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Szanowni Państwo,
W ostatnim czasie sporo mówi się
na temat powstawania startupów,
rozwoju
nowych
technologii,
zmianach na rynku pracy. Stawiamy
sobie pytania, jak nowe technologie
wpłyną na rynek pracy? Jakim
wyzwaniom będzie musiała sprostać
branża HR? Po jakie innowacje,
nie tylko technologiczne, powinna
sięgnąć nasza branża?
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Jedną z innowacji, o której piszemy
w najnowszym wydaniu jest platforma Pracbezbarier.eu,
która pomaga osobom Głuchym i Słabosłyszącym znaleźć
pracę, a pracodawcom zapewnia dostęp do profesjonalnych
pracowników. To część Grupy Migam, która stworzyła
aplikację ułatwiającą komunikację osobom niesłyszącym.
Takie działania pokazują, że nasz świat zmierza w dobrym
kierunku…
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Pewną rewolucją jest wzrost znaczenia pracy zdalnej.
Co więcej, nie jest to już tylko praca częściowo zdalna,
ale może ona przybrać formę całkowitej pracy poza biurem.
Daje to możliwość dla najlepszych specjalistów pracy
z każdego miejsca na ziemi. Kiedyś coś, co mogło wydawać
się nierealne, dzisiaj stało się rzeczywistością.
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Jak to wygląda w praktyce? Sprawdziliśmy zastosowanie
takiego rozwiązana w firmie Crossover.
Dobrze wiemy, że zarówno dla pracodawców jak i rekruterów
kwestia tegorocznych wynagrodzeń może być dyskusyjna.
Mocno osadzony rynek pracownika, wzrastające
oczekiwania i zapotrzebowanie na pracowników sprawiają,
że wysokość wynagrodzeń rośnie, pojawiają się coraz
to oryginalniejsze pomysły na benefity. Opracowanie
skutecznej strategii, budowanie zaangażowanych zespołów
w
oparciu
o
wartościowych
liderów,
a
nie
wymyślne
benefity,
będzie
sporym
wyzwaniem
dla pracowników działów HR. Jedno jest pewne – nadal
należy walczyć o pracownika i starać się, aby talenty wiązały
się z naszą organizacją na dłużej.
Mam nadzieję, że lektura tego wydania Rekrutera pomoże
Państwu spojrzeć na niektóre sprawy z innej perspektywy
i wprowadzi odrobinę świeżości do codziennej pracy oraz
dotychczasowo wykorzystywanych metod.
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Jeżeli zastanawialiście się kiedyś jak na rynku pracy radzą sobie osoby Głuche – firma
Migam zna na to odpowiedź, co więcej robi wszystko żeby w jak największym stopniu
je aktywizować i usprawniać komunikację. Dla Rekrutera – Sławomir Łuczywek,
dyrektor migam.pl
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Pensje rekruterów i hrowców, wzrosty zarobków w branży IT, widełki płacowe
w ogłoszeniach – to tylko niektóre z zagadnień, które omówiliśmy z Dorotą Bodek,
członkiem zarządu manaHR w związku z prognozami płacowymi na rok 2018.
Dobra rynku pracownika nadal trwa, co daje kandydatom spore pole do popisu.

Raport płacowy Hays 2018
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Hays już po raz 14 podjęło się przygotowania raportu dotyczącego wysokości płac w
głównych sektorach rynkowych. Zawiera on także wyniki badań przeprowadzonych na
grupie ponad 8,000 pracowników i 2,500 pracodawców, dotyczącego trendów i
perspektyw na rynku pracy. O podwyżkach, najbardziej atrakcyjnych zawodach oraz
blaskach i cieniach pracy zdalnej opowiadają nam Marta Borzym i Justyna Szczerek,
Senior Consultantki w Hays Poland.

Kandydaci oczekują przejrzystości – infopraca.pl

/ 14

Wydawałoby się, że na temat tworzenia „idealnego” ogłoszenia o pracę wiemy już wszystko.
Okazuje się, że jednak sprawa nie jest taka oczywista, kiedy zrobimy przegląd ofert pracy.
Jakie elementy powinniśmy znaleźć się w ogłoszeniu, aby kandydat stwierdził w kilka
sekund, że powinien na nie aplikować? – infoPraca.pl
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Managing & developing the team is a key to success - CFW / 16
Susan Cox is the Managing Partner and co-founder of CFW Recruitment Specialists.
The establishment of CFWs operation in Krakow in 2008 fulfilled Susans’ objective
to build a truly international recruitment business. Susan has been working
in Recruitment sector for 20 years and told Rekruter aboud her typical day working
as a one of the leaders in recruitment industry in Europe.
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Rekrutacja,

która przekracza granice
Jeżeli zastanawialiście się kiedyś jak na rynku pracy radzą sobie osoby
Głuche – firma Migam zna na to odpowiedź, co więcej robi wszystko żeby w
jak największym stopniu je aktywizować i usprawniać komunikację.
Dla Rekrutera – Sławomir Łuczywek, dyrektor migam.pl
Chcielibyśmy przedstawić Migam
naszym czytelnikom. Kim jesteście?

Co było przyczyną uruchomienia
projektu PracaBezBarier.eu ?

Brand Migam, obecnie istniejący jako Grupa
Migam, został powołany do życia w 2010 roku.
Zaczynaliśmy na początku od bezpłatnego
słownika języka migowego. Następnym krokiem
było rozszerzenie działalności o usługę tłumacza
języka migowego on-line w formie wideo. Usługa
obecnie nazywa się Tłumacz Migam i jest stale
rozwijana. Coraz więcej firm i instytucji chcąc
wyjść naprzeciw oczekiwaniom Głuchych klientów,
sięga po nasze rozwiązanie. Dzięki temu, mogą
pozyskać Głuchych klientów oraz wyróżnić się na
rynku innowacyjnym rozwiązaniem. Dodatkowym
bonusem jest pełniejsza polityka CSR-owa. Usługa
Tłumacz Migam jest jedną z dwóch głównych osi
naszej działalności.

Ten projekt jest naturalnym rozwinięciem,
wywodzącym się z Migam. Będąc od wielu lat przy
Głuchych i Słabosłyszących, zidentyfikowaliśmy dwa
obszary, w którym moglibyśmy realnie popracować,
zmieniając sytuację. Są to edukacja i praca.
Za edukację odpowiada Migam, a za pracę właśnie
PracaBezBarier.eu.

