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Widać to także w branży HR, gdzie nie brakuje
Paniom zaangażowania i kreatywności. Otwartość na
innowacje, rozwój, dążenie do celu, a przy tym empatia
bez wątpliwości pomagają w tym zawodzie osiągnąć
wiele. Osobą, która posiada wszystkie te cechy i
podzieliła się z Rekruterem ciekawostkami ze swojego
życia jest Monika Hryniszyn, HR Counsultancy Director
w firmie Randstad.
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Co jeszcze wydarzyło się w marcu? Nie możemy
zapomnieć o znaczącej zmianie w handlu czyli „wolnej
niedzieli”. Wielu nieświadomych i zapominalskich
klientów 11 marca zderzało się z drzwiami swoich
ulubionych hipermarketów. Jak to wpłynie na naszą
gospodarkę? Czas pokaże.
Za to my, w kontekście zmiany postanowiliśmy
porozmawiać z Justyną Orzeł, HR Director w
Carrefour. Ponadto zastanowiliśmy się nad tym jak
skutecznie motywować pracowników oraz badać ich
zaangażowanie. Na tapetę wzięliśmy również oceny
pracownicze – wraz z Michałem Olbrychowskim
( HR Director w Deloitte), rozważaliśmy czy oceny
pracownicze mają jeszcze rację bytu.

creative agency

Marcowy numer Rekrutera można potraktować jako
zbiór wartościowych porad dotyczących zarządzania
pracownikami, który przez co najmniej najbliższy
rok będzie jeszcze aktualny. Przynajmniej mamy
taką nadzieję.
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żeby było ono wiarygodnie? Szczegóły na temat przeprowadzania badania w firmie DHL zdradza nam
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W każdej firmie przychodzi czas na zmianę, którą trzeba odpowiednio wprowadzić i zakomunikować. Wbrew
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Ocena pracownicza – nadal praktykowana w wielu firmach, chociaż mówi się, że w przyszłości
będzie można od niej odejść na rzecz feedbacku. Czy warto angażować się w rozwój systemu ocen
pracowniczych? Jeżeli tak, to jakie zastosowania najlepiej wykorzystywać aby ją usprawnić?
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Co zrobić, żeby pracownik czuł, że rozwija się w firmie i jest czymś więcej niż siłą roboczą?
Dać mu szansę rozwoju i realizacji pomysłów. Można to nazwać pewnym kredytem
zaufania, który zaowocuje dla firmy w przyszłości. Na temat akcji dla pracowników, w
oparciu o właśnie doświadczenia opowiada Anna Miśko – Dyrektor Działu HR home.pl.
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Sposoby na pozyskanie specjalistów IT / 19
„Banalnym już stało się stwierdzenie, że specjaliści IT to kandydaci pasywni, czyli tacy, którzy nie szukają
pracy aktywnie. Takie wypowiedzi można przeczytać w co drugim artykule dotyczącym pozyskiwania tego
typu pracowników. Ja jednak nie do końca się z tym zgodzę.”- o rynku specjalistów IT rozmawialiśmy z
Emilią Kabak-Wołk – HR Manager z firmy Margo Consulting.

WHO IS WHO

Relacje – najlepszą inwestycją? / 23

Monika Hryniszyn HR Consultancy Director w Randstad oraz Dyrektor HR na Polskę i Europę ŚrodkowoWschodnią. Absolwentka Wydziału Psychologii na UKSW w Warszawie oraz coachingowych studiów
podyplomowych Core Essentials Fast Track Program – Coach U Inc., (USA). Posiada osiemnastoletnie
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SKUTECZNE

BADANIA ZAANGAŻOWANIA
PRACOWNIKÓW
Jeżeli firma dopiero planuje zbadać
zaangażowanie pracowników, od czego
powinna zacząć? Co zrobić żeby było
ono wiarygodnie? Szczegóły na temat
przeprowadzania badania w firmie
DHL zdradza nam Małgorzata Bubel,
Specjalista ds. projektów wdrażania
narzędzi HR i Rekrutacji w DHL Parcel
Polska.
Co Pani zdaniem najbardziej wpływa na
zaangażowanie pracowników?
Wpływa na to bardzo wiele czynników. Najważniejsze,
których nie można pominąć, to
sama postawa
menedżera w stosunku do pracowników, wartości
firmy, najbliższy zespół oraz poczucie satysfakcji z
wykonywanej pracy. Ostatni z nich jest szczególnie
znaczący dla pokolenia Millenialsów, które chce
czuć, że ich praca ma cel i sens.

W jaki sposób skutecznie badać
zaangażowanie pracowników? Z jakich
narzędzi korzysta DHL? Co możecie
zarekomendować innym działom HR?
DHL Parcel Polska to blisko 3000 pracowników.
Przy takiej skali zatrudnionych, aby proces badania
satysfakcji
i
zaangażowania
pracowników
przebiegał w odpowiedni sposób niezbędne jest
zastosowanie systemów wspierających.
Narzędzi dostarcza nam firma zewnętrzna,
dzięki czemu nasi pracownicy mają
pewność, że badanie jest w pełni anonimowe.
Dodatkowo, to samo badanie jest prowadzone
w innych częściach świata w DP DHL, co
daje nam możliwość porównania wyników w
grupie chociażby na tle Europy. Badanie jest
przeprowadzane każdego roku we wrześniu,
4 / www.magazynrekruter.pl
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> ETAP I - przeprowadzenie badania, przekazanie
rezultatów do wszystkich menedżerów i rozpoczęcie
procesu pracy z wynikami,

o czym świadczy liczba składanych nominacji.
Co roku wybieramy dziesięciu finalistów, którzy
otrzymują fantastyczne nagrody - wyjazdy wraz
z osobami towarzyszącymi do bardzo atrakcyjnych
miejsc zagranicą. Oprócz konkursu Człowiek Roku,
organizujemy również konkurs Człowiek Kwartału.

> ETAP II – warsztaty, podczas których
menadżerowie przekazują wyniki i wraz z zespołami
wypracowują konkretne działania doskonalące.
Są one odpowiedzią na wyniki, w jakich nastąpił
spadek. W przypadku dobrych wyników, zespoły
warsztatowe dyskutują, co należy robić, by taki stan
utrzymać,

Bardzo ważnym działaniem, które silnie angażuje
naszych pracowników jest globalny program PeP
Expert. Jest to największa na świecie inicjatywa,
której celem jest przeszkolenie i certyfikacja
pracowników Deutsche Post DHL Group. Uczestnicy
szkolenia poznają dokładnie naszą historię, wartości,
strategię i stają się Ekspertami PeP.

> ETAP III - realizacja wypracowanych działań. Tutaj
moją rolą jest monitorowanie i raportowanie działań
całej organizacji,

Innym przykładem budowania zaangażowania
jest inicjatywa „Liderki w Logistyce”, czyli program
wspierający rozwój osobisty, skierowany do kobiet
pracujących w DHL Parcel na stanowiskach
menedżerskich, jak i tych, które zarządzają
zespołami
nieformalnymi,
np.
projektowymi.
Jego celem jest też wsparcie naszych Koleżanek,
które wróciły do pracy po dłuższej przerwie,
np. urlopie macierzyńskim.

ale można śmiało powiedzieć, że żyjemy tym przez
cały rok. Cały proces składa się z czterech etapów:

> ETAP IV – podsumowywanie tego, co udało się
wprowadzić od ostatniego badania.

