STYCZEŃ (97) 2018 | WWW.MAGAZYNREKRUTER.PL | ISSN 2083-5302

Work Service – zmiany i innowacje
Popularyzacja branży e-commerce
w Polsce – Szopi.pl
Privacy by Design – ze świata
informatyki do prawa (RODO)
Polacy najmniej zaangażowanymi
pracownikami
Wzmacnianie linii biznesowych
i rozwój pracowników w Mazars

ORAZ Metoda małych kroków – sposób na zarządzanie Michael Page
Rekrutacja Automotive

HR-Tech Poland 2018

Licznik rynku

SŁOWO WSTĘPNE

WEB DEVELOPMENT

Szanowni Państwo,
Do Państwa lektury oddajemy
styczniowe
wydanie
magazynu
Rekruter – którego motywem
przewodnim jest podsumowanie
roku 2017 i zderzenie go z planami
na rok 2018. Wszystkich nas czeka
wiele pracy i dostosowywania się
do nowych zmian, które nikogo
nie ominą. Czy przyniosą one
wymierne korzyści? Na to pytanie z
pewnością odpowiemy na łamach
naszego pisma.
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Jeżeli zastanawiali się Państwo nad tym, jak podjeść do
tegorocznych zmian w prawie dotyczącym zatrudnienia
obcokrajowców to mają Państwo szansę poznać opinię
Andrzeja Kubisiaka, Dyrektora Zespołu Analiz i Komunikacji,
który przedstawia plusy i minusy nowych dyrektyw unijnych.
Nie zabraknie także pytań o ostatni, dość trudny rok dla
Work Service i wyzwań, jakie czekają firmę w 2018 roku.
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Kolejnym tematem, który z nowym rokiem coraz częściej
będzie gościł na naszych łamach, to polskie startupy, które
odnoszą widoczne sukcesy na naszym rynku lub zyskują
uwagę zagranicznych interesariuszy. Pierwszy, który
wzięliśmy pod naszą lupę w 2018 r. to Szopi.pl. Oprócz tego,
że podbija on sektor e-commerce i zyskuje coraz więcej
klientów, został też doceniony przez samych specjalistów
Google. Po szczegóły odsyłam Państwa do wywiadu
ze Zbigniewem Płuciennikiem, który miał w swojej karierze
także sporo do czynienia z branżą HR.
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Nadal informujemy Państwa na bieżąco o aktualnościach
w zakresie RODO, które zostało poddane analizie trzech
specjalistów z różnych dziedzin. Artykuł wyjaśnia przede
wszystkim działanie metodologii „Privacy by design”.
W najnowszym numerze mieliśmy także okazję zastanowić
się nad wynikami raportu dotyczącego zaangażowania
pracowników, z którego wynika, że Polacy uzyskali
najgorszy wynik spośród badanych krajów europejskich.
Wyniki
raportu
omówiła
Magdalena
Warzybok,
Talent Practice Lead w Aon Hewitt.
Na deser zostawiamy dla Państwa krótki wywiad o tym jak
wygląda dzień pracy Dyrektora Zarządzającego PageGroup.
Yannick Coulange, opowiada o codziennych zadaniach,
realizacji celów i współpracy z zespołem w oparciu
o swoje wieloletnie doświadczenie w branży. Wywiad
gorąco polecam wszystkim – zarówno osobom pracującym
na stanowiskach średniego jak i wyższego szczebla.
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Work Service –
zmiany i
innowacje
Transformacja
modelu zarządzania,
wprowadzenie nowego portalu
pracy na rynek oraz zmagania
z regulacjami dotyczącymi
krótkoterminowej i sezonowej
pracy cudzoziemców – to tylko
niektóre tematy, na których w
ostatnim czasie skupiała się
grupa Work Service. Szczegółami
podzielił się z Rekruterem Andrzej
Kubisiak, Dyrektor Analiz i
Komunikacji.

W IV kwartale 2017 roku rynek obiegła
informacja o problemach finansowych
grupy Work Service, planach sprzedaży
spółki córki. W związku z ostatnimi
zmianami - jak zapowiada się nowy rok
dla Work Service?
Rok 2017 był dla Work Service czasem dużej
transformacji i zmiany modelu zarządzania. Nowa
strategia Grupy kapitałowej na lata 2018-2020
przewiduje powrót firmy do korzeni. Zależy nam
na rozwijaniu i budowaniu pozycji rynkowej w
segmencie elastycznych form zatrudnienia pracy
tymczasowej na wszystkich 16 rynkach europejskich.
W planie mamy także jeszcze silniejsze rozwijanie
transgranicznej wymiany pracowników, co ma
być dodatkową dźwignią rozwojową na najbliższe
lata. Co do roku ubiegłego to zdecydowanie był
on zorientowany na transformację na poziomie
biznesowym i geograficznym. W I połowie roku
została podjęta decyzja o sprzedaży spółki
4 / www.magazynrekruter.pl
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IT Kontrakt oraz opuszczeniu rynku rosyjskiego,
który wiązał się z dużą niepewnością biznesową.
Następnie zdecydowaliśmy o sprzedaży Excat
Systems – decyzja była podyktowana nowymi planami
związanymi ze strategicznym rozwojem. Zarząd
spółki podjął o decyzje o transakcji, w celu poprawy
bilansu finansowego. Obecnie spółka stawia na rozwój
organiczny, który ma się opierać o usługi elastycznych
form zatrudnienia, wyżej wspominanej wymiany
transgranicznej
oraz
„permanent
recruitment”,
czyli dedykowanych rekrutacjach stałych dla klientów
w obszarze białych i niebieskich kołnierzyków.

Kariera.pl to nowa spółka Work Service,
która określa się mianem HR Tech
labu, czyli laboratorium dla nowych
form poszukiwania i komunikacji z
kandydatami. Czy planujecie konkurować
z najbardziej popularnymi portalami pracy
obecnymi na rynku pracy?
Kariera.pl to startup założony w ramach grupy
kapitałowej, który funkcjonuje już prawie rok,
natomiast realne prowadzenie biznesu trwa
od pół roku. Spółka ma na celu odkrywanie nowych
metod komunikacji z kandydatem oraz docieranie
do niego inaczej niż robiono to dotychczas.
Start up jest nastawiony przede wszystkim na kontakt
ze specjalistami średniego szczebla i testowanie
nowych metod rekrutacyjnych. Obecnie na rynku
pracy w 80% mamy do czynienia z kandydatami
pasywnymi, którzy mają zatrudnienie i nie
poszukują nowej pracy. Dlatego kariera.pl stara
się od tego odchodzić i tworzyć nowe narzędzia,
które są efektywne i tanie. Jedną z metod jest
tworzenie przekazu dostosowanego do profilu
firmy, który poprzez dedykowane kanały ma trafiać
do odpowiedniej grupy docelowej, przy pomocy
Big Data. Ponadto wykorzystuje Talent Marketing
Aqusution, czyli
sposób pozyskiwania talentów
do organizacji za pośrednictwem odpowiednich
narzędzi marketingowych. Kariera.pl do tej pory
prowadziła głównie projekty dla klientów z sektora
finansowego i IT.

Czym chcecie się wyróżnić spośród
obecnych na rynku portali o rynku pracy?
Kariera.pl to podmiot nastawiony na innowacyjne
metody rekrutacyjne, zupełnie odrębne od tych
dostępnych na rynku. Znane dotychczas portale
ogłoszeniowe, działają w oparciu o inny model
biznesowy, więc trudno tu porównywać się do
konkurencji. Ważnym zadaniem startupu jest skrócenie

czasu pozyskiwania kandydatów, ponieważ często
projekty są zamykane ze względu na wydłużony
okres znalezienia odpowiedniej osoby na dane
stanowisko. Warto także wziąć pod uwagę fakt, że
wolnych zasobów w Polsce jest coraz mniej, a nie
każda firma może pozwolić sobie na usługi headhuntingowe, dlatego kariera.pl cały czas testuje
nowe rozwiązania w tym obszarze.