Drugą osią, w ramach Grupy Migam, jest nasz
najnowszy, ale prężnie już rozwijający się projekt
PracaBezBarier.eu. Jesteśmy agencją pracy, która
odpowiada na bolączki pracodawców, nie mogących
zatrudnić pracowników.
4 / www.magazynrekruter.pl

Specjalizujemy
się
w
rekrutacji
Głuchych
i
Słabosłyszących
pracowników
do
firm.
Takich osób w Polsce, którzy chcą pracować
a nie mogą, bo „tylko” lub „aż” nie słyszą, jest
około 175.000. Są to wartościowi, zaangażowani
i wykształceni kandydaci do pracy. Z powodzeniem
już zrekrutowaliśmy pracowników z wadą
słuchu do takich firm jak Poczta Polska,
CCC czy Bank Pocztowy.
Jesteśmy dumni z tych rekrutacji, ponieważ
poszerzyły one znacznie spektrum możliwości
wykonywanych
prac
przez
osoby
Głuche
bądź Słabosłyszące.
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O TYM SIĘ MÓWI
W Banku Pocztowym takie osoby pracują z
powodzeniem w dziale Call Center. Obsługują chat i
e-maile. Z kolei w CCC zdecydowali się ich przyjąć
na stanowisko sprzedawcy pracującego na sali
sklepowej i mających codzienny kontakt z klientami.

Jak „Tłumacz języka migowego online”
wpłynął na zwiększenie zatrudnienia
osób głuchych?
W ramach PracaBezBarier.eu w pakiecie dodajemy
usługę Tłumacza języka migowego online, czyli
Tłumacza Migam. Jest to bardzo potrzebny
dodatek do pakietu, ponieważ największą obawą
pracodawców jest to, że nie wiedzą jak mogą się z
nimi skomunikować, a tym samym nie proponują
im pracy u siebie. Dzięki tej usłudze obawa ta znika
i pracodawcy rekrutują z powodzeniem oraz są w
stanie z nimi porozmawiać. Cały proces rekrutacji
odbywa się w języku migowym oraz rozmowy
kwalifikacyjne w zależności od potrzeb danego
kandydata, również są przeprowadzane przy
wykorzystaniu tej usługi. Udane rekrutacje i ciągłość
pracy w danej firmie przez te osoby pokazują, że
jest to usługa bardzo przydatna, która rozwiewa
największą obawę pracodawców.

Które branże oferują najwięcej miejsc
pracy dla niesłyszących, a które są dla
nich zamknięte?
W związku z wadą słuchu, część stanowisk/
obszarów nie może być wykonywana przez
Głuchych bądź Słabosłyszących pracowników. Jest
to zrozumiałe. Łatwiej jest wskazać ograniczenia,
bo nie jest ich dużo. Takim przykładem może być
kategoria D, czyli przewóz osób lub praca przy
maszynach, które wydają różne dźwięki lub praca na
wysokościach powyżej 1,5metra od powierzchni.
Z perspektywy Głuchych te ograniczenia maleją
wraz z coraz lepszym dostępem do edukacji oraz
rozwojem technologii video. Coraz więcej zawodów/
obszarów staje się dostępnych dla nich. Jest to
spowodowane przykładami z zagranicy, gdzie Głusi
z powodzeniem pracują. Takim przykładem jest np.
zawód kierowcy ciężarówek z kategorią C a nawet
C+E. W Polsce nie można jeszcze podjąć pracy
jako operator wózków widłowych. Za granicą jest
to dopuszczalne.
W ogóle cała rzesza zawodów jest wykonywana
przez Głuchych i Słabosłyszących np. w Stanach
Zjednoczonych, a wydawałoby się nie można.
Są to zawody takie jak: strażak, żołnierz,
lekarz, adwokat, a nawet lotnik (małych samolotów
typu Cessna), profesorowie, dziekani na uczelniach
zarówno dla Głuchych jak i masowych.
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O TYM SIĘ MÓWI
Głównym ograniczeniem podjęcia pracy przez
kandydata Głuchego lub Słabosłyszącego jest praca
gdzie rozmowy telefoniczne bądź wideokonferencje
są niezbędne lub jest to praca „przy dźwiękach”
np. z maszynami. Jeżeli ten obowiązek sceduje się
na słyszącego współpracownika lub wykorzysta
się dostępne technologie zastępujące dźwięk,
to w zasadzie Głuchy i Słabosłyszący kandydat
może prawie wszędzie aplikować. Jednym z takich
kluczowych przykładów, które zawsze chętnie
podaję, jest przykład dostępności aplikacji Ubera
w Polsce. W pierwotnej wersji powiadomienia
nowych kursów przychodziły dla kierowców
drogą dźwiękową. Głusi chcieli jeździć dla Ubera,
lecz nie mogli. Poszliśmy do centrali Ubera w
Polsce, opowiedzieliśmy jaka jest sytuacja i w
czym jest problem. Efektem rozmów była zmiana
sposobu powiadamiania o nowych kursach. Od
tej pory jak jest powiadomienie, to świeci się mała
lampka w smartfonie, tak jak przy nadchodzących
wiadomościach np. sms-owych.
Drugi przykład może się wydawać śmieszniejszy,
ale pokazuje, że wszystko można, wystarczy
chcieć. Głuchy pracuje jako montażysta okien
w budynkach wielopiętrowych. Pierwotnie firma
montowała okna od zewnątrz. Tym samym Głuchy
nie mógł pracować, bo od ziemi jest ponad 1,5metra.
Pracodawca zaproponował, żeby montował okna od
wewnątrz. Bo od podłogi na dowolnym piętrze jest

mniej niż 1,5metra. Tym samym pracodawca nie
złamał przepisów odnośnie Głuchego pracownika,
zyskując cenionego i dobrego pracownika.
Przy pracy biurowej, oprócz wykonywania
i odbierania telefonów nie ma żadnych ograniczeń.
My jako PracaBezBarier.eu wiemy o tym wszystkim,
bo już od wielu lat jesteśmy blisko społeczności
Głuchych, sami Głusi u nas pracują. Stąd potrafimy
skutecznie pomóc pracodawcy w zatrudnieniu
Głuchych lub Słabosłyszących pracowników.

