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Zarówno w Polsce jak i w Europie
Środkowo-Wschodniej więszkość
społeczeństwa
jest
mocno
związana z tradycją Świąt Bożego
Narodzenia, podczas których
przy wspólnym stole zasiadają z
bliskimi i składają sobie życzenia.
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Koledzy z pracy to osoby, z
którymi spędzamy dużą cześć
naszego czasu. Szczególnie w grudniu, który jest
miesiącem firmowych wigilii i imprez świątecznych,
mamy szansę na poznanie się od innej strony. W tym
magicznym okresie Redakcja magazynu Rekruter
życzy Państwu nie tylko wymarzonych prezentów, ale
także poczucia, że ten rok był wartościowy i będziecie
mieli dużo powodów żeby to uczcić.
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W świątecznym wydaniu Rekrutera, porozmawialiśmy
z Edytą Gradkowską o nowościach branżowych od
IKEA Retail. Przyjrzeliśmy się również zespołowi
rekrutacyjnemu mBanku, który ma jedne z najbardziej
innowacyjnych pomysłów
w Polsce; Natalii
Bogdan, Businesswoman roku oraz NES Global
Talent, międzynarodowej firmie rekrutacyjnej, która
stosunkowo niedawno pojawiła się na polskim
rynku. Ponadto, Artur Skiba i Michał Młynarczyk,
liderzy branży rekrutacyjnej w Polsce, opowiedzieli
nam jak wyglądają ich codziennie zmagania w pracy,
a Tomass Barilo z WorkingDay daje nam wgląd
do rynku Startupów i polityki ekonomicznej
w dynamicznie rozwiającej się Łotwie.
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Czy 2018 rok przyniesie zmiany, które znacząco na
nas wpłyną? Czy powinniśmy się przygotować na
1 stycznia z podobnym podejściem jak rok temu?
Prawdopodobnie “zmiana” nie jest już najlepszym
określeniem, tego, co nas czeka. Lepszym mogłoby
być “obserwacja globalnych trendów”. Wraz ze
wzrostem znaczenia kryptowalut I digitalizacji branży
HR, obserwacja rynku np. w San Fransico i Singapurze
może dać do myślenia i zainspirować Wasze zespoły
w przyszłym roku…
Tak czy inaczej 2018, będzie wymagać kontynuacji
dobrej zespołowej współpracy w firmach i polegania
na tych, którzy pomogą nam przejść przez wyzwania.
Weźcie głeboki oddech i naładujcie swoje baterie,
ponieważ przyszły rok na pewno nie będzie łatwą
przejżdżką. Magazyn Rekruter z pewnością będzie
z Wami na bieżąco wraz z informacjami z rynku,
tak jak już to robimy od 2010 roku.
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Nieszablonowe podejście do
rekrutacji w IKEA
Szwedzka firma postanowiła zmienić oblicze
standardowego rekrutowania w Polsce. Nowoczesna
metoda, nakierowana na kandydata i jego potrzeby
– tak można w skrócie określić Twoje Studio Pracy
IKEA. Edyta Gradkowska, Manager Studia, opowiada
Rekruterowi między innymi o funkcjonowaniu
Twojego Studia Pracy oraz rekrutacji w IKEA.

Dlaczego zdecydowała się Pani na pracę
w roli HR Managera w IKEA?

Na czym polega specyfika rekrutacji w
IKEA?

Zawsze lubiłam robić zakupy w IKEA i czułam się tam
wyjątkowo, więc kiedy dowiedziałam się o rekrutacji,
zaaplikowałam tradycyjnie, wysyłając swoje CV.
Zakładałam, że taką atmosferę mogą tworzyć tylko
wyjątkowi ludzie. I nie pomyliłam się - w wizji IKEA
zawarta jest idea tworzenia lepszego życia dla wielu,
w tym dla naszych pracowników. Dlatego chcemy
być wspaniałym miejscem pracy. To pracownicy
rozwijają biznes, wprowadzają wartości IKEA w życie,
współtworząc naszą wyjątkową kulturę. To wspaniałe
być jej częścią.

Kontynuując realizację naszej wizji chcemy,
by również nasi przyszli pracownicy (kandydaci)
mogli doświadczyć naszego podejścia, zanim jeszcze
rozpoczną u nas pracę. Zależy nam, by podobnie
jak klienci, mogli wybrać sposób, w jaki nas „poznają”
i świadomie podejmowali decyzje na temat przyszłego
miejsca pracy. Traktujemy każdego kandydata jako
partnera, który ma wpływ na proces rekrutacyjny, dając
mu możliwości wyboru np. formy zaprezentowania
siebie czy poznawania IKEA. Rekrutujemy ludzi,
a nie CV, dlatego u nas kandydaci mogą aplikować
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w sposób zindywidualizowany, zgodny z ich talentami,
wybierając format, który najbardziej im odpowiada
(m.in.. tradycyjne CV, dokument tekstowy, film,
prezentację czy link do własnej strony internetowej).

W ubiegłym miesiącu miała miejsce
premiera Twojego Studia Pracy IKEAskąd pojawił się pomysł na taki projekt i
jak jest jego główny cel?
Twoje Studio Pracy to fizyczny wymiar naszego
innowacyjnego podejścia do rekrutacji opartego o ideę
personalizacji, w którym kandydaci mogą swobodnie
zaprezentować siebie i swoje talenty. Za jego
sprawą rekrutacja staje się bardziej wartościowym
i otwartym procesem, a także pozwala na lepsze
poznanie potencjalnego miejsca pracy. Kandydat ma
możliwość dowiedzieć się, jakim pracodawcą jest
IKEA i poznać naszą kulturę pracy, zanim dołączy do
zespołu. Co więcej, kandydaci mogą współtworzyć
proces rekrutacyjny, dzięki czemu jest on unikalny. W
oparciu o otrzymane informacje zwrotne, wdrażamy
i testujemy nowe narzędzia, kanały i sposoby
komunikacji. Postawiliśmy na nowoczesność
i szwedzkość, co można poczuć już na samym

progu Studia oraz doświadczyć wartości IKEA:
otwartości, prostoty, poczucia wspólnoty. Zaczynamy
od serdecznego powitania i kawy lub herbaty
w przestrzeni FIKA. Następnie przechodzimy
do bliższego poznania IKEA, poprzez pięć
interaktywnych domków z materiałami dotyczącymi
najważniejszych obszarów IKEA: Klient jest
najważniejszy, Urządzanie wnętrz na sposób IKEA,
Dom przyjazny dla planety, Kultura i wartości IKEA,
Talenty w IKEA. Studio wyposażone jest także
w kino, gdzie wyświetlane są filmy związane z marką.
Można także skorzystać z wirtualnej wycieczki
z użyciem technologii VR (virtual reality)
lub przymierzyć służbowe stroje przed lustrem.