Jeżeli firma dopiero planuje zbadać
zaangażowanie pracowników, od czego
powinna zacząć?
Moim zdaniem firma powinna już na początku
mieć plan na to, co dalej wydarzy się z wynikami
badania i jak będzie wyglądała praca z nimi.
Warto także zaangażować menedżerów, którzy
będą ambasadorami badania. Może to pomóc w
uzyskaniu odpowiedniej frekwencji. W naszym
przypadku menedżerowie są silnie zaangażowani i
ostatnia frekwencja wyniosła aż 95%. Niestety zbyt
niska frekwencja badania może sprawić, że będzie
ono niereprezentatywne. Ponadto firma powinna
zatroszczyć się o zbudowanie takiego procesu, który
upewni pracownika, że badanie jest anonimowe.

Jak w DHL budujecie angażujące
środowisko pracy? Jakie narzędzia/
metody do tego wykorzystujecie?
Poza pracą nad wynikami badania satysfakcji
pracowników podejmujemy działania wzmacniające
zaangażowanie. Najważniejszą rolę odgrywają
tutaj sami menedżerowie i ich sposób pracy
z zespołem. Są inspiracją dla naszych pracowników
do brania odpowiedzialności za wykonywaną pracę.
Jednym
ze
sposobów
budowania
zaangażowania
jest
organizacja
corocznego konkursu Człowiek Roku
w DHL Parcel. Każdy pracownik
i współpracujący z nami kurier może
nominować współpracowników, którzy
są wyjątkowo zaangażowani w swoją
pracę. Konkurs jest bardzo popularny,

Hasło zaangażowanie musi iść w parze z rozwojem,
dlatego kolejnym przykładem jest zbudowany
przez nas program talentów i HiPo. Skupiamy
się w nim na rozwoju przywództwa. Powołaliśmy
6 zespołów think thank-owych, których członkami
są osoby dobrane niezależnie od roli, którą
pełnią w organizacji. W ramach programu będą
wypracowywać rozwiązania z zakresu budowania
lojalności Klientów, mediów społecznościowych
i rynku pracy.
Jeśli mowa o rozwoju, to nie możemy pominąć
też wewnętrznego systemu szkoleń. U nas
każdy pracownik może zapisać się na szkolenia,
a ma do wyboru bardzo szeroki wachlarz.
Rozwijaniu sprzyjają też wewnętrzne rekrutacje.
Zanim
ogłoszenie
rekrutacyjne
pojawi
się
w zewnętrznych portalach, zawsze najpierw trafia do
naszych pracowników. Można aplikować na dowolne
stanowisko, nie tylko w obrębie swojego działu.
Dodatkowo mocno promujemy well-being, czego
przykładem są różne akcje, prowadzone m. in. na
firmowym Yammerze: cykl skierowany do świeżo
upieczonych rodziców „Nowy obywatel DHL”,
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Skuteczne badania ...

konkursy motywacyjne, czy Diversity Week, który
pokazał, że u nas każdy może być sobą. Mamy też
swój DHL Run Club, dzięki czemu ludzie mogą się
umawiać po pracy na wspólne bieganie.
Nasze zaangażowanie widać też w momentach, w
których organizacja potrzebuje wsparcia. Dowodem
tego była przeprowadzona akcja „Wszystkie ręce na
pokład”. W najgorętszym okresie (w trakcie szczytu
paczkowego) dla naszej firmy, kiedy potrzebowaliśmy
dodatkowych rąk do pracy przy sortowaniu
i rozwożeniu paczek, do akcji przyłączyli się
pracownicy biurowi i zarząd. Zgłosiły się 102 osoby.

Wiemy już, że przy budowaniu
zaangażowania ważną rolę
odgrywają managerowie.
W jaki sposób współpracujecie,
jako HR, z managerami poszczególnych
działów? Jak skutecznie motywować
samych szefów ?
Zdecydowanie tak, dlatego jednym z obszarów w
badaniu zaangażowania jest Aktywne Przywództwo.
Wyzwaniem jest to, że jesteśmy organizacją o
strukturze rozproszonej, znajdujemy się w 41
lokalizacjach i mamy ponad 300 menedżerów. Naszą
rolą jest dostarczanie im odpowiednich narzędzi,
aby mieli wsparcie w każdym procesie. Dodatkowo
menedżerów wspierają HR Business Partnerzy.
Jak ich skutecznie motywować? Dzieląc się
odpowiedzialnością. Z naszej kultury organizacyjnej
mocno wybrzmiewa, że jesteśmy odpowiedzialni za
siebie i innych, za swoją pracę i dobro Klienta oraz
za ciągły rozwój i poprawę procesów. Funkcjonujemy
na rosnącym rynku, więc chcemy się cały czas
doskonalić. W związku z tym, nasi menedżerowie
mają dużo wyzwań i mogą realizować się w licznych
projektach i inicjatywach.

Małgorzata Bubel

Specjalista ds. projektów, wdrażania narzędzi HR i
rekrutacji w DHL Parcel Polska.
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jesteśmy
odpowiedzialni
za siebie i
innych, za swoją
pracę i dobro
Klienta
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Jak efektywnie
wprowadzać
zamiany?
W każdej firmie
przychodzi czas
na zmianę, którą trzeba
odpowiednio wprowadzić
i zakomunikować.
Wbrew pozorom nie
jest to takie proste.
Jak do takich procesów
powinny przygotować
się działy HR?

8 / www.magazynrekruter.pl

Zmiana – słowo, które często wiąże się
z niepokojem wśród pracowników. Jak,
jako HR, powinniśmy przygotować się
i firmę do nadchodzących zmian? Od
czego zacząć i jaka jest najskuteczniejsza
strategia wprowadzania zmian?
W branży handlu detalicznego słowo „zmiana” jest
pewną stałą. Choć wydawać by się mogło, że sklep
otwiera się zawsze o tej samej porze, a klienci
chcą znaleźć na półkach swoje ulubione produkty
w znajomych miejscach – tymczasem kontekst
rynkowy i ekstremalnie trudna konkurencja wymagają
od nas ciągłych zmian. Dodatkowo, transformacja
cyfrowa radykalnie zmienia sposób konsumpcji,
wymaga od nas szybkiej adaptacji i zmian. Dziś nasi
klienci mają wolność wyboru sposobu dokonywania
zakupów, dobrej oferty, ceny czy usług. Bardzo silna
konkurencja pokazuje swoją gotowość do szybkiego
dostosowania się, aby te potrzeby zaspokajać.

Można więc powiedzieć, że strategia zarządzania
zmianą, to dzisiaj nasza regularna strategia
biznesowa.
Dziś
coraz
częściej
śledzimy
makrotrendy, a strategie biznesowe planujemy na
2-3 lata, nie dłużej. Skupiamy się na tzw. quick wins
i średnioterminowych ambicjach, także w obszarze
HR. Design organizacyjny i dostarczenie adekwatnych
kompetencji do realizacji takiej strategii to zasadnicze
wyzwanie, jakie ma przed sobą HR.
Prawdopodobnie nigdy nie wyłączymy „trybu zmian”
i widać to na każdym szczeblu – nasi pracownicy na
każdym stanowisku mierzą się ze zmianą w szybkim
czasie – klienci wymagają dobrej reakcji „tu i teraz”.
Co to dla nas oznacza? Wszystkie działania, które
pomagają mu taką trafną reakcję wybrać i zastosować
są de facto naszym sprawdzianem tego, jak jako
firma, marka, odpowiadamy na aktualne potrzeby
konsumentów.