Jako pierwsi w historii
wraz z PZU wdrożyliście trójstronne
wideopołączenie – na czym to polega?
Od IV kwartału 2017 r. chwalimy się tym, że
wraz z największym polskim ubezpieczycielem
jakim jest PZU wdrożyliśmy jako pierwsi w
historii trójstronne wideopołączenie. Dzięki temu
pracownik PZU zyskuje możliwość prawidłowego
zidentyfikowania Głuchego klienta. Jak wiadomo,
Głuchy nie zadzwoni na infolinię w pilnej sprawie
na równi z osobami słyszącymi. Od IV kwartału
2017 r. już może to zrobić, bez wychodzenia
z domu lub z dowolnego miejsca na świecie dzięki
technologii Migam.
Myślimy również o tym, żeby infolinia była dostępna
dla Głuchych i Słabosłyszących. Technicznie jest
to prosta sprawa, lecz dochodzą do tego jeszcze
kwestie procedur, przepisy prawa bankowego
oraz zaangażowanie działu IT. Takie są plany na
przynajmniej pierwsze półrocze 2018r.
Staramy się słuchać naszych klientów, stąd
wspomniałem o trójstronnym wideopołączeniu i
dostępności infolinii. Nie wykluczamy zrobienia
czegoś zupełnie nowego, jeżeli to ma się przysłużyć
i klientowi i Głuchym oraz Słabosłyszącym, a jest
wysuwane przez daną firmę. Podstawa to słuchać.

Sławomir Łuczywek
Dyrektor migam.pl
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CEE REKRUTER

Prognozy płacowe 2018
– co przyniesie nam
przyszłość?
Pensje rekruterów i
hrowców, wzrost zarobków
dla specjalistów z branży
IT, widełki płacowe w
ogłoszeniach – to tylko
niektóre z zagadnień, które
omówiliśmy z Dorotą Bodek,
członkiem zarządu manaHR
w związku z prognozami
płacowymi na rok 2018.
Dobra passa dla pracownika
nadal trwa, co daje
kandydatom spore
pole do popisu.

Jak wyglądają perspektywy zarobków
rekruterów i hrowców na rok 2018?
Nadal mamy do czynienia z rynkiem pracownika, który
przekłada się na dużą liczbę ofert pracy, zwiększoną
fluktuację personelu i rosnące oczekiwania
płacowe kandydatów. Dla HRowca/rekrutera jako
pracownika to korzystna sytuacja – bo przekłada
się na propozycje pracy i rozwoju w obszarze HR, a
rosnące wynagrodzenia poszukiwanych kandydatów
mają bezpośredni wpływ na zarobki rekruterów
zatrudnionych w agencjach zewnętrznych, w których
częstą praktyką jest prowizja, będąca określonym
procentem stawki poszukiwanego kandydata.

8 / www.magazynrekruter.pl

Warto jednak pamiętać, że HRowcy i rekruterzy
reprezentują również pracodawcę, dla którego trwający
od jakiegoś czasu rynek pracownika oznacza trudności
ze znalezieniem właściwych kandydatów, walkę o
talenty i konieczność radzenia sobie z odpływem
pracowników. W takich warunkach HRowcom trudniej
jest podołać oczekiwaniom biznesu, który wymaga od
nich przede wszystkim znalezienia i utrzymania w firmie
pracowników. Przeciągające się rekrutacje i rosnąca
rotacja, czyli zjawiska występujące powszechnie w
dobie rynku pracownika, wpływają negatywnie na ocenę
pracy HRowców i rekruterów w oczach managementu,
co może być czynnikiem ograniczającym wzrost płac
na tych stanowiskach.

Luty 2018 / Rekruter

W których branżach odczuwalne jest
największe zróżnicowanie w wysokości
wynagrodzeń w porównaniu z ubiegłym
rokiem?
Na wzrost wynagrodzeń w danej branży wpływ ma
przede wszystkim sytuacja na rynku – pracodawcy
ustalając wysokość podwyżek porównują się do
konkurencji, biorą pod uwagę również aktualny
poziom wynagrodzeń w swojej firmie względem
rynku. W efekcie podwyżki przyznawane w badanych
przez nas firmach miały w 2017 różną wysokość –
w firmach płacących na poziomie rynku lub powyżej
było to około 4%, natomiast organizacje w których
wynagrodzenia były do tej pory poniżej rynku, często
decydowały się w tym roku na większe podwyżki
(dochodzące na niektórych stanowiskach nawet do
20-30%) – bo zmusiła je do tego sytuacja na rynku.
Nadal wysokie wzrosty wynagrodzeń (zarówno
procentowo, jaki nominalnie) obserwujemy w branży
informatycznej, co jest związane z niezmiennie
wysokim zapotrzebowaniem na specjalistów IT.
Na procentowo najwyższe podwyżki liczyć mogli
pracownicy
fizyczni,
szczególnie
zatrudnieni
w firmach zlokalizowanych w obszarach silnie
rozwiniętych
przemysłowo
(np.
podstrefach
gospodarczych na Śląsku i Dolnym Śląsku)
– w ich przypadku położenie zakładu ma większy
wpływ na wysokość podwyżek niż branża,
w której są zatrudnieni.

Dlaczego wciąż niechętnie podawane
są informacje o zarobkach w
ogłoszeniach i czy ich ujawnienie
mogłoby mieć wpływ na wzrost
zainteresowania daną ofertą?
Podawanie stawek czy widełek wynagrodzenia
ma pozytywny wpływ na zainteresowanie ofertą
i oszczędza czas zarówno rekruterom, jak i
kandydatom – potwierdzają to zarówno sami
HRowcy, jak i statystyki portali rekrutacyjnych.
Ta praktyka odpowiada również na potrzeby
kandydatów, którym w ogłoszeniach brakuje właśnie
informacji o wynagrodzeniu. Mimo to firmy, które
decydują się na umieszczenie stawek lub widełek
w ofercie są w mniejszości. Decyduje o tym wiele
różnych czynników – i zapewne w przypadku
każdej firmy to różna kombinacja kilku z nich.
Niewątpliwie jednym z głównych powodów jest
czynnik kulturowy i nasza mentalność – w Polsce
o wynagrodzeniach się nie mówi, to często temat
tabu nawet wśród znajomych i rodziny i zmiany w
tej kwestii budzą duży opór. Nie bez znaczenia są

też kwestie prawne – wynagrodzenia są poufne,
pracownicy mają w umowach klauzulę o zakazie
rozmawiania między sobą nt swoich wynagrodzeń,
dodatkowo zaostrzają się przepisy o ochronie danych
osobowych. Pracodawcy nie ujawniają również
stawek z obawy przed konkurencją, która mogłaby
złożyć kontrofertę, zarówno rekrutowanej osobie,
jak i już zatrudnionym pracownikom.
Ogłoszenia
zawierające
stawki
najczęściej
występują w branży IT – ich podawanie wymusiły
trudności w poszukiwaniach kandydatów. Większa
transparentność jest również atrakcyjna dla młodego
pokolenia właśnie wchodzącego na rynek pracy.
Można zatem spodziewać się, że jeżeli rynek
pracownika się utrzyma, coraz więcej firm decydować
się będzie na umieszczanie informacji o zarobkach w
ogłoszeniach o pracę.