Od początku roku pojawiły się zmiany
dotyczące krótkoterminowej i sezonowej
pracy cudzoziemców. Czy mogliby
Państwo powiedzieć więcej na ten temat
naszym czytelnikom? Jak Państwo
oceniacie te zmiany? Jak przełoży się na
funkcjonowanie agencji takich jak Work
Service?
Przyczyną tych zmian były dyrektywy unijne,
czego skutkiem było ich wdrażanie przez rząd
do polskiego systemu prawnego. Jakie są plusy?
Przede wszystkim lepsza ewidencja pracy
cudzoziemców - do to tej pory przy pracach
podejmowanych na podstawie oświadczeń o pracę,
Ukraińcy mogli przyjechać legalnie na okres 6
miesięcy, po złożeniu takiego oświadczenia przez
pracodawcę. Następnie nie dokonywano żadnej
weryfikacji czy dana osoba zakończyła pracę.
Do końca ubiegłego roku nie wiedzieliśmy ilu tak
naprawdę mamy Ukraińców w Polsce. Cały rynek
opiera się na szacunkach. Na jedną osobę mogły
przypadać nawet kilka oświadczeń. Nowe przepisy
nakładają na pracodawcę obowiązek informowania
na temat pojawienia się cudzoziemca w zakładzie
pracy. Firma musi takie dane dostarczyć do urzędu
pracy, w celu potwierdzenia jego obecności. Pojawiła
się również nowa forma zatrudnienia na okres 9
miesięcy. Jest ona dedykowana w szczególności do
sektora rolniczego i turystycznego. Nowe przepisy z
jednej strony wiążą się z obawami przedsiębiorców,
ponieważ kojarzą się ze zwiększeniem biurokracji.
Wcześniej dostępność pracowników była atrakcyjna,
teraz czeka nas wydłużenie procedur zatrudnienia.
Z drugiej strony może w przyszłości pozwoli to
na tworzenie długofalowej polityki migracyjnej.
Regulacje te, na chwilę obecną, są rozwiązaniem dla
pracowników tymczasowych, ponieważ takie warunki
zatrudnienia nadal nie pozwolą nam na ściąganie
ukraińskich specjalistów.

Andrzej Kubisiak

Dyrektor Zespołu Analiz i Komunikacji
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Popularyzacja branży
e-commerce w Polsce
– szopi.pl
E-commerce to coraz prężniej rozwijająca się branża na rynku. Konsumenci
szukają wygodnych rozwiązań, a co najważniejsze zależy im na oszczędności
czasu. Startupy prześcigają się we wdrażaniu najnowszych technologii, żeby
przyciągnąć ich uwagę. Szopi.pl to platforma, która łączy w sobie wszystkie
te elementy. O sprzedaży internetowej oraz tworzeniu firmy opowiada nam
Zbigniew Płuciennik, CEO, Szopi.pl
Skąd narodził się pomysł na stworzenie
Szopi.pl?
Ponad 2 lata temu pracując w Alior Banku
uczestniczyłem w programie dla kadry menedżerskiej
organizowanej
przez
IESE.
Podczas
sesji
szkoleniowych profesorowie IESE omawiali z nami
„case’y” z całego świata – w tym wiele dotyczących
nowej ekonomii. Wtedy zacząłem się zastanawiać co
można by np. w Polsce „zuberyzować”. Pomyślałem
o rynku artykułów spożywczych, gdzie nie było w
Polsce możliwości zamówienia artykułów z szybkim
dowozem do domu. Szybko znalazłem przykłady
udanych przedsięwzięć tego rodzaju w USA i w Azji
–i tu ma miejsce nasz początek.

Szopi.pl jako jedyna firma z Polski
zakwalifikowała
się
do
Google
Launchpad
Accelerator,
programu
pomagającego szybko rosnącym firmom
w podbiciu rynku. Gratulujemy! Jak do
tego doszło?
Od
samego
początku
działania
Szopi
zastanawialiśmy się jak budować relacje z
dużymi firmami z sektora spożywczego i również
technologicznego. Kiedy dowiedzieliśmy się jesienią
o możliwości aplikowania do programu Google
w San Francisco zdecydowaliśmy się startować
i solidnie przyłożyć się do przedstawienia naszej
firmy, jej perspektyw i potrzeb. Udało się! Zostaliśmy
zaakceptowani i teraz trwają już przygotowania do

////
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O TYM SIĘ MÓWI Popularyzacja branży e-commerce w Polsce – szopi.pl
pobytu typu boot camp w Californii zaczynającego
półroczny program.

Jak przewiduje Pan rozwój sektora
e-commerce w Polsce w tym roku i jaki
wpływ może mieć on rynek pracy?
Sektor e-commerce rozwija się w Polsce w tempie
ponad 20% rocznie i przejął do tej chwili około
7-8% całego rynku konsumpcyjnego w Polsce.
Jest już znaczącym, ale nadal dodatkiem do rynku
w realu. E-commerce będzie nadal rósł i osiągnie
pewnie za kilka-kilkanaście lat 20% udziału.
Będzie coraz ważniejszy i jednocześnie będzie
wpływał na rynek tradycyjny – zmieniając formaty
sklepów i wprowadzając modele hybrydowe łączące
on-line i off-line. Spowoduje to przesunięcia w
popycie na rynku pracy – będziemy potrzebować
mniej sprzedawców, a trochę więcej dostawców
(do momentu upowszechnienia się transportu
autonomicznego).
Generalnie
liczba
osób
zatrudnionych w handlu spadnie o ponad 10% co spowoduje odchodzenie pracowników z tego
sektora. My zajmujmy się e-commerce artykułów
spożywczych a więc segmentem, który dopiero

zaczyna się rozwijać w Polsce. Tylko ok. 0,4%
wszystkich artykułów spożywczych w naszym kraju
jest kupowanych przez internet. W Wielkiej Brytanii
jest to już 6% więc w Polsce widzimy również
15-krotny potencjał wzrostu. Wzrost tego segmentu
spowoduje duże zapotrzebowanie na pracowników
związanych z logistyką spożywczą – w tym również
na osoby, które w naszym modelu kompletują
zakupy spożywcze dla klientów w sklepach,
a także dostarczają je.

Co robić żeby nie dać się konkurencji?
Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że nie mamy
w Polsce konkurencji dostarczającej artykuły
spożywcze w tak szybkim czasie – w 1, 2 czy 3
godziny – a więc modelu, który my wdrożyliśmy.
Oczywiście konkurujemy w pewnym sensie
z bardziej rozpowszechnionymi dostawami na
drugi dzień. Musimy tu zapewniać bardzo dobrą
jakość dobieranych towarów, miłą i kompetentną
obsługę, także wtedy gdy jakiegoś towaru nie
ma na półce (wtedy dzwonimy i proponujemy
dopasowane do sytuacji inne towary) oraz przede
wszystkim terminowość w szybkich dostawach,
które są naszym wyróżnikiem.

Jak przyciągacie uwagę potencjalnych
pracowników?
W tej chwili rekrutujemy zarówno w naszym
zespole IT jak i w sieci dostaw – gdzie potrzebni
są city menedżerowie dla nowych miast oraz
„szoperzy”. Przyciągamy pracowników możliwością
pracy w dynamicznym startupie, który szybko
się rozwija, dużo eksperymentuje, wdraża innowacje
i zachowuje świeżą energię firmy łączącej nowe
technologie z usługami naszych specjalistów od
zakupów. Oczywiście oferujemy też konkurencyjne
warunki finansowe.