Pierwszy oddział został otwarty
Polsce. Czemu to zawdzięczamy?

w

Obecnie, jako klienci mamy szeroki wybór produktów
i usług, korzystamy ze spersonalizowanych rozwiązań
i ofert, wspieranych przez wielokanałowość
komunikacji, w tym social media. To wszystko
pozwala nam podejmować bardziej świadome
decyzje, w tym wypadku zakupowe. Jednocześnie
dostrzegamy, że dzisiejsze procesy rekrutacyjne
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wciąż nie są zindywidualizowane, często opierają się
na ściśle określonych schematach, a sama rekrutacja
nie kojarzy się z przyjemnym doświadczeniem.
W IKEA chcemy to zmienić i w Polsce zaczęliśmy
już działać, a naszym doświadczeniem podzielimy
się z zainteresowanymi krajami.

Jaki Pani zdaniem wpływ na rekrutację
może mieć ten projekt?
Potrzeby ludzi zmieniają się. Wyniki badań,
przeprowadzonych na zlecenie IKEA, pokazują, że
najważniejsze oczekiwania dot. procesu rekrutacji
to partnerska relacja z osobą rekrutującą, bycie
wysłuchanym z uwagą i skupieniem podczas
rozmowy oraz przekazanie informacji zwrotnej
o wyniku procesu rekrutacji przez osobę, która
ją prowadziła. Ponadto, obserwujemy rosnące
oczekiwania kandydatów związane z autentycznością
i transparentnością pracodawców. Mamy nadzieję,
że nasze działania zainspirują również innych
pracodawców do przeprowadzania podobnych
zmian.

Jak w IKEA pracownicy obchodzą Święta
Bożego Narodzenia?
Zwyczajowo, na tydzień przed Wigilią zapraszamy
naszych pracowników na Śniadanie Świąteczne,
które jest organizowane i przygotowywane przez
pracowników Restauracji IKEA Dzięki temu,
mamy okazję wspólnie usiąść przy stole i zatrzymać
się choć na chwilę – okres przedświąteczny
to dla nas bardzo pracowity czas, kiedy skupiamy
się na pomaganiu klientom w przygotowaniu
ich domów na nadchodzące święta.

Edyta Gradkowska
Manager Studia
Twoje Studio Pracy
IKEA Retail Sp. z o.o.
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Rynek pracy i
pracownika w
bankowości
Mirosław
Antonowicz,
Kierujący
Wydziałem Rekrutacji i Procesów
Pracowniczych
w
mBanku
w rozmowie z Rekruterem
opowiada o zmianach na rynku
w bankowości, rekrutacji w
swojej branży oraz ocenia rynku

Wizerunek mBanku jako pracodawcy
jest
bardzo
dobrze
postrzegany.
Jak zbudować taką markę na rynku?
Postrzeganie mBanku jako dobrego pracodawcy ma
swoje przyczyny w kilku obszarach. Po pierwsze,
głównym nośnikiem opinii o pracodawcy są
pracownicy. Staramy się aby ich doświadczenie
pracy u nas było jak najlepsze. To codzienny
wysiłek kadry menedżerskiej oraz naszego działu
HR. Regularnie monitorujemy zaangażowanie i
satysfakcję naszych ludzi, identyfikujemy obszary,
które wymagają uwagi i sukcesywnie je poprawiamy.
Po drugie, na rynku bankowym, który przechodzi
obecnie wiele zmian, jesteśmy postrzegani jako
stabilna, ale też nowoczesna instytucja. Metodycznie
pozyskujemy nowych klientów, rozwijamy produkty,
jesteśmy doceniani na rynku polskim i zagranicą.
W wielu bankach miały lub właśnie mają miejsce
fuzje, przejęcia i masowe zwolnienia, co nie wpływa
pozytywnie na postrzeganie ich w oczach kandydatów.
Nas to nie dotyczy. Inną przyczyną pozytywnego
wizerunku mBanku jest silna marka konsumencka
oraz dobra oferta dla klientów. Wielu kandydatów
zgłasza się do nas bo doceniają nasze produkty i
usługi, widzą innowacje i koncentrację na jakości,
są zadowolonymi klientami. Ta zależność tłumaczy
dlaczego w niektórych rankingach pracodawców w
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Polsce na szczycie listy są takie firmy jak Apple czy
Facebook, które przecież swoje centrale mają poza
naszym krajem. Last but not least – nasze działania
employer brandingowe. Konsekwentnie komunikujemy
naszą propozycję wartości dla pracownika (EVP):
jak pracodawca budujemy know-how, nakręcamy do
działania, dajemy więcej możliwości.

Mbank to firma znana , ze współpracy
z Millenialsami – jak to oceniacie i w jaki
sposób to wykorzystujecie?
Jeżeli przyjmiemy że Millennialsi to ludzie urodzeni
między 1980 a 1995 rokiem to moglibyśmy ocenić, że
ponad połowa pracowników Grupy mBanku to właśnie
Generacja Y. Jestem daleki od szufladkowania ludzi w
oparciu o metrykę, jednak pewne ogólne obserwacje
dotyczące zachowań, podejścia do pracy, stylu życia
można poczynić. Staramy się te zjawiska śledzić
i dostosowywać choćby sposób komunikacji czy
źródła pozyskiwania kandydatów. Przykładem może
być kampania rekrutacyjna do programu stażowego
„Bankowe Talenty”, która została nagrodzona w
branżowym konkursie Siła Przyciągania jako najlepsza
kampania employer brandingowa dla Millennialsów.
W kampanii co roku mamy inny motyw przewodni,
komunikujemy się głównie przez kanały online, w tym
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social media, stażystom dajemy możliwość rotacji
stanowiskowej a potem dostęp do wewnętrznego
rynku pracy.

Obecnie rynek bankowości przechodzi
wiele zmian. Co zmieniło się u Państwa
w 2017 roku, jeśli chodzi o podejście
do pracowników i rekrutacji?
W obszarze rekrutacji skupialiśmy się na
efektywności i testowaniu nowych sposobów
pozyskiwania i oceny kandydatów. Uprościliśmy
proces rekrutacji aby z jednej strony być w stanie
szybko zapełniać pojawiające się wakaty, a z
drugiej pozyskiwać kandydatów wysokiej jakości.
Animujemy wewnętrzny rynek pracy m.in. promując
czasowe transfery wewnętrzne. Badaliśmy tzw.
candidate experience a obecnie wdrażamy wnioski
z tego badania. Testujemy ideę crowdsourcingu
w rekrutacji, geotrapping, mobilne metody oceny
kandydatów – jednym słowem szukamy technologii,
które podniosą nam skuteczność oraz budują
pozytywne doświadczenie kandydata.