Na których stanowiskach kandydaci
zdecydowanie nie będą chętni do
negocjowania niższej stawki? Im

większy niedobór pracowników spełniających
określone kryteria, tym lepsze warunki mogą
wynegocjować sobie kandydaci je spełniający.
W dużych ośrodkach miejskich, w których
spory udział w rynku pracy mają centra usług
wspólnych, najmniej skłonni do kompromisów
będą specjaliści IT i osoby posługujące się biegle
językami obcymi, zarówno w obszarze obsługi
Klienta, jak i finansów, księgowości, HR czy
zakupów/logistyki. Obserwujemy również niedobór
kandydatów wyspecjalizowanych w zakresie
cyberbezpieczeństwa. Z racji wprowadzenia
zaostrzonych przepisów związanych z ochroną
danych osobowych może również zwiększyć
się zapotrzebowanie na administratorów
bezpieczeństwa informacji. Z kolei na terenach
przemysłowych szczególnie silną pozycję mają
wykwalifikowani pracownicy fizyczni i doświadczeni
specjaliści z obszaru IT, automatyki, produkcji
przemysłowej czy inżynierii.

Dorota Bodek,

członek zarządu manaHR
manaHR powstała w 2018 roku na skutek przekształcenia dawnego działu
Analiz i Raportów Płacowych Advisory Group TEST Human Resources
w osobną spółkę dedykowaną doradztwu wynagrodzeniowemu.
Zespół manaHR prowadzi cykliczne badanie płac, w efekcie którego
powstają Raporty Płacowe zawierające dane o wynagrodzeniach,
benefitach, podwyżkach, absencji i fluktuacji, a także wspomaga firmy w
przeprowadzaniu restrukturyzacji systemów wynagradzania.
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Raport płacowy
Hays 2018
Hays już po raz 14 podjęło się przygotowania raportu dotyczącego
wysokości płac w głównych sektorach rynkowych. Zawiera on także
wyniki badań przeprowadzonych na grupie ponad 8,000 pracowników i
2,500 pracodawców, dotyczącego trendów i perspektyw na rynku pracy. O
podwyżkach, najbardziej atrakcyjnych zawodach oraz blaskach i cieniach
pracy zdalnej opowiadają nam Marta Borzym i Justyna Szczerek, Senior
Consultantki w Hays Poland.
Jakie branże wydają się być najbardziej
atrakcyjne pod względem zarobków w
2018 roku?
Justyna Szczerek: W roku 2018 nadal najbardziej
atrakcyjne płacowo będą sektory IT i nowoczesnych
technologii,
branża
farmaceutyczna
oraz
międzynarodowe spółki FMCG. Na atrakcyjne
wynagrodzenia będą mogli liczyć również
pracownicy centrów i działów R&D, czyli podmiotów
zajmujących się pracami badawczo-rozwojowymi.
Zespoły R&D znajdują się nie tylko w spółkach
farmaceutycznych, ale coraz częściej także w
szeroko rozumianym sektorze produkcyjnym.
W ubiegłym roku dobre perspektywy finansowe
mieli przed sobą również pracownicy sektora
nieruchomości i wiele wskazuje na to, że ten
trend będzie kontynuowany w najbliższych
miesiącach. Tutaj będą jednak widoczne dość spore
dysproporcje pomiędzy płacami w poszczególnych
spółkach. Ponadto obszarem specjalizacyjnym,
w którym pracodawcy proponują atrakcyjne
wynagrodzenie jest konsulting strategiczny – firmy
starają się utrzymać zadowolenie zatrudnionych
osób oraz wynagrodzić im angażującą i wymagającą
czasowo pracę.
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Rośnie zapotrzebowanie na specjalistów
w obszarze cyberbezpieczeństwa – czy
takich pracowników jest wystarczająco
do potrzeb rynku?
Justyna
Szczerek:
W
dobie
postępującej
cyfryzacji na cyberataki narażone są zarówno
instytucje finansowe czy firmy telekomunikacyjne,
jak i różnorodne podmioty gromadzące dane
konsumenckie, opracowujące nowe patenty czy
też posiadające wiedzę i procedury, które mogą
być wykorzystane przez konkurencyjne firmy. W
rezultacie zapotrzebowanie firm na specjalistów
w obszarze cyberbezpieczeństwa stale rośnie,
a rekrutacja na tego typu stanowiska jest dla
pracodawców
wyzwaniem.
Problemem
jest
charakterystyka pracy i dynamika zachodzących
zmian. Specjalistów w tej dziedzinie nie można
wykształcić w ramach szkolnictwa wyższego,
ponieważ programy studiów nie byłyby w stanie
nadążyć za coraz nowszymi technikami, które
wykorzystują cyberprzestępcy. Eksperci w dziedzinie
cyberbezpieczeństwa
są
kształceni
przede
wszystkim przez producentów i dostawców usług w
obszarze ochrony przed cyberprzestępcami. To oni
rozwijają pracowników, certyfikując ich na poziomie
produktów i rozwiązań, jakie sami sprzedają.
Niezaprzeczalnie jest to specjalizacja niszowa, co
wraz ze wzrostem zapotrzebowania na tego rodzaju
kandydatów skutkuje niewystarczającą podażą

Luty 2018 / Rekruter

ekspertów
na rynku. Można więc
oczekiwać, że w najbliższych latach trend nie tylko
utrzyma się, ale ulegnie dalszemu pogłębieniu.