Co Pani zdaniem jest kluczowe przy
wprowadzaniu zmian?
Zdecydowanie zrozumienie tej najważniejszej
perspektywy – perspektywy konsumenta – powinno
być dla całej organizacji najważniejszym pytaniem,
jakie sobie zadaje. Od tego powinna zaczynać się
zmiana. Z punktu widzenia HR można przełożyć
to na schemat – aby pomóc tworzyć wartość dla
klientów, najpierw sprawdzamy, że te same wartości
działają właściwie u nas. Jeśli chcemy, promować
zdrowy tryb życia u konsumentów, najpierw
musimy zadbać, aby pracownicy żyli zdrowo. Jeśli
wdrażamy nowe rozwiązania, czy aplikacje, najpierw
powinni pracować w nowoczesnym środowisku
nasi pracownicy. Podobnie jest z procesami
HR – spójność doświadczeń naszych klientów
końcowych i doświadczeń pracowników to jeden z
najważniejszych elementów pomagających wdrażać
nowe rozwiązania.

//
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Skuteczne wprowadzenie zmian

Jestem też zwolenniczką budowania różnorodności
biznesowej na różnorodności tworzonych zespołów.
Prawdziwie różnorodna organizacja jest bardziej
odporna, a zmiany, które jest w stanie wdrażać, są
dużo bardziej kompleksowe. Potencjał różnorodnych
doświadczeń, kompetencji i wiedzy, którym zarządza
się w regularny i strategiczny sposób, pozwala szybciej
szukać rozwiązań i konstruktywniej negować status
quo. Zmiana w zespole, który przyzwyczajony jest
do współpracy w ramach 4 generacji, 120 zawodów,
jest o wiele bardziej naturalna. To ogromne wyzwanie
menedżerskie – wymaga otwartości, umiejętności
słuchania i włączania w proces decyzyjny oraz
odpowiedzialność. Nie bez znaczenia jest też
sprawne podejmowanie decyzji – w zmianie decyzje
podejmujemy na możliwie najniższym poziomie –
czyli dokładnie tam, gdzie wymagają tego klienci.

W jaki sposób zadbać o zespół w
czasie zmiany? W jaki sposób dbać o
zaangażowanie pracowników w tym
czasie?
Przede wszystkim, warto postawić na spójność –
w określaniu celów i komunikacji. Upewniając się,

że nasze programy premiowania są konsekwentne
i zbieżne, zwiększamy prawdopodobieństwo, że
wszyscy „grają do jednej bramki”. Szczególnie w
kulturach zorientowanych silnie na wyniki, kluczowa
jest komunikacja, która nadaje sens. Bez zrozumienia
istotny zmiany, trudno jest ją dobrze realizować.

Jakie, Pani zdaniem, są najczęstsze błędy
w komunikowaniu zmiany w organizacji?
Kultura organizacyjna, która bazuje na różnorodności,
opiera się na słuchaniu. To niezwykle trudne,
szczególnie
w
rozproszonych
organizacjach.
Tymczasem, może się okazać, że uwagi, czy sugestie
pracowników na różnych szczeblach, są na wagę
złota. Warto też regularnie pytać zespół jak się czuje
na danym etapie zmiany, jakie ma obawy. Dlatego
powinniśmy „zmierzyć temperaturę” i wykorzystać
te informacje do planowania działań. Jednym z
błędnych założeń podczas procesu transformacji
jest np. rezygnacja z regularnego badania satysfakcji
pracowników. To najodpowiedniejszy moment, aby
sprawdzić poziom zaangażowania i móc szybko
reagować.

Justyna Orzeł

HR Dyrektor, Carrefour Polska

REKLAMA
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Przede
wszystkim,
warto postawić
na spójność
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Oceny pracownicze
– przeżytek czy
konieczność?
Ocena pracownicza – nadal praktykowana w
wielu firmach, chociaż mówi się, że w przyszłości
będzie można od niej odejść na rzecz feedbacku.
Czy warto angażować się w rozwój systemu ocen
pracowniczych? Jeżeli tak, to jakie zastosowania
najlepiej wykorzystywać aby ją usprawnić?

Jakie powinny być założenia dobrej oceny
pracowniczej? Gdyby miał Pan wymienić
w punktach najważniejsze cechy dobrej
oceny pracowniczej, co by to było?
Dobra ocena pracownicza powinna się opierać na
założeniach zgodnych w dużej części z trzema
trendami występującymi obecnie w środowisku pracy,
ale także w życiu codziennym. Są to:

Cyfryzacja życia
Większość z obszarów naszego życia przechodzi do
świata online. Nie tylko sprawy bankowe czy urzędowe
załatwiamy za pomocą witryn i aplikacji, ale także
tak prozaiczne czynności jak zakupy czy jedzenie
12 / www.magazynrekruter.pl

możemy zamówić do domu za pomocą kilku kliknięć
w naszym telefonie. Jesteśmy do tego przyzwyczajeni
i korzystamy coraz śmielej z dobrodziejstw XXI
wieku. Mało tego, w walce o klienta, firmy stosują
coraz bardziej przyjazne użytkownikowi aplikacje.
UX (user experience) stało się „słowem kluczem” w
pogoni za coraz bardziej wymagającym odbiorcą.
Będąc konsumentami, którzy z łatwością poruszają
się w cyfrowym świecie, nasze oczekiwania wobec
systemów firmowych (także HR) stale rosną. Skoro
można dokonać płatności w każdej chwili, miejscu
i w dowolny sposób, to czemu np. system oceny
pracowniczej nie miałby działać tak samo? Prostota,
intuicyjność i dbałość o pozytywne doświadczenie
użytkownika – to najważniejsze cechy systemu do
oceny pracowniczej.
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Potrzeby młodszych pracowników dotyczące
częstego feedbacku

oczekiwaniu na windę po zakończonym spotkaniu
zespołu projektowego.

Wszystkie nasze badania pokazują, że młodsi
pracownicy oczekują częstszego feedbacku od
swoich przełożonych niż Ci z długim stażem pracy.
Dotychczasowe modele rocznej (w wersji bardziej
zaawansowanej, dwa razy do roku) oceny nie spełniają
oczekiwań młodych talentów. Chcą być oni nagradzani
(nawet werbalnie) za swoje sukcesy, ale z drugiej
strony są też otwarci na konstruktywną krytykę, która
będzie korygowała ich myślenie i sposób działania.
Dlatego nowoczesne systemy oceny powinny być
łatwo dostępne i szybkie w działaniu, co powoli
przełożonym na udzielenie krótkiego komentarza
na temat osiągnięć swojego pracownika np. w

Zmiany w modelu pracy
Od kilku dekad mówi się o konieczności współpracy
miedzy zespołami i różnymi liniami biznesowymi
oraz o konieczność rozbijania silosów. Temat ten
przechodzi obecnie z obszaru teorii do praktyki. Firmy
nie są w stanie dostarczać usług i produktów, w tak
szybki sposób jak oczekuje tego rynek, bez budowania
multidyscyplinarnych zespołów projektowych.
W zależności od branży, struktury lub dojrzałości
przedsiębiorstwa proces ten jest na różnym etapie
rozwoju, jednak jest już coraz bardziej zauważalny
w większości firm. A to powoduje, że pracownicy
www.magazynrekruter.pl /13
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Oceny pracownicze – przeżytek czy konieczność?

nie zawsze pracują przez cały rok w tych samych
strukturach. Może być tak, że przez dłuższy czas
raportują oni nie do swojego bezpośredniego
przełożonego, ale do liderów projektów i to oni powinni
oceniać jakość ich pracy i zaangażowanie. I tu pojawia
się kolejny wymóg systemu oceny pracowniczej powinien być on elastyczny i otwarty co pozwala
na wprowadzanie modyfikacji podyktowanych
zmieniającymi się uwarunkowaniami w zespołach
projektowych.