Zbigniew Płuciennik,
CEO Szopi.pl
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Privacy by Design
– ze świata
informatyki do
prawa (RODO)
Proaktywne podejście do zgodności
przedsiębiorstwa z Rozporządzeniem o Ochronie
Danych Osobowych. W wywiadzie Katarzyna Zdunek,
tłumaczy ideę tworzenia regulacji RODO, Piotr Serwin
wraz z Krzysztofem Stachlewskim wyjaśniają między
innymi czym jest „Privacy by Design”.
Jaki cel przyświecał prawodawcy przy tworzeniu regulacji
RODO?
Katarzyna Zdunek: Dotychczasowe ujęcie danych osobowych i ich ochrony
okazało się niewystarczające w świetle szybko zmieniającego się świata,
informatyzacji, wirtualizacji i powszechnego dostępu do Internetu. Doszliśmy
do etapu, w którym było widać, że system ochrony danych osobowych wymagał
aktualizacji. To spowodowało, że prawodawca europejski zdecydował o
wprowadzeniu kompleksowego rozwiązania mającego na celu zmianę,
usystematyzowanie i ujednolicenie zasad i standardów ochrony danych
osobowych w całej UE. Wśród celów wprowadzenia zmian wymieniane jest
zagwarantowanie podmiotom gospodarczym pewności prawa w zakresie
ochrony danych osobowych i jego transparentności. Takim rozwiązaniem jest
właśnie RODO, które zacznie obowiązywać już w połowie 2018 roku.
Zmiana zasad ochrony danych osobowych zaprezentowana w RODO
postrzegana jest jako zmiana filozofii ochrony danych osobowych,
a nie jedynie zmiana legislacyjna.
Śmiało można powiedzieć, że transformacja obejmie wszystkich bez wyjątku,
w tym pracodawców, pracowników czy samozatrudnionych. Wobec tego,
wszyscy musimy zrozumieć cel i istotę tych zmian oraz przystosować się do
nich, po to, aby system był spójny i działał zgodnie z założeniami jego twórców.
RODO wyróżnia kategorie danych osobowych mających szczególne znaczenie
dla osób, których dotyczą oraz podlegających obostrzonym warunkom
ochrony. Wśród danych wrażliwych wyróżnia się między innymi dane
ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania
religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych,
dane genetyczne i biometryczne, dane dotyczące zdrowia, seksualności
lub orientacji seksualnej, czy dane dotyczące wyroków skazujących oraz
naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
Dane objęte szczególną ochroną mogą pojawić się przede wszystkim
w rekrutacji (czyli wśród Państwa czytelników), opiece medycznej,
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O TYM SIĘ MÓWI Privacy by Design – ze świata informatyki do prawa (RODO)
doradztwie finansowym i ubezpieczeniowym,
usługach świadczonych online. Proszę zwrócić
uwagę, że tego rodzaju usługi są w Polsce świadczone
przez te najmniejsze podmioty gospodarcze.
Powinny one ostrożnie podchodzić do przetwarzania
takich wrażliwych danych osobowych i zapewnić
wysokie standardy ochrony. W innym wypadku,
po wejściu w życie RODO mogą narazić się na istotne
sankcje finansowe z tytułu naruszenia warunków
ochrony danych osobowych.

Biorąc pod uwagę punkt widzenia
przedsiębiorcy, czy RODO to tylko kłopot,
czy być może potencjalne korzyści?
Piotr Serwin: RODO, wdrożone we własnym
przedsiębiorstwie zanim zrobi to konkurencja
może być sposobem zakomunikowania klientom,
że dbamy o ich prywatność w sposób szczególny.
Sam
fakt
proaktywnego
wdrożenia
RODO
przez przedsiębiorstwo powinien być klarownie
komunikowany
zainteresowanym
osobom,
być może jako element kampanii wizerunkowej.
Wejście RODO do porządku prawnego jest również
niesamowitą okazją do stworzenia zupełnie nowych
rozwiązań technologicznych i nowych modeli
biznesowych. Na przykład permanentne usunięcie
danych osób których dane dotyczą z wszelakich
nośników przedsiębiorstwa – egzekucja tzw. prawa
do bycia zapomnianym wręcz prosi o powstanie
platformy
która
pomoże
przedsiębiorstwom
zbierać zgłoszenia od osób pragnących egzekwować
to prawo, a następnie pomoże potwierdzać
wykonanie “zapomnienia”. Taka platforma mogłaby
wykonywać te działania w sposób zautomatyzowany
i prostszy niż za pomocą listu poleconego potencjalnie ogromna oszczędność czasu i pieniędzy
dla przedsiębiorstw i osób których dane dotyczą.
Podobnie ma się sytuacja z prawem do informacji
- utworzenie platformy, która wyśle prośbę osoby
o podanie informacji o niej do wielu podmiotów
jednocześnie, to gigantyczna oszczędność czasu dla
gospodarki i społeczeństwa.

Czym jest Privacy by Design?
Piotr Serwin: Metodologia Privacy by Design powstała
w środowisku informatycznym, choć jest uniwersalna
i transferowalna. Zyskała aprobatę prawników i
tak oto widzimy PbD wkomponowanie w RODO.
10 / www.magazynrekruter.pl

Privacy by Design oznacza ochronę prywatności
w całym cyklu technologicznym, zaczynając już
na etapie projektowania. Przykładowo – ja, jako
administrator danych osobowych, świadomy
zbliżającej się daty wejścia RODO do porządku
prawnego, powinienem wdrażać nowe procesy
już zgodne z przyszłym porządkiem prawnym,
przy
jednoczesnym
wygaszaniu
procesów
zaprojektowanych do funkcjonowania w porządku
obecnym. To z kolei przykład prywatności włączonej
w proces projektowy (...embedded into design),
jednej z podstawowych zasad metodologii Privacy by
Design.

W jaki sposób przedsiębiorcy mogą
skorzystać na wprowadzeniu PbD/
wartość dodana?
Krzysztof Stachlewski: Przede wszystkim wykonanie
audytu procedur i bezpieczeństwa danych w firmie,
z ukierunkowaniem na ochronę danych osobowych,
spowoduje uzyskanie i uporządkowanie wiedzy na
temat faktycznych zasad, sposobu pracy, obiegu
informacji w przedsiębiorstwie. Jest on okazją do
stworzenie lub urealnienia procedur, skorygowania
dokumentów wewnętrznych i umów. Szczególnie
dotyczyć to może działów HR, IT oraz osób mających
kontakt z klientami, a szczególnie klientami
detalicznymi.
Współpracując z kontrahentami, którzy mają
uporządkowane kwestie związane z GDPR
zdobywamy też pewność, że dane, które im
powierzymy będą starannie chronione przed
wyciekiem, utratą czy niezamierzoną modyfikacją, co
jest w interesie każdej firmy, niezależnie od regulacji
dotyczących danych osobowych.
Z punktu widzenia końcowego klienta, osoby
fizycznej, oznacza to, że jego dane są chronione
i nie będzie on zaskakiwany telefonami czy też
niechcianą pocztą tylko dlatego, że zdecydował
się na daną usługę czy produkt. Jego aktywność
na portalach społecznościowych nie będzie
też przymusowo skutkować nieograniczonym
analizowaniem szczegółów jego życia i generowaniu
spersonalizowanych
ofert
przyprawiających
niejednokrotnie o gęsią skórkę. Portale internetowe
ograniczające metody masowego profilowania
użytkowników
będą
zdobywać
większą
popularność, nie będąc posądzane o szpiegowanie
swoich użytkowników.
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Często zadajemy sobie takie pytanie:
„Moja skrzynka e-mail zasypywana jest
spamem.” Co możemy z tym zrobić?

Czy Państwa zdaniem portale i
sklepy zbierają zbyt dużo informacji o
użytkownikach?

Piotr Serwin: W pierwszej kolejności poszukać linku
„unsubscribe” (wypisz mnie z listy marketingowej).
Jeśli danego linku nie ma w niepożądanej i uciążliwej
wiadomości, należy zidentyfikować przedsiębiorstwo
wysyłające spam. Następnie powiadomić owo
przedsiębiorstwo o wycofaniu zgody na komunikację
marketingową z ich strony lub, po wejściu RODO
poinformować o chęci wyegzekwowania prawa „do
bycia zapomnianym”, czyli do usunięcia wszelkich
swoich danych osobowych, łącznie z adresem email
i efektywne uniemożliwienie spammerowi dalszego
zasypywania nas swoim przekazem marketingowym.