Czy w związku z rynkiem pracownika,
pracodawcy chętniej przyznają
podwyżki? (Z raportu wynika, że ponad
60 % respondentów nie widzi szans na
podwyżkę w tym roku).
Marta Borzym: Rynek w Polsce jest bardzo
różnorodny i w zależności od sektora rynku możemy
mówić o rynku pracownika lub braku ciekawych
ofert dla potencjalnych kandydatów. Niektóre branże
bardzo prężnie się rozwijają – tutaj nadal świetnym
przykładem jest IT – w innych natomiast trudniej
jest znaleźć zatrudnienie. Wiele firm rzeczywiście
musi mocno zabiegać o pracowników na rynku i
oferować atrakcyjne wynagrodzenie oraz ciekawe
benefity, chociażby zyskujący na popularności
elastyczny czas pracy.
Jednocześnie jak wynika z badań Hays, w roku 2018
podwyżki przekraczające 5% znajdują się w strategii
wynagrodzeń zaledwie 15% pracodawców. Firmy
starają się uniknąć konkurowania o pracownika
wyłącznie wysokością wynagrodzenia, a w
zamian przyciągają kandydatów pozafinansowymi
elementami
oferty,
takimi
jak
możliwość
uczestnictwa w ciekawych projektach czy atrakcyjne

szanse
rozwoju
zawodowego.
Jednak w wielu przypadkach oferowanie wyższych
wynagrodzeń będzie niezbędne do pozyskania
określonych kompetencji i będzie wymagało od firm
weryfikacji wcześniejszych planów budżetowych.
Justyna Szczerek: Pracownicy funkcjonujący w
firmach od dłuższego czasu mogą oczekiwać
podwyżki przede wszystkim w momencie awansu
lub w przypadku chęci opuszczenia organizacji,
ponieważ pracodawcy coraz chętniej składają
kontroferty powiązane ze wzrostem wynagrodzenia.
Jednak w wyniku zwiększonej rotacji w firmach,
organizacje coraz częściej oferują podwyżki
związane, na przykład z pozytywną oceną
roczną. Chcą tym samym docenić pracowników i
zminimalizować ryzyko ich odejścia z firmy.
Niektóre organizacje decydują się również na
wprowadzenie systemu cyklicznych rewizji płac.
Oznacza to, że na przykład raz w roku zapewniają
pracownikom konkretny wzrost wynagrodzenia.
Sprawdzają przy tym, czy stosowane przez nich
siatki płac są rynkowe. Wśród firm obserwujemy
wzrost zainteresowania raportami płacowymi,
co jest próbą porównania swojej oferty do firm
konkurencyjnych. Zjawisko rynku kandydata ma
zatem dość istotny wpływ na wzrost poziomu
wynagrodzeń pracowników. Wyższe płace dotyczą
jednak głównie tych osób, które zmieniają miejsce
zatrudnienia. W tym przypadku pracownik może
liczyć na wzrost pensji rzędu 15-20%.
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Możliwość pracy elastycznej
zdeklarowało ponad 70% firm – jak
bardzo elastyczne mogą być takie
rozwiązania i czy pracodawcy faktycznie
są im tak przychylni?
Marta Borzym: Elastyczny czas pracy lub możliwość
pracy zdalnej to coraz częstszy element rozmów
z klientami i kandydatami. Jest to obecnie
oczekiwanie wielu specjalistów. Ponadto coraz
częściej zdarza się, że dostęp do rozwiązań pracy
elastycznej jest dla kandydatów ważniejszy niż
proponowane wynagrodzenie i może być czynnikiem
decydującym o przyjęciu bądź odrzuceniu
oferty. Jednak to, czy dana organizacja oferuje
możliwość pracy elastycznej zależy w dużej mierze
od charakteru pracy oraz polityki organizacji. W
wielu przypadkach praca zdalna bądź elastyczny
czas pracy wciąż postrzegane są jako benefit
zarezerwowany dla kadry menedżerskiej.
Justyna Szczerek: Praca elastyczna jest bardzo
korzystnym
rozwiązaniem,
szczególnie
dla
osób zatrudnionych w zadaniowym trybie pracy.
Elastyczność czasu pracy często oznacza
możliwość rozpoczęcia pracy w określonym
przedziale czasowym, np. między godziną 7.00 a
10.00 i analogicznie jej zakończenie przy założeniu,
że dzień pracy trwa 8 godzin. Pracownicy bardzo
chętnie korzystają z tego typu rozwiązań, ponieważ
są w stanie wygospodarować czas na załatwienie
prywatnych spraw bez konieczności brania urlopu.

Hays zwyciężył w kategorii Top
Recruitment Firm of the Year w
konkursie CEE Shared Services and
Outsourcing Awards. Gratulujemy! Co
trzeba zrobić żeby stanąć na podium
tego typu konkursu?
Justyna Szczerek: Trzeba przede wszystkim
ciężko pracować. Pozycję eksperta w dziedzinie
rekrutacji dla sektora nowoczesnych usług dla
biznesu na rynku Europy Środkowo-Wschodniej
budujemy nieprzerwanie od 2009 roku. Z sukcesem
realizujemy
bardzo
wymagające
projekty,
wiążące się z rekrutacją wolumenową w jasno
określonych ramach czasowych. Naszą przewagą
konkurencyjną jest przede wszystkim liczny
zespół wyspecjalizowanych konsultantów, którzy
doskonale rozumieją dynamikę sektora, oczekiwania
kandydatów oraz potrzeby naszych klientów.
Inwestorzy są świadomi sukcesów, jakie do tej
pory odnieśliśmy i ufają naszemu doświadczeniu,
traktując Hays jak cenionego partnera biznesowego.
To nasze największe osiągnięcie, które znajduje
odzwierciedlenie
w
przyznawanych
nam
wyróżnieniach. Obecnie rekrutacja doświadczonych
specjalistów w branży nowoczesnych usług
biznesowych jest bardzo wymagająca. Mamy więc
nadzieję, że nasze wysiłki zostaną docenione i za
rok nagroda „Top Recruitment Firm of the Year”
ponownie trafi w nasze ręce.

Poza tym firmy oferują również możliwość pracy
zdalnej, bez konieczności pojawiania się w biurze.
W tym przypadku przychylność pracodawców jest
zdecydowanie mniejsza, ponieważ w wielu firmach
praca wciąż utożsamiana jest z obecnością w
biurze. Trend dotyczący możliwości pracy zdalnej
przybiera na sile w szczególności wśród kandydatów
z pokolenia Z. Pracownicy coraz częściej chcą móc
decydować o tym, gdzie i w jakim czasie wykonują
swoją pracę, o ile zadania są wykonywane dobrze i
terminowo. Mimo że nie we wszystkich przypadkach
praca zdalna ma uzasadnienie, to organizacje
bez wątpienia będą musiały wziąć w przyszłości
pod uwagę preferencje obecnych i potencjalnych
pracowników.

