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Wracamy z nowym wydaniem
magazynu Rekruter. Okres wakacyjny zbliża się do nas
wielkimi krokami. Każdy z nas powinien znaleźć czas na
naładowanie baterii, odpoczynek od pracy, chwilę refleksji i
spokoju, aby powrócić do swoich codziennych obowiązków
z nową dawką motywacji i pozytywnej energii.

LOGO DESIGN

Postanowiliśmy zastanowić się nad tym jak ten wolny,
wakacyjny czas, poza odpoczynkiem, mogą wykorzystać
studenci. Rynek pracy wymusza na nich podejmowanie
aktywności zawodowych jak najszybciej – sprawdziliśmy
więc, co w tym roku mają im do zaoferowania pracodawcy.
O swojej ofercie dla studentów opowiedziała nam Patrycja
Ignasiak, koordynator programu stażowego (grupa spółek
DANONE).

BRANDING

GRAPHIC DESIGN

Pozostając przy temacie studentów i obranej przez nich
drogi zawodowej, zastanowiliśmy się, co w sytuacji gdy
student stwierdzi, że wybrał mało opłacalny kierunek
studiów?

MAGAZINE DESIGN

Ciekawym rozwiązaniem wydaje się szkoła programowania
Codecool. Jak wiemy z raportów płacowych w branży IT
zarobki mają się dobrze, a odpowiednich kandydatów do
firm wciąż brakuje.
W kontekście urlopów nie zabrakło u nas również tematu
podróżowania.
Edi Pyrek w rozmowie z Dariuszem
Frejnaglem, Prezesem Zarządu w firmie About You, zrobili
przegląd kultury branży HR na rynkach zagranicznych
oraz poruszają temat wpływu podróżowania na rozwój
osobisty pracownika. Gorąco zachęcam – świetna lektura
na urlopowe, wakacyjne dni.
Nie zabraknie także tematów stricte rekrutacyjnych
- przed nami czas wzmożonych wyjazdów zagranicę dzięki portalowi infopraca.pl uzyskaliśmy na ten temat
interesujące statystki, które mam nadzieję dadzą Państwu
szerszą perspektywę na ten segment rynku.
Liczę, że lektura tego numeru wprowadzi Państwa w
przyjemny, wakacyjny nastrój i będzie ona miłym dodatkiem
w chwili wytchnienia od codziennych obowiązków – czego
cała nasza redakcja gorąco Państwu życzy.
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Zastanawiali się jak rozwiązać problem marnowania jedzenia w gastronomii, więc wymyślili aplikację, która
będzie informowała o tym, gdzie są promocje na jedzenie, które mogłoby się zmarnować. Inni stworzyli
aplikację, która informowałaby użytkownika czy jego grupa krwi jest aktualnie potrzebna. Co łączy wszystkie
te osoby?

Podbić Las Vegas (Emplocity) / 10

Polski startup Emplocity, który obecnie zatrudnia 20 osób, zdobył II miejsce w konkursie “Lightning
Competition” podczas konferencji HR Tech Unleash 2018 w Las Vegas. O zagranicznym sukcesie firmy
porozmawialiśmy z Krzysztofem Sobczakiem, CEO w Emplocity.

CEE HR

Z HR przez świat! / 12
Nie opłaca się korzystać tylko z własnego umysłu, skoro mamy dostęp do miliardów spostrzeżeń na
przestrzeni całej globalnej wioski. Jednym z najlepszych sposobów, oczywiście nie jedynym, na dotarcie
do nich są podróże. O perspektywach na branżę HR przez pryzmat własnych eksploracji – Edi Pyrek w
rozmowie z Dariuszem Frejnagelem.

Perspektywy studentów na rynku pracy / 18
Wiemy już samo ukończenie studiów nie gwarantuje dobrej pracy. Czy z tego względu studenci podejmują
się w trakcie studiów aktywności zawodowej? Co oferuje im rynek? Opowiada nam Anna Dolot, która od
ponad 13 lat zajmuje się tematyką HR, jest wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz
pracuje jako ekspert w Grupie ATERIMA.

CEE Rekruter

Jak to jest z tymi stażami / 22

Niektórym studentom staże bądź praktyki kojarzą się pejoratywnie ze stratą czasu w wyniku zlecanych
mało rozwojowych zajęć. Jednak zdobywanie pierwszego doświadczenia już w trakcie studiów ma
znaczenie dla przyszłego pracodawcy, dlatego postanowiliśmy sprawdzić jak wyglądają programy stażowe
w firmie DANONE.

Przebrzmiały temat? Rekrutacja /26

Kolejny e-mail z ofertą w Twojej skrzynce pocztowej i kolejny raz… rekrutacja. Rekrutacja oparta o
narzędzia, narzędzia wspierające w procesie rekrutacji, jak dobrze zastosować wywiad kompetencyjny w
rozmowie rekrutacyjnej, AC w rekrutacji, rekrutacja oparta o wartości i inne podobne. Myślisz, ile można?!
W kółko o tym samym.

Wizerunek rekrutera – jak o niego dbać? / 32

Rekruter pracuje na swój wizerunek od początku procesu rekrutacyjnego, przez cały cykl wdrożenia
i powołania do pracy nowego pracownika. To on odpowiada za sprawną komunikację pomiędzy
pracodawcą i kandydatami.

CIEKAWOSTKI

Praca tymczasowa w liczbach / 36

Praca tymczasowa daje szereg możliwości, ale rządzi się przy tym swoją specyfiką. Ma charakter
okresowy i zależy od wielu czynników, które zanalizował portal infopraca.pl.
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Zastanawiali się jak rozwiązać problem marnowania
jedzenia w gastronomii, więc wymyślili aplikację, która
będzie informowała o tym, gdzie są promocje na jedzenie,
które mogłoby się zmarnować. Inni stworzyli aplikację,
która informowałaby użytkownika czy jego grupa krwi jest
aktualnie potrzebna.
Co łączy wszystkie te osoby?
Szkoła programowania Codecool.
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Skąd pomysł na stworzenie
szkoły programowania?
Firmę na Węgrzech stworzyło trzech
założycieli wywodzących się z branży IT.
Wiązało się to z brakiem programistów na
rynku pracy. I tak narodził się pomysł aby
zacząć kształcić takie osoby – z jednej
strony nauczyć ich umiejętności twardych technicznych, a z drugiej strony wyposażyć
ich w umiejętności miękkie - jak komunikacja,
współpraca, prezentacja projektów. W branży
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mamy deweloperów, którzy są świetni
technicznie, a którzy powinni popracować nad
tzw. soft skill’ami. Dlatego projekt łączy te
dwie sfery.
Pierwsza szkoła powstała w 2015
roku Miszkolcu, a kolejna rok później w
Budapeszcie. Niedobór programistów na
Węgrzech jest znacznie większy niż w
Polsce, chociażby ze względu na mniejszą
liczbę ludności, migrację czy niski poziom
publicznych uczelni technicznych. Ostatecznie
wszystkie większe centra IT w stolicy

2018 Maj / Rekruter

kończących studia z wiedzą teoretyczną, ale bez
doświadczenia i obycia w praktyce.
Tak jak wspomniałem nasi absolwenci są
przystosowani do środowiska branżowego, uczą
się pracy projektowej, przez co odróżniają się od
klasycznego juniora.
Młodzi ludzie na rynku pracy wymagają od
pracodawcy między innymi elastycznego czasu
pracy, pracy zdalnej etc. I wszystko byłoby dobrze,
gdyby nie fakt, że rzeczywistość korporacyjna
nie jest taka kolorowa, a pracodawca ma swoje
zobowiązania i też musi stawiać wymagania
młodemu pracownikowi. Nasi absolwenci różnią
się od juniorów posiadanymi kwalifikacjami.
Ostatnio jeden ze studentów (po technikum)
został zatrudniony na stanowisko regulara (osoby
z 2/3 letnim doświadczeniem) po przejściu
rekrutacji u klienta – to odpowiada polskiemu
zapotrzebowaniu.