Piotr Serwin: Obecny model e-commerce oparty jest
na swoistym barterze - „klient” otrzymuje dostęp do
serwisów nieodpłatnie, w zamian za zaakceptowanie
długiego regulaminu. Regulamin bardzo często
zawiera zgodę na użycie danych osobowych
a nawet kamery czy zdjęć na dysku twardym
“klienta”. Takie oddawanie swojej prywatności
stopniowo doprowadziło do sytuacji, gdzie rzekomy
klient stał się de facto „towarem”, którego dane
osobowe są sprzedane marketerom jako „lead”
sprzedażowy. RODO, zmuszając marketerów do
uzyskania zgód expressis verbis ma za zadanie
uporządkować sytuację osób których dane dotyczą
- i prawdopodobnie spowoduje, że e-commerce
będzie mniej nachalny i mniej dokuczliwy dla
klientów, ale i skuteczniejszy dla marketerów.
Właśnie przez bardziej precyzyjne targetowanie osób
zainteresowanych towarem czy usługą.

A co z uciążliwymi telemarketerami?
Piotr Serwin: Należy zidentyfikować przedsiębiorstwa
wykonujące te uciążliwe telefony i napisać do
nich email, a jeszcze lepiej wysłać list polecony
prosząc o usunięcie swoich danych. Najlepiej
zapytać telemarketera wprost, która to firma jest
jego pracodawcą, ewentualnie wyszukać numer w
internecie. Tutaj RODO daje nam wspaniałe narzędzia
w postaci prawa do informacji o przechowywanych
danych i prawa do bycia zapomnianym.

Piotr Serwin

Wiceprezes Zarządu,
Almondata

Krzysztof Stachlewski
Prezes Zarządu,
Almondata

Katarzyna Zdunek
Radca Prawny

Almondata prowadzi szkolenia oraz wykonuje kompleksowe audyty operacji,
infrastruktury IT i dokumentacji prawnej pod kątem zgodności z Rozporządzeniem
o Ochronie Danych Osobowych. Almondata rozwija również aplikację wspierającą
zgodność z RODO, która niebawem zostanie udostępnione do powszechnego użytku.
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Polacy najmniej
zaangażowanymi
pracownikami
Z raportu AON Hewitt
wynika, że 52 % pracowników
w Polsce nie jest zaangażowanych w swoją
pracę. Badanie Aon Best Employers przeprowadzone zostało
na grupie blisko 72 tysięcy respondentów ze 119 polskich firm. O wynikach
badań opowiada Rekruterowi Magdalena Warzybok, Dyrektor Praktyki
Talent, oraz Bartosz Kozłowski, Principal Consultant - AON Hewitt Poland.
Z czego wynika fakt, że Polacy są najmniej
zaangażowanymi pracownikami na tle
innych państw zbadanych w raporcie?

Jak pracodawcy mogą przyczynić się
do wzrostu zaangażowania swoich
pracowników?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, w pierwszej
kolejności warto spojrzeć na to, co dzieje się
w firmach. Organizacje rozwijają się, sprzedaż
rośnie, zatrudniani są nowi pracownicy. Skutkiem
tego bezrobocie jest dziś na historycznie niskim
poziomie. Porównując to z sytuacją np. w Hiszpanii
czy Portugalii, gdzie młodzi ludzie wręcz latami nie
mogą znaleźć zatrudnienia, Polska rzeczywistość
jest zupełnie inna. Pracownicy dobrze to wiedzą.
Wielu z nich bardzo ciężko pracowało przez ostatnie
lata. Ale w obecnej sytuacji otwierają się przed nimi
nowe możliwości. Szukają swojej szansy – nowej
pracy, awansu, wyższego wynagrodzenia. Nasze
dane jasno wskazują, że spada poziom przywiązania
pracowników w Polsce do organizacji, w których
obecnie pracują. Nie obawiają się podejmować
ryzyka i zmieniać pracodawców szukając lepszego
miejsca dla siebie.

Nie ma uniwersalnej odpowiedzi – każda firma
ma swoją własną specyfikę, historię, kulturę
organizacyjną. Jednak obserwujemy pewne obszary,
które tradycyjnie mają w Polsce duże znaczenie.
Przede wszystkim pracownicy, chcą pracować
dla pracodawcy, który ma dobrą renomę na rynku.
Wiadomo – dobrze jest pracować dla „najlepszych”.
Ale jednocześnie chętniej angażują się, kiedy mają
poczucie, że Zarząd tej firmy opiera przyszłość
organizacji właśnie na swoich pracownikach. To jest
niewątpliwie angażujące. Mimo średniego wzrostu
zarobków w Polsce niezmiennie kluczowe pozostaje
wynagrodzenie finansowe szczególnie w aspekcie
postrzegania go jako sprawiedliwe i adekwatne do
wkładu pracy. Ciekawy jest fakt, że w roku 2017
pojawił nam się zupełnie nowy obszar, który ma
wpływ na zaangażowanie pracowników w Polsce
– jest nim efektywność wewnętrznych procesów.
Okazuje się, że pracowników coraz mniej interesuje
angażowanie się dla samego angażowania się.
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Chętnie dadzą z siebie więcej pod warunkiem,
że są przekonani, iż zobaczą efekt swojej pracy.
Angażowanie się w projekty, które z powodów niskiej
efektywności wewnętrznych procesów daje małą
szansę na sukces jest frustrujące i wiąże się z niską
szansą na potencjalną nagrodę za włożony wysiłek.

Pomimo działań employer brandingowych
firm, pracownicy nisko oceniają reputację
i spójność marki pracodawcy. Gdzie jest
popełniany błąd?
Faktycznie, ostatnio jest to temat bardzo popularny.
W moim przekonaniu zbyt często firmy starają
się podążać za obecnymi trendami na rynku. Ale
w ten sposób nie budujemy marki, która wyróżnia
się na rynku. Znacznie lepszą strategią wydaje się
postawienie na 2-3 filary marki naszej organizacji,
które po pierwsze będą świadczyły o jej prawdziwej
wyjątkowości, a po drugie – będą rodzajem obietnicy,
którą pracodawca będzie w stanie spełnić. Po drugie
– mając problemy z pozyskaniem pracowników
firmy bardzo często inwestowały w działania
jedynie uatrakcyjniające wizerunek, nie podejmując
większych starań aby poprawiać doświadczenie
pracowników wewnątrz organizacji.

„Mit Millenilasów” – z badania wynika,
że wpływ czynników na zaangażowanie
pracowników w grupach wiekowych do 25
lat oraz od 45 do 54 lat znacząco się nie
różni. Czy w tym przypadku odpowiedzią
na zaangażowanie jest doświadczenie?
Zbyt łatwo nauczyliśmy się całą winę za problemy
z angażowaniem młodych pracowników tłumaczyć
faktem, iż należą do rozkapryszonych „millenialsów”.
Nasze dane pokazują jednak, że większe znaczenie
ma staż pracy, niż sam wiek. Kluczowy jest bowiem
punkt w karierze, w jakim się ktoś znalazł. W tym
kontekście 40-latek, który zmienił pracę na branżę,
w której nie ma kompletnie żadnego doświadczenia,
jest dużo bliżej 25 – letniego absolwenta, niż nam
się na pierwszy rzut oka wydaje. Wraz ze stażem
w organizacji potrzebujemy nowych wyzwań
i zmian i o tym często pracodawcy zapominają.
Mają
wieloletnich
pracowników,
z
dużym
doświadczeniem, wysoką wydajnością i są z tego
zadowoleni. Natomiast sami pracownicy bardzo
często czują się zapomniani albo traktowani jako
„pewniaki”, o których nie warto się starać.

Czy miałaby Pani jakieś rady w
kontekście zaangażowania zarówno dla
pracodawców jak i pracowników?
Dzisiejeszy rynek pracy potraktowałabym jako
ogromną szansę. Wyzwania z pozyskaniem
pracowników
przedkładają
się
na
wzrost
zainteresowania zarządów firm tematem ludzkim. Tej
dyskusji towarzyszy również duża zmiana związana
z digitalizacją wielu procesów biznesowych. To
jest doskonały moment żeby zupełnie na nowo
zastanowić się, jakich ludzi potrzebujemy i co, jako
pracodawca chcemy im zaoferować. Jest to też
moment, w którym wiele organizacji przymierza się
do dość radykalnej zmiany kultury organizacyjnej,
otwierając się na otoczenie, inną kulturę zarządzania
i rozmowy o celach. Z drugiej strony pracowników
zachęcałabym do zastanowienia się, czego od
pracodawcy oczekują i jeśli tego sytuacja wymaga,
wykorzystania rynku pracownika na zmianę firmy
na taką, która wyznaje podobne do naszych
wartości, której misja i cele biznesowe są bliskie
naszej wizji rozwoju. Ale także takiej, której styl
pracy odpowiada naszemu stylowi życia – mam tu
na myśli elastyczność pracy – przykładowo, czy
wolimy określone godziny pracy i przewidywalny
grafik, czy wręcz przeciwnie potrzebujemy ogromnej
elastyczności, którą też z drugiej strony możemy
naszemu pracodawcy zaoferować ze swojej strony.
Jeśli spotka się pracodawca, który wie do czego
chce angażować ludzi oraz pracownik, któremu
ten cel jest bliski – sukces tej kooperacji jest
wysoce prawdopodobny.