Marta Borzym
Senior Consultant
Hays Poland
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Justyna Szczerek
Senior Consultant
Hays Poland
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Elastyczny
czas pracy lub
możliwość pracy
zdalnej to coraz
częstszy element
rozmów z klientami
i kandydatami.
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Kandydaci oczekują

przejrzystości
Wydawałoby się, że na temat tworzenia „idealnego” ogłoszenia o pracę
wiemy już wszystko. Okazuje się, że jednak sprawa nie jest taka oczywista,
kiedy zrobimy przegląd ofert pracy. Jakie elementy powinniśmy znaleźć się
w ogłoszeniu, aby kandydat stwierdził w kilka sekund, że powinien na nie
aplikować? – infoPraca.pl
Według serwisu Glassdoor kandydaci na
analizę ogłoszenia o pracę poświęcają
mniej niż 50 sekund. Jak zdaniem
infoPraca.pl przykuć uwagę kandydata?
Jakie powinno być ogłoszenie aby
kandydat zdecydował się na nie
aplikować?
Ogłoszenie o pracę to w wielu przypadkach pierwszy
kontakt między pracodawcą a potencjalnym
pracownikiem. Jeśli ma zrobić dobre wrażenie,
a także przynieść oczekiwany efekt – wymaga
starannego przygotowania. Nie tylko jednak ono.
Stanowi bowiem ważny, ale nie jedyny element
całego procesu rekrutacji. Rekrutacja w coraz
większym stopniu przypomina kampanię reklamową,
prowadzoną na wielu różnych nośnikach. Wszystko
po to, by dotrzeć do jak największej liczby
potencjalnych kandydatów i przekonać ich do
aplikacji. Wpisuje się to w budowanie korzystnego
wizerunku pracodawcy, czyli employer branding – tak
na zewnątrz (kiedy uwypukla się atuty kandydatom,
ale i całemu otoczeniu firmy), jak i do wewnątrz (kiedy
dba się o dobre samopoczucie dotychczasowych
pracowników i inwestuje w ich rozwój). Aby całość
była spójna, wszystko zaczyna się już na stronie
internetowej firmy. Wymaga się od niej aktualnych
treści i formy wzbudzającej zaufanie. Tam też swoje
miejsce powinna znaleźć sekcja rekrutacyjna, czyli
miejsce będące źródłem informacji na temat firmy,
pracowników i warunków pracy, jakich można się
14 / www.magazynrekruter.pl

spodziewać. Dobrze jest przejrzyście opisać proces
rekrutacyjny. Nie mogą to być słowa bez pokrycia,
ani czysta fantazja. Dobrze jest dołączyć krótkie
materiały video i grafiki prezentujące firmę od kulis.
Jak uda się to zrobić, wtedy można przejść do
ogłoszenia.
Aby ogłoszenie miało w sobie potencjał, niezbędne
są forma i treść. Wbrew pozorom, to nie takie
oczywiste. Treść to nie słowa, na jakie natrafia się
w każdym innym ogłoszeniu, ułożone wedle tego
samego, wielokrotnie spotykanego porządku –
z wypunktowaniem i pogrubieniem, z obszerną
sekcją wymagań i oczekiwań oraz gdzieś na końcu
wciśniętymi korzyściami (choć są i takie, gdzie tych
korzyści brak). Nie chodzi wcale o elaborat, ale o taki
dobór słów, które dadzą kandydatowi do zrozumienia,
że może liczyć na atrakcyjną ofertę w atrakcyjnym
środowisku. Każde wyjście poza schemat daje firmie
przewagę - skupienie uwagi i zainteresowanie. Dobrze
rokują ogłoszenia m.in. opierające się wyłącznie na
grafice, zachęcające do dokończenia zdania, podjęcia
gry, rozwiązania zagadki. Bez wątpienia nie każda
branża może sobie na takie ogłoszenia pozwolić – to
domena firm z kreatywnością w tle. Firmy szukające
pracowników na tradycyjne stanowiska mogą jednak
dołożyć starań, by chociaż obowiązki i wymagania
nie dominowały nad korzyściami. Dobrym pomysłem
może być posługiwanie się sformułowaniami
skierowanymi „w stronę kandydata”, przyjmującymi
formę zachęt, np.: „Wystarczy, jeśli...” oraz „Świetnie,
jeśli dodatkowo...”.

Rekruter
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Czego, Państwa zdaniem, najczęściej
brakuje kandydatom w ogłoszeniach o
pracę (widełek płacowych, opisu firmy,
opisu zadań itd.).
Od ogłoszenia kandydaci oczekują przejrzystości –
tak pod względem wyglądu, jak i zawartych w nim
informacji. Wśród najbardziej pożądanych są te o
wysokości zarobków. W wielu krajach zachodnich
jest to już standard, u nas dopiero początek. Poza
zarobkami kandydaci przywiązują znaczenie do
obowiązków, benefitów, elastycznego czasu pracy.
Te oczekiwania są jednocześnie wskazówką dla
rekruterów i osób odpowiedzialnych za redagowanie
ogłoszeń, gdyż im więcej danych umieszczą, tym
większa szansa, że ogłoszeniem zainteresuje się
większe grono kandydatów.

Czy możecie się podzielić z nami
przykładami ogłoszeń, które są/
były Waszym zdaniem najbardziej
skuteczne?
Na uwagę zasługuje kampania przeprowadzona przez
jednego z naszych klientów – spójna z zasadami,
jakie firma wyznaje, z wartościami, na jakich się
opiera i z celami, do których zmierza. Elementami
tej kampanii były strona internetowa, ogłoszenie,
kampanie w mediach społecznościowych i smsy.
Na stronie internetowej klienta znalazły się
wyczerpujące informacje, w tym wideo, na temat firmy,
pracowników i procesu rekrutacyjnego. Do strony
odwoływały się ogłoszenia o pracę zamieszczone w
InfoPraca.pl, przyciągając kandydatów niebanalnym
wyglądem i treścią. Także tu nie zapomniano o
materiale wideo, co na dłużej skupiało uwagę
kandydatów. Zainwestowano w wyróżnienie ofert w
wynikach wyszukiwania, kampanie e-marketingowe
na Facebooku, Instagramie oraz smsy – krótkie

i treściwe, z dużym potencjałem. Całość działań
przyniosła klientowi efekt na miarę oczekiwań.