Jakie
wady
ocen
pracowniczych
najczęściej
zgłaszają
pracodawcy?
Jakie menedżerowie? Jak radzić sobie z
obiekcjami wobec ocen pracowniczych/
jak
przekonać
pracowników
o
skuteczności ich przeprowadzania?
Z mojego doświadczenia wynika, że są dwa główne
powody niechęci do ocen pracowniczych: brak kultury
oceny i dawania feedbacku w organizacji oraz kwestie
techniczne.
Brak kultury oceny to zdecydowanie bardziej poważny
problem. Jeśli w firmie istniał system ocen, ale nie
był on traktowany przez zarząd i kadrę kierowniczą
jako narzędzie oceny, wsparcia i budowania ścieżki
kariery to trudno się dziwić pracownikom, że traktują
je (zarówno managerowie jak i szeregowi pracownicy)
jako zło konieczne. Pracownik musi poświecić masę
czasu na formularz oceny, wypisać cele, targety, a
potem zazwyczaj i tak nic się nie dzieje w związku z tą
oceną. Aż do następnego roku – kiedy z celów trzeba
pracownika rozliczyć. Wiele osób ma problem z oceną
samego siebie, jest to dla nich stresujące, a do tego
jeśli ma świadomość, że ta ocena niewiele zmieni w
jego karierze to motywacja spada do zera. Pracownicy
muszą widzieć sens wypełniania swojej oceny.
Muszą rozumieć, że jest to narzędzie wspierające ich
rozwój i muszą widzieć reakcje zwrotną organizacji w
odpowiedzi na ich wysiłek wypełnienia ankiety.
Kwestie techniczne – np. stare, nieintuicyjne systemy
lub po prostu archaiczna forma formularza oceny
to problem w miarę prosty do naprawienia, ale z
pewnością zniechęcający do samego procesu.
Niestety do tej pory spotykamy się z firmami, które
wykorzystują formularze papierowe do oceny
pracowniczej. To zadecydowanie powinno się
zmienić.
Oczywiście mogą też występować inne problemy
blokujące prawidłowy system oceny np. niechęć
menedżerów do ocen ze względu na ich brak
umiejętności
zarządzania
oczekiwaniami
pracowników, konieczności przyznawania podwyżek
lub awansów, itp. Najczęściej w organizacjach brakuje
14 / www.magazynrekruter.pl

po prostu dobrej i transparentnej komunikacji procesu
ocen pracowniczych. Tak, aby cel oceny i jej istota
były opisane językiem korzyści dla pracownika.

Jak często w Deloitte przeprowadzana
jest ocena pracownicza? Jak często
aktualizujecie formularze oceny?
W Deloitte w zeszłym roku wprowadziliśmy całkowicie
nowy system ocen pracowniczych. Zostały wdrożone
nowe aplikacje dostępne zarówno z poziomu
komputera jak i telefonu komórkowego, które
pozwalają na ocenę „tu i teraz”. Zarówno pracownik
jak i bezpośredni lub projektowy przełożony może w
prosty sposób zamieścić ocenę w systemie, która
jest widoczna dla wszystkich zainteresowanych.
Nasz system wpisuje się we wszystkie wyżej opisane
trendy. Jest łatwy i intuicyjny, mobilny i pozwala
na pozostawienie ocen w każdym momencie.
Pytania są proste i zrozumiałe. Co ważniejsze
udostępnione narzędzia są tylko wsparciem dla
szerszej zmiany filozofii systemu ocen. Zachęcamy
naszych pracowników do częstszych spotkań i
nieformalnych rozmów, mających na celu mocniejsze
wsparcie pracowników w ich rozwoju zawodowym.
Odchodzimy od systemu rozliczania na rzecz
wsparcia, identyfikowania mocnych stron oraz
uwalniania drzemiącego w pracownikach potencjału.

Jeżeli firma do tej pory nie prowadziła
ocen pracowniczych, jak powinna je
wdrożyć? Od czego zacząć?
Przede wszystkim ważne jest pokazanie jak istotne
z biznesowego punktu widzenia jest wdrożenie
systemu. Powinna być to inicjatywa wspierana przez
Zarząd, a nie tylko HR. Po drugie uważam, że istotne
jest włączenie pracowników na etapie tworzenia
systemu. Ich uwagi i komentarze będą bardzo istotne.
Poza tym będą czuli odpowiedzialność za projekt i
jego dalsze funkcjonowanie. Pozwoli to na budowanie
zaangażowania wokół oceny pracowniczej już na
etapie prac nad modyfikacją systemu. Rekomendujemy
korzystanie z procesu Design Thinking jako metody
tworzenia innowacyjnych produktów w oparciu
o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb
użytkowników. Po trzecie warto być na bieżąco
z trendami. Należy próbować odnosić teorie do
warunków rynkowych i możliwości firmowych, a
także unikalnych potrzeb wynikających ze specyfiki
branży. Ostatnim bardzo istotnym elementem jest
odpowiednie wsparcie komunikacyjne systemu i
mówienie językiem benefitów dla pracowników. Z
doświadczenie wiemy, że wdrożenie systemu ocen
zawsze wywołuje nerwowość w organizacji i raczej
spotyka się z odrzuceniem niż ciepłym przyjęciem.

Marzec 2018 / Rekruter

Czy jest jakaś alternatywa do
ocen pracowniczych? Niektórzy
przedstawiciele
działów
HR
twierdzą, że warto odejść od ocen
pracowniczych na rzecz bieżącego
feedbacku od przełożonego. Co Pan
myśli na ten temat?
To prawda. Zakładam, że w przeciągu kilku
najbliższych lat w niektórych branżach lub
przedsiębiorstwach dojdzie do zastąpienia
ocen pracowniczych bieżącym feedbackiem.
Mam tu na myśli dojrzałe organizacje, które
mają zbudowaną kulturę oceny na najwyższym
poziomie. Jeśli dawanie feedbacku jest
wpisane w DNA marki i pracownicy traktują
go jako naturalny element pracy i rozwoju
własnego jak i swoich współpracowników,
to nie trzeba do tego sformalizowanej formy
i formuły. Uważam też, że w większości
przedsiębiorstw proces odejścia od ocen
będzie wymagał intensyfikacji działań w
obszarach rozwojowych kadry managerskiej
i zwiększonego inwestowania w szkolenia
z tzw. soft skills (w obszarze budowania
zaufania, komunikowania potrzeb i uwag oraz
tzw. upward feedback). Najważniejsze, żeby
wszyscy pracownicy zrozumieli prostą zasadę
- „feedback is a gift” – nieważne czy udzielony
drogą bardziej lub mniej sformalizowaną.