Magdalena Warzybok
Dyrektor Praktyki Talent

Bartosz Kozłowski
Principal Consultant
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CEE HR

Wzmacnianie linii
biznesowych i rozwój
pracowników w Mazars
Podsumowanie roku 2017 i plany na rok 2018 od strony employer
brandingowej, współpracy z SSC oraz przyciągania i zatrzymywania
młodych talentów. Informacjami na ten temat dzielą się z Rekruterem
Renata Stefanowska, Menadżer Działu Komunikacji i Marketingu oraz Joanna
Tomczak – Menadżer Działu HR.
Jak podsumowałaby Pani rok 2017 dla
Mazars?
Renata Stefanowska: Rok 2017 był rokiem
intensywnego rozwoju grupy Mazars - zintegrowanej i
niezależnej organizacji specjalizującej się w usługach
audytorskich, księgowych i kadrowo-płacowych oraz
w doradztwie prawnym, podatkowym, transakcyjnym
oraz biznesowym.
Zwiększyliśmy zasięg naszej działalności z 79 do 86
krajów, w których działa 300 naszych biur. W wielu
krajach, np. we Francji, Szwecji, USA, w Singapurze
czy we Włoszech, rozszerzyliśmy zakres naszej
działalności dzięki połączeniom z innymi firmami, co
pozwoliło nam na wzmocnienie dotychczasowych
linii biznesowych lub na oferowanie zupełnie nowych
usług doradczych. Dzięki nowym porozumieniom
z firmami partnerskimi jesteśmy teraz w stanie
obsługiwać klientów w 102 krajach. W 2017 roku
grupa odnotowała wzrost na poziomie 12,8%, z czego
5,4% to wzrost organiczny.
W obszarze employer brandingu był to rok, w którym
wdrożyliśmy podstawowe narzędzie kreowania
marki pracodawcy czyli nowy koncept identyfikacji
wizualnej. Jest to koncept spójny z systemem
całej grupy, pod hasłem „Twoje lata z Mazars. Lata,
które się liczą”. Hasło to jest obietnicą możliwości
14 / www.magazynrekruter.pl

rozwoju zawodowego w firmie, w której ma się realny
wpływ na swoją karierę i na rozwój firmy, gdzie można
w pełni rozwinąć swój potencjał. Opracowaliśmy
nowe narzędzia: stronę internetową kariery, broszury,
advertoriale, elementy wystawiennicze. Wierzymy, że
możliwości podróżowania, ustawicznego kształcenia
i wreszcie bycia autorem własnego sukcesu wraz
z obietnicą udziału w interesujących projektach,
przyczynią się do lepszego odróżnienia się od
konkurencji.

Skoro jesteśmy przy employer brandingu czy mogłaby nam Pani zdradzić jakieś plany
z nim związane ten rok? Jak pracownicy
wspierają firmę w tych działaniach?
Renata Stefanowska: Nasze działania employer
brandingowe kierujemy do wybranych grup studentów
i grup zawodowych. W tym roku zdecydowanie
odrzucamy tradycyjną reklamę, którą interesujący nas
kandydaci właściwie ignorują. Postawimy natomiast
bardziej na content marketing i wykorzystanie
w komunikacji z kandydatami do pracy więcej
animacji i filmów video - w szczególności w mediach
społecznościowych – takich, które pozwolą im poczuć,
jak wygląda proces rekrutacji w Mazars i jak się u
nas pracuje. Wysoko cenimy możliwość spotkania
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z kandydatami w internecie, gdzie prowadzimy
szereg działań. Przede wszystkim jednak zależy
nam na możliwości budowania bezpośredniej relacji
z potencjalnymi kandydatami do pracy, ale także z
potencjalnymi klientami w przyszłości - tak bowiem
postrzegamy tych młodych ludzi.
Dlatego zamierzamy w dalszym ciągu prowadzić
wykłady i prezentacje na uczelniach oraz organizować
spotkania i warsztaty w naszym biurze. Staramy się
już na etapie studiów angażować potencjalnych
kandydatów
poprzez
udział
w
projektach
edukacyjnych z jednej strony, aż po propozycje
kilkumiesięcznych płatnych staży, podczas których
mogą się sprawdzić w praktycznych zadaniach
i w ten sposób nadać właściwy kierunek swojej
karierze. Planujemy właśnie z takim propozycjami
wychodzić w dalszym ciągu na wyższe uczelnie, a
nasi pracownicy są w tych działaniach nieocenieni.
Nie tylko poświęcają czas na dzielenie się swoim
doświadczeniem i wiedzą z młodszymi kolegami, ale
są też naszymi ambasadorami – służą pomocą w
procesach selekcji i rekrutacji, są obecni na naszych
stoiskach podczas targów pracy, uczestniczą
w
wydarzeniach
networkingowych,
polecają
oferty pracy oraz aktywnie działają w mediach
społecznościowych.

Rotacja pracowników – czy zauważyła
Pani zmiany w ostatnich latach w tym
obszarze ze względu na np. powstawanie
coraz większej liczby startupów?
Joanna Tomczak: Trudno powiedzieć jak dokładnie
wpływa rozwój startupów na współczynniki
zatrudnienia i rotacji w naszej branży. Oferujemy
bowiem bardzo konkretną ścieżkę zawodowego
kształcenia, która wpisuje się w dynamikę rynku i jest
wciąż bardzo interesującą alternatywą rozwoju dla
młodych, ambitnych osób chcących poznawać rynek
i bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstw. Naszym
zdaniem rozwój kompetencji, wiedzy i doświadczenia,
jakie Millenialsi mogą zdobyć w ciągu dwóch,
trzech lat pracy w naszej branży, daje możliwości
realizowania wielu różnych zawodowych ambicji i
podejmowania ciekawych wyzwań pojawiających się
na rynku. Uważamy więc, że rozwój startupów nie
wpływa w znaczący sposób na rotację pracowników
w firmach takich jak nasze. Startupy są natomiast
z pewnością jedną z wielu ciekawych możliwości
rozwoju dla osób, które mają ambicję, aby realizować
się zawodowo zakładając własną firmę.
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Jakie działania podejmuje Mazars, żeby
przyciągać Millenialsów?
Joanna Tomczak: Mamy świadomość, że kluczowe
znaczenie w procesie zatrzymania i rozwoju
talentów mają szkolenia, indywidualne programy
rozwoju, elastyczne formy zatrudnienia oraz ciekawe
benefity. Branża, w której działamy, stawia coraz
to nowe wyzwania wobec nas jako firmy i naszych
młodych pracowników - Millenialsów, którzy w tej
branży spełniają swoje zawodowe ambicje, szukają
możliwości rozwoju i różnorodności wyzwań.
Tym, co nas wyróżnia, są na pewno jasno
sprecyzowane ścieżki kariery zawodowej – dotyczy
to szczególnie dwóch największych obszarów
naszej działalności – audytu i księgowości.
Młodzi pracownicy dołączając do naszej firmy
mają świadomość, jak może przebiegać kariera w
naszej firmie w ramach danej ścieżki i jakie są inne
możliwości – np. praca w innych działach firmy.
Osobom, które są z nami dłużej niż 2 lata, oferujemy
możliwość podjęcia pracy za granicą – na krótszy
lub dłuższy okres w jednym z 86 krajów, w których
prowadzimy działalność.
Oprócz
bieżących,
indywidualnych
rozmów
z pracownikami, dużym wsparciem dla naszej
analizy ich oczekiwań jest roczny proces oceny.
Pozwala nam monitorować indywidualny proces
rozwoju i oczekiwań pracowników i odpowiadać na
ich konkretne potrzeby.
Przede wszystkim stawiamy na szkolenia i rozwój.
Dużym wsparciem w realizacji ścieżki zawodowej
w naszej branży jest program podnoszenia
kwalifikacji zawodowych związany z uzyskaniem