Jakie warunki trzeba spełniać
żeby móc do Was dołączyć?
Na pewno nie jest to łatwe. Zwracamy uwagę na 3
podstawowe umiejętności:
•

logicznego myślenia

•

językowe

•

motywację do pracy

Rekrutacja jest dwuetapowa, w części on-line
badamy umiejętności językowe oraz prosimy o
nagranie krótkiego wideo o tym, dlaczego chcą
zostać deweloperami. Druga część to assessment
center, gdzie kandydaci rozwiązują zadania
indywidualne oraz grupowe. Jeżeli kandydat się
dostanie, ma 2 miesiące na rozeznanie czy taka
nauka mu odpowiada i ewentualnie wycofanie się
bez konsekwencji.
Węgier stanęły przed wyzwaniem braku ludzi do
pracy. Następnie, po przeprowadzonych badaniach,
zdecydowano się na otwarcie szkoły w Krakowie
i Warszawie. Dalsze plany szkoły to ekspansja na
Europę Środkowo-Wschodnią oraz Europę Zachodnią.

Jaki jest profil juniora/absolwenta
szkoły programowania Codecool?
Zacznijmy od tego, że szkoła nie kształci juniorów
w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli osób

W trakcie szkolenia organizujemy tzw. checkpointy,
czyli co dwa miesiące badamy postępy uczniów.
Pierwszy checkpoint jest szansą na swobodną
rezygnację ze współpracy z obu stron.

Czym wyróżniają się wasi
studenci?
Jedna rzecz, która łączy naszych studentów pasja do kodowania lub smykałka do logicznego
rozwiązywania problemów.
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Warto zaznaczyć, że są to osoby, które
kończą różne kierunki studiów i wywodzą
się z różnych branż. Absolwent nie musi
mieć dyplomu ukończenia wyższej uczelni
informatycznej, żeby później dostać pracę.
Studenci wykazują się dużą kreatywnością.
Przykładowo mamy osoby, które były
związane z branżą gastronomiczną, które
zastanawiały się jak rozwiązać problem
marnowania jedzenia w gastronomii, więc
wymyślili aplikację, która będzie informowała
o tym, gdzie są promocje na jedzenie, które
mogłoby się zmarnować. Inna grupa naszych
studentów wygrała katowicki hackathon
– stworzyli aplikację, która informowałaby
użytkownika czy jego grupa krwi jest aktualnie
potrzebna. Z kolei Kuba, który będzie kończyć
muzykologię wpadł na pomysł żeby zrobić
aplikację, która będzie mierzyła natężenie
dźwięku w czasie rzeczywistym i będzie
alarmować o przekroczeniu dopuszczalnego
poziomu głośności. Czy nawet ostatnio,
zaprojektowano aplikację, która rozwiązuje
najtrudniejsze sudoku na świecie. Takich
przykładów mamy coraz więcej. Co ciekawe,
najmłodszy student miał 21 lat, a najstarsi
ponad 40 lat. Także zróżnicowanie jest duże.
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Ile osób po ukończeniu kursu
dostaje zatrudnienie?
Prawie 100 %. Choć zdarzają się osoby, które
po ukończeniu kursu wracają do swoich
biznesów, ponieważ zdobyte umiejętności były
im potrzebne do ich rozwijania. Czasami, z
różnych przyczyn, wybierają inną branżę. Ale
ten odsetek jest niewielki, powiedzmy, że to 2
osoby z jednej szkoły na cały kurs.

Na czym polega Wasza
współpraca z przyszłymi
pracodawcami?
Nasi klienci mają możliwość odwiedzania
szkoły podczas tzw. „demo day”, gdzie mogą
zobaczyć jak wygląda codzienny tryb pracy
uczniów. Widzą, nad jakimi aplikacjami
studenci pracują i kod, który tworzą. Nie
wysyłamy do klienta jedynie “suchego” CV.
Bardzo dobrze znamy naszych kandydatów,
rozmawiamy z nimi i wiemy kogo wysyłamy
do pracodawcy. Zdarza się, że towarzyszmy
na spotkaniach rekrutacyjnych, dzięki czemu
dowiadujemy się na co zwracają uwagę HR
Mangerowie i w ten sposób możemy pomagać
naszym absolwentom.
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Jaką rolę odgrywają u Was
HR-owcy?
W szkole oprócz programowania,
absolwenci są przygotowywani do
rozmów kwalifikacyjnych z potencjalnymi
pracodawcami. To tzw. ostatni moduł
kształcenia. Uczą się jak dobrze napisać
CV, biorą udział w symulacjach rozmów
rekrutacyjnych, poznają swojego
potencjalnego pracodawcę. Muszą wiedzieć
jak pracować w zespole, czym jest sytuacja
stresowa, deadline etc. Sam etap rozmów i
szukania pracy jest dla nich stresujący, zresztą
jak dla każdego. Dlatego mają w tym zakresie
wsparcie, także od naszych rekruterów.
Miewają także rozmowy z naszymi mentorami
z Węgier, przy Skype w języku angielskim, co
pomaga im przygotować się na różne warianty
rekrutacji.

Łukasz Pich
Business Development Manager

Tomasz Czechowski
Business Development Manager
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Polski startup Emplocity, który obecnie
zatrudnia 20 osób, zdobył II miejsce
w konkursie “Lightning Competition”
podczas konferencji HR Tech Unleash 2018
w Las Vegas. O zagranicznym sukcesie
firmy porozmawialiśmy z Krzysztofem
Sobczakiem, CEO w Emplocity.
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Jak doszło do Waszego udziału w
konkursie?e?

W takim razie co pozwoliło Wam na
zajęcie II miejsca?

Musieliśmy wysłać zgłoszenie konkursowe. Konkurs
był organizowany w ramach konferencji Unleash, która
wcześniej występowała pod nazwą „HR Tech World”- to
największa konferencja związana z technologiami w HR
na świecie, która przyciąga około 5 tysięcy uczestników.
Sam konkurs jest tak naprawdę towarzyszącym
elementem tego całego wydarzenia. Chcieliśmy
zaistnieć tam, gdzie jest najwięcej firm związanych z
najnowocześniejszymi technologiami, sprawdzić swoje
możliwości i nabyć międzynarodowego doświadczenia.