Rekruterzy coraz chętniej wykorzystują
social media w procesie rekrutacji.
Jak przekłada się to na obecność
pracodawców na portalach pracy?
Social media są obecne niemal na każdym kroku,
nic zatem dziwnego, że torują sobie także drogę w
rekrutacji. Ten potencjał wykorzystują także portale
pracy, jak InfoPraca.pl, które wspomagają klasyczne
ogłoszenia
szeroko
zakrojonymi
działaniami
e-marketingowymi. Wnoszą do tego duetu dotarcie
do kandydatów, którzy przejawiają zainteresowanie
pracą, branżą, stanowiskiem, czyli tych, którzy ściślej
wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pracodawców.
Pobudzają także grupę odbiorców pasywnych –
jeszcze nieszukających pracy, a wpisujących się w
oczekiwania rekruterów. W efekcie można oczekiwać
zwiększenia liczby aplikacji.
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WHO IS WHO
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Susan Cox is
the Managing
Partner and
co-founder of
CFW Recruitment
Specialists. The
establishment of
CFWs operation
in Krakow in 2008
fulfilled Susans’
objective to build a
truly international
recruitment business.
Susan has been working
in Recruitment sector
for 20 years and told
Rekruter aboud her typical
day working as a one of
the leaders in recruitment
industry in Europe.

How do you prepare yourself for a
day before you get to the office?
This is something that changes more often
than not! Sometimes preparing for the office
involves flying from Dublin to Krakow on a
Sunday evening to allow me to prepare for a
meeting with a client at 9 am on a Monday
morning. It could equally mean preparing
for monthly meetings with my team. So as
much as I strive for routine, it rarely happens.
Preparing for a day, however, involves being
mentally positive and energised as most
aspects of my role involve deep personal
engagement which requires good sleep
and good preparation. I’m an early riser, so
mornings are my favourite part of the day.
I like to get up before my family to allow
me some time to exercise, prepare myself
and get ready for at least a short breakfast
together before we all start rushing.
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MANAGING
developing
THE TEAM

IS A KEY TO SUCCESS
What are the first things you do
when you get to the office and
why are they important?
The first thing I do is check my Diary again,
even though I have checked the night
before and have planned my day, I double
check to ensure there are NO surprises for
either myself or my team. We work on a
cloud based solution and shared data so I
have an overview of all our activity across
our client portfolio which allows me to
review dashboards of all our key metrics
and ensure we have met all our delivery
metrics. I then am normally on calls and
preparing for meetings. Being on top of
market trends and movements is critical as
our clients expect that from us so I never
stop reading and learning as much as I can
about what is going on in all sectors and
geographies.

Who are the main people you
interact with in your role and how
much do you support each other
and how?
Wioletta Augustyn, our Operations Manager
in CFW and I are in constant communication.
We have operational matters to discuss
constantly but also break down our
meetings to discuss strategy, relationship
management, business development and
our team. Our team are also managing
critical client relationships and depending
on delivery stages, I am working to support
our account Managers and consultants
constantly.
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Susan Cox

MD CFW
Recruitment Specialists

What are some of the challenges
that you regularly have to face in
your role?
As a recruitment company, the constant
challenge is to adapt rapidly to the needs
of our clients. It is my responsibility to
deeply understand and qualify the needs
and urgency across our client portfolio.
We keep a close eye on external factors
and try to find a strong internal balance.
Managing and developing our team is a
key focus and something that is at the very
heart of our business and our success. We
are constantly working together to identify
how we can strive to learn and support our
growth.

that important time for them. We work with clients on both
high volume intensive projects as well as senior executive
appointments so our targets differ depending on the project.
Our integrated recruitment software allows us to manage
targets very tightly and it is totally transparent.

How do you like to finish the day with your team?
As I begin and as I finish, it is never the same. And this is
ultimately what has kept me excited, passionate and engaged
in a career in recruitment. I love the rollercoaster! In CFW, we
are performance driven and always focus on celebrating each
and every success we all have.

How important is managing
targets in your daily routine?
It’s important to manage targets but more
important to interpret the needs of our
clients as well as helping our candidates
to navigate their recruitment journey. It is
quite an emotional experience so we try
to be a trusted advisor to the person at
www.magazynrekruter.pl /17
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Praca

w
100%
zdalna

Dla jednych spełnienie marzeń, dla
drugich – niepewny i niezbadany
grunt. Praca zdalna bądź częściowo zdalna staje się znaczącym
udogodnieniem dla pracowników, ale czy na pewno dla
pracodawców? Jak rozliczać i integrować pracowników zdalnych?
Opowiada nam o tym Michał Szmurło, brand ambasador w Crossover.

Kiedy i jak wdrożyliście w Crossover
zatrudnianie pracowników zdalnych?
Firma powstała w 2014 roku i posiada swoje
korzenie w Austin w Teksasie. Andy Tryba zakładał
startup Crossover z myślą o wyselekcjonowaniu i
zatrudnieniu najlepszych pracowników. Mógł robić
to lokalnie w Teksasie, ale wtedy ilość pracowników
byłaby ograniczona, dlatego powstał pomysł
pozyskiwania najlepszych ekspertów z całego
świata, a żeby umożliwić im pracę na drugim jego
końcu zrodziła się idea pracy zdalnej. Crossover
jako pierwsza firma na świecie oferuje nowoczesny
model pracy przeznaczony dla najbardziej
wyspecjalizowanych ekspertów na rynku do pracy
przy międzynarodowych projektach. Pracownicy
mają możliwość pracy zdalnej z dowolnego miejsca
na ziemi, w zakresie minimum 40 godzin tygodniowo,
bez konieczności chodzenia do biura. Obecnie firma
współpracuje ze specjalistami z 130 krajów. Od 2015
roku posiada również swoje przedstawicielstwo
w Polsce.
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„Dla wszystkich wyspecjalizowanych
zawodów, oferujemy […] w 100% pracę
zdalną” – mówi Andy Tryba, CEO
Crossover. Czy pracownik zdalny może
być bardziej efektywny niż „biurowy”?
Zdecydowanie tak! W Crossover pracownicy pracują
40 godzin tygodniowo – można pomyśleć, że to
tyle samo co w pracy biurowej, ale różnica jest
kolosalna. Nasi pracownicy na swoich komputerach
i telefonach mają zainstalowaną autorską aplikację
Work Smart. Platforma mierzy efektywność ich
pracy nawet jeżeli włączają ją tylko na 30 min, a
potem wracają do pasji, czy domowych obowiązków.
Aplikacja sprawdza ile czasu osoba pracuje, ale
również monitoruje jak długo spędzamy czas w
poszczególnych programach np. na mailu czy
skype. Dzięki platformie zarówno pracodawca jak
i pracownik otrzymuje raport efektywności, który
pokazuje, czy nie piszemy wiadomości zbyt długo
lub czy aktywnie uczestniczymy w spotkaniach
on-line. Pozwala to stale podnosić efektywność.
Dzięki aplikacji, którą włączamy tylko w momencie

Michał Szmurło
brand ambasador
w Crossover.

pracy 40h tygodniowo pracownika zdalnego staje
się o wiele bardziej efektywne niż tyle samo godzin
spędzonych w biurze na papierosie, pogaduszkach,
czy przerwach na kawę, śniadanie i lunch.