16 / www.magazynrekruter.pl

tytułów zawodowych, np. biegłego rewidenta.
Wzmocniliśmy również wewnętrzny system szkoleń,
w którym uwzględniliśmy aktualne oczekiwania
i potrzeby naszych zespołów. Duże możliwości
rozwoju dają również narzędzia i platformy
szkoleniowe oferowane przez Grupę Mazars. Dzięki
nim możemy szkolić się w bardzo szerokim zakresie:
zarówno w obszarze kompetencji technicznych
związanych z naszymi zawodami, jak i kompetencji
miękkich. Platformy umożliwiają nam również naukę
języków obcych.
W miarę możliwości stawiamy na pracę zdalną,
elastyczne formy zatrudnienia i indywidualne
podejście do każdego pracownika. Poznanie
perspektywy pracownika i jego oczekiwań pozwala
wybrać najbardziej odpowiednie rozwiązanie.
Staramy się również budować miłą i przyjazną
atmosferę pracy, organizując ciekawe wewnętrzne
wydarzenia i spotkania firmowe. Przykładem jest
nasza firmowa wigilia, Dzień Otwarty dla Rodziny
czy celebracja święta młodego wina, tj. Baujolais
Nouveau, które wpisuje się we francuskie korzenie
naszej firmy. Organizujemy również wiele ciekawych
spotkań
biznesowych, zachęcając naszych
pracowników do ich współtworzenia – zapraszania
klientów czy też przygotowywania eksperckich
wypowiedzi. Są to elementy, które budują nasze
wartości i angażują młode pokolenia w proces
budowania relacji.
Stworzyliśmy również atrakcyjną ofertę świadczeń
pozapłacowych. Dzięki nim korzystamy z bogatej
oferty sportowej, kulturalnej i medycznej. Benefity te
z pewnością służą dobremu samopoczuciu, zdrowiu,
wygodzie, motywacji i satysfakcji.

Rekruter
/ Styczeń
2018
Styczeń 2018
/ Rekruter

Jak przebiega Państwa współpraca z
branżą SSC?
Renata Stefanowska Centra usług wspólnych to
bardzo ważny segment rynku usług zarówno w
Polsce, która wyrosła na lidera branży jak i w całym
regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Naszą
gospodarkę wciąż charakteryzuje stabilność, a
rynek oferuje stosunkowo niskie koszty i dostęp
do świetnie wykształconych i wielojęzycznych
pracowników. Wielu z naszych międzynarodowych
klientów z Europy zachodniej postanowiło właśnie
tutaj utworzyć swoje SSC, bo poza wymienionymi
już walorami, Polska znajduje się też w bliskiej
odległości i tej samej strefie czasowej, co znacznie
ułatwia komunikację.

W Mazars posiadamy doświadczenie i służymy
pomocą w zakładaniu finansowych centrów usług
wspólnych. Oferujemy ponadto audyt finansowych
spółek obsługiwanych przez SSC, audyt wewnętrzny,
doradztwo w zarzadzaniu procesami, performance
management, prowadzenie rachunkowości według
polskich
standardów,
prowadzenie
sprawozdawczości
i
rozliczeń
podatkowych,
audyt zgodności z przepisami, a także szkolenia
dotyczące lokalnych regulacji.

Renata Stefanowska

Menadżer Działu Komunikacji i Marketingu

Joanna Tomczak
Menadżer Działu HR
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Metoda małych kroków
– sposób na zarządzanie
Michael Page
Umiejętność przewidywania, analizowania danych i trendów oraz
planowania i innowacyjnego podejścia – to zadania, z jakimi na co dzień w
pracy musi zmagać się dyrektor zarządzający firmy Michael Page.
Dla magazynu Rekruter – Yannick Coulange.
Dzień przed przybyciem do biura…
Zawsze sprawdzam newsy. Chcę wiedzieć,
co dzieje się w gospodarce i na rynkach globalnych.
Sprawdzam
więc
media
międzynarodowe,
aby zobaczyć, jak Polska i jej gospodarka
są postrzegane za granicą oraz czytam wiadomości
lokalne – oczywiście te dostępne w języku
angielskim, aby wiedzieć co dzieje się w kraju.
Dzięki temu zyskuję spojrzenie na sytuację Polski
z dwóch perspektyw. Zajmuje mi to zwykle około
15 minut. Jak przystało na prawdziwego Francuza
na śniadanie jem croissanta z kawą.

Pierwszą rzeczą, jaką robię przychodząc
do biura…
Jest przywitanie się z moim zespołem i pracownikami
na open space. Nigdy nie siadam za biurkiem
bez krótkiej rozmowy z moim zespołem. Dlaczego
to robię? Uważam, że powinienem być blisko ludzi.
Nie mam więc osobnego gabinetu. Jak wszyscy
pracuję w otwartej przestrzeni, każdy może do mnie
podejść i porozmawiać. Jeśli potrzebuję miejsca
na dłuższe spotkanie to po prostu idę do jednej
z sal konferencyjnych. Dzięki takim prostym
rozwiązaniom czuję, że jestem częścią zespołu.

Osoby, z którymi współpracuję to…
Członkowie lokalnego zarządu oraz szefowie
funkcji finansów, administracji, HR i marketingu,
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czyli wszyscy, którzy raportują bezpośrednio
do mnie. Ja zaś raportuję do swojego bezpośredniego
przełożonego w regionie, reprezentuję także Polskę
i Austrię w międzynarodowych strukturach firmy.
Na co dzień współpracuję też z dyrektorami
PageGroup z innych z krajów - dzielimy się najlepszymi
praktykami i rozwijamy wspólne projekty.

Sposób, w jaki
pracownikami…

pracuję

z

nowymi

Pewnie około 9 na 10 nowych pracowników
poznaję podczas ostatniego etapu rekrutacji,
a ze wszystkimi spotykam się podczas
onboardingu. Prowadzę wtedy jedną z kilku
sesji szkoleniowych – tę o strategii, globalnej
strukturze, wizji i misji firmy. Zależy mi na tym,
aby szkolenia wprowadzające pozwoliły naszym
nowym pracownikom nie tylko przygotować
się merytorycznie do nowych obowiązków,
ale przede wszystkim dobrze odnalazły się na
pokładzie. Dużo rozmawiamy więc np. o tym
dlaczego robimy to co robimy, jakie wartości nam
przyświecają i dlaczego jest to ważne.

Największymi wyzwaniami, z którymi
regularnie muszę się zmierzyć w mojej
roli są....
Złożoność i wielkość naszego sektora oraz jego szybki
rozwój – zarówno pod względem technologicznym,
jak i demograficznym. Wymaga to ode mnie i mojego
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zespołu j umiejętności przewidywania,
analizowania danych i trendów oraz
planowania i innowacyjnego podejścia.
To spore wyzwanie, ale myślę że
tempo naszego rozwoju pokazuje,
że radzimy sobie całkiem dobrze!
Wszystko to jednak dzięki pracy
niesamowitej drużyny, z którą na
co dzień współpracuję i absolutnie
niezwykłych konsultantów w naszych
trzech biurach w Polsce.

Moje codzienne cele to…
Generalnie
jestem
zwolennikiem
metody małych kroków, dlatego
codzienne wyzwania to mniejsze
projekty, które służą realizacji bardziej
złożonych i długofalowych celów.
Dotyczą wielu obszarów, ale przede
wszystkim zajmuje się zarzadzaniem
ludźmi, budowaniem i utrzymywaniem
relacji z klientami oraz strategią naszego
rozwoju. Wspólnie z zespołem zajmuję
się też wdrażaniem nowych rozwiązań,
które pozwalają nam pracować
bardziej
efektywnie
i
sprawniej
komunikować
się
z
naszymi
kandydatami i klientami.