Michał Olbrychowski

REKLAMA

Director | Leader of Human
Capital & Communications
Consulting CE
Deloitte Advisory Sp. z o.o.
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Bilet do
rozwoju
pracowników
Co zrobić, żeby pracownik czuł, że rozwija się w firmie
i jest czymś więcej niż siłą roboczą? Dać mu szansę
rozwoju i realizacji pomysłów. Można to nazwać
pewnym kredytem zaufania, który zaowocuje dla firmy
w przyszłości. Na temat akcji dla pracowników, w
oparciu o własne doświadczenia opowiada Anna Miśko
- Dyrektor Działu HR home.pl
Akcje dla pracowników - skąd czerpiecie
inspiracje i co Was motywuje do takich
działań?
Po pierwsze – lubimy robić coś co ma sens i
przekłada się na wymierne efekty.
Po drugie – bardzo ważne jest dla nas jako firmy by

oferować naszym pracownikom wartość dodaną, czyli
coś co jest ekstra, a co nie wynika tylko z wysokości
wynagrodzenia. Wychodzimy z założenia, że przy
dzisiejszym, trudnym rynku pracy, jest to niezwykle
ważne.
Nasze inspiracje przychodzą naprawdę z wielu
stron. Mam bardzo kreatywny zespół Udało nam się
stworzyć przestrzeń i środowisko, które pozwala
16 / www.magazynrekruter.pl

eksperymentować i sprawdzać nawet te najbardziej
szalone pomysły. Inspiracje przychodzą też od
naszych pracowników. Jedną z wyznawanych przez
nas wartości jest otwartość, która przejawia się też
tym, że pracownicy chętnie podrzucają nam swoje
propozycje.

Po trzecie – co również łączy się z otwartością,

część projektów akcji rodzi się z porażek poprzednich
działań. Pytamy pracowników, co myślą o naszej
pracy i organizowanych przez nas akcjach. To
pozwala nam zrozumieć jakie są ich priorytety oraz
poznać ich opinię na temat naszych działań.
Na przykład przez wiele lat wspieraliśmy Szlachetną
Paczkę. Co roku wspólnie wybieraliśmy rodzinę,
której pomagaliśmy. Pewnego razu usłyszeliśmy
od pracowników, że woleliby pomagać komuś
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ze swojego bliższego otoczenia. Tym sposobem
już drugi rok z rzędu wspieramy remont oddziału
onkologicznego, na którym leczy się syn jednego z
naszych pracowników.

Otrzymaliście nagrodę podczas gali
#Siłaprzyciągania organizowanej przez
Puls Biznesu za „najlepszą inicjatywę
budującą zaangażowanie i zaufanie
pracowników”. Czego dotyczył Wasz
projekt konkursowy?
Od dłuższego czasu zastanawialiśmy się w firmie jaką
wartość dodaną możemy dać naszym pracownikom,
by praca w home.pl stała się dla nich przygodą życia.
Chcieliśmy wyróżnić się na tle innych pracodawców
a przy okazji sprawić, by nasi pracownicy chcieli z
nami zostać na dłużej.
„Bilet do rozwoju” – tak nazywa się nasz projekt, który
swoim założeniu jest bardzo prosty i chyba dlatego
tak dobrze działa. Adresujemy go do największej
grupy naszych pracowników czyli konsultantów w
biurze obsługi klienta. Dlaczego ta grupa? Ponieważ
to dzięki ich bezpośredniej współpracy z klientami
wiemy, że klienci są zadowoleni z usług home.pl
Chcieliśmy tym projektem udowodnić, że bardzo
cenimy ich pracę i przy okazji dać im możliwość
zdobycia nowego fachu.

Każdy uczestnik projektu może wybrać trzyletni kurs
w jednej ze ścieżek: PHP, frontend, sprzedaż B2B lub
administrowanie serwerami linux. Wszystkie ścieżki
mają profesjonalnie przygotowany program. Kurs
jest rozbity na semestry, a każdy semestr kończy się
egzaminem.
Śmiało mogę powiedzieć, że pod kątem
merytorycznym są to unikatowe szkolenia, które
ciężko znaleźć na rynku. Po pierwsze dlatego, że jest
to mix wiedzy teoretycznej i praktycznej, po drugie:
że są prowadzone przez ekspertów i praktyków w
swoim fachu, którzy dodatkowo mają przygotowanie
dydaktyczne.
Za udział w programie nie podsuwamy
uczestnikom umów lojalnościowych. Zrobiliśmy
to świadomie, aby podkreślić komunikat: „chcemy
Wam dać realne i ciekawe możliwości rozwoju,
dlatego bo Wasza praca jest dla nas cenna”.
W marcu tego marcu uruchomiliście drugą edycję
programu, którą adresujemy już do wszystkich
pracowników firmy. Pojawiły się także nowe ścieżki,
np. grafika komputerowa.

Co było najtrudniejsze w trakcie jego
wdrażania? Zdarzają się przypadki, kiedy
pracownicy dość niechętnie podchodzą
do inicjatyw angażujących ich czas,
niekończenie związanych z codzienną
pracą zawodową…
www.magazynrekruter.pl /17
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Bilet do rozwoju pracowników

Tak jak wspomniałam udział w programie jest
dobrowolny. Myślę, że ten projekt cieszy się tak
dużym powodzeniem (pierwsza edycja – 44
uczestników, druga - 56), ponieważ daje możliwość
zdobycia kompetencji, które są pożądane na rynku
pracy, a sama jakość kursów jest bardzo wysoka. Nie
bez znaczenia jest też jego koszt – cena rynkowa za
kurs wynosi około 7 tysięcy złotych. My oferujemy
go pracownikom za darmo. W zamian oczekujemy
ich czasu i zaangażowania. Uważam, że tak powinno
wyglądać partnerskie podejście.

Home.pl
jest
dostawcą
usług
internetowych dla małych i średnich
przedsiębiorstw, często rekrutujecie
na
stanowiska
informatyczne.
Jaki macie patent na obsadzenie
tak
wymagających
stanowisk?
Czy zatrudniacie obcokrajowców?
Tak naprawdę home.pl to firma usługowa, działająca
w branży IT. Oczywiście mamy na pokładzie
programistów,
administratorów,
ale
również
wiele osób odpowiedzialnych za rozwój produktu
czy obsługę klienta. Dlatego też mierzymy się z
wyzwaniami rekrutacyjnymi nie tylko w stosunku do
pracowników IT.
Myślę, że kluczem jest to, by być spójnym zarówno w
tym jak prezentujemy się na zewnątrz, jak i z tym, co
pracownik zobaczy, gdy zacznie u nas pracę.

Nie mamy jednego sprawdzonego patentu – staramy
się być dobrym i uczciwym pracodawcą. Dużą wagę
też przywiązujemy do rekrutacji wewnętrznych.
Wielu naszych pracowników, w trakcie zatrudnienia
w home.pl zmieniało kilka razy swoje stanowisko.
„Bilet do rozwoju” to też pośrednio odpowiedź na
nasze potrzeby – kształcimy pracowników, których
trudno znaleźć na rynku pracy.