Jaki jest najlepszy sposób na
motywowanie zdalnych pracowników
oraz zintegrowanie zespołu?
Już przy pozyskiwaniu kandydatów duże znaczenie
ma dla nich wolność planowania czasu pracy.
To zaleta, którą podkreślają wszyscy. Szczególnie
dla pracowników branży IT duże znaczenie ma
samodzielny wybór godzin pracy np. późnym
wieczorem lub w nocy. Kolejny punkt to tzw. „pensja
w chmurze” – pracownicy na całym świecie na danym

stanowisku zarabiają tyle samo – bez względu na to
z jakiego kraju pochodzą. Aby poprawić integrację,
nasi pracownicy mają dostęp do kilku przestrzeni
coworkingowych w Warszawie. W planie są kolejne
miasta. Motywacja już zatrudnionych kandydatów to
indywidualne podejście managerów w zależności od
poziomu stanowiska.

W jaki sposób rozliczać wykonywanie
zdań przez takich pracowników?
Wielu pracodawców wciąż boi się pracy zdalnej bo
przyzwyczajeni są do kontroli zatrudnionych poprzez
obecność w biurze co w praktyce sprowadza się
do wysiadywania nadgodzin przez pracowników,
którym wydaje się, że w ten sposób pokażą swoje
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zaangażowanie. My dajemy pracownikom ogromny
kredyt zaufania, ale nie pozostawiamy pracodawców
bez narzędzi służących do monitorowania
efektywności pracowników. Jednym z nich jest
wspomniana platforma Work Smart – aplikacja, którą
na swoich komputerach i telefonach mają wszyscy
pracownicy. Na koniec i tak szef rozlicza pracownika
z wykonanej pracy.

Michał Szmurło

brand ambasador w Crossover.

„Dla wszystkich
wyspecjalizowanych
zawodów, oferujemy
[…] w 100% pracę
zdalną”
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Crossover specjalizuje się w
przeprowadzaniu testów rekrutacyjnych.
Co w przypadku, jeżeli kandydat za
pierwszym podejściem nie zda testu?
Czy może dostać drugą szansę?
Oczywiście. Każda rekrutacja to biała kartka –
nie wykluczamy nikogo, ponieważ nasze testy są
naprawdę bardzo trudne. Rekrutacje przechodzi
jedynie 1% kandydatów na całym świecie. Zadajemy
pytania i testy z danej dziedziny, ale także sprawdzamy
sprawność językową (lektor z niemieckim akcentem),
a także zdolności komunikacyjne. Każdy może mieć
gorszy dzień albo wybrać stanowisko, na które
jeszcze nie zdobył wystarczających umiejętności –
zawsze można spróbować raz jeszcze. W tym roku
zamierzamy przeprowadzić 20 turniejów online
tygodniowo oraz minimum 12 turniejów w Warszawie
– dla tych, którzy chcą spotkać się z nami osobiście.
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The Lemmings Have
Taken Over The asylum
Well, let me if I may declare my hand from the outset
when it comes to the question of Brexit, and the issue
of Britain leaving the European Union. I was from day
one, fundamentally opposed to it and I remain actually
more committed than ever I have been to remaining
in the EU. Indeed as I have watched the unthinkable
actually happen, and recall woking up happy having
gone to sleep safe in the knowledge that the good
old Brits had voted to remain in the EU on the night
of June 23rd 2016. Or so the late night polls initially
suggested, when I woke up to discover that actually
the Brits had voted to leave. It left me feeling deeply
unhappy and shocked and frankly ashamed of my
own nation that the majority had decided that it was
time to leave.
And so here we are 20 months on and what have i
observed since the clock started ticking towards the

departure. It is in fairness hard to take as I watch the
world that once so seemed to admire and respect the
British change their view, as we have trundled along
the track from mistake, to farce and soon to tragedy,
It has been hard to watch. I used an analogy recently
about what Brexit meant for me. It was inspired by a
short film that I watched of a young American chap
who in a moment of deep trouble and anxiety decided
to take his life and jump to his death from the Golden
Gate Bridge in San Francisco.
As he vaulted the wall he instantly regretted his action,
as it happened he actually survived, one of only a 100
or so unique people who have also survived. And this
is the interesting thing, every single survivor also said
that they also instantly regretted that decision. But,
once you have gone there is no going back, and that
is how I view Brexit, suicide for this nation. Like the
www.magazynrekruter.pl /21
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lemmings the British happily jumped straight off the
edge of the cliff and into the abyss, and we all know
what happened to the lemmings.
I remember reading a number of comments about
Brexit that were designed to try and lighten the
moment. one such comment was why does Britain
like tea so much and the answer is because tea leaves.
Well sadly it is not just Britain that is leaving the EU.
The rest of the world are starting to leave Britain.
A survey was conducted recently which showed
which parts of the UK would be more worse off after
departure in 2019. Where I live in the West Midlands,
(Birmingham which was one of the fastest growing
Cities in Europe until recently.) It was estimated that
the local economy would be 13% worse off.
Sheer madness, and what exactly will the UK get back
in return from the EU, or indeed the rest of the world?
Well very little it would appear, more administration,
more cost, border controls, no free trade agreement.
everywhere you look there is a negative. However, the
die hard leavers all shout that Brexit will allow new
trade with new partners across the globe. Really,

the week after the Japanese foreign secretary has
reported that post Brexit they will be reviewing their
policies about making cars in the UK. What this
means in real terms is that some of the poorest
regions in the UK have very large factories where
Japanese car manufacturers have been basically
underpinning the whole regions economy. Well, not
anymore, and who if anyone is going to take their
place once they say Seyanora.
And as for the question of people from countries
like Poland and Romania coming over here why
would you if you do not even know if you are going
to be allowed to remain in the country. After all
thousands of people came here post 2004 looking
for a better life. They made a fantastic contribution
to the economy and the nation, and now we have as
a nation spring vaulted our way over the handrail of
the bridge and are plummeting into freefall, lets hope
when we hit the water that we are lucky enough to
survive. But, frankly I doubt it.

Austin Birks

Head of Business Development
http://utrack.com/
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