Lubię kończyć dzień....
Podobnie jak zaczynam poranek,
czyli żegnając się z moimi kolegami z
pracy. Lubię na koniec dnia uciąć sobie
krótką pogawędkę z osobami, z którymi
pracuję. Wspiera to klimat otwartości,
optymizmu i zaufania, który panuje w
naszej firmie. Dzięki temu też poznaję
i rozumiem wyzwania, z którymi
się mierzą. Jestem zdania, że taka
atmosfera ma duży wpływ na to, że
ludzie czują się dobrze w swojej pracy.

Yannick Coulange,
dyrektor zarządzający
PageGroup
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Rekrutacja Automotive
Czy ta firma jest przyjazna? Czy atmosfera i środowisko pracy będą mi
bliskie? Czy w firmie pracują profesjonaliści? – jak mówi Alicja SzyszkowskaGilewska, HR Business Partner w firmie brightONE pierwszy kontakt
kandydata z marką to podstawa.
Dlaczego postanowiła Pani związać się z
branżą HR?
Od dawna wierzę w to, że każdy pracodawca
jest w stanie stworzyć środowisko pracy oparte
na niepowtarzalnej, inspirującej i budującej
zaangażowanie atmosferze. Tematy związane z
motywacją i funkcjonowaniem organizacji, których
podstawą są relacje międzyludzkie, a nie cele
biznesowe, od dawna były mi bliskie. Dlatego,
właśnie w tej dziedzinie postanowiłam budować
swoją karierę zawodową.
Jak pokazują wszystkie badania, ale na co także
zwracają uwagę kandydaci, z którymi się spotykamy,
motywacja do pracy powstaje już w trakcie
pierwszego kontaktu z marką. Już wtedy powstaje
przekonanie, że to właśnie częścią tej firmy chcemy
się stać.
Pierwszy kontakt, pierwszy mail, pierwsze spotkanie
dają możliwość na przekazanie potężnej ilości
20 / www.magazynrekruter.pl

informacji o tym, z jaką firmą mam do czynienia.
Czy jest to firma przyjazna? Czy atmosfera i
środowisko pracy będą mi bliskie? Czy w firmie
pracują profesjonaliści? Tego wszystkiego w sposób
świadomy lub podświadomy dowiadujemy się w
trakcie pierwszego kontaktu.

Jak przyciągacie uwagę specjalistów z
branży IT? Mówi się, że w Polsce brakuje
„rąk do pracy” w tej dziedzinie.
Stawiamy przede wszystkim na ludzi, bo to oni
budują naszą firmę. Włączamy pracowników w
podejmowanie decyzji i kreowanie środowiska pracy.
Staramy się wsłuchiwać w ich głos i podejmować
decyzje z uwzględnieniem ich opinii. U nas każdy
może być sobą! Szanujemy się wzajemnie i pracujemy
w swobodnej naturalnej atmosferze, w której drzwi
do „szefa szefów” są zawsze szeroko otwarte.
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brightONE słynie z oprogramowań
automotive. Jak wygląda rekrutacja w
tym obszarze?

Mogłaby Pani powiedzieć coś więcej
o akcji „#getbrighter”?

Nasz proces rekrutacyjny nie różni się znacznie
od procesów rekrutacyjnych w innych firmach
IT. Działamy jednak z tą świadomością,
że profesjonaliści z sektora IT rozmawiając
o potencjalnych projektach oczekują konkretnych
informacji, dlatego też staramy się angażować
do
procesu
rekrutacyjnego
potencjalnego
kierownika konkretnego kandydata. Obserwujemy,
że kandydaci doceniają to podejście, szczególnie
ze
względu
na
obecną
ilość
rekrutrów,
„rozchwytujących” programistów do pracy.

Akcja #getbrighter to przede wszystkim spotkania
i eventy, podczas których kształcimy i dzielimy
się wiedzą z programistami, zarówno obecnymi
jak i przyszłymi. Kreując nasze działania staramy
się docierać do jak najszerszego grona odbiorców,
dobierając tematy nie tylko techniczne, ale również
zagadnienia rozwijające kompetencje miękkie.
Jest
to
swoista
„pieczęć”
naszych
działań edukacyjnych.

Na co zwracacie największą uwagę
tworząc swój branding?

Alicja Szyszkowska-Gilewska
HR Business Partner

Zwracamy uwagę przede wszystkim na to, kto jest
naszym odbiorcą i do kogo oraz w jakim celu chcemy
reklamować naszą markę. Aby być skutecznym
i
odpowiadać
na
potrzeby
odbiorców
angażujemy naszych pracowników do działań
brandingowych oraz do kreowania naszej marki.
W ten sposób możemy zbudować nie tylko skuteczny,
ale dopasowany do potrzeb odbiorcy zestaw działań,
przynoszący pozytywny odbiór firmy.
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HR-Tech Poland 2018
Cyfrowa i mobilna rewolucja HR.
Jak wykorzystać najnowsze rozwiązania technologiczne
wspomagające rozwój ludzi w Twojej organizacji?
Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, która gromadzi reprezentantów
różnych firm i branż. Specjaliści przestawią Państwu wachlarz praktycznych
narzędzi mobilnych i cyfrowych usprawniających pracę działów HR pod kątem:
zarządzania zespołem pracowników, pozyskiwania kandydatów, komunikacji,
raportowania, innowacji, budowy systemów podnoszących efektywność
pracowników, zarządzania talentami, realizacji programów rozwojowych.

26-27 MARCA 2018 R.
CONFERENCE CENTER AT THE TIDES
UL. WIOŚLARSKA 8
WARSZAWA
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WYDARZENIA BRANŻOWE

HR-Tech Poland 2018
WŚRÓD KLUCZOWYCH ZAGADNIEŃ M.IN.:

» Technologiczna wojna o talenty.
» Najnowsze Trendy HR –Tech w najmodniejszych firmach
Doliny Krzemowej: Google, Apple.

» Rekrutacja 2030 – w którą stronę zmierzamy?
» Jak i po co „najmodniejsi pracodawcy” przenoszą biurowe
życie pracowników do smartfona?

» Jak budować proces rekrutacji pokolenia „AVATARÓW”
poprzez AI?

» Nierzeczywisty onboarding.
» Jak budować zaangażowanie i motywację ludzi dzięki
immersji?

» Rozwój pracowników i szkolenia z wykorzystaniem VR i AR.
» Jak dzięki nowym technologiom zapobiegać ucieczce
wiedzy razem z pracownikiem?

» Budowanie wewnętrznych

aplikacji
ułatwiających
codzienną pracę i rozwiązujących „problem” np. szybkiego
rozrostu firmy?

» Nowe technologie wspierające komunikację wewnętrzną.

KONFERENCJA PROWADZONA W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM, TŁUMACZONA SYMULTANICZNIE.
Zapraszam Państwa serdecznie do rezerwacji miejsc!
Z wyrazami szacunku,

Joanna Kędra
Project Manager
joanna.kedra@langas.pl

STRONA WWW

REJESTRACJA

BROSZURA
INFORMACYJNA (PDF)
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Infopraca