Wydaliście książkę kucharską – skąd
pomysł?
Książka kucharska nazywa się „home made”.
Znalazło się w niej ponad 30 przepisów, podzielonych
na cztery działy. Wszystkie propozycje pochodzą od
pracowników firmy. Są odzwierciedleniem tego, co w
kuchni lubią najbardziej.
Jeden z działów nazywa się „szybkie śniadanie”.
Ostatnim z działów książki kucharskiej jest „koniec
miesiąca, czyli gotowanie przed wypłatą”. Co wtedy
się je? „Miodową sałatkę z kurczakiem” albo „mięsną
bułę glutenowo-laktozową”.
Co ciekawe, każdy przepis jest okraszony sporą
dawką wiedzy na temat wartości odżywczych
polecanych posiłków, anegdotą lub wspomnieniami
z dzieciństwa. Warto podkreślić, że cała książka –
od pomysłu, po przepisy a na oprawie graficznej
kończąc – to efekt pracy naszych pracowników.

Anna Miśko

Dyrektor Działu HR home.pl

– Firmę tworzą ludzie. Dlatego chcieliśmy, żeby
pracownicy mieli okazję się pokazać, ale trochę
inaczejnie przez pryzmat zajmowanego przez
siebie stanowiska. Przecież podczas przerwy
w pracy prawie każdy coś je, ato co mamy na
talerzu, pokazuje trochę jak żyjemy. Kuchnia
jest najważniejszym miejscem w każdym domu.
W home.pl pełni ona także niezwykłą rolę. To
właśnie tutaj spotyka się codziennie prawie 300
osób, które rozmawiają ze sobą i dzielą się swoimi
pomysłami. – podsumowuje Nina Pankiewicz,
z działu HR home.pl.
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Bilet do
rozwoju
pracowników
„Banalnym już stało się
stwierdzenie, że specjaliści IT
to kandydaci pasywni, czyli
tacy, którzy nie szukają pracy
aktywnie. Takie wypowiedzi można
przeczytać w co drugim artykule
dotyczącym pozyskiwania tego
typu pracowników. Ja jednak nie do
końca się z tym zgodzę”- o rynku
specjalistów IT rozmawialiśmy z
Emilią Kabak-Wołk – HR Manager z
firmy Margo Consulting.
Jak wygląda polski rynek w zakresie ilości
specjalistów IT?
Na pewno jest ich za mało w stosunku do potrzeb.
W różnych źródłach można znaleźć informację, że
deficyt sięga już blisko 50 tysięcy specjalistów. Nie
jest to oczywiście problem wyłącznie rynku polskiego,
ale ogólnie całej Europy. Przykładowo we Francji,
gdzie mamy swoją centralę brakuje ok. 60 tysięcy
specjalistów, a w całej Europie braki sięgają już blisko
800 tysięcy i będą rosnąć. W Polsce szczególnie dużo
mówi się o wspomnianym deficycie, ponieważ coraz
więcej firm decyduje się inwestować w naszym kraju i
zapotrzebowanie na tego rodzaju specjalistów rośnie.
W końcu Polscy programiści są jednymi z najbardziej
cenionych na świecie.
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Sposoby na pozyskanie specjalistów IT

W jaki sposób najlepiej docierać do tego
typu specjalistów? Wiemy, że nie należy
to do najłatwiejszych zdań.

tych kandydatów, którzy są dla nas najbardziej
interesujący.

Firmy prześcigają się w kreatywnym podejściu
do pozyskiwania kandydatów chociażby przez
organizację takich akcji jak np. hackathony czy
Banalnym już stało się stwierdzenie, że specjaliści IT
grywalizacje, które nie są wprost rekrutacją, ale mają
to kandydaci pasywni, czyli tacy, którzy nie szukają
służyć m.in. dotarciu do interesujących specjalistów.
pracy aktywnie. Takie wypowiedzi można przeczytać
Jest to ciekawa alternatywa, chociaż wymaga
w co drugim artykule dotyczącym pozyskiwania tego
dużego zaangażowania i
typu pracowników. Ja
pomysłowości ze strony
jednak nie do końca się
organizatorów.
z tym zgodzę. Prawdą
FIRMY PRZEŚCIGAJĄ SIĘ W
jest, że na rynku jest
Do specjalistów można
KREATYWNYM PODEJŚCIU DO
wielu
pasywnych
tez
docierać
bywając
kandydatów i warto do
POZYSKIWANIA KANDYDATÓW
na
wydarzeniach
nich docierać aktywnie,
branżowych: targach pracy,
chociażby przez takie
CHOCIAŻBY PRZEZ ORGANIZACJĘ
konferencjach czy meetportale jak Linkedin,
upach, gdzie pojawiają się
TAKICH
AKCJI
JAK
NP.
HACKATHONY
Goldenline czy nawet
osoby z interesującej nas
Facebook.
Okazuje
CZY GRYWALIZACJE, KTÓRE NIE
grupy docelowej.
się jednak, że jeżeli
SĄ WPROST REKRUTACJĄ, ALE
specjalista IT nie jest
Wiele firm aby budować
z obecnego miejsca
swoją kadrę IT, stawia też
MAJĄ SŁUŻYĆ M.IN. DOTARCIU DO
zatrudnienia do końca
na tzw. juniorów, których
zadowolony,
zaczyna
INTERESUJĄCYCH SPECJALISTÓW.
łatwiej
pozyskać
do
otwierać się na nowe
zespołu, ale trzeba sporo
możliwości i przegląda
zainwestować w ich rozwój.
pewne treści, robiąc
Firmom jednak się to
to często po prostu z ciekawości – a nóż coś go
opłaca. Tworzą one np. różnego rodzaju akademie,
zainteresuje. Oznacza to, że taka osoba czyta np.
które „wyłapują” osoby z największym potencjałem i
ogłoszenia o pracę. Nie wszędzie jednak zagląda
szkolą je przez jakiś czas, pozwalając zdobyć wiedzę
równie chętnie. I dlatego trzeba przemyśleć, gdzie
praktyczną. Najlepsi absolwenci takich akademii
takie ogłoszenia publikować. Na pewno warto
zostają zatrudnieni. Firma, w której obecnie
to robić na dedykowanych branży IT portalach.
pracuję również posiada taką akademię we Francji.
Mówiąc o firmach, które oparły swój biznes na
Słuchacze szkoleni są w niej przez kilka miesięcy z
pozyskiwaniu specjalistów IT, miałam na myśli
zakresu technologii C#, a następnie oferuje się im
chociażby stosunkowo nowe portale ogłoszeniowe,
pracę.
które dostosowują swój tzw. content do tychże
Warto też wspomnieć o tym, że na to jak skutecznie
profesjonalistów. Ogłoszenia tam zamieszczane
firmie udaje się przyciągać specjalistów IT składają
wyglądają zatem inaczej niż te tradycyjne, bo
się nie tylko profesjonalne działania Rekruterów, ale
zawierają najistotniejsze z punktu widzenia kadry IT
też to co firma sobą reprezentuje – jaki ma wizerunek
treści i są promowane w miejscach gdzie specjaliści
i co oferuje. Dbajmy zatem o działania Employer
IT zaglądają. Ich skuteczność jest zatem dużo
Brandingowe. To jak firma jest postrzegana może
wyższa niż w przypadku tradycyjnych portali.
decydować o tym czy kandydaci będą chcieli do nas
Firmy, które tworzą swój biznes w oparciu o
aplikować, a także o tym jak chętnie nasi pracownicy
pozyskiwanie kandydatów organizują tez np.
będą polecać firmę innym. Rekomendacje to jedno z
wirtualne targi pracy, gdzie można znaleźć bazę CV
najskuteczniejszych źródeł kandydatów. Marketing
osób otwartych w danym momencie na propozycje,
również ma nie lada znaczenie – kształtuje bowiem
czy konstruują specjalne wyszukiwarki, które
to jak bardzo firma jest rozpoznawalna w grupie
integrują informacje o kandydatach z różnych portali,
docelowej i w jaki sposób jest kojarzona. To może
takich jak Github, Twitter czy Stackowerflow. Dzięki
zwiększać ilość kandydatów, którzy aplikują do
takiej wyszukiwarce mamy w jednym miejscu wiele
firmy samodzielnie, a także zwiększać ich skłonność
informacji o danej osobie, co ułatwia nam wyłonienie
do podejmowania rozmów po pierwszym kontakcie.
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Sposoby na pozyskanie specjalistów
IT CEE
REKRUTER
WIEŚCI
Z ZAGRANICY