Jaka jest Pana ocena rynku pracy?
Jakie
przewiduje
Pan
zmiany
w kolejnych latach?
Media donoszą, że większość pracodawców ma
problem ze znalezieniem rąk do pracy i że mamy
do czynienia z rynkiem pracownika. Z drugiej strony
słychać komentarze, że co prawda bezrobocie notuje
rekordowo niskie poziomy, ale rezerwy jeszcze
są, a wynagrodzenia wcale tak szybko nie rosną.
W mojej opinii te z pozoru sprzeczne stanowiska
wynikają z jakościowego niedopasowania popytu do
podaży pracowników. Firmy szukają programistów a
pracy szukają absolwenci pedagogiki, pracodawcy
potrzebują
doświadczonych
specjalistów,
a rynek oferuje im ludzi świeżo po studiach
bez
doświadczenia.
Częstym
wyzwaniem
rekrutera jest znaleźć osobę spełniającą wysokie
wymagania, za przeciętną stawkę w krótkim
czasie, a to staje się coraz trudniejsze ponieważ
firmy coraz lepiej dbają o retencję kluczowych
pracowników. Rozwiązaniem może być rekrutacja
oparta na potencjale kandydata, a nie samym
doświadczeniu, odpowiedni proces onboardingu
i uczenia oraz właściwa postawa menedżera,
którego jednym z głównych zadań jest wspieranie
rozwoju pracowników.

Ten proces już się dzieje a jego efekty zobaczymy
szybciej niż może nam się wydawać. Z drugiej strony
zapewne pojawią się nowe zawody, takie jak na
przykład modny ostatnio data scientist czyli osoba
potrafiąca analizować duże zbiory danych, wyciągać
wnioski z zaobserwowanych zależności i przekładać
je na decyzje biznesowe.
Dużym
wyzwaniem
społeczno-gospodarczym
są trendy demograficzne. Wydłuża się długość
życia – według niektórych prognoz ponad połowa
dzieci, które się obecnie rodzą dożyją 100 lat.
Z drugiej strony przyrost naturalny w Polsce jest
na niskim poziomie. Obecnie, co roku na rynek pracy
wchodzi około 300-400 tys. osób a na emeryturę
przechodzi ponad 500 tys. Jeżeli wiek emerytalny
nie
zostanie
podniesiony,
jedyny
ratunek
dla rynku pracy i utrzymania rzeszy emerytów będą
stanowić imigranci.

Zdradzi nam Pan jakie plany EB
i rekrutacyjne szykują się na 2018
rok i czy miałby Pan jakieś wskazówki
dla innych banków?
W przyszłym roku chcemy intensywnie popracować
na budowaniem wizerunku pracodawcy wśród
studentów i absolwentów, wdrożyć kolejne
rozwiązania technologiczne oraz potestować
nowe sposoby oceny potencjału. Prognozujemy
rekrutację około 1,5 tys. osób więc będziemy mieli
co robić… Co do wskazówek dla innych banków
– może przydałoby się połączyć siły i uruchomić
wspólne działania wizerunkowe dla naszej branży?
W ostatnich latach ten wizerunek nieco się pogorszył
i nie jesteśmy już branżą pierwszego wyboru
dla kandydatów wchodzących na rynek pracy, tak jak
to było jeszcze 10-12 lat temu.

Mirosław Antonowicz

Kierujący Wydziałem Rekrutacji
i Procesów Pracowniczych
mBank

Innym, często dyskutowanym zjawiskiem jest
nieuchronna automatyzacja i robotyzacja pracy.
www.magazynrekruter.pl /9
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Ludzie, sport
i otwarte drzwi
Dzień zaczynam od…

czyli kartka z kalendarza
Artura Skiby, prezesa
zarządu Antal

Sprawdzenia mojego kalendarza. Jest takie
powiedzenie: „If you fail to plan, you plan to fail”.
Dzięki dobrej organizacji mojego czasu pracy jestem
w stanie wykorzystać każdą minutę, niekoniecznie
tkwiąc w biurze do późnych godzin. W szczególności
pomaga mi w tym efektywne wykorzystanie rozwiązań
technologicznych. Do mojego kalendarza – co jest nie
do pomyślenia w wielu organizacjach – mają dostęp
wszyscy pracownicy Antal i mogą „wbić” spotkanie
z wyprzedzeniem. Dzięki temu wszyscy wiemy,
co i kiedy się dzieje.

Przed wyjściem z domu do biura muszę…
Pobiegać. Moim zdaniem, w pracy każdego
menedżera ważne jest nie tylko organizacyjne i
merytoryczne przygotowanie do każdego dnia, ale
również fizyczne i duchowe. Ta druga część jest
szczególnie ważna w branży takiej jak nasza, opartej
na ludziach i ich codziennym podejściu do innych.
A nie ma lepszej formy przygotowania do dnia niż
poranna dawka sportu, zwłaszcza w dniach, kiedy
mamy ważne spotkania. Nie zawsze łatwo na to
wygospodarować czas, warto jednak spróbować.
I cieszy mnie bardzo rozpowszechniający się
trend na „zdrowe życie”. Sam bardzo chętnie biorę
udział w różnego rodzaju inicjatywach sportowych,
np. imprezach biegowych. Ogromną frajdę sprawiają
mi biegi, w których startujemy drużynowo z kolegami
i koleżankami z Antal – a mamy w firmie wielu
amatorów sportu!

Pracę zaczynam…
W samochodzie. Pierwsze telefony związane
z pracą wykonuję jeszcze w drodze do biura –
głównie dzwonię do klientów, którzy są równie
zajęci jak ja w standardowych godzinach pracy. Po
10 / www.magazynrekruter.pl

dotarciu do biura, staram się porozmawiać krótko z
kluczowymi menedżerami linii biznesowych, a także
kierownictwem back office’u. W końcu to od nich w
dużej mierze zależy właściwe funkcjonowanie firmy.
Dlatego komfort ich pracy i mój dobry kontakt z nimi
jest tak ważny.

Kluczem do sukcesu…
Są ludzie. Głęboko wierzę, że zarząd jakiejkolwiek
firmy może realizować cele firmy poprzez dobry
kontakt z menedżerami, zwłaszcza w organizacji tak
dużej jak nasza, zatrudniającej 120 osób w samej
Polsce, nie licząc Czech, czy Węgier, za które również
odpowiadam. Jestem szczęściarzem, gdyż mam
niesamowicie zaangażowany zespół menedżerów,
sprawdzony w boju przez wiele lat współpracy. To
dzięki zaangażowaniu kluczowych pracowników
nasza firma tak dynamicznie się rozwija przez
ostatnie lata. Oczywiście zdarza się, że ktoś da się
skusić i przejdzie do konkurencji. Jednak zdarzają
się również powroty, na które się nie zamykamy. To
dla nas tylko potwierdzenie, że jesteśmy fajną firmą.
Celowo na koniec zostawiam najważniejszą osobę
– wiceprezesa naszego dwuosobowego zarządu,
Artura Migonia. Współpracuję z nim najwięcej i
wiem, że się doskonale uzupełniamy. Wspólnie
podejmujemy najważniejsze decyzje, które stanowią
o przyszłości naszej firmy.