Licznik rynku InfoPraca.pl
– IV kwartał 2017 r.
Koniec IV kwartału skłania do podsumowań, zarówno miesięcznych,
kwartalnych, jak i całego roku. W ostatniej odsłonie Licznika rynku
InfoPraca.pl w 2017 r. bierzemy pod lupę rynek pracy, uwzględniając również
te czynniki, które rzadziej poddawane są analizie.
Spojrzenie na rok
Miniony rok upłynął pod znakiem rosnących
przychodów firm, co łączyło się ze zwiększonym
popytem na produkty i usługi. Regularnie malało
bezrobocie, wzrastały wynagrodzenia i PKB. Spadki
bezrobocia to dobra wiadomość dla pracowników, a
gorsza dla pracodawców. – Pozyskanie kandydatów
jest dla firm coraz większym wyzwaniem. Procesy
rekrutacyjne wydłużają się, przybierają nową
formę i sięgają coraz dalej poza granice kraju.
Mówiąc o nowej formie, mamy na myśli szereg
działań w Internecie, skierowanych do konkretnych
grup odbiorców. W tę stronę ewoluują popularne
portale pracy, które wspierają e-marketingowo
klasyczne ogłoszenia – mówi Marek Jurkiewicz,
dyrektor InfoPraca.pl. To potencjał, który ułatwia
firmom zaspokojenie rosnących potrzeb. Innym
źródłem zaspokajania rekrutacyjnych potrzeb
jest zatrudnianie cudzoziemców. Zgodnie z
szacunkowymi danymi Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej, na koniec 2017 r.
pracodawcom zostało wydanych przez wojewodów
ok. 250 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców
ze wszystkich państw trzecich (spoza UE). W
2017 r. powiatowe urzędy pracy zarejestrowały
ok. 1,8 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia
wykonywania pracy cudzoziemcom dla ok. 1,1
mln cudzoziemców z 6 państw. W porównaniu do
2016 r. o niemal 100 proc. wzrosła liczba zezwoleń
i prawie o 40 proc. dla oświadczeń. Około 85 proc.
zezwoleń na pracę i 95 proc. oświadczeń trafia
do obywateli Ukrainy. Na kolejnych miejscach
znajdują się m.in. obywatele Białorusi, Mołdawii,
Indii, Nepalu, Turcji, Armenii, Chin i Wietnamu. Dało
się także zaobserwować intensyfikację współpracy
24 / www.magazynrekruter.pl

przedsiębiorstw ze środowiskiem zawodowym/
akademickim. Dzięki kooperacji z uczelnią firma szkoli
stażystów i pracowników dostosowanych do swoich
oczekiwań, oszczędza tym samym czas i pieniądze,
które musiałaby przeznaczyć na ich dokształcenie
w przyszłości. Uczniowie zyskują dostęp do wiedzy
praktycznej i są przygotowani do wejścia na rynek
pracy.
Klamrą spinającą szereg dyskusji związanych z
zatrudnieniem, było pojęcie „rynek pracownika”.
Upraszczając, należy przez nie rozumieć sytuację, w
której to pracownik ma przewagę nad pracodawcą
i może oczekiwać z tego tytułu więcej przywilejów.
Nie należy jednak uogólniać. Nie wszystkie regiony
i branże podlegają tej zasadzie, np. województwa
leżące na wschodzie kraju czy też mniejsze
miejscowości na całym obszarze. Do szczególnie
poszukiwanych pracowników należą wykonujący
prace proste i dorywcze. Towarzyszą im osoby
wykwalifikowane, z rzadkimi kompetencjami, m.in. z
branży informatycznej (z naciskiem na programistów
C++, Python, Java, Delphi), medycznej, inżynieryjnej
oraz budowlanej, transportowej. Na zainteresowanie
mogą liczyć kandydaci znający się na maszynach
CNC, konstruktorzy, mechanicy, tokarze, rzemieślnicy
oraz ci, którzy łączą kilka kompetencji, np. technik
ze znajomością języka niderlandzkiego czy grafik ze
znajomością niemieckiego.

Spojrzenie na kwartał
Październik. Stopa bezrobocia rejestrowanego
w październiku wyniosła 6,6 proc. To o 0,2 pkt.
proc. lepszy wynik niż we wrześniu i o 1,6 pkt. niż
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w październiku 2016 r. Tylko w województwie
warmińsko-mazurskim
wskaźniki
bezrobocia
osiągnęły poziom dwucyfrowy (11,6 proc.). Najwyżej
w zestawieniu znalazło się woj. wielkopolskie – 3,8
proc. Wśród miast najlepiej wypadł Poznań (1,5
proc.)., a najgorzej Radom (13,2 proc.).
Listopad. Stopa bezrobocia poprawiła wynik
października o 0,1 pkt. proc. i osiągnęła poziom 6,5
proc. – podał GUS. Poprawa wyniku w listopadzie
zdarzyła się po raz pierwszy od 10 lat.
Grudzień. O 0,1 pkt. proc. wzrosła stopa bezrobocia
w porównaniu do listopada – podało MRPiPS. To
jednocześnie wynik lepszy o 1,6 pkt proc. niż w
grudniu 2016 r. Wzrósł wskaźnik PMI (55 punktów),
mierzący aktywność w polskim przemyśle.
Oznacza to, że w ostatnim miesiącu roku nastąpiła
najsilniejsza od prawie trzech lat poprawa warunków
gospodarczych w polskim sektorze przemysłowym.
Dotyczy to zarówno wielkości produkcji, jak i
poziomu zatrudnienia czy całkowitej liczby nowych
zamówień. Wskaźnik PMI w ciągu ostatnich 5
miesięcy wzrósł 4-krotnie.

Województwa i oferty. Podlaskie na
czele wzrostów, dolnośląskie – spadków
W IV kwartale 2017 r. liczba ofert pracy
opublikowanych w portalu InfoPraca.pl wyniosła
31333. W 9 województwach zwiększyła się liczba
ofert pracy: podlaskim (o 42 proc.), świętokrzyskim
(o 37 proc.), łódzkim (o 17 proc.), podkarpackim
(o 17 proc.), lubuskim (o 15 proc.), lubelskim (o
13 proc.), mazowieckim (o 8 proc.), kujawskopomorskim (o 4 proc.), warmińsko-mazurskim (o
3 proc.). Na plusie zakończyła ten kwartał także
zagranica (o 2 proc.). Reszta zakończyła ten okres ze
spadkami, największy w dolnośląskim (o 12 proc.),
a potem w małopolskim (o 9 proc.), opolskim (o 7
proc.), pomorskim (o 7 proc.), śląskim (o 7 proc.),
wielkopolskim (o 4 proc.), zachodniopomorskim
(o 4 proc.). Porównując dane roczne (kwartał do

kwartału), najwięcej nowych ofert przybyło dla
zagranicy (+38 proc.), a ubyło w pomorskim (o 51
proc.).

Ogłoszenia z podziałem na branże
W porównaniu do III kwartału dwucyfrowe wzrosty
pod względem liczby ofert pracy w serwisie
InfoPraca.pl były udziałem medycyny (o 66 proc.),
franczyzy (o 61 proc.), analiz biznesowych (o 43
proc.) rzemieślnictwa (o 40 proc.), motoryzacji (o
37 proc.), praktyk i staży (o 36 proc.), weterynarii (o
27 proc.), prawa (o 31 proc.), nieruchomości (o 25
proc.), sportu i rekreacji (o 23 proc.), administracji
państwowej (o 17 proc.), badań i rozwoju (o 17
proc.), IT-sprzedaży (o 17 proc.), mediów (o 15
proc.), farmacji (o 14 proc.).
Największe spadki liczby ofert pracy w porównaniu
do III kwartału można zauważyć w branżach
ochrona osób i mienia (o 79 proc.), architektura
(o 72 proc.), catering/ gastronomia (o 56 proc.),
sprzedaż detaliczna (o 40 proc.), BHP/ ochrona
środowiska (o 39 proc.), turystyka/ hotelarstwo (o
37 proc.), przemysł ciężki (o 35 proc.), transport/
spedycja/ dystrybucja (o 31 proc.). W ujęciu
rocznym na czele spadkowego zestawienia jest
ochrona osób i mienia (o 80 proc.).

Czołowa „10” aplikacji kandydatów
Licznik rynku InfoPraca.pl wskazuje, że wśród
kandydatów
największym
powodzeniem
w
IV kwartale cieszyły się oferty zamieszczane
w branżach produkcja (ok. 30 tys. aplikacji),
budownictwo (ok. 21 tys.), administracja biurowa
(ok. 18 tys.), instalacje/ utrzymanie/ serwis (ok. 18
tys.), obsługa klienta (ok. 14,5 tys.), inżynieria (ok.
11,5 tys.), logistyka (ok. 11 tys.), administracja i
sekretariat (ok. 8,3 tys.), sprzedaż – przedstawiciele
handlowi (ok. 7,3 tys.). W porównaniu do III kwartału,
z czołowej „10” wypadły: HR oraz doradztwo/
konsulting.
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