Coś co nas odróżnia od konkurencji, co
mocno akcentowaliśmy tam, a jeszcze mało
akcentujemy w Polsce (poza chatbotami
rzecz jasna) to algorytm rekomendacyjny
oraz platforma do zarządzania danymi, które
są jednym wielkim zautomatyzowanym
ekosystemem i okazało się, że u konkurencji
tego brakowało. Swoją ofertę opierały głównie
na samym interfejsie chatbota oraz trudno
skalowalnych rozwiązaniach, dedykowanych
każdorazowo dla poszczególnego klienta. Jury
słusznie zauważyło, że sam chatbot nie jest
odpowiedzią na wyzwania stojące dziś przed
działami rekrutacyjnymi.

Na czym polegał sam konkurs?
W ramach kwalifikacji należało w przejrzysty sposób
przygotować i wysłać 2 minutowe wideo na temat
startupu, naszego pomysłu i technologii jaką się
posługujemy, na miesiąc przed samą imprezą.
Największą trudnością było to, żeby przedstawić tak
złożony produkt w prosty, ale intrygujący sposób. Nasze
wideo pozwoliło nam się zakwalifikować do kolejnego
etapu.

Jak wyglądał kolejny etap?
Dalszy etap rozgrywał się na miejscu podczas
wydarzenia w Las Vegas. Musieliśmy przedstawić
prezentację na temat naszej firmy przed publicznością
oraz jury, które składało się z różnego rodzaju ekspertów
czy influencerów z branży i oceniali ją pod względem
atrakcyjności biznesowej oraz technologicznej, a także
samą formę prezentacji. Trwało to około 3 minut, a
następnie otrzymywaliśmy feedback.

Na wydarzeniu tego formatu konkurencja
musiała być duża. Jak Pan ją oceniał?

Co Pana najbardziej zaskoczyło
podczas konferencji i jakie trendy tam
dominowały?
Przede wszystkim przepaść technologiczna, jaka
dzieli nasz rynek krajowy od możliwości jakie
oferuje dzisiejsza branża hrtech. To przynajmniej
kilka lat. Chodzi w głównej mierze o otwartość i
gotowość polskich firm do adaptacji rozwiązań
idących w nurcie IA (Intelligence Augmentation)
czyli wspieraniu człowieka, w tym przypadku
rekrutera, w jego codziennych obowiązkach przy
użyciu, szeroko pojętej, Sztucznej Inteligencji. Bo
choć wiele mówi się dziś o transformacji cyfrowej
(Digital Transformation) oraz otwartości firm na
nowoczesne rozwiązania, tempo wprowadzanych
zmian pozostawia wiele do życzenia. Stąd
również trochę w tym wszystkim naszej roli
technologicznego ewangelizatora na rynku
krajowym, która, mamy nadzieję, pomoże firmom
we wspomnianym procesie.

W kontekście tego czym my się zajmujemy czyli sztuczną
inteligencją i automatyzacją w procesach rekrutacji, tego
typu firm nie brakowało. Pojawił się tam między innymi
startup założony przez byłych inżynierów Google i MIT
- Ally, który podobnie jak my, zajmuje się rozwojem AI i
chatbotów w rekrutacji, jednak oni dostali 0 punktów od
jury właśnie za niskiej jakości prezentację.

Krzysztof Sobczak
CEO w Emplocity
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Z HR przez świat!
Najlepszym sposobem rozwoju jest znalezienie nowej, świeżej perspektywy, która stoi wręcz w
opozycji do standardowego dnia, który przepełniony jest operacyjnością, powtarzalnymi działaniami i codziennymi problemami. Nie opłaca się korzystać tylko z własnego umysłu, skoro mamy
dostęp do miliardów spostrzeżeń na przestrzeni całej globalnej wioski. Jednym z najlepszych
sposobów, oczywiście nie jedynym, na dotarcie do nich są podróże. O perspektywach na branżę
HR przez pryzmat własnych eksploracji – Edi Pyrek w rozmowie z Dariuszem Frejnagelem.

Edi: Branża HR przeszła i nadal przechodzi

w Polsce metamorfozę, którą trudno
porównać do jakiejkolwiek innej branży.
Pojawiła się grupa menadżerów średniego
szczebla mających zajmować się nie tylko
realizowaniem wypłat, ale, (o zgrozo), także
pracownikiem, jego bieżącymi potrzebami,
problemami i ogólnie samopoczuciem w
miejscu pracy. Twardy HR nagle zaczął być
uzupełniany o HR miękki. Zasadnicze pytanie
brzmi: co na to Chińczycy?

Dariusz: Chińczycy na to: nie, tak nie
powinno absolutnie to wyglądać. W HongKongu nadal funkcjonuje postać tzw. kiasu,
czyli „bojącego się porażki, szefa tylko
z tytulatury, który sieje postrach wśród
pracowników. I długo tak jeszcze będzie.
Oczywiście, muszą sobie z tym kiasu jakoś
radzić, przeprowadzają anonimowe ankiety,
ale jest to tylko namiastka tego, co mamy w
Polsce. Kiasu w naszym kraju jest jeszcze
wielu, również w branży HR. Rozumiem
polskiego przedsiębiorcę, któremu czasami
www.magazynrekruter.pl /13
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RUBIKON PRZEKROCZONO
JESZCZE PRZED NASZĄ ERĄ,
WIĘC NA CO CZEKAĆ?
NIE WARTO CZEKAĆ…

brakuje świadomości HRowej, częściej jednak
(czasami przez uwarunkowania ekonomiczne)
jest zwolennikiem 3w1, czyli pracownika
pełniącego np. 3 funkcje na jednym
stanowisku. Rodzi się pytanie, czy to jest
działanie efektywne? Według mnie pracownik
pełniący tyle funkcji, nie jest w stanie
posiadać odpowiedniej wiedzy, umiejętności i
kompetencji, aby być pracownikiem wydajnym
i generującym spodziewane oszczędności.

Edi: Z jednej strony racja, z drugiej –
pracodawca, który wymaga od swoich
pracowników wyrabiania 200% normy i
darmowej pracy po godzinach to przecież
nadal nie rzadkość. Wystarczy spojrzeć na
rynek prawniczy, gdzie młodzi aplikanci
dostają po 900 złotych stażowego z urzędu
pracy w zamian za mglistą obietnicę
„doświadczenia”.
Dariusz: To prawda, chociaż w Polsce
przynajmniej mamy instytucje, do których
można się zgłosić. Dużo łatwiej dziś udowodnić
mobbing w pracy, a działy HR zyskują coraz
większe znaczenie. Wystarczy spojrzeć na
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ruch #metoo w Stanach Zjednoczonych,
obecny zresztą również w Polsce. W większości
sytuacji, w których doszło do molestowania w
miejscu pracy czy nieodpowiednich zachowań
przejawia się temat HR. „Poszłam do HR i nic
nie zrobili”; „Napisałam maila do HR i odpisali,
że się tym zajmą.” Można powiedzieć, że w
jakiś sposób, nasza branża jest obecnie na
świeczniku. Jeśli HR-owcy nie będą reagować,
bo nie otrzymają odpowiednich narzędzi lub
będą bać się zwrócić uwagę dyrektorowi,
zarządowi, takie sytuacje będą się powtarzać,
a wizerunkowo to nie wygląda ani dobrze
z perspektywy firmy, ani samych HR-ów.
Na szczęście działy HR w coraz większej
ilości firm stają się partnerami biznesowymi
zarządów, a nie jedynie komórką zajmującą
się twardym HR-em, który nie rozumie potrzeb
pracowniczych. Firmy z szerszą świadomością
współczesnego rynku mają HR, który zaczyna
decydować o wielu posunięciach wpływających
na kontrolowany i umiejętny rozwój
pracowników, a co za tym idzie - ma wpływ na
rozwój przedsiębiorstwa. Czy pracownicy HR
są faktycznie gotowi na nadrzędną rolę, którą
im się przypisuje? Coraz częściej tak.