Jak zatem postępować z kandydatami?
Zacznijmy od właściwego formułowania
komunikatu.
Jeżeli komunikat kierowany jest do szerokiej grupy
np. w formie ogłoszenia warto czymś przykuć
uwagę. Można zatem wykorzystać infografiki czy
zdjęcia obrazujące firmę i panującą w niej atmosferę.
Jeżeli natomiast komunikat kierowany jest do
konkretnej osoby, warto żeby był spersonalizowany.
W tym celu należy przeanalizować dotychczasowe
doświadczenie kandydata, jego umiejętności, ale
również zainteresowania, czy inne informacje
do których można się odnieść w konstruowanej
wiadomości. Co więcej, przedstawiana przez nas
oferta musi być konkretna i zawierać najważniejsze
dla specjalisty informacje. W przypadku kadry IT to
mogą być takie informacje jak stos technologiczny
czy warunki zatrudnienia. W dzisiejszych czasach, a
już szczególnie wśród specjalistów IT konkret jest w
cenie, Unikajmy więc marketingowych, pustych acz
kwiecistych sformułowań. Nie dość, że niespecjalnie
chętnie będą czytane, to jeszcze mogą zniechęcić.

czasie prywatnym. Bądźmy też przy kandydacie
przez cały czas trwania rekrutacji. Stale się
z nim kontaktujmy podpytując o wrażenia po
poszczególnych etapach rekrutacji, dawajmy znać
o statusie procesu, monitorujmy jego motywację i
przede wszystkim wracajmy z informacją zwrotną.
Jeżeli z jakiegoś powodu nie zatrudniliśmy
Kandydata w danym momencie, pozostańmy z nim
w kontakcie. Możliwe, że zatrudnimy go za jakiś
czas.

A jak pracodawcy podchodzą do coraz
wyższych
oczekiwań
zarobkowych
kandydatów?
Bardzo często po prostu zwiększają wynagrodzenia,
co jeszcze bardziej komplikuje i tak trudną sytuację
na rynku. Takie działania mają jednak „krótkie
nogi” ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby rynek
wynagrodzeń rósł w nieskończoność. W końcu
trzeba będzie się skupić na innych sposobach
przyciągania
wykwalifikowanych
pracowników.
Na szczęście wiele firm już idzie w tym kierunku.
Zachęcają kandydatów innowacyjnymi projektami,
możliwościami rozwoju czy atmosferą. Zauważyłam,
że jest na rynku wiele osób, które rezygnują z pracy
lepiej płatnej na rzecz tej ciekawszej czy w bardziej
przyjaznym miejscu. Przy osiągnięciu pewnego
pułapu finansowego, większe zarobki przestają mieć
znaczenie i zaczynają liczyć
się inne rzeczy.

Bardzo ważne jest także budowanie relacji z
kandydatem, już od samego początku. Poświęćmy
mu trochę czasu. Jeżeli nie jest zainteresowany dana
ofertą, zapytajmy co tak naprawdę go interesuje,
a może znajdziemy inne propozycje które okażą
się adekwatne. Jeżeli
ktoś nie chce w danym
momencie
zmieniać
Sposobem na poradzenie
BARDZO WAŻNE JEST TAKŻE
pracy, zapytajmy co
sobie
z
finansowymi
mogłoby go skłonić
BUDOWANIE RELACJI Z KANDYDATEM,
oczekiwaniami
specjalistów
do takiego ruchu i
p
r
z
e
w
y
ż
s
z
ającymi
kiedy warto ponowić
JUŻ OD SAMEGO POCZĄTKU.
możliwości
firmy
jest
kontakt. I ponawiajmy
POŚWIĘĆMY
MU
TROCHĘ
CZASU.
również
inwestowanie
w
go. Gdy odzywamy się
tzw.
juniorów.
Z
reguły
mają
po raz kolejny, kontakt z
JEŻELI NIE JEST ZAINTERESOWANY
oni jeszcze stosunkowo
naszej strony odbierany
niskie
wymagania,
ale
DANA
OFERTĄ,
ZAPYTAJMY
CO
TAK
jest inaczej niż za
często
duży
potencjał
oraz
pierwszym
razem,
NAPRAWDĘ GO INTERESUJE.
zapał do pracy. Dzięki temu,
szczególnie
jeżeli
że szybko i chętnie się
zadbaliśmy o to, aby
uczą, mimo że wymagają
być zapamiętanymi w
dużego nakładu czasu i
pozytywny sposób.
uwagi z naszej strony, ich praca w końcu zaczyna
Budowanie
relacji
trwa
również
podczas
przynosić nam korzyści i inwestycja się zwraca –
procesu rekrutacyjnego. Traktujmy kandydata
mamy wykwalifikowanego specjalistę, za rozsądne
indywidualnie, a nie szablonowo. Nie odpytujmy
wynagrodzenie. Tutaj jednak bardzo ważny zaczyna
go według standardowego scenariusza, ale
być temat zatrzymania takiego pracownika w
realnie zainteresujmy się tym co robił, wniknijmy w
firmie. Młode osoby chcą jak najszybciej się uczyć,
szczegóły, porozmawiajmy o tym co lubi w pracy,
poznawać nowe rzeczy i poszerzać horyzonty, co
czego potrzebuje, jak rozwija zainteresowania w
może skłaniać je do częstych zmian pracy. Dlatego

www.magazynrekruter.pl /21

Rekruter / Marzec 2018

CEE REKRUTER

Sposoby na pozyskanie specjalistów IT

budowanie przywiązania do firmy to również nie lada
wyzwanie, ale to już temat na osobną rozmowę.

RZECZY, O KTÓRE

„

NAJCZĘŚCIEJ PODPYTUJĄ TO
NP. STOS TECHNOLOGICZNY
(WIADOMO, ŻE WOLĄ

PRACOWAĆ Z NAJNOWSZYMI
TECHNOLOGIAMI), WPŁYW
JAKI BĘDĄ MIELI NA
TWORZONE ROZWIĄZANIA,
ETAP ROZWOJU PROJEKTU,
CZY JEST TO NOWO
BUDOWANE ROZWIĄZANIE,
CZY NP. SYSTEM ISTNIEJĄCY
OD WIELU LAT.

Poza dobrymi zarobkami na co kandydaci
najbardziej zwracają uwagę w ofertach
pracy?
Dla specjalistów IT obok zarobków bardzo ważne są
zadania jakie mają wykonywać i atrakcyjność samego
projektu. Rzeczy, o które najczęściej podpytują to np.
stos technologiczny (wiadomo, że wolą pracować z
najnowszymi technologiami), wpływ jaki będą mieli na
tworzone rozwiązania, etap rozwoju projektu, czy jest to
nowo budowane rozwiązanie, czy np. system istniejący
od wielu lat. To co również ich interesuje to struktura i
wielkość zespołu, organizacja pracy (czy możliwa jest
praca zdalna, a godziny pracy są elastyczne), stosunek
tworzenia nowych funkcjonalności do tzw. utrzymania,
rodzaj sprzętu na którym będą pracować, metodyka
pracy projektowej (obecnie na topie są tzw. metodyki
zwinne), lokalizacja miejsca pracy, możliwości rozwoju,
w tym szkolenia czy możliwość zmiany zakresu
obowiązków bądź projektu, a także możliwość pracy
z wysokiej klasy specjalistami, od których można się
uczyć. Ważny jest też sam wizerunek firmy i atmosfera
jaka w niej panuje. Padają tez pytania o benefity, chociaż
mam wrażenie, że te zaczynają mieć drugorzędne
znaczenie, względem wcześniej wymienionych rzeczy.

Obecnie
wzrasta
znaczenie
FinTechów. Jak wyglądają poszukiwania
specjalistów w tym obszarze?

Emilią Kabak-Wołk

HR Manager z firmy Margo Consulting
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FinTechy stanowią grupę firm, które bardzo dynamicznie
się rozwijają i zaczynają realizować coraz to ciekawsze
przedsięwzięcia.
Wielu
kandydatów
jest
żywo
zainteresowanych pracą przy projektach dla firm z
tego obszaru widząc w nich duży potencjał. Specyfika
pracy w takich organizacjach często jednak jest inna
niż np. w bankach. Firmy te są mniejsze i nie tak
bardzo ustrukturalizowane. To powoduje, że zakresy
obowiązków na poszczególnych stanowiskach nie są
sztywno określone, w związku z czym praca wymaga
wszechstronności i pełniąc daną funkcję trzeba
podejmować zadania z różnych obszarów. Brak sztywnej
struktury sprawia też, że podejście w takich firmach
jest bardziej elastyczne, można mieć wpływa na wiele
rzeczy, pomysły spotykają się z większą otwartością, a
decyzje podejmowane są szybciej. Specyfikę FinTechów,
trzeba wziąć pod uwagę rekrutując kandydatów. Nie
każdy bowiem odnajdzie się w tego rodzaju środowisku.
Wymaga ono bowiem określonych umiejętności i
postawy, dlatego to na nie trzeba zwrócić szczególną
uwagę podejmując decyzję o zatrudnieniu.
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Relacje –
najlepszą
inwestycją?
Monika Hryniszyn HR
Consultancy Director w
Randstad oraz Dyrektor
HR na Polskę i Europę
Środkowo-Wschodnią.
Absolwentka Wydziału
Psychologii na UKSW
w Warszawie oraz
coachingowych studiów
podyplomowych Core
Essentials Fast Track
Program – Coach U
Inc., (USA). Posiada
osiemnastoletnie
doświadczenie w zakresie
HR zdobyte w dużych
firmach takich jak
Statoil (obecnie Circle
K), a także organizacjach
międzynarodowych
i doradztwie m.in.
Accenture (HR
international consulting).
Przedstawiamy kilka
faktów z jej życia.

Do pracy motywuje mnie…
możliwość tworzenia oraz próbowania czegoś nowego
z ciekawymi i kreatywnymi ludźmi. Podziwiam osoby,
które dostrzegają nowe możliwości i są gotowe
eksperymentować - a już najbardziej te, które nawet z
niepowodzeń wyciągają wnioski i idą naprzód.

Dzień zaczynam od….
sprawdzenia kto ma dzisiaj urodziny. W firmie mamy
tzw. bazę „Who is who”, w której można znaleźć takie
informacje. Dzwoniąc z życzeniami lub wysyłając je
mailem, od rana tworzy się ciepły klimat. Kiedy na co
dzień jesteśmy bardzo zajęci, urodziny to okazja, żeby
na tematy niezwiązane z pracą.
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Nie mogę obyć się bez….

Gdy ponoszę porażkę to….

wody - tak mówi nauka. Natomiast ja nie mogę obyć
się bez kawy. Ostatnio z… olejem kokosowym.

przypominam sobie stwierdzenie, że „zwycięzcą jest
przegrany, który spróbował jeszcze raz”. Zdarzają się
trudniejsze dni. Dlatego kiedy coś planuję, staram się
dzielić wielkie plany na mniejsze części i robić tak,
żeby ewentualnie przegrywać tylko bitwy, a nie całą
wojnę.

Moja pierwsza praca to…
przygoda ze Statoil, gdzie zaczynałam od
adresowania kopert z odpowiedziami dla kandydatów,
którzy zostali odrzuceni w procesie rekrutacji.
Już wtedy standard odpowiadania wszystkim
kandydatom był dla mnie ważny  Każdy dostawał
odpowiedź, a za high-tech służyła poczta seryjna.
Niesamowite jak świat - w tym nasza branża - szybko
się zmienia się technologicznie.

Najwięcej zainwestowałam w….
relacje. Wszędzie – w różnych firmach, szkołach czy
w innych okolicznościach spotykałam ciekawych
ludzi. Były to często osoby z „kompletnie różnych
światów”. Ta różnorodność jest dla mnie szczególnie
inspirująca. Staram się dbać i podtrzymywać te
relacje.

Mój największy sukces to…
robienie tego, co lubię. Uważam, że naprawdę mi się
poszczęściło. Zawsze kiedy czułam, że potrzebuję
zmian, podejmowałam decyzję i działałam dalej. Gdy
ktoś mi mówił: „Monika, to bardzo odważny krok”,
odpowiadałam: „pamiętaj, odwaga leży blisko głupoty,
za rok zobaczymy czy było to pierwsze, czy drugie”.
Jednak do tej pory niczego w życiu nie żałuję.

Chciałabym osiągnąć jeszcze…
„osiągnąć” to niekoniecznie dobre słowo, ale na
pewno chciałabym jeszcze wiele doświadczyć. Jest
tyle osób, których jeszcze nie poznałam, nowych
technologii i teorii wartych sprawdzenia w praktyce …
Nigdy nie byłam kimś, kto stawiał sobie za cel kolejny
szczebel w karierze. Może to zabrzmi banalnie, ale
starałam się robić to, co lubię i co mnie interesuje najlepiej jak potrafię. Myślę, że dlatego moje życie
potoczyło się właśnie w taki sposób. Polecam
każdemu.

Krótkie przesłanie dla branży HR
ode mnie to….
pamiętajmy, że naszą rolą jest umożliwianie ludziom
realizacji pełni ich potencjału. Żeby pomagać innym,
ludzie pracujący w HR, muszą też zadbać o siebie i
swój rozwój. Osoba, która czuje się niespełniona
zawodowo, to jedno z większych nieszczęść. Dbajmy
zatem o naszą energię, żeby móc się nią dzielić z
innymi.

Monika Hryniszyn

HR Consultancy Director, Randstad
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