogą zaważyć na rozwoju pro-
wadzonego przez nich biznesu. 
Każdy lider biznesu (upraszcza-
jąc) szuka przeważnie dwóch ro-
dzajów informacji: potencjalne-
go zwiększenia zysku: czyli okazji 
na rozwój istniejącego biznesu 
(ulepszenia, wprowadzenia no-
wego produktu, nowego klienta) 
oraz uniknięcia zagrożeń bizne-
sowych płynących z zachowań 
konkurencji, sytuacji makro-
-ekonomicznej rynku oraz poli-
tycznej, nowych technologii itd. 
Klient ma do dyspozycji zespoły 
ekspertów, którzy cały czas pod-
noszą swoje kwalifikacje i mają 
dostęp do najnowszej wiedzy. 
Taka możliwość wymiany wie-
dzy przedstawicieli wielu branż 
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na całym świecie (wewnątrz  
i na zewnątrz firmy) i dostępu  
do informacji jest nieocenionym 
benefitem. Takiej wiedzy i możli-
wości rozwoju nie zapewni żad-
na uczelnia.

Nowe technologie w branży 
HR – jakie problemy pojawiają 
się podczas ich wprowadzania 
i dalszego rozwoju? 

Na rynku istnieje z jednej stro-
ny przesyt rożnego typu ofert 
i rozwiązań technologicznych, 
wszelakich start-up’ów goto-
wych zrobić aplikacje mobilną  
za relatywnie niskie kwoty.  
Z drugiej strony są w firmach 
ogromne niezaspokojone po-
trzeby cyfrowego usprawniania 
procesów (nie tylko) HR’owych. 
Wydawałoby się, że to  idealna 
sytuacja. A jednak, nawigowa-
nie przez oferty i zrozumienie 
użyteczności dostępnych na-
rzędzi sprawia wielu HR’owcom 
problem, gdyż każda z firm ma 
już systemy (zarządzające bazą 
danych poufnych) często wyni-
kające z globalnych umów, któ-
re w mniejszym lub większym 
stopniu korespondują z syste-
mami finansowymi. Nowe sys-
temy często współpracują tyl-
ko z częścią danych. Dochodzi  
do tego kwestia poufność da-
nych, firmy nie są zbyt skłon-
ne zezwolić start-up’om (które  
z założenia nie mają szerokiego 
portfolio klientów i ugruntowa-
nej reputacji na rynku) na dostęp 
do swoich danych i pracy nad 

połączeniem systemów, co było-
by konieczne w szytym na miarę 
kompleksowym, cyfrowym roz-
wiązaniu. Zrozumiale jest zatem, 
że ze względu na ewentualne 
ryzyko, zaufanie wobec partne-
ra biznesowego o małym do-
świadczeniu jest ograniczone. 
Po zmianie narzędzia na nowe 
oczekujemy w razie potrzeby 
serwisu i obsługi posprzedażo-
wej, w tym możliwości modyfi-
kacji jego funkcjonalności. Może 
niestety okazać się, że firma, któ-
ra dostarczyła nam rozwiązanie 
za rok, dwa nie będzie już dzia-
łała na rynku lub będzie miała 
zupełnie inny profil biznesowy. 
Ten problem nie jest dostrze-
gany przez małe i średnie firmy, 
które chętniej podejmują współ-
pracę w tym obszarze, ponie-
waż mniejszą wagę przykładają  
do analizy wskaźników, które  
w dużych firmach służą jako na-
rzędzie do podejmowania decy-
zji biznesowych.

Warto zaznaczyć, że małe fir-
my technologiczne mają ten-
dencje do sprzedawania swo-
jego pojedynczego produktu 
lub kilku, a ze względu na brak 
technologicznego i ludzkiego 
zaplecza nie są w stanie zapew-
nić kompleksowego rozwiązania  
dla całej firmy, której potencjalna 
zmiana dotyczy.

Dlatego też stawiani jeste-
śmy przed dylematem pocią-
gającym za sobą potencjalnie 
ogromne nakłady finansowe  

i ludzkie, a jednocześnie zmia-
ny dla użytkowników na każdym 
szczeblu organizacji (od em-
ployee brandingu po tzw. ana-
lizę kwestionariusza satysfakcji 
z pracy po odejściu do innej 
organizacji). Patrząc na sprawę 
z punktu widzenia biznesowe-
go i psychologicznego, nikt nie 
chce podejmować się zmian,  
o ile nie będzie uprawdopodob-
niona i widoczna dla nas wyraź-
na korzyść (najchętniej mierzal-
na wskaźnikiem efektywności, 
który wpływa na zmniejszenia 
kosztów pracy).

Co zatem robić? Wybór mie-
dzy „upgradem” (czyli wdroże-
niem nowej ulepszonej wersji) 
systemu/-ów, który dana firma 
używa, a kompletna zmiana na 
system nowy, ale nieznany nam 
do tej pory, wymaga szczegó-
łowego rozpoznania potencjal-
nych wariantów i rozważanie 
różnorodnych scenariuszy - za-
równo pod względem inwestycji 
finansowych, jak i strategii bizne-
sowej, którą obrała dana spółka. 
Warto tez sięgnąć po pomoc 
firm specjalizujących się w kom-
pleksowej analizie istniejących 
procesów, systemów, organiza-
cji jako takiej i uspójnieniu tako-
wych w celu otrzymania przej-
rzystości i prostszej,  a zarazem 
szybszej ścieżki dostępu do roż-
nych danych – a za tym analiz. 
Takie usługi świadczy również 
Deloitte. 



http://seg.org.pl/pl/kongres-hr-spolek-gieldowych-seg


20WWW.MAGAZYNREKRUTER.PL CEE HR

20     CEE HR O TYM SIĘ MÓWI  |   CEE  REKRUTER  |  WYDARZENIA BRANŻOWE  |   FELIETON

REKRUTACJA I SELEKCJA OCZAMI 
PIOTRA PROKOPOWICZA

Jak znalazł się Pan w branży HR?

W branży HR znalazłem się tro-
chę przez przypadek. Jeszcze 
na studiach, bezpośrednio po 
powrocie ze stypendium w USA, 
dołączyłem do działającej w In-
stytucie Psychologii UJ organizacji   
“The Acting Person Center”. Or-
ganizacja ta, prowadząca wszyst-
kie swoje działania w języku 
angielskim, miała na celu popu-
laryzację unikalnego podejścia 
do zarządzania: pełnej party-
cypacji w zarządzaniu. Zespół 
prowadzony był przez prof. Ry-
szarda Stockiego, postać bardzo 
inspirującą. Udało mu się zebrać 
grupę wyjątkowych ludzi, wielu  
z nich dzisiaj realizuje swoje kariery  
w zarządzaniu, w Polsce i za gra-
nicą. Pod jego wpływem zaczą-
łem zajmować się bliżej kwestiami 
związanymi z naturą pracy, moty-
wacją i kulturą organizacji. Nawet 
się nie obejrzałem, a już rok póź-
niej, razem z prof. Stockim oraz 
kolegą, Grzegorzem Żmudą, na-
pisaliśmy i wydaliśmy nakładem 
wydawnictwa Wolters Kluwer 
książkę pt. “Pełna partycypacja  

w zarządzaniu”. Potem poszło 
już z górki - założona ze współ-
pracownikami firma, kilka książek, 
parę podróży do ośrodków zaj-
mujących się badaniami organi-
zacyjnymi i fascynacja zarządza-
niem opartym na dowodach. 

W Pana książce pt. „Rekrutacja 
i selekcja oparta na dowodach. 
33 zasady skutecznego nabo-

ru pracowników” motywem 
przewodnim jest zagadnienie 
EBHRM (ang. Evidence Based 
Human Resources Manage-

ment). Skąd wzięła się fascy-

nacja tego rodzaju podejściem 
do HR?

Nie wierzę w przeznaczenie,  
ale mam wrażenie, że będąc jed-
nocześnie badaczem i praktykiem 
zajmującym się zarządzaniem 
nie miałem innego wyjścia, jak 
tylko prędzej czy później przy-
jąć persektywę evidence-based,  
jako swoją własną. Przełom  
w moim przypadku nadszedł  
w 2008 roku, tym samym roku, 
w którym na rynku ukazała się 
“Pełna partycypacja w zarządza-
niu”. Pracowałem wtedy w Ko-

penhadze, w europejskiej cen-
trali Great Place to Work Institute, 
byłem odpowiedzialny za wy-
pracowanie metodologii badań 
pozwalającej na porównywanie 
wyników badań między krajami  
w Europie i Ameryce Południowej. 
Mój przełożony polecił mi książ-
kę, wydaną w 2006 “Hard Facts, 
Dangerous Half-Truths, and Total 
Nonsense: Profiting from Eviden-
ce-Based Management”, autor-
stwa Jeffa Pfeffera i Boba Suttona. 
To było jak połknięcie czerwonej 
pigułki w Matrixie. Nie było od-
wrotu. EBHRM to podejmowanie 
decyzji personalnych w oparciu 
o najlepsze dostępne dowody.  
Z jednej strony, można powie-
dzieć, że to nic nowego - prze-
cież każdy menedżer podejmuje 
swoje decyzje w oparciu o jakieś 
dowody. Z drugiej strony, pro-
blemem okazuje się zwykle ich 
jakość i wiarygodność. Zbyt czę-
sto najważniejsze decyzje w fir-
mie związane z zatrudnieniem, 
systemem motywacyjnym lub 
ocenami pracowniczymi podej-
mowane są w oparciu o błędne, 
intuicyjne założenia zarządu, lub 

REKRUTACJA I SELEKCJA OCZAMI PIOTRA PROKO-
POWICZA,  WYKŁADOWCY, TRENERA, KONSUL-
TATNA, AUTORA KSIĄŻKI „REKRUTACJA I SELEKCJA 
OPARTA NA DOWODACH. 33 ZASADY SKUTECZNE-
GO NABORU PRACOWNIKÓW”. W WYWIADZIE POD-
POWIADA NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ W REKRUTACJI 
I JAKIE MOŻNA WPROWADZIĆ W NIEJ UNIKALNE 
ROZWIĄZANIA.
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najnowszą “modę” konsultin-
gową, a nie o krytyczną ocenę 
dostępnej wiedzy naukowej, do-
świadczenia ekspertów, danych 
organizacyjnych i opinii interesa-
riuszy. To fascynujące, że większość  
z nas nigdy nie wsiadłaby do win-
dy zaprojektowanej w oparciu  
o “wiedzę intuicyjną”, natomiast nie 
mamy żadnego problemu, żeby 
tę samą intuicję wykorzystywać 
do podejmowania decyzji o życiu 
ludzkim w organizacjach. Zarzą-
dzanie oparte na dowodach to 
próba zmiany tego stanu rzeczy.

Jakie jest Pana zdanie na temat 
popularności wystandaryzo-

wanych narzędzi rekrutacyj-
nych w Polsce? 

Trudno mi wypowiedzieć się rze-
telnie na ten temat - niestety,  
nie mamy w tym obszarze wia-
rygodnych danych. Na szczę-
ście, już niedługo prowadzić bę-
dziemy analizy w ramach drugiej 
edycji dobrze znanych polskiej 
branży HR badań Bilans Kapita-
łu Ludzkiego. Narzędzia selek-
cyjne i ich popularność to jeden  
z ważnych elementów tych ba-
dań. Póki co, pośrednio, na pod-
stawie własnych doświadczeń 
i rozmów z profesjonalistami 
mogę stwierdzić, że wystanda-
ryzowane techniki oceny kom-
petencji cieszą się stosunkową 
małą popularnością. Cały czas 
pokutuje opinia, że najlepsze de-
cyzje podejmowane są w oparciu  
o intuicyjne i wieloletnie doświad-
czenie rekruterów. Nie poprawia 
tutaj sytuacji fakt, że wiele firm 
zleca swoje procesy do agencji 
rekrutacyjnych, które same, pod 
presją czasu, często zmuszone 

są iść na kompromisy jeśli cho-
dzi o jakość wykorzystywanych 
narzędzi. Jak zmienić tę sytuację 
i zachęcić menedżerów do wyko-
rzystywania trafniejszych narzę-
dzi rekrutacyjnych? Po pierwsze, 
przekonywać o ich skuteczności 
na podstawie nie tylko wiarygod-
nych badań, ale i doświadczeń 
międzynarodowych gigantów, 
takich jak Google, które wprowa-
dzając wystandaryzowane narzę-
dzia znacznie zwiększyły jakość 
swoich decyzji personalnych.  

Po drugie, zachęcać menedżerów, 
aby sami na sobie przetestowa-
li niektóre z tych “bezdusznych” 
narzędzi i zobaczyli, że zarówno 
sam proces badania, jak i inter-
pretacja pozwalają na uzyskanie 
unikalnego wglądu w kompeten-
cje i cechy kandydata.

Dlaczego kandydaci w mię-

dzynarodowych korporacjach  
są wybierani na podstawie za-

gadek rekrutacyjnych?

Sam często zadaje sobie to py-
tanie. Laszlo Bock z Google jest 
tutaj cyniczny i twierdzi, że wy-
tłumaczenie jest bardzo proste 

- rekruterzy czują się wtedy po 
prostu mądrzejsi od kandydata. 
Dla mnie jednak sprawa jest nieco 
bardziej skomplikowana. Zagadki 
rekrutacyjne stanowią pewnego 
rodzaju testy projekcyjne, po-
zwalające wyczytać u kandydata 
szeroki zakres cech na podstawie 
odpowiedzi na proste, choć nie-
szablonowe pytanie. Budują tym 
samym prestiż rekrutera, który 
stosuje zagadki rekrutacyjne ni-
czym swoje osobiste, magiczne 
zaklęcia, na podstawie których 
jest w stanie ocenić szereg kom-
petencji i postaw kandydata. 
Niestety, podobnie jak w przy-
padku testów projekcyjnych, ja-
kość i trafność podejmowanych  
na podstawie zagadek rekruta-
cyjnych decyzji pozostawia wiele  
do życzenia.

Jakich rad udzieliłby Pan oso-

bom rekrutującym, żeby stali się 
bardziej rzetelni w swojej pracy?

Jest jedna, prosta rada: standary-
zuj. Wszystko. Wywiady, analizę 
CV czy interpretację listów mo-
tywacyjnych. Dodaj jasne klucze 
interpretacyjne do odpowiedzi 
w ramach rozmowy kwalifikacyj-
nej i nadaj im wartości liczbo-
we. Stwórz formularz aplikacyj-
ny z prostymi regułami przejścia 
i punktacją. Decyzje podejmuj 
na podstawie kalkulacji ostatecz-
nego wyniku kandydata - nawet, 
jeśli jest to prosta suma, decyzja 
będzie lepsza, niż jeśli podej-
miesz ją w oparciu o przeczucie. 
Badania i doświadczenia wielu 
firm są zgodne - standaryzacja 
jest w stanie zwiększyć prawie 
dwukrotnie trafność decyzji selek-
cyjnych w organizacjach.
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Co według Pana w najwięk-

szym stopniu złożyło się  
na wygraną Randstad?

Nagrody w ramach konkursu 
Outsourcing Stars przyznawane 
są w oparciu o obiektywne kryte-
ria, którymi w przypadku rekru-
tacji stałych były: liczba obsługi-
wanych klientów, łączna liczba 
zatrudnionych kandydatów oraz 
największa liczba projektów re-
krutacyjnych zrealizowanych  
dla jednej organizacji. Rekrutacje 
stałe w Randstad to istotny ob-
szar naszej działalności: w 2016 
r. z sukcesem wsparliśmy rozwój 
ponad 2000 karier specjalistów 
i menadżerów. Cieszymy się, 
gdy nasza codzienna praca jest 
doceniana poprzez wyróżnienia 
w konkursach takich jak Outso-

urcing Stars w 2017 r. czy CEE 
Shared Services & Outsourcing 
Awards w 2016 r.

Jakie eventy branżowe i poza 
branżowe są dla Randstad 
najważniejsze w tym roku?

W pierwszej kolejności uwagę 
koncentrujemy na wydarzeniach 
autorskich, w tym najważniejszej 
dla nas Gali Randstad Award, 
w trakcie której spotkamy się 
z gośćmi z ponad 300 firm.  
We wrześniu w Warszawie po-
nownie odbędzie się konferencja 
HR Tech Tank, której partnerem 
jest Randstad Innovation Fund. 
Ważne i szeroko komentowane 
będą także wydarzenia organi-
zowane w branży SSC/BPO, czyli 
konferencja ABSL w Katowicach, 
konferencja Aspire w Krakowie 

oraz cykl spotkań w ramach  
The BSS Tour, organizowany 
przez ProProgressio. Ponad-
to wysoko cenimy wydarzenia, 
które będziemy organizować 
wspólnie z władzami miast. 
Wśród wydarzeń skierowanych 
bezpośrednio do branży rekru-
tacyjnej, cenna jest dla nas moż-
liwość spotkania się z kolegami 
z branży w trakcie Wieczoru Re-
krutera.

Mógłby Pan nam przybliżyć 
tematykę Engineering Chal-
lenge?

Engineering Challenge jest inter-
netowym konkursem skierowa-
nym do inżynierów, którzy mają 
okazję zmierzyć się z pytania-
mi i zadaniami przygotowany-
mi przez uznanych ekspertów 

RANDSTAD ZWYCIĘZCĄ 
OUTSOURCING STARS 
2017 W KATEGORII  
HR/ REKRUTACJA

RANDSTAD ZWYCIĘZCĄ OUTSOURCING STARS 2017 W KATEGORII HR/ REKRUTA-
CJA. MICHAŁ TARNOWSKI, REGIONAL MANAGER W RANDSTAD PROFESSIONALS, 
PRZEDSTAWIA RECEPTĘ NA OWY SUKCES. OPOWIADA, CZYM JEST „ENGINEERING 
CHALLANGE”, O PRZEPROWADZANYCH RAPORTACH I PRZYCZYNACH NISKIEJ MO-
BILNOŚCI PRAOWNIKÓW.
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pracujących dla jednego z naj-
lepszych zespołów Formuły 1  
– Williams Racing Team. W zma-
ganiach biorą udział inżyniero-
wie z całego świata i po pierw-
szych dwóch etapach wiemy już, 
że polscy specjaliści są na czele, 
jeśli chodzi o liczbę popraw-
nych odpowiedzi i szybkość ich 
udzielania. W poszczególnych 
etapach zwycięzcy mogą zdo-
być wyjątkowe gadżety i odzież 
z kolekcji Williams Racing Team, 
a także zasiąść na widowni 
podczas zawodów Formuły 1 
w Austrii. Finalista, który uzyska 
najlepsze wyniki we wszystkich 
etapach konkursu, będzie miał 
okazję spotkać się z zespołem 
inżynierów Williams Racing Team 
w fabryce Williamsa w Wielkiej 
Brytanii.

Jaka jest specyfika linii biz-

nesowej Randstad Professio-

nals?

W Randstad Professionals zaj-
mujemy się rekrutacjami na 
stanowiska specjalistyczne oraz 
menadżerskie w czterech spe-
cjalizacjach: finanse, inżynieria, IT 
oraz SSC/BPO. Prowadzimy rów-
nież badania rynku pracy oraz 
analizy wynagrodzeń, a także 
wspieramy nowych inwestorów 
w wyborze najlepszego miejsca 
do ulokowania ich nowej działal-
ności biznesowej.

Skąd narodził się pomysł na 
współpracę z Deloitte i jak 
ona wygląda?

Z uwagi na specyfikę naszej 

działalności współpracujemy 
z firmami konsultingowymi na 
co dzień. Realizacja wspólnego 
przedsięwzięcia z Deloitte, ja-
kim była polska edycja raportu 
Human Capital Trends, wynikała 
z chęci połączenia naszych sił  
i znaczącego wzmocnienia po-
zycji tej publikacji w Polsce. 
Human Capital Trends jest ba-
daniem globalnym, szeroko ko-
mentowanym i od lat wyznacza-
jącym trendy w branży HR. Jego 
dotychczasowa rozpoznawal-
ność w Polsce nie była zadowa-
lająca, jednak w tym roku udało 
nam się to zmienić. W polskim 
badaniu wzięło udział blisko 200 
firm, a wyniki raportu są bardzo 
interesujące oraz inspirujące. 
Wskazują obszary, które orga-
nizacje w naszym kraju powinny 
wzmocnić, jeśli chciałyby nadro-
bić dystans dzielący je od pozio-
mu ogólnoświatowego.  

W jaki sposób powstają rapor-
ty sporządzone przez Rand-

stad wraz z innymi firmami?

Skala naszej działalności  
(m.in. ponad 1 mln kandyda-
tów w bazie oraz prawie 80 000 
osób zatrudnionych za pośred-
nictwem Randstad w 2017 r.) 
sprawia, iż mamy dostęp do 
ogromnej liczby danych o rynku 
pracy. Pozostaje je opracować  
i opublikować, w czym specjali-
zuje się Instytut Badawczy Rand-
stad. Współpraca z partnerami 
pozwala nam wzajemnie inspi-
rować się i wyciągać właściwe 
wnioski z posiadanych danych, 

ułatwia także nam oraz naszym 
partnerom dotarcie do nowych 
grup odbiorców.

Jak podaje sondaż „Monitor 
Rynku Pracy” wskaźnik rota-

cji w Polsce od 2 lat utrzymu-

je się na poziomie 24%,  Co 
może być przyczyną niskiej 
mobilności pracowników?

Na niską mobilność pracow-
ników wpływ ma wiele czynni-
ków, często już na etapie kształ-
cenia. Programy nauczania  
nie uwzględniają realnych po-
trzeb przedsiębiorstw, a szkoły 
nie przygotowują pracowników 
otwartych na przebranżowienie. 
Na sytuację pracownika wpływ 
ma także wciąż niewielkie nakła-
dy na dokształcanie w firmach. 
Przedsiębiorcy postrzegają ta-
kie działania jako koszt. Nato-
miast pracownicy mają przez 
to ograniczone możliwości roz-
woju i odpowiadania na zapo-
trzebowanie pracodawców. Jeśli 
zaś chodzi o zmianę lokalizacji 
miejsca pracy, barierą są głów-
nie koszty związanie z przepro-
wadzką, a przede wszystkim wy-
sokie ceny wynajmu mieszkania. 
Pracodawcy coraz częściej stara-
ją się minimalizować ten czynnik, 
oferując dofinansowanie z tytułu 
przenosin, ale nadal to grono 
przedsiębiorców nie jest liczne. 
W przypadku zmiany miejsca 
pracy w obrębie regionu, sytu-
ację komplikuje niedostatecznie 
jeszcze rozwinięta infrastruktura, 
która nie pozwala na pokonywa-
nie szybko drogi do pracy.
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Jak doprowadziła Pana 
ścieżka kariery do pracy ze  
start-upami? 

Od prawie dwudziestu lat je-
stem przedsiębiorcą, sam za-
łożyłem już kilka firm. Praco-
wałem głównie z korporacjami 
w USA i Europie, wspierając je 
w rozwoju innowacji. Żyjemy 
w ciekawych czasach, w których 
zmiany technologiczne przy-
spieszają, a wielkie firmy mogą 
szybko przestać istnieć, jeśli 
przegapią moment na zmia-
nę modelu biznesu. Większość 
moich klientów wie, że musi 
myśleć bardziej jak start-upy  
i wciąż projektować swój biz-

nes od nowa. Każdy, kto pró-
bował to robić wie, jak trudno 
jest tworzyć nowe biznesy w 
dużych organizacjach - podej-
mować ryzyko, eksperymen-
tować. Chcąc pomóc naszym 
korporacjom szybciej wpro-
wadzać na rynek innowacje, 
zdecydowaliśmy się wykorzystać 
potencjał tysięcy młodych firm, 
które stworzyły już unikalne pro-
dukty i technologie, ale brakuje  
im skali i dostępu do klientów.  
I tak powstał pomysł na firmę, 
która łączy korporacje i start-upy. 

Czy może Pan coś więcej po-

wiedzieć o Executive Startup 
Search?

Działamy podobnie do agen-
cji headhunterskich, przy czym 
szukamy nie ludzi, a firm, któ-
re mogą odpowiedzieć na po-
trzeby korporacji. Definiuje-
my profil idealnego partnera, 
analizujemy europejski eko-
system startupów w poszuki-
waniu rozwiązań i wspieramy 
firmę w wyborze rozwiązań  
do pilotażowych wdrożeń. 
Oczywiście zdajemy sobie 
sprawę, że samo znalezie-
nie właściwego partnera to 
nie wszystko. Ważne jest tak-
że wypracowanie właściwego 
modelu współpracy. Istnieje 
wiele możliwości: można ku-
pić rozwiązanie oferowane 

WYWIAD Z TOMASZEM RUDOLFEM, WSPÓŁTWÓRCĄ 
THE HEART, EUROPEJSKIEGO CENTRUM WSPÓŁPRA-
CY KORPORACJI I START-UPÓW. POLSKIM AUTO-
RYTETEM W OBSZARZE INNOWACJI MODELI BIZ-
NESOWYCH I ZWIĘKSZANIA PRZYCHODÓW FIRM.   
OD KILKUNASTU LAT BUDUJE WŁASNE FIRMY I PO-
MAGA W ROZWOJU KORPORACJOM I START-UPOM.

KREATYWNA 
WSPÓŁPRACA  
ZE START-UPAMI
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przez start-up, być partnerem  
lub zainwestować w firmę.

The Heart Warsaw jest plat-
formą łączącą korporacje  
ze start-upami. Czy widocz-

ne są już efekty niedawno 
powstałej inicjatywy?

W przestrzeni The Heart War-
saw, którą stworzyliśmy wspól-
nie z firmami Mastercard 
i Ghelamco na 38. piętrze wie-
żowca Warsaw Spire, spotyka-
ją się trzy światy - korporacje, 
inwestorzy i gotowe do mię-
dzynarodowej ekspansji spółki 
z regionu. Działa tu też nasz 
Corporate Club, którego ce-
lem jest wymiana doświadczeń 
liderów odpowiedzialnych za 
cyfrową transformację biznesu 
w dużych firmach i pokazanie  
im możliwości, jakie oferują 
młode spółki technologiczne. 
W projekt zaangażowały się 
już m.in. takie przedsiębior-
stwa jak BGŻ BNP Paribas, Or-
bis, ING Bank Śląski, Microsoft, 
EY, PKO Bank Polski czy PZU. 
Widzimy już też efekty tej pra-
cy - ostatnio PKO Bank Polski 
ogłosił zakup spółki Zencard, 
którą poznał na naszym Cor-
porate Demo Day. Wiele firm 
pozyskało tu korporacyjnych 
klientów i partnerów.

Jak wygląda współpraca kor-
poracji ze start-upami? Z jaki-
mi problemami muszą najczę-

ściej mierzyć się obie strony?

Jest wiele modeli, w których 
start-up’y i korporacje mogą 
współdziałać. Korporacja może 
klientem, partnerem lub inwe-
storem. Najczęstsze problemy, 
na które narzekają start-up’y  
to trudności w identyfikacji właściwej 
osoby po stronie korporacji i długi 
czas potrzebny na podjęcie decy-
zji i podpisanie umowy. Z drugiej 
strony, menedżerowie narzekają  
na to, że przedsiębiorcy nie po-
trafią jasno pokazać korzyści  
ze współpracy, koncentru-
jąc się na swoim produkcie 
czy technologii. Staramy się 
być tłumaczem między jedną,  
a drugą stroną. Pomagamy 
też przygotować obie strony  
do współpracy.

Co wyróżnia The Heart War-
saw od innych inicjatyw 
start-upowych?

The Heart Warsaw jest przede 
wszystkim centrum współ-
tworzonym przez korporacje  
i to priorytety dużych firm na-
dają charakter naszej działal-
ności. Wsparcie udzielane kor-
poracjom jest kompleksowe 
- od przygotowania organizacji 
do współpracy ze start-upami, 
przez dedykowany scouting, 
aż po pilotażowe wdrożenia. 
Jednocześnie centrum uzu-
pełnia europejski ekosystem 
inkubatorów i akceleratorów, 
wspierając dojrzałe już̇ start-
-upy (tzw.  scale-upy) na kolej-

nych etapach rozwoju. The He-
art buduje w ten sposób grupę̨ 
firm dążących do szybkiej mię-
dzynarodowej ekspansji. 

Z jakich źródeł korzystają 
start-upy w celu poszukiwa-

nia pracowników? 

Źródła są pewnie podobne, 
choć na pewno na począt-
ku procesy związane z zarzą-
dzaniem ludźmi są w małych 
firmach nieuporządkowane  
i przypadkowe. Pozyskiwanie 
ludzi odbywa się głównie przez 
nieformalne sieci znajomych  
i branżowe wydarzenia. Start-
- upy mają na pewno do zaofe-
rowania coś, co trudno jest dać 
korporacjom - poczucie wpły-
wu i budowania czegoś nowe-
go, w niewielkim, nastawionym 
na sukces zespole. Dlatego co-
raz częściej doświadczeni me-
nedżerowie opuszczają firmy 
- nawet tak podziwiane za swą 
innowacyjność, jak Google, 
żeby zakładać własne biznesy.
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SNAPCHAT – BUDOWANIE  
WIZERUNKU PRACODAWCY

Snapchat istnieje już prawie 6 
lat i na koniec 2016 roku miał 
ponad 150 milionów użytkow-
ników1. Ta liczba stale rośnie, co 
oczywiście bardzo cieszy inwe-
storów i reklamodawców. Dla 
porównania: Facebook po 6 la-
tach swojej działalności zbliżał 
się do liczby 1,5 miliarda zare-
jestrowanych kont. Pamiętajmy 
jednak, że Snapchat wszedł na 
rynek w dość trudnym momen-
cie. Był to czas gdy największe 
platformy społecznościowe były 
już bardzo rozwinięte i pozyska-
ły znaczną część użytkowników. 
Niemniej jednak Snap ciągle ro-
śnie, konkurując z największymi 
gigantami jak Twitter i Instagram. 
Pojawiły się nawet plotki, że po 
tym jak Snapchat wszedł na gieł-
dę, chce wykupić tego pierwsze-
go. Jednak ciągle nie jest mu ła-
two. Jego główne funkcje zostały 
zaimplementowane zarówno 
przez Facebook Messengera, jak 
i Instagrama. W obu przypad-
kach do złudzenia przypomina-
ją te z pierwowzoru – posiadają 
funkcję rozpoznawania twarzy i 

zamieniania jej w króliczka, zom-
bie lub superbohatera; dodawa-
nia filtrów i efektów oraz, co naj-
ważniejsze, geofiltrów. Niedawno 
Instagram uruchomił również do-
datkową funkcję i idąc za wzorem 
Facebooka, można na nim pu-
blikować relacje wideo na żywo. 
To też jasny sygnał, że Snapchat 
strzelił w dziesiątkę i najwięksi 
gracze poczuli zagrożenie. Dziś 
Mark Zuckerberg kładzie duży 
nacisk na to, aby wdrażać funk-
cję Messenger Day w regionach, 
gdzie Snapchat nie jest jeszcze 
dostępny.  

Jak wygląda Snapchat z perspek-
tywy starszego użytkownika? 
Mając po raz pierwszy dostęp 
do tej aplikacji sam czułem się 
jakbym co najmniej dał pobawić 
się Facebookiem swojej babci.  
I tak też odbierała Snapa więk-
szość moich rówieśników (30+), 
a przecież mieścimy się w gru-
pie millenialsów, czyli najwięk-
szej grupie użytkowników Snapa. 
Przez większość czasu czułem, 
że nadaję do pustki, moje udo-
stępnione materiały trafiały jedy-

nie do kilku osób dziennie i nikt 
nie był nimi zainteresowany. 
Większość znajomych nie dała 
się namówić na założenie konta, 
a Ci którzy się zdecydowali, znie-
chęcili się po kilku dniach. 

Co w takim razie sprawia, 
że Snapchat tak dobrze się rozwi-
ja i ciągle zdobywa reklamodaw-
ców oraz inwestorów? Głównym 
powodem są jego użytkownicy. 
Ze Snapchata korzystają głów-
nie millenialsi (25-34 lat) i poko-
lenie „Z” (poniżej 25 lat). To wła-
śnie te dwie grupy użytkowników 
przyrastają Snapchatowi najbar-
dziej – pokolenie „Z” nawet dwu-
krotnie szybciej! Dzięki temu jest 
atrakcyjnym narzędziem dla re-
klamodawców.

Jeśli chcesz komunikować bądź 
rekrutować w grupie 25-34 lata, 
to Snapchat może być dla Ciebie 
bardzo dobrym wyborem. Na-
leży pamiętać jednak o tym, że 
komunikacja na Snapie różni się 
od tej, jaką prowadzi się na Face-
booku, Instagramie czy LinkedI-
nie. Aby osiągnąć sukces na Sna-

WIĘKSZOŚĆ MARKETINGOWCÓW KOJARZY APLIKACJĘ SNAPCHAT, POTRAFI POŁĄCZYĆ JĄ  
Z CHARAKTERYSTYCZNYM DUSZKIEM. ALE CZY NA PEWNO WIEMY O NIM TYLE, ŻE MOŻEMY 
GO WYKORZYSTAĆ DO DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH LUB HR’OWYCH W NASZYCH FIRMACH? 
DLA KOGO TAK NAPRAWDĘ JEST TO MEDIUM SPOŁECZNOŚCIOWE I JAK JE WYKORZYSTAĆ DO 
PROMOCJI NASZEJ MARKI? 
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pie, trzeba bardzo dobrze znać 
swoją grupę docelową, umieć 
stworzyć dla niej content, który 
będzie częścią komunikacji, którą 
ta grupa sama tworzy.

Chcąc zarekomendować swój 
produkt lub usługę, musimy 
wiedzieć w jakim kontekście w 
odniesieniu do grupy millenial-
sów najlepiej się ona sprawdza. 
Warto również pamiętać o tym,  
aby dać im coś wyjątkowego, 
czego nie znajdą w innych serwi-
sach społecznościowych, np. po-
kazać firmę „od kuchni” albo ku-
lisy produkcji jakiegoś produktu.

Jak zatem zastosować Snapchat 
do celów rekrutacji i czy to w ogó-
le jest wykonalne? W zasadzie, 
można powiedzieć, że Snapchat 
to ogromna kopalnia pracowni-
ków, ponieważ jego największa 
grupa to osoby rozpoczynające 
swoją karierę zawodową lub bę-
dące już na rynku pracy kilka lat, 
a więc mające pewne doświad-
czenie. Oczywiście są branże, 
dla których rekrutacja poprzez 
Snapchata będzie bardziej na-
turalna niż dla innych. Ale o tym 
później.

Najpierw zastanówmy się, dla-
czego bardziej opłaca nam się 
patrzeć w stronę Snapchata niż 
w stronę innych mediów społecz-
nościowych? W innych kanałach 
medialnych firm jest zatrzęsienie. 
Dzięki temu koszty poniesione 
na przygotowanie materiału, 
zaplanowanie kampanii, która 
dotrze do odpowiedniej liczby 
osób, często nie są współmierne 

z efektami. Na Snapie jest inaczej. 
Nie powinniśmy przejmować się 
jakością wykonania materiału, 
inwestować dużych pieniędzy 
na przygotowanie profesjonalne-
go wideo, ponieważ i tak mate-
riał będzie na Snapie 24 godziny. 
Lepiej więc skupić się na tym, aby 
zrobić coś w stylu swoich odbior-
ców, pokazać im, że to część ich 
stylu życia oraz zachęcić ich do 
interakcji. Im prościej, tym lepiej 
– autentyczność i kreatywność 

na pewno zostaną zauważone.

Do jakich grup najlepiej dotrzeć 
za pośrednictwem Snapcha-
ta? Na pewno pracownicy IT  
oraz pracownicy firm związa-
nych z branżą technologiczną 
mają tu największy potencjał. Siłą 
rzeczy, agencje marketingowe 
również mogą odnieść sukces  
– chociaż w tej branży przyję-
ło się, że pracowników szuka się 
tam, gdzie się ich akurat potrze-
buje. Czyli jeśli agencja będzie 
potrzebowała „Social Media Nin-
ja” od Snapchata, to na pewno 
nie będzie szukała go na Face-
booku czy Twitterze.

Do celów HRowych należy też 
pamiętać, aby głównym przeka-
zem kanału było kreowanie wi-
zerunku firmy, jako pracodawcy. 
W USA popularny jest model, 
w którym firmy prezentują się 
na Snapchacie w taki sposób, że 
pracownicy sami wysyłają do nich 
snapy „Hire me!”. Jednym z częst-
szych i zarazem bardziej znanych 
przykładów jest kampania firmy 
DDB_Oslo. Firma zaprosiła stu-
dentów do wyrażenia swojego 
pomysłu na kampanię w ciągu 
10 sekund – czyli w czasie, jaki da-
wał Snapchat na nagranie wideo. 
Kampania osiągnęła ogromny 
zasięg i oprócz samego złowie-
nia wielu talentów, firma osiągnę-
ła też duży sukces wizerunkowy.

Podsumowując: aby wiedzieć  
czy Snapachat dobrze sprawdzi 
się w twojej firmie, jako narzędzie 
rekrutacyjne musisz odpowie-
dzieć sobie na najbardziej pod-
stawowe pytania. Po pierwsze 
– czy są tam osoby, które mo-
głyby być twoimi pracownikami?  
Po drugie – czy ten rodzaj 
przekazu dotrze do nich i ich  
zainteresuje? Jeśli tak,  
to  Snapchat z pewnością po-
każe Twoją firmę, jako innowa-
cyjną i myślącą nieszablonowo.  
Pamiętaj też o tym, że dziś po-
dział na online i offline już nie ist-
nieje. Dlatego to, co pokazujemy 
w sieci, a także na Snapie musi iść 
w parze z tym, jaka firma jest na 
co dzień i co się w niej dzieje – au-
tentyczność przede wszystkim.
Wojciech Starowicz, założyciel i współ-
twórca agencji interaktywnej Farma Pro-
jektów Interactive