2018 Maj / Rekruter

Edi: Choć dziwi fakt, że to właśnie w
Stanach, gdzie najwięcej eksperymentuje
się z ideą HR, tak straszliwie ona zawiodła.
Czy to nie właśnie Amerykanie jako jedni z
pierwszych starali się zacieśniać więzy między
pracownikami poprzez wyjazdy firmowe i
zapoznawcze?
Dariusz: Tak, jednak nie skreślałbym
wyjazdów integracyjnych z tego powodu.
Nie negowałbym też całego zachodniego
myślenia o pracowniku jako jednym z nas.
Tylko dzięki temu możemy zmienić obecny
status quo. Badanie The 2010 IBM Global
Chief Human Resources Officer wykazało,
że w krajach rozwijających się, do których
zaliczono także Europę Centralną, nadal
najważniejszym czynnikiem dla kandydata
jest konkurencyjność wynagrodzenia i benefity
(62%). Kwestie takie jak nowe lub ambitne
wyzwania zawodowe były ważne tylko dla
23% respondentów. 16% natomiast wskazało
na zbieżność wartości firmy z własnymi jako
czynnik decydujący w wyborze pracy. Innymi
słowy, dla Polaka liczy się bardziej ile zarabia,
a nie co robi, co jest HR-owskim koszmarem.

Jak ktoś ma być szczęśliwy w pracy, w której
jest tylko dla pieniędzy? Wielce budujące,
ale i zaskakujące były obserwacje moich
rekruterów. W toku rozmów rekrutacyjnych
zadali kandydatom pytanie: co Cię motywuje,
podaj 3 przykłady i ułóż je w gradacji ważności.
Wiesz co nas zaskoczyło? Na pierwsze
miejsce wskoczyła odpowiednia atmosfera w
środowisku pracy.

Edi: Żadne bilety do kina i karnety na

siłownię na pewno tego nie zmienią. Polska
wkracza w trudną fazę z punktu widzenia HR.
Według raportu Deloitte z 2016 roku na temat
trendów HR na świecie, szkolenie i rozwój
znalazło się na miejscu piątym. W Polsce –
jest wciąż na drugim. To, co wyczerpało się
na świecie, nie przynosząc oczekiwanych
efektów, u nas jest wciąż obecne. Faktycznie,
pracownicy zasypywani są niesamowitą
ilością szkoleń, gorszych i lepszych, ale
okazuje się, że nie zawsze przekłada się to
na faktyczną zmianę w efektywności pracy i
efektowności samego pracownika. Dlaczego
tak jest? Dlatego, że szkoleniowcom wciąż
płaci się za przeprowadzenie szkolenia, a nie

www.magazynrekruter.pl /15

Rekruter / Maj 2018

za efekty jakie mają zostać osiągnięte. Ten
czas powoli się już kończy i szkoleniowcy będą
musieli zmienić podejście do prowadzenia
szkoleń – na szczęście jest to już zauważalne
na naszym rodzimym rynku. I to myślenie
wciąż u nas pokutuje. Co ciekawe, w
najnowszym raporcie Deloitte z tego roku,
największa różnica między trendami w Polsce
i na świecie to organizacja, która u nas zajęła
miejsce dziesiąte, a na świecie – drugie.

Dariusz: Przychodzi czas na zmiany, to
dobrze. W Polsce coraz popularniejsze robi się
także przebranżawianie. Jak kiedyś komunizm
utwardził nasze zawodowe preferencje, tak
od pewnego czasu Polacy zmieniają do pracę.
Statystycznie mówi się o zmianie branży co
siedem lat. Pracodawcy na całym świecie
nauczyli się już takich słów jak offshoring
oraz outsourcing, dzięki czemu dziś dużo
łatwiej odnaleźć się na rynku pracy, nawet w
nie swojej branży. Raport Deloitte, o którym
wspomniałeś wskazuje właśnie na wzrost
znaczenia struktur organizacyjnych. Wynika
to właśnie z tworzenia filii, oddziałów i
franczyz na całym świecie, w ramach których
już nie przewodzenie swojemu zespołowi
staje się warunkiem sine qua non skutecznego
biznesu, ale odpowiednie zaprojektowanie jego
organizacji. Oczywiście, nie zapominajmy o
wcześniej poruszonej atmosferze w środowisku
pracy. Dlaczego ona jest aż tak istotna? Z
matematycznego punktu widzenia, odpowiedź
jest prosta: 8 godzin pracy, 1 godzina dojazdu,
1 godzina powrotu do domu, 8 godzin snu,
1 godzina dla siebie = 19 godzin z 24 godzin.
Ile zatem pozostaje czasu dla Rodziny a ile
poświęcam go pracy? Czy to kogoś zaskakuje?
Raczej nie – nasze świadome życie niestety w
znacznej części odbywa się w pracy, dlatego
atmosfera pracy musi być sprzyjająca.
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Edi: Jak uważasz czy w gospodarce cyfrowej,
zdominowanej przez technokratów i umysły
ścisłe jest miejsce dla humanistów?
Dariusz: Zanim zapanuje era robotów, (a
być może nastąpi to szybciej, niż mogłoby się
nam wszystkim wydawać) to właśnie ludzie
pozostaną najważniejszą jednostką (w tym
również jednostką pracy), a zatem to pytanie
jest postawione za wcześnie. Na szczęście
nadal jest miejsce dla humanistów i głęboko
wierzę, że zawsze dla nich będzie miejsce, gdyż
jeśli takowego zabraknie – to czy pozostanie
miejsce na człowieczeństwo…? Chyba boję się
w chwili obecnej jednoznacznej odpowiedzi
na to pytanie, zatem po prostu pozostanę przy
swoim wyobrażeniu przyszłości (w tym roli
humanistów) i niezmiernie będę wierzył w
to, że nie damy się zastąpić postępującemu
rozwojowi sztucznej inteligencji i pozostaniemy
wierni swoim prostym wartościom tworzonym
przez m.in. humanistów, którymi dla mnie
i na szczęście dla wielu są m.in. troską o
potrzeby, szczęście, godność i swobodny rozwój
człowieka w jego środowiskach: społecznym i
naturalnym. Nadal chcę wraz z humanistami
poszukiwać źródła prawdy i moralności w
człowieku i jego dążeniu ot tak, po prostu – do
szczęścia.

Edi: O co więc chodzi z tymi podróżami i
perspektywą?
Dariusz: To „prosta” sprawa . Wyjeżdżasz,
dajmy na to, na tygodniowy urlop. Co Ci to
daje? Głównie zmęczenie. Dlaczego? Jesteś
zachłanny, chcesz zobaczyć i doświadczyć jak
najwięcej. Wstajesz o szóstej, kończysz dzień
po północy. Wracasz do pracy przemęczony,
choć miałeś odpocząć. Lepiej wyjeźdź na kilka
tygodni. Ja wyjeżdżam na kilka miesięcy raz w
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roku, ale niekoniecznie nazywałbym te podróże
wielkimi – nie muszą takimi być, mimo tego
że dla mnie takimi są. Dzięki temu odłączysz
się od codziennej operacyjności, codziennych
kłopotów, które za bardzo Cię absorbują i
usztywniają, staniesz z boku, znajdziesz nową
perspektywę, która nie będzie związana żadną
emocją z dniem codziennym i dzięki temu
będziesz widział więcej. Twoje skupienie na
najważniejsze sprawy zdecydowanie wzrośnie.
Złapiesz perspektywę, będziesz miał swobodny,
kreatywny umysł, który w błyskawiczny
sposób będzie widział rozwiązania i szanse
w przeciwieństwie do ciągłego wyszukiwania
zagrożeń dnia codziennego. Staniesz się
kreatorem nowych pomysłów, człowiekiem
rozwojowym, a nie operacyjnie pochłoniętym
rozwiązywaniem problemów. Unikniesz ich,
gdyż zobaczysz je szybciej niż powstaną. To,
między innymi dają mi podróże i zdobywanie
doświadczeń. Obcowanie z innymi i uczenie
się na ich błędach. Zachęcam zatem do
skorzystania z moich doświadczeń. Nie szukaj
usprawiedliwień w stylu - nie mogę sobie na
to pozwolić, nie mam tyle czasu, co z moją
rodziną, co z pracą, nie dostanę tak długiego
urlopu, nie mam tyle środków finansowych
etc. – to dylematy, którymi również byłem
przesiąknięty długimi latami. Wydawało mi się,
że te pytania są nie do przeskoczenia, ale jak
się okazało, to były jedynie moje irracjonalne
wewnętrzne obawy/strach/uwarunkowania,
które pozwalały mi zachowywać strefę
komfortowego bezpieczeństwa poprzez
nicnierobienie…. Rubikon przekroczono
jeszcze przed naszą erą, więc na co czekać?
Nie warto czekać…

Dariusz Frejnagel
mentor, coach, pomysłodawca Technopolis,
Prezes firmy AboutYou.pl Doradztwo
Personalne oraz współzałożyciel Fundacji
Alpha Instiute

Edi Pyrek
wykładowca, mentor, dziennikarz
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Perspektywy
studentów na rynku pracy
Wiemy już, że samo ukończenie studiów nie gwarantuje dobrej pracy.
Czy z tego względu studenci podejmują się w trakcie studiów aktywności zawodowej?
Co oferuje im rynek?
Opowiada nam dr Anna Dolot, która od ponad 13 lat zajmuje się tematyką HR,
jest wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie
oraz pracuje jako ekspert HR w Grupie ATERIMA.

»
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Czego studenci oczekują od rynku
pracy?
Studenci oczekują pracy, w której z jednej
strony będą mogli zweryfikować swoją wiedzę
ze studiów, a z drugiej da im ona możliwość
uczenia się czegoś nowego, praktycznego,
konkretnego. Młodzi ludzie cenią sobie
przełożonych, którzy dają im ambitne zadania
– oczywiście realne, a potem udzielają
im informacji zwrotnej – jak oceniają ich
realizację. To dla nich najcenniejsza lekcja.
Oczekują też partnerskiej relacji, otwartej
komunikacji, odpowiedzi na zadawane
pytania, elastyczności we współpracy. Młodzi
ludzie szukają także pracy, która umożliwi im
realizację ich osobistych pasji i zainteresowań
np. spotkań z przyjaciółmi, podróży czy
uprawiania sportu.

Czy widzi Pani tendencję do
podejmowania przez studentów
w trakcie studiów pierwszych
aktywności zawodowych?
Zdecydowanie, trend podejmowania pierwszej
pracy już w trakcie studiów jest widoczny
od lat. Potwierdziły to przeprowadzone
przez Grupę ATERIMA badania „Zawodowy
alfabet pokolenia Z”, w których większość
respondentów (97%) stanowili studenci. 45%
badanych pracowała zawodowo w obszarach,
z którymi łączą swoją karierę, a 29%
dorywczo. Oznacza to aktywność zawodową
u większości studentów.
Po części spowodowane jest to motywacjami
finansowymi – część studentów sama
utrzymuje się na studiach lub chce odciążyć
rodziców. Z drugiej strony młodzi ludzie czują
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Sprawdzenie się w małych
zadaniach, to przepustka
do tych bardziej
ambitnych

potrzebę rozwoju i zdobycia praktycznego
doświadczenia. Chcą czuć się dorosłymi
ludźmi w pełnym tego słowa znaczeniu –
podejmować decyzje, planować swoje życie,
spełniać marzenia. W młodych ludziach jest
wiele energii i pomysłów.

Z jakimi ofertami staży spotyka się
Pani wśród pracodawców?
Na rynku mamy bardzo zróżnicowane oferty
staży. Od prostych prac biurowych, stanowisk
typowo „pomocniczych”, po stosunkowo
złożone polegające np. na udziale w zespole
projektowym. Choć w takim zespole student
jest jedną z kilku osób i na ogół otrzymuje
względnie proste zadania do wykonania,
to ma możliwość obserwowania bardziej
złożonego projektu, uczestniczenia w
tworzeniu wartości dodanej, uczenia się od
innych. Młodzi ludzie lubią też poznawać
ludzi, szukają w nich inspiracji, umieją pytać,
szybko się uczą.
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Należy też zwrócić uwagę, że w niektórych
branżach jak np. IT studenci już na drugim,
trzecim roku są „zasysani” przez rynek. To
nierzadko pracodawcy wychodzą z inicjatywą
zatrudnienia studenta.