Najwięcej czasu zajmują mi…
Rozmowy z pracownikami i uważam to za wielki
plus. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której moi

Grudzień 2017 / Rekruter

pracownicy, aby ze mną porozmawiać, muszą umówić
się przez asystentkę. Moje drzwi są dla nich zawsze
otwarte. Tak jak mówiłem wcześniej, każdy ma
dostęp do mojego kalendarza i kiedy widzi, że jestem
dostępny, może przyjść i ze mną porozmawiać.
Jestem otwarty na ich pomysły, przemyślenia, opinie,
również te negatywne, bo często to one wskazują na
wyzwania, które mnie samemu jest ciężko dostrzec.

Wyzwaniem dla mnie jest…

prezesem firmy to tak naprawdę ciągłe wyzwania.
Niezliczona ilość informacji do przetworzenia
i decyzji do podjęcia. Mam to szczęście, że uwielbiam
swoją pracę. Mam wspaniały, inspirujący się
nawzajem zespół, z którym mierzenie się z kolejnymi
wyzwaniami to przygoda. To niby banał, ale tak
naprawdę, kiedy kochamy to, co robimy, przestajemy
traktować to jak pracę.

Nasza branża. I to wyzwaniem podwójnym, ale i
fascynującym. Po pierwsze, od strony rynkowej,
zewnętrznej. Teoretycznie teraz o rynku usług HR w
Polsce powinniśmy mówić „eldorado”, gdyż niemal
wszystkie branże cierpią na brak pracowników
i szukają wsparcia, żeby przyciągnąć do siebie
wartościowe talenty. Jednak warto wziąć pod uwagę,
że przy tak rekordowo niskim bezrobociu i bardzo
silnym rynku kandydata, niełatwo jest zrealizować
każde zamówienie. To wyzwanie, z którym mierzą
się w tej chwili wszystkie firmy rekrutacyjne. W
Antal, opracowujemy właśnie strategię na najbliższe
lata, skutecznie kierunkującą nas ku sukcesowi na
dynamicznie zmieniającym się rynku.

Na koniec dnia…

Drugie i chyba ważniejsze wyzwanie związane jest z
rozwojem naszej organizacji. Bycie menedżerem czy

President of the Board, CEO
Antal

Robię podsumowanie, czyli taki biznesowy rachunek
sumienia. Weryfikuję mój plan działań i odhaczam
te punkty z listy, które zostały wykonane, a także
redefiniuję priorytety. Oczywiście moim ulubionym
momentem jest ten, w którym z satysfakcją
stwierdzam, że wykonałem plan w 100%, ale nie
będę oszukiwał – nie zawsze się to udaje. Niemniej
takie podsumowanie dnia pozwala mi ze spokojem
zakończyć dzień pracy. Potem mam już czas dla
siebie i dla mojej rodziny.

Artur Skiba
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Zarządzanie zespołem w ramach
turkusowej organizacji

„Nic nie jest w stanie
dać takiego wyczucia
pulsu organizacji i
pozwolić na szybsze
podejmowanie decyzji”
– tak pracę w firmie
komentuje Michał
Młynarczyk, Managing
Director, Devire.

Jak wygląda Pana
przyjściem do biura?

poranek

przed

Koło 7.30 pobudka przez jednego z dwóch synów
i tu zaczynają się schody. Feliks (3 lata) z reguły
zaczyna domagać się „zabawy z rycerzami”, a Leo
(9 miesięcy) po prostu potrzebuje uwagi. Niezależnie
od scenariusza ukradkiem sprawdzam kalendarz w
telefonie aby czasem stwierdzić „o nie! – dzisiaj mam
spotkanie na dziewiątą” i zaczyna się tzw. ”panic
mode”. Motocykl czasem jest w takich sytuacjach
wybawieniem. Standardowo jednak mam czas na
kawę, prysznic i wycieczkę ze starszym synem
do przedszkola. Do pracy docieram między 9:30 a
10.00, w zależności od korków, a czas dojazdu jest
świetnym momentem na kilka telefonów.
12 / www.magazynrekruter.pl

Co należy do pierwszych rzeczy które
robi Pan po przyjściu do biura?
Wchodząc do biura, witam się ze wszystkimi
na naszym piętrze, gdyż uważam, że relacje
bezpośrednie są bardzo ważne w naszej branży a
poza tym naprawdę lubię ludzi, z którymi pracuję.
Zmniejszenie dystansu zawdzięczam również temu,
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że siedzę na open space wśród konsultantów
(co wywołuje zmieszanie u nowo zaczynających
junior konsultantów, gdy wskazane dla nich miejsce
jest przy mojej wyspie). Następnie koniecznie
kubek z kawą, a reszta zależy od dyktatury
kalendarza: spotkania z klientami, zespołowe,
zarządu, rady nadzorczej, telefony do klientów,
Skype lub spotkania z kandydatami do Devire,
tworzenie prezentacji, omówienie priorytetów
z Marketingiem czy HR oraz maile, maile, maile.

Kim są kluczowe osoby z którymi
się Pan komunikuje i w jaki sposób
współpracujecie?
Najczęściej pracuję z około dwunastoma
Menedżerami
Działów
Operacyjnych
tzw.
specjalizacji czy Dyrektorem Pionu Rekrutacji
i Dyrektorem regionu. Jako całość firmy
komunikujemy się również nieoficjalnie na
wewnętrznym kanale Facebookowym. Kluczowa
dla mnie jest też współpraca z funkcjami
centralnymi czyli Finanse, Marketing i HR,
gdyż między nimi sprawna komunikacja oraz
odpowiednie nadanie priorytetów, jest równie
ważne jak sprzedaż dla realizacji strategii firmy.

Jakim przeciwnościom musi Pan na
bieżąco stawać czoła w swojej roli?
Praca na open space ma jeden frustrujący aspekt
– często osoby nie zdają sobie sprawy, że działasz
według określonego planu i masz dosłownie 5
minut na zrobienie czegoś, bo np. zaraz zaczynasz
Skype’a. Podchodzą i chcą ci opowiedzieć o jakimś
problemie czy poradzić się, a ty zwyczajnie nie masz
na to w tym momencie czasu i jesteś rozdarty. Z
jednej strony nie chcesz ich odsyłać do kalendarza,
jeśli to prosta sprawa. Z drugiej strony wiesz, że
takie „5 minut” spowoduje ogromne przesunięcia
w kalendarzu i opóźnienia w fundamentalnych dla
organizacji aspektach. Jednak nie żałuję swojej
decyzji, aby przebywać na open space wspólnie z
całym moim Zespołem. Nic nie jest w stanie dać
takiego wyczucia pulsu organizacji i pozwolić na
szybsze podejmowanie decyzji. Poza tym nie chcę
budować bariery pomiędzy sobą a pracownikami.
Chcę żeby wiedzieli, że to ja jestem tutaj dla nich
a nie odwrotnie – takie podejście to kwintesencja
turkusowego modelu pracy Devire.

Jak ważne jest zarządzanie targetami w
Pana codziennych działaniach?
Jest niezwykle istotne, aby każdy pracownik znał
swój cel sprzedażowy oraz cel swojego działu i firmy.
Jednak monitorowanie ich na poziomie konsultantów
nie należy do moich codziennych zadań. Oczywiście raz
w miesiącu prowadzę podsumowanie wyników, gdzie
zbieramy się całym zespołem i wyróżniamy najlepszą
trójkę, analizujemy wyniki w poszczególnych działach
oraz rozmawiamy o pomysłach na usprawnienia czy
innych inicjatywach. Jednak wychodzę z założenia,
że odpowiedzialność za wyniki spoczywa na barkach
konsultanta oraz menedżera i mikrozarządzanie tym
aspektem wpływa wręcz demotywująco. Każdy zespół
ma indywidualny, wypracowany model pracy i nie chcę
go burzyć poprzez wprowadzenie jednolitego systemu
dla wszystkich. Nie znaczy to jednak, że nie mamy
transparentności jeśli chodzi o uzyskane przez każdego
konsultanta wyniki KPI czy wyniki sprzedaży.

Jak wygląda Pana zakończenie dnia pracy
z zespołem?
Stosujemy elastyczne godziny pracy, więc część
pracowników którzy preferują być wcześniej, znika koło
16.00. Ja jestem z tych dłużej siedzących (choć późno
przychodzących), więc zespołowe wieczory musimy
raczej koordynować. W piątki mamy tradycję tzw.
Friday Drinks, gdzie zawsze zostaje kilkanaście osób.
Co najmniej raz w miesiącu świętujemy wyniki całą firmą,
nierzadko na wspólnym wyjściu. Zespoły dysponują też
własnym budżetem, który mogą przeznaczyć na wspólne
rozrywki pod warunkiem realizacji celów zespołowych.

Michał Młynarczyk
Managing Director
Devire
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Utalentowani
specjaliści potrzebni
od zaraz – NES GLOBAL
TALENT
NES GLOBAL TALENT –
międzynarodowa korporacja, agencja
zatrudnienia specjalizująca się w rekrutacji wysoko
wykwalifikowanych kandydatów w obszarach energetyki, nafty
i gazu, budownictwa i nieruchomości oraz produkcji. Otwarcie oddziału w
Polsce miało miejsce w 2016 roku. Bartosz Maciaszek, Operations Manager
w NES GLOBAL TALENT opowiada Rekruterowi o działaniach firmy.
Dlaczego NES Global Talent otworzyło
oddział w Polsce?
NES Global Talent rozwija się dynamicznie i od roku
2012 dokonał akwizycji pięciu konkurencyjnych firm
oraz otworzył kilkanaście biur. Obecnie firma posiada
48 biur w 28 krajach. Otwarcie biura w Polsce pozwala
firmie na dostęp do polskich inżynierów oraz dalszą
ekspansję międzynarodową.

Energetyka, w tym Oil&Gas oraz Produkcja.
Posiadamy zespół doświadczonych konsultantów
specjalizujących się w branży paliwowej od ponad
10 lat. W chwili obecnej realizujemy projekty
rekrutacyjne na największych inwestycjach w branży
paliwowej w Polsce jak i za granicą. Posiadamy
rozbudowaną sieć kontaktów wśród wysoko
wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej.

Praca w przemyśle paliwowym nie jest
dobrze znana w rekrutacji na naszym
rynku. Jakie kroki należy podjąć żeby
wypromować się w tym kierunku?

Marki takie jak Tesla i Mercedes
pokazują przyszłość elektronicznych
samochodów. Czy możemy spodziewać
się nowych zawodów wyznaczanych
przez te trendy?

Nasze biuro w Polsce specjalizuje się w rekrutacji
kadry menedżerskiej oraz specjalistycznej w trzech
głównych obszarach: Budownictwo&Nieruchomości,

Zdecydowania tak. Jeszcze 10 lat temu części
elektryczne w samochodzie stanowiły 10% jego
wartości. Obecnie jest to poziom 30% a za kolejną
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dekadę będzie to 50%. Te 50%
to setki podwykonawców kreujących
tysiące nowych miejsc pracy oraz w związku z tym
powstawanie nowych zawodów.

Państwa firma jest rozpoznawana na
całym świecie. Mógłby nam Pan coś
opowiedzieć o strategii biznesowej
związanej z globalnymi koncernami
i przełożeniem jej na grunt Polski?

przemysłowych, będą generować
duże zapotrzebowanie na inżynierów.
Kandydaci mogą oczekiwać wielu ofert pracy,
podwyżek oraz możliwości awansów. Klienci zmierzą
się z dużą presją cenową ze strony kandydatów
i obecnych pracowników. Przewidujemy scenariusz
że na niektórych kontraktach zabraknie pracowników
i klienci zostaną zmuszeni do zatrudnienia
obcokrajowców.

Bartosz Maciaszek
Operations Manager
NES Global Talent

Globalne koncerny oczekują od swoich dostawców
możliwości współpracy tam, gdzie dokonują swojej
ekspansji. Ponieważ klienci naszej firmy realizują
projekty w różnych częściach globu oczekują od
nas sieci biur na całym świecie. Dodatkowo firmy
globalne stawiają na innowacje technologiczne, co
u nas przekłada się na nowoczesną bazę danych,
wspólną dla wszystkich krajów oraz zwiększoną
aktywność w „social media”. NES podążając za
trendami jest bardzo aktywny na Linkedinie, Twitterze,
Instagramie i Facebooku. Obserwujemy także trend
związany z przenoszeniem procesów produkcyjnych i
projektowych do Polski, co przekłada się na tworzenie
centrów kompetencyjnych oraz rozbudowę zakładów
przemysłowych zlokalizowanych w naszym kraju.

Jak przewidujecie rok 2018 z punktu
widzenia klientów i kandydatów?
Jeżeli na rynku nie zdarzy się nic dramatycznego
spodziewamy się boomu na rynku rekrutacyjnym.
Ilość realizowanych projektów w budownictwie,
infrastrukturze
oraz
rozbudowy
zakładów
www.magazynrekruter.pl /15
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WYDARZENIA BRANŻOWE

KONGRES
PROFESJONALISTÓW HR
- relacja
Na początku grudnia w Warszawie
odbył się Kongres Profesjonalistów
HR, którego temat odnosił się do
synergii działań podejmowanych z HR i
potrzeb Biznesu. Kongres przyciągnął
osoby zainteresowane nowoczesnymi
zagadnieniami HR. Dziewięciu
ekspertów – praktyków podzieliło się
swoim doświadczeniem i zachęcało do
wdrażania nowoczesnych rozwiązań
w Działach Personalnych. W ich gronie
znaleźli się: prof. Andrzej Blikle, Andrzej
Borczyk, Kirov Nikolay, Katarzyna
Niezgoda, Karina Popieluch, Dominika
Klichowicz, Maja Gojtowska, Krzysztof
Grzyb, Aleksandra Pszczoła.
Jestem pewna, że każdy uczestnik
Kongresu Profesjonalistów HR znalazł
coś inspirującego dla siebie.
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W dzisiejszych czasach, pewne jest, że Działy HR i
Biznes stykają się z wieloma wyzwaniami. Poznanie
pracy od środka np. w dziale sprzedaży pozwala
bardziej zrozumieć czym ten dział się zajmuje, jakie
ma wyzwania i w jaki sposób się komunikuje. Poznanie
tych potrzeb ma realny wpływ na efektywność
konkretnego działu w organizacji. Zajmując się
rekrutacją do sieci sprzedaży i współpracując na co
dzień z biznesem z tego obszaru, trudno jest mi się
nie zgodzić z przykładem, który przytoczył jeden z
prelegentów. Porównał on dział HR i dział sprzedaży
do Zespołu Formuły 1. Zespół to kierowca w bolidzie
– osoba, która dostarcza wynik na końcu oraz ludzie
wsparcia w pit-stopie (boksie startowym), którzy
pomagają dojechać szybciej do mety. Ta sytuacja
mówi nam jak ważna jest komunikacja pomiędzy
HR a Biznesem i pomaga zrozumieć co można robić
inaczej aby realizować wspólne idee i wygrywać.
HR i Biznes to nic innego jak marka pracodawcy
przy budowie której istotne jest opracowanie wizji,
celu i wspólnych wartości. Dział HR może stać się
osiągalnym partnerem dla Biznesu poprzez spójne
działania. To na jakich wartościach firma chce
opierać swój biznes będzie miało wpływ nie tylko na
profil kandydatów, których będzie poszukiwać, ale
również na komunikację wewnętrzną i zewnętrzną
czy narzędzia motywacyjne, które będzie proponować
przyszłym pracownikom. Przyszli pracownicy to
cyfrowe pokolenia, które już wchodzą na rynek pracy.
Powstają nowe, bardziej zaawansowane rozwiązania,
których zadaniem jest zwiększenie szans organizacji
na pozyskanie możliwie najlepszych kandydatów.
Sztuką jest podjąć świadome i kierunkowe
działania, które pozwolą dotrzeć do tych najbardziej
pożądanych. Pracodawcy na polskim rynku coraz
częściej docierają do kandydatów przez nowoczesne
narzędzia social media takie jak: LinkedIn, Goldenline,
Facebook, Google AdWords.

są zaangażowani odwiedzając chociażby zakładkę
kariera danej firmy. Te działania pokazują jak
zachowywał się użytkownik - w co klikał i co czytał.
Istotne jest aby odpowiedzieć sobie na pytanie: jak
możemy efektywnie wykorzystać to narzędzie aby
dotrzeć do właściwych kandydatów?
Ciekawy i coraz bardziej popularny temat, który
mnie osobiście zainteresował podczas Kongresu
Profesjonalistów
HR
dotyczył
turkusowych
organizacji. Model takich firm opiera się głównie
na tym, że wszyscy pracownicy są odpowiedzialni
za organizację i mają realny wpływ na rozwój
firmy. Organizacja bez szefa, bez hierarchii może
wydawać się nierealnym pomysłem jednak
okazuje się, że takie firmy istnieją nawet w Polsce.
Niezależnie
od
rodzaju
organizacji,
coraz
więcej
rekrutacji
i
procesów
HR-owych
zostaje zautomatyzowanych. Wiele stanowisk
ulega
całkowitej
transformacji
z
uwagi
na zmiany technologiczne i jesteśmy świadkami
informatycznych rewolucji. To wszystko oznacza,
że
głównym
wyzwaniem
XXI
wieku
w działach HR będzie współpraca - budowanie
odpowiednich relacji. Firmy, które zrozumieją
potrzeby
własnych
pracowników,
będą
w stanie wypracować wyjątkowo silną przewagę
konkurencyjną. W rezultacie biznes to ludzie
i warto o tym pamiętać, szczególnie w czasach tak
dynamicznych cyfrowych zmian.

Dominka Sepiół

Specjalista ds. Rekrutacji Zespół HR – Centrala,
Alior Bank

W listopadzie 2017 w sieci pojawiło się ponad 6
tys. komentarzy zawierających „szukam pracy” a
to oznacza, że wielu kandydatów jest aktywnych
i poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi,
jesteśmy w stanie do nich dotrzeć. Jednym z takich
wspomagaczy jest m.in. hotjar, narzędzie, które
tworzy mapy kliknięć i bada jak bardzo
użytkownicy
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Żyjemy w
globalnej
wiosce
Jobhouse to firma wywodząca się z Trójmiasta z
powodzeniem konkurująca z międzynarodowymi agencjami
pracy. O firmie, działalności w mediach społecznościowych
oraz planach na 2018 rok opowiada nam Natalia Bogdan,
Prezes Zarządu firmy.

Jobhouse rozpoczęło swoją działalność w
Gdańsku. Czy z tego względu większość
waszych klientów jest okolic Trójmiasta?

W jaki sposób podsumowałaby Pani
rok 2017 dla swojego zespołu oraz jak
zapowiada się rok 2018?

Nasza siedziba znajduje się w Gdańsku, mamy też
biuro w Warszawie i z tych 2 oddziałów obsługujemy
klientów z całego świata – oprócz innych regionów
w Polsce, polecamy także polskich specjalistów do
Kataru, Saint Tropez, Berlina, na Malediwy, a ostatnio
nawet na Syberię. Żyjemy w globalnej wiosce dzięki nowoczesnym technologiom nie ma potrzeby
fizycznego prowadzenia oddziału w danym mieście,
aby dostarczać do niego pracowników.

Kończący się już 2017 rok był przełomowy. Z jednej
strony musieliśmy stawić czoła wielu wyzwaniom –
m.in. licznym zmianom legislacyjnym w obszarze
pracy tymczasowej. Rynek pracownika także nie
ułatwiał sytuacji, ale dzięki zaangażowaniu naszego
zespołu, ze wszystkim sobie poradziliśmy. Dodatkowo
dzięki wygranej w konkursie Bizneswoman Roku,
usłyszał o nas świat. Bardzo często pojawialiśmy
się w mediach, także nasze kanały społecznościowe
rozgrzały się do czerwoności. Jobhouse stał się
rozpoznawalny i zaczął z powodzeniem konkurować
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z międzynarodowymi korporacjami. Klienci bardzo
docenili nasze pozytywne nastawienie, szybkość w
działaniu i obsługę z uśmiechem. W kolejnym roku
na pewno będziemy powiększać zespół, aby jeszcze
więcej firm i osób poszukujących pracy mogło
skorzystać z naszych usług.

Do grona Pani klientów należy m.in.
popularny psycholog Mateusz Grzesiak
czy aktorka Agnieszka Kaczorowska.
W jaki sposób nawiązała Pani współpracę
z tak znanymi osobami?
Angażuję się w to co robię, dbam o swój wizerunek i
mam bardzo szeroką sieć kontaktów. Wielu moich
znajomych staje się klientami, a klientów znajomymi.
Tak było w przypadku Mateusza, do którego trafiłam
na szkolenie – podczas rozmów w kuluarach okazało
się, że szuka osoby do swojego zespołu, więc
postanowiłam mu pomóc. Współpraca zaś szybko
przerodziła się w przyjaźń. Zadowoleni klienci zwykle
polecają mnie swoim znajomym i tak to się kręci.

Profil Jobhouse na Facebooku liczy ponad
7 tysięcy polubień. Spore osiągnięcie!
Skąd taki wynik?
Myślę, że ten sukces zawdzięczamy temu, że na naszym
Facebooku pokazujemy inną twarz agencji pracy. Nasz
fanpage nie służy jedynie do publikacji ofert pracy
czy korporacyjnych sloganów. Pokazujemy na nim
prawdziwe życie naszej firmy – pracowników, którzy
są jej fundamentem, akcje, w które się angażujemy,
nasze osiągnięcia, klientów, zdjęcia robione podczas

codziennej pracy, a także wartościowe porady dla
osób poszukujących zatrudnienia lub pracowników.
Nasi odbiorcy doceniają tę autentyczność.

Należycie do Polskiego Forum HR
– dlaczego zdecydowaliście się na
współpracę?
Lubię mieć wpływ na otaczającą mnie rzeczywistość.
Przynależność do stowarzyszenia, które zrzesza
najlepsze agencje pracy w Polsce i ma realne
przełożenie na to, co dzieje się w naszej branży była
więc oczywistym wyborem. Dzięki członkostwu mamy
dostęp do profesjonalnych szkoleń dedykowanym
naszej branży oraz możemy dzielić się wiedzą
z przedstawicielami innych firm.

Jak planuje Pani spędzić okres świątecznonoworoczny?
W tym roku dość nietypowo – Wigilię spędzam jeszcze
tradycyjnie z rodziną, ale już w Boże Narodzenie
wyruszam na wyprawę na Kilimandżaro. Nowy rok
planuję przywitać na szczycie. Po roku pełnym wrażeń
i intensywnej pracy bardzo przyda mi się chwila bez
telefonów i e-maili. Wierzę, że dzięki temu będę mogła
spojrzeć na wiele spraw z zupełnie innej perspektywy.

Natalia Bogdan
Prezes Zarządu
JOBHOUSE

www.magazynrekruter.pl /19

Rekruter / Grudzień 2017

wskazówek
– jak słuchać przekonywująco
Jeśli jesteś managerem, dobrze jest być przekonywującym mówcą.
Aby jednak wznieść komunikację na wyższy poziom, dobrze jest być
także przekonywującym słuchaczem, czyli słuchać tak, jak samemu chce
się być słuchanym.
Jeśli potrafisz słuchać, bardziej się wówczas angażujesz, bardziej integrujesz
się z zespołem, z kolegami, z klientami. Otwierasz się także na ich wiedzę
i życiową mądrość. Wskazówki – jak słuchać – proponowane przez serwis
Glassdoor, są ułożone od najprostszych do tych bardziej zaawansowanych.

1

Jeśli zapowiedziałeś spotkanie, wybierz takie miejsce i taki czas,
które pozwolą uczestnikom czuć się komfortowo
Otoczenie ma duży wpływ na jakość rozmowy. Podejmując decyzję, weź pod uwagę temat dyskusji i jej porę,
a także takie czynniki jak:
- poziom prywatności - tym większy, im zagadnienie jest bardziej wrażliwe i złożone. Zadbaj, by nikt w tym
czasie Wam nie przeszkadzał
- sposób, w jaki będziesz siedział (lub stał lub chodził) - w odniesieniu do każdego uczestnika. Jeśli spotkanie
ma charakter formalny, dobrze jest siedzieć naprzeciwko wszystkich, przy biurku lub stole konferencyjnym.
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W sytuacji 1 na 1 lub w mniej formalnych okolicznościach najlepsze efekty daje siedzenie obok siebie
(pośród innych). Dla pobudzenia kreatywności i koncentracji wskazane jest chodzenie, rysowanie na tablicy
lub krótka przerwa na wspólny spacer
- jak bardzo Ty i Twoi współpracownicy jesteście zajęci, zestresowani lub czy będziecie biec z jednego
spotkania na kolejne - staraj się wygospodarować kilkadziesiąt minut przerwy, by odpocząć i przygotować
się do następnej rozmowy. Jeśli ciążą nad Wami terminy, może lepiej jest przesunąć termin spotkania?

2

Pokazuj, że jesteś skoncentrowany

Utrzymuj kontakt wzrokowy, pamiętaj o mowie ciała, zamknij laptop, wycisz telefon, schowaj posiłek.
Kiedy nadmierny kontakt wzrokowy może przeszkadzać? Zależy od relacji między ludźmi i norm kulturowych.
Co do zasady, dla równowagi przenieś czasem wzrok na ręce rozmówcy lub na cokolwiek w pokoju, ale nie
daj po sobie poznać, że tracisz koncentrację. W kwestii mowy ciała - nie wierć się, ale koncentruj się na
osobie, która mówi - uśmiechaj się, jeśli aprobujesz to, co mówi, bądź naturalny lub skupiony, jeśli wątek jest
zawiły bądź wymaga poważnej dyskusji, nie okazuj niecierpliwości, nie zmieniaj co chwilę oceny sytuacji.
Jeśli robisz notatki, poinformuj o tym.

Nie przeszkadzaj rozmówcom

3

Wtrącając swoje przemyślenia i rozwiązania - skup się na przebiegu rozmowy. Umożliwisz innym podzielenie
się własnym zdaniem i propozycjami rozwiązania dylematów.

4

Wykorzystaj ciszę i krótkie podpowiedzi, by zachęcić rozmówcę
do kontynuowania

Odczekaj kilkanaście sekund, zanim coś podpowiesz lub posłużysz się zwrotem „Powiedz więcej”.

Po wygłoszeniu przez rozmówcę swojej kwestii, podsumuj wszystko raz
jeszcze, by utwierdzić się w przekonaniu, że dobrze zrozumiałeś.

5

Zacznij z takim sformułowaniami, jak: Czyli to, co usłyszałem...; To wygląda, jakby...; Jeśli dobrze Cię rozumiem...
I kontynuuj: Czy mam rację?, aby zapytana osoba miała szansę odpowiedzieć: Tak, właśnie tak lub Nie do końca
to miałem na myśli.

6

Obserwuj mowę ciała innych i wsłuchuj się w ton głosu

Dostosuj do tego swoje gesty i słowa. Jeśli ktoś krzyżuje ramiona i unika kontaktu wzrokowego, możesz
powiedzieć: Wygląda, że to temat trudny do rozmowy. Czy możesz mi go przybliżyć? Jeśli ktoś mówi szybko,
dzieląc się pomysłami, zauważ: Wygląda, że ten projekt spotkał się z Twoim życzliwym przyjęciem. Co na to
wpływa? Jeśli Twoja decyzja sprawiła, że ktoś przestał się udzielać, zapytaj, jaki jest tego powód.
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7

Jeśli tylko możesz, posługuj się taką formą wypowiedzi, która uwzględnia
wartości, jakie wyznaje rozmówca
We wzajemnych relacjach dużą rolę odgrywa zrozumienie. Można poczuć się spełnionym, jeśli naszą
wypowiedź ktoś nie tylko przyswoi, ale także o niej opowie. Dlaczego nie być taką osobą w stosunku
do swoich współpracowników?
Przykład - jeśli ktoś wytrwale pracował na sukces określonego projektu, doceń to, mówiąc, że widać,
jak wiele pracy trzeba było w to włożyć, nadać priorytet, dopiąć szczegóły, by zakończył się sukcesem.
To znacznie lepiej zabrzmi niż zdawkowe: dobra robota.
Nawet jeśli coś nie pójdzie tak, jak powinno, ale pracownik włożył w to dużo wysiłku, podkreśl, jak bardzo
to doceniasz, zwróć uwagę, że czasem coś się wydłuża i nie zawsze mamy na to wpływ.

Sprawdzaj, jak idee i opinie współpracowników się zmieniają

8

Pokaż, że słuchasz, co każdy mówi w toku pracy nad projektem. Rób notatki, z których będzie wynikać,
z czym ludzie się borykali, jakie mieli przemyślenia i jak ewoluowało ich stanowisko.

9

Zadawaj otwarte pytania, które pomogą ludziom pogłębić myślenie
nad projektem

To jest jeden z elementów efektywnego słuchania - pomagasz ludziom wyjaśnić, jak zmienia się status
projektu i do czego zmierzamy, jakich rozwiązań szukamy. Stawiaj pytania nie tyle podsumowujące, co udało
Ci się usłyszeć, ale takie, które pobudzą ludzi do głębszych analiz.
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Recruitment industry
in Lativa
It’s been some time since we last heard about the Baltics, so we return there
during the Christmas Period to hear how things are developing at WorkingDay
and a little bit about the StartUp and job market in Latvia where Tomass and his
team have been very busy over the last year, let’s see what they have to say:
People in Latvia seem very pro-EU, how
is public opinion with all the immigration
and Brexit concerns that people have?
The majority of Latvian society is European-minded,
but public attitudes towards immigration issues could
not be described as unanimous. Latvia’s geopolitical
situation dictates that Russia has a significant
influence on opinion of the Russian-speaking section
of society, which tends to stir discussions about the
place allocated to Latvia’s interests within the policies
formulated by the European Union. The subject of the
United Kingdom’s Brexit was also a basis for new
concerns and scepticism, as a result of the large
number of people with ties to the Latvian State who
have emigrated to the United Kingdom for economic
reasons, which meant that the subject of Brexit
aroused anxiety among many in Latvia. Employers
in Latvia began to experience a shortage not only of
workers with few qualifications, but also of qualified
employees. Last year, the Latvian Institute began an
advertising campaign “I look forward to your return”,
whose goal was to encourage Latvian residents to
return home, but which merely aroused an ironic smile
among its target audience, since Latvian employers
are unable to offer employees remuneration or social
guarantees that could compete with the United
Kingdom.

How is Foreign Investment into Latvia
compared to previous years? Are you
seeing an improvement or a downturn
with global affairs the way they are?
In contrast to previous years, in 2016 the volume
of foreign investment fell. According to Lursoft
data, compared with 2015, the volume of accrued
investments has fallen by EUR 211.59 million.
However, one of the main reasons for this was
Swedbank’s decision to reduce its fixed capital by
EUR 367.85 million. However, last year was the first
in which the dynamic of accrued investments has
trended downwards. Despite this, the main concerns
regarding the positive dynamics of investments in
Latvia are not due to global trends, but to chaotic and
unstable tax policies that currently prevail in Latvia.
To characterise the scale of foreign investment in
Latvia, at the end of 2016 29,273 corporations were
registered in Latvia, whose capital was partly or fully
owned by foreigners from 135 countries.
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Can you tell us a bit about the StartUp
market in Latvia? Are there any StartUps
making Global news? Is your company
involved in this area at all.
Unlike the United Kingdom or Germany, the StartUp
market in Latvia cannot boast investments of several
billion, but some startup projects born in Latvia have
achieved global resonance such as Coneq, a sound
optimization technology that has won awards in Japan
and is even used in Hollywood recording studios in
the USA. There is also AirDog, which produces robotic
drones that follow their owner, filming videos. Latvia is
a favourable environment to found a startup, because
labour costs are still comparatively cheap here,
although as a company grows, it usually relocates its
headquarters to one of the old European countries or
to the USA. Latvian born Ask.fm is a typical example of
this practice. 4Finance is also a Latvian start-up today
having grown to more than 2000 employees globally.
Our company typically serves start-ups with their IT
recruitment needs.

It’s been a few years since we last had an
article about WorkingDay – how was 2016
and 2017 for your team, have you grown?
During the past year, WorkingDay Latvia has grown in
terms of the number of its employees and through the
expansion of its office space, as well as in terms of
quality – by offering its clients increasingly professional
personnel recruitment and Head Hunting solutions.
This year is notable for the fact that WorkingDay
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has joined the international Head Hunting network –
InHunt World, which is represented in 29 countries and
growing.

With the era of Snapchat and Glassdoor,
what new methods and tactics have you
observed that have started to have an
impact on Recruitment?
Snapchat and Glassdoor are not yet used in Latvia
for personnel recruitment, but the Internet and mobile
technologies are playing an ever increasing role in the
recruitment of employees. Evidence of this is provided
by the fact that 1/3 of visitors to the WorkingDay
homepage are from mobile devices. Of auxiliary tools
for finding employees on the Internet, LinkedIn and
Facebook are the most popular in Latvia, along with
specialised job advertisement and CV publication
platforms on the Internet. See you online soon.

Tomass Barilo

Executive Search & Recruitment
at WorkingDay Latvia
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