Jak reagują na te oferty studenci?
Ich reakcja jest zależna od jakości oferty
stażu. Młodych uczestników rynku pracy nie
satysfakcjonuje „parzenie kawy”. Czasami
są rozczarowani, że dostają proste zadania
do zrobienia. Warto im wytłumaczyć, że
sprawdzenie się w małych zadaniach, to
przepustka do tych bardziej ambitnych.
Ci studenci, którym po zakończeniu
stażu zostaje zaproponowana praca, są
najzwyczajniej w świecie z siebie dumni.
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Jak wyglądają płace dla świeżo
upieczonych absolwentów?
W kwestii wynagrodzenia bardzo dużo zależy od
branży oraz kwalifikacji i kompetencji absolwenta.
Prym wiedzie branża IT oraz osoby posiadające
znajomość rzadkich języków obcych. Nie bez
znaczenia pozostaje też wielkość miasta, w którym
poszukiwane jest zatrudnienie – w tych większych
absolwenci mogą liczyć na wyższe wynagrodzenia.
Wchodząc w szczegóły można mówić o
przeciętnym przedziale od 1800 zł do 3000 zł netto
jako wynagrodzenie dla absolwenta. Chcę jednak
podkreślić, że w dzisiejszych czasach rzadko
spotyka się absolwenta studiów bez żadnego
doświadczenia zawodowego.

dr Anna Dolot
- od ponad 13 lat zajmuje się
tematyką HR, wykładowca
Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, Ekspert HR w
Grupie ATERIMA, trener biznesu.
Swoim doświadczeniem dzieli
się podczas prowadzonych
warsztatów, szkoleń, doradztwa
z obszaru rekrutacji, selekcji,
motywowania, oceny i rozwoju
pracowników. Autorka artykułów
i badań publikowanych w prasie
specjalistycznej i naukowej.
Bierze czynny udział w
konferencjach biznesowych i
naukowych.
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Wizerunek
rekrutera
– jak o niego dbać?
Rekruter pracuje na swój
wizerunek od początku
procesu rekrutacyjnego,
przez cały cykl wdrożenia i
powołania do pracy nowego
pracownika. To on odpowiada
za sprawną komunikację
pomiędzy pracodawcą i
kandydatami.
22 / www.magazynrekruter.pl
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Według statystyk Pracuj.pl w pierwszym kwartale
2018 roku HRowców najczęściej szukały firmy z branż:
doradztwo i konsulting, bankowość, ubezpieczenia,
finanse, ekonomia, księgowość, handel detaliczny,
sprzedaż B2C, przemysł ciężki i chemiczny. Jednak
największe wzrosty w liczbie ofert dla specjalistów HR
analogicznie do ubiegłego roku można zauważyć w
branżach: hotelarstwo, gastronomia, turystyka, rekreacja,
centrum usług, Internet, telekomunikacja, e-Commerce,
Nowe Media, sztuka i reklama.

ROLA HROWCÓW
Rola rekruterów i specjalistów HR w ostatnich latach
nabrała nowego znaczenia. Osoby odpowiedzialne za
procesy rekrutacyjne w firmach nie tylko koncentrują
swoje działania na dostarczeniu wykwalifikowanych
pracowników do firm, ale dbają o wsparcie całej
organizacji i każdego pracownika. Rola HRowca zaczyna
pełnić strategiczną rolę dla każdego rozwijającego
się biznesu. Opracowywanie planów rozwojowych,
onboarding, candidate experience, employer branding
czy szkolenia, to tylko niektóre elementy codziennej pracy
profesjonalnego rekrutera.
Na temat osób odpowiedzialnych za procesy rekrutacyjne
krąży wiele opinii, zarówno wśród kandydatów jak
i pracodawców. Kiedy współpracujący rekruter raz
zawiedzie oczekiwania, może pozostać obawa, że taka
sytuacja się powtórzy. Bez względu na to czy jest to
kandydat czy przełożony poszukujący pracownika dopóki nie spotkają profesjonalisty, który zakończy z
sukcesem rekrutację, pozostaje dystans do współpracy z
pracownikami działów HR.
Rekrutacja nowego pracownika w rzeczywistości jest
bardziej skomplikowana i stanowi duże wyzwanie dla
wielu firm. Trudności ze zdobyciem i utrzymaniem
pracowników rosną, a taki trend zwiększa popyt na
wykwalifikowanych specjalistów odpowiedzialnych za
procesy pozyskania wartościowych na rynku kandydatów.
Większość rekruterów zajmuje się przede wszystkim
rekrutacją i selekcją kandydatów. Rynek wymaga jednak
czegoś więcej. Oprócz pozyskania odpowiedniego
pracownika, ważne jest jego utrzymanie. Osoba
pierwszego kontaktu, która prowadziła rozmowy
z nowozatrudnionym pracownikiem, jest pewnego
rodzaju powiernikiem i na niej spoczywa również rozwój
zatrudnionej osoby, satysfakcja z pracy, ścieżka kariery

Oprócz
pozyskania
odpowiedniego
pracownika,
ważne jest jego
utrzymanie
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czy odpowiednie wdrożenie do firmy.
W Polsce mamy na szczęście coraz więcej
ekspertów, którzy dbają o całokształt procesu i
pozytywny wizerunek firmy w oczach kandydata.
Starannie przygotowane ogłoszenia, potrafią
wzbudzić zainteresowanie już na samym
początku, a profesjonalnie prowadzone rozmowy
rekrutacyjne są kluczowe przy nawiązaniu
kontaktu i odzwierciedleniu atmosfery panującej
w firmie.
Dodatkowo, istotne są:

» znajomość stanowiska
» świadomość branży i umiejętność dopasowania
kandydata do odpowiedniego zespołu

» szeroki feedback po zakończonym procesie

dla każdego kandydata biorącego udział w
rozmowach i pozostawienie po sobie dobrego
wrażenia

Niestety, jednym
z grzechów
rekruterów jest
przyciąganie
kandydata do
współpracy za
wszelką cenę,
żeby zrealizować
swój target
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WIZERUNEK REKRUTERA –
POZYTYWNY CZY NEGATYWNY?
Współczesny wizerunek rekrutera w Polsce
wyraźnie się poprawia. Specjaliści HR coraz
częściej pozostają w kontakcie z kandydatami,
którzy nie zostali zatrudnieni. Jeśli posiadają
kluczowe kompetencje poszukiwane przez
konkretnych pracodawców, mogą być ponownie
rozpatrywani w przyszłych rekrutacjach.
Oczywiście, konieczna jest odpowiednia
zgoda kandydata na przetwarzanie jego
danych osobowych (uwaga w nawiązaniu do
uaktualnionych zasad RODO, które obowiązuje od
25 maja br.).
W dobie popularyzacji RPO (Outsourcing
Procesów Rekrutacyjnych), rekrutacja
nabiera nowego wymiaru. Dedykowane
zespoły odpowiadają za zarządzanie procesem
rekrutacyjnym i jego spójnością, strategiczne
raportowanie oraz prowadzenie analiz, a także
opierają swoje działania na profesjonalnych
programach służących do zarządzania procesami
rekrutacyjnymi i aplikacjami kandydatów, tzw.
ATS (Applicant Tracking System). W skutecznym
wsparciu celów biznesowych ważną rolą jest
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posiadanie przez dostawcę RPO doświadczenia w zarządzaniu
i realizacji masowych projektów rekrutacyjnych w określonym
czasie. Osobiście spotykam się z dobrym odbiorem współpracy
firm z HR Business Partnerami. Pracodawcy i kandydaci mówią o
korzyściach z udziału profesjonalnego Doradcy Personalnego w
procesie rekrutacji.
Niestety, jednym z grzechów rekruterów jest przyciąganie
kandydata do współpracy za wszelką cenę, żeby zrealizować swój
target. Zdarza się, że rekruter bardzo koloryzuje ofertę pracy,
żeby w końcu pozyskać kandydata, który później jest zwyczajnie
rozczarowany i zazwyczaj szybko rozstaje się z firmą. Usłyszałam
kiedyś od kandydatki, że odeszła z pracy u dealera samochodowego
marki premium, ponieważ rekruterka skusiła ją do pracy w banku,
gdzie zastała warunki daleko odbiegające od informacji z rozmowy.
Złożyła wypowiedzenie umowy i przeżyła chwilę załamania, choć
powróciła potem do branży motoryzacyjnej. Spotykam także z
opinią, że rekruterzy zbyt pobieżnie czytają CV. Z drugiej strony to
kandydaci często wysyłają aplikacje, które nie są sprofilowane pod
ofertę pracy. Przed wysłaniem dokumentów kandydat powinien
przemyśleć swoje kwalifikacje pod kątem wymagań danego
stanowiska pracy gdyż to jest zdecydowanie lepiej odbierane przez
rekruterów.
Większość rekruterów skupia się tylko na kandydatach, którzy
przeszli do finalnego etapu rekrutacji, zapominając, że w bazie
dobrze mieć również tych odrzuconych kandydatów, zadbać o
ich dobre doświadczenie po procesie rekrutacji. To nadal są nasi
kandydaci – możliwe, że ich kompetencje i wiedza będą pożądane
w kolejnych procesach rekrutacyjnych.
Ponadto, jeśli rekruter zbuduje dobrą relację z kandydatem,
może otrzymać od niego polecenia do znajomych, dopasowanych
do oczekiwań profilu stanowiska. W takim modelu obie strony
mają korzyść. Czasami kandydaci wracają po miesiącu, trzech,
czy później ponieważ pamiętają, że dostali wartość dodaną do
zwykłego procesu rekrutacyjnego. Podsumowując - rekruter
pracuje na swój wizerunek na każdym etapie swojej pracy. Szeroki
zakres wiedzy i umiejętności, zdolności interpersonalne oraz
poczucie odpowiedzialności za całokształt procesu rekrutacyjnego
pozytywnie wpływają na wizerunek firmy i własnej osoby. Jestem
przekonana, że rynek zweryfikuje kompetencje i profesjonalizm
osób odpowiedzialnych za procesy naboru nowych pracowników.
Tylko trafione decyzje rekrutacyjne rozwijają biznesy naszych
klientów i stanowią źródło nowych rekrutacji.

Iga Rustowska
Starszy Konsultant ds. Rekrutacji
w Jobhouse
Ekspert Polskiego Forum HR
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Przebrzmiały
temat?

Rekrutacja
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Kolejny e-mail z ofertą w Twojej skrzynce pocztowej i
kolejny raz… rekrutacja. Rekrutacja oparta o narzędzia,
narzędzia wspierające w procesie rekrutacji, jak
dobrze zastosować wywiad kompetencyjny w rozmowie
rekrutacyjnej, AC w rekrutacji, rekrutacja oparta o
wartości i inne podobne.
Myślisz, ile można?! W kółko o tym samym.

Zadajesz sobie pytanie czy firmy nie mogłyby
przeprowadzić zwykłej analizy potrzeb
wśród klientów? Ale czy słusznie? Tematowi
rekrutacji – mimo, iż wydaje się już dość
dobrze zgłębiony i opracowany – w dalszym
ciągu poświęca się wiele uwagi. Dlaczego? Czy
faktycznie można powiedzieć, że w świecie
tworzonym przez organizacje, gdzie jedno co
jest pewne to zmiana, można określić pewne
niezmienniki? Takie, które w procesie rekrutacji
stanowią o niezmienności wartości i znaczenia
tego jednego z kluczowych procesów HR dla
każdej organizacji. Czy tak jest?
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AUTOMATYZACJA VS CZŁOWIEK
Proces rekrutacji poprzedza analiza danego miejsca
pracy, badająca zakres kompetencji i działań, które
pracownik będzie zobowiązany podjąć. Na podstawie
tak zgromadzonych danych przygotowywany jest
zakres obowiązków, a następnie lista cech, którymi
powinien charakteryzować się odpowiedni kandydat.
To i wyżej wymienione tematy sugerują, że rekrutacja to
mechaniczny proces, w którym sztywno zdefiniowana
lista pytań czy zadań diagnozujących kluczowe na
stanowisku kompetencje wystarczy, aby znaleźć
odpowiednią osobę. Sprawa jest jednak bardziej złożona.
W dobie powszechnego dostępu do informacji i narzędzi,
czynnikiem, który buduje przewagę konkurencyjną
jest człowiek. Proces rekrutacji jest uznawany za
kluczowy proces zarządzania w organizacji. Dobrze
przeprowadzony, rozumiany jako zatrudnienie właściwego
pracownika na właściwym stanowisku, jest istotny
dla świadomego i celowego zarządzania ludźmi w
organizacji. Wiele firm właśnie proces rekrutacji traktuje
jako kluczowy proces HR – jako proces wprowadzania
do organizacji talentów, kluczowych umiejętności,
wiedzy, kompetencji i potencjału pracowników – nie
tylko w perspektywie tu i teraz, ale także w perspektywie
przyszłości. Wielu zarządzających organizacją wyznaje
przekonanie, że właściwie prowadzona polityka
rekrutacyjna jest niezbędna do realizacji celów firmy i
stawia tym samym przed rekrutacją kluczowe wyzwania
w realizacji strategii biznesowej organizacji.

PO PIERWSZE: DOBRY PLAN
Rekrutacja rozumiana jest jako szereg procesów, które
mają za zadanie doprowadzenie do obsadzenia wolnych
stanowisk w organizacji i pozyskanie takich kandydatów,
którzy posiadają odpowiednie kompetencje, wiedzę i
umiejętności.
Pierwszy krok to stworzenie profilu rekrutacyjnego,
który zawiera w sobie niezbędne cechy, właściwości i
umiejętności kandydata z uwzględnieniem stopnia oraz
istotności danej cechy. Jego stworzenie często należy do
bardzo trudnych zadań i niejednokrotnie wymaga dużego
wysiłku. Jest to etap najważniejszy i determinujący
kolejne działania w procesie rekrutacji, np. wybór technik
selekcji. Dobrze utworzony profil powinien uwzględnić
wiedzę o wymiarze: kompetencyjnym, wynikowym,
środowiskowym.
Krok drugi to selekcja. Selekcja w swoim znaczeniu
jest węższa w stosunku do rekrutacji. Poszukiwanie
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pracowników jest związane z ryzkiem zatrudnienia
niewłaściwej osoby. Selekcja polega na zbieraniu
informacji o kandydatach do pracy w organizacji
oraz wyborze najodpowiedniejszej osoby spośród
wszystkich, którzy wzięli udział w procesie rekrutacji
przy użyciu odpowiednio dopasowanych metod i
narzędzi. Jest to ocena kandydatów wspomagająca
wybór najlepszej osoby na konkretne stanowisko z
punktu widzenia wymagań i oczekiwań postawionych
przez pracodawcę.
Kolejny krok to uwzględnienie wspomnianego czynnika
ludzkiego. Mowa tu między innymi o dopasowaniu
kandydata do panującej w organizacji kultury
organizacyjnej. Catanzaro, Moore i Marshall („The
impact of organizational culture on attraction and
recruitment of job applicants”, Journal of Business and
Psychology 2010) sprawdzili przekonania na temat
wpływu rodzaju kultury organizacyjnej na wybory kobiet
i mężczyzn podczas ubiegania się o pracę. Badanie
wykazało, że zarówno mężczyźni jak i kobiety dążą
do zdobycia pracy w firmie o wspierającej kulturze
organizacyjnej, nawet jeśli wybór ten łączyłby się z
niższymi zarobkami. Związane jest to z większymi
możliwościami pogodzenia pracy z życiem osobistym a
także przekonaniem, że ta grupa pracodawców bardziej
troszczy się o swoich pracowników. W przypadku,
gdy w grę wchodziło zatrudnienie w firmie kulturze
rywalizującej, bardziej skłonni do ubiegania się o pracę
byli mężczyźni.

WPŁYW KULTURY ORGANIZACYJNEJ NA
PROCESY REKRUTACYJNE
Sukces realizowanych projektów rekrutacyjnych
zależy w dużym stopniu od kultury, która tworzona jest
przez pracowników organizacji, którzy chcą być jej
częścią i rozwijać ją. Wiele mówi się o wadze kultury
organizacyjnej, jednak prawdziwym wyzwaniem
nie jest samo jej tworzenie, a ciągłe rozwijanie przy
zaangażowaniu całej firmy. Jej cechy decydują o tym,
czy pracownicy będą zmotywowani do wykonywania
codziennych obowiązków zawodowych, czy będą
utożsamiali się z firmą i ją rozwijali. To z kolei ma
wpływ na poziom rotacji pracowników. Pracownik
zadowolony ze swojej firmy i zasad w niej panujących
rzadziej będzie myślał o zmianie pracodawcy.
Zadowolony i usatysfakcjonowany pracownik to
najlepsza reklama dla firmy jako pracodawcy. W
tym przypadku obowiązuje podobna zasada jak w
sprzedaży. Zadowolony klient „przynosi” kolejnych
klientów, niezadowolony zniechęca następnych. Firmy

zarówno
mężczyźni jak
i kobiety dążą
do zdobycia
pracy w firmie
o wspierającej
kulturze
organizacyjnej,
nawet jeśli wybór
ten łączyłby
się z niższymi
zarobkami
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dostrzegają rolę employer brandingu – czyli wizerunku firmy
na rynku pracy. Wiarygodnego wizerunku nie można jednak
zbudować wyłącznie za pomocą reklam. To właśnie kultura
organizacyjna kształtuje pozytywny wizerunek pracodawcy.

PLANU CIĄG DALSZY
Trudno wyobrazić sobie szukanie kandydata pasującego do
kultury organizacyjnej bez sprecyzowania, kogo tak naprawdę
chcemy znaleźć. Dlatego przed sformułowaniem oferty warto
przyjrzeć się, czym nasza firma wyróżnia się na tle konkurencji i
jakie wartości stoją za codzienną pracą tworzącego ją zespołu.
Na tej podstawie można określić, jaki typ pracownika naszym
zdaniem byłby tym idealnym. Następnie ogłoszenie o pracę. To
zwykle pierwszy kontakt kandydata z firmą. Chcąc przyciągnąć
osoby odpowiadające panującej w organizacji kulturze warto
dołożyć starań, aby jej elementy znalazły odzwierciedlenie
już na tym wstępnym etapie rekrutacji. Myśl o dopasowaniu
do firmowej kultury powinna towarzyszyć już od pierwszego
kontaktu z kandydatem. Unikalną szansą na weryfikację
aplikujących osób pod tym kątem jest rozmowa kwalifikacyjna
i pytanie nakierowane na opis sytuacji, w których ujawniają się
wartości/przekonania kandydata istotne z punktu widzenia
naszej kultury organizacyjnej. Ważnym źródłem informacji
może być również mowa ciała oraz reakcje na standardowe
pytania rekrutacyjne. Obserwacja, o których umiejętnościach
i aspektach pracy kandydat opowiada z największym
entuzjazmem, może wiele powiedzieć o tym, które wartości
są przez niego najwyżej cenione a do których nie przykłada
wagi. Pozwólmy obecnym pracownikom porozmawiać z
kandydatami i poprośmy ich o określenie stopnia dopasowania
konkretnej osoby do panującej w firmie kultury organizacyjnej.
Intuicja. Wbrew logice i wszelkim danym, jakie posiadamy,
„coś” podpowiada nam, że dany kandydat nie będzie dobrym
wyborem. Możemy przyjrzeć się bliżej, co jest źródłem tego
przeczucia. Dobrym sposobem pomagających rozwiązać ten
dylemat może być prośba o referencje dotyczące konkretnych
obszarów, np. sposobu pracy kandydata, czy środowiska, w
jakim najlepiej funkcjonuje. Być może wiedza, którą uda się w
ten sposób uzyskać pomoże ostatecznie rozwiać wątpliwości.
Rekrutacja to bardzo istotny element kultury organizacyjnej
firmy i wdrażania procesów prowadzących do realizacji
wyznaczonych celów, w tym strategicznych.
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Anna Stasińska-Dyka
HR Manager CEE, psycholog, członek
HRI HiPos. W pracy kładzie nacisk na
realizowanie zadań z pasją. Praca z
ludźmi to dla niej dążenie do wspólnego
celu, towarzyszenie w rozwoju,
odkrywanie potencjałów.
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JAK TO JEST Z TYMI

STAŻAMI
Niektórym studentom staże bądź praktyki kojarzą się
pejoratywnie ze stratą czasu w wyniku zlecanych mało
rozwojowych zajęć.
Jednak zdobywanie pierwszego doświadczenia już w trakcie
studiów ma znaczenie dla przyszłego pracodawcy, dlatego
postanowiliśmy sprawdzić jak wyglądają programy stażowe w
firmie DANONE.
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Jak wygląda oferta DANONE dla studentów?
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych generacji na rynku pracy, grupa
spółek DANONE oferuje studentom i absolwentom bogaty wachlarz programów
rozwojowych.
Dla osób, które dopiero rozpoczynają studia, a ich plan zajęć nie pozwala im na
zaangażowanie się w regularną współpracę z firmą przygotowaliśmy program
ambasadorski. Pozwala on na zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia
projektów, poznanie kultury pracy w międzynarodowym środowisku. Jest to
elastyczna forma współpracy, w której student sam określa kiedy i w jakim
zakresie chciałby zaangażować się w projekty, jakie prowadzimy.
Oferujemy również program praktyk wakacyjnych, który daje studentom
możliwość zdobycia pierwszych praktycznych umiejętności i doświadczenia
zawodowego. Program realizowany jest w okresie wakacyjnym, a największa
grupa studentów realizuje go w naszych zakładach produkcyjnych – w takich
działach, jak produkcja, jakość, łańcuch dostaw, czy dział techniczny.
Dla osób, które dysponują większymi możliwościami czasowymi (30 – 40 godzin
tygodniowo), przygotowaliśmy program stażowy. W ramach tego programu
oferujemy około 60 miejsc stażowych, w całej grupie spółek DANONE w Polsce,
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którą tworzą między innymi: Danone
(produkty mleczne), Żywiec Zdrój (woda i
napoje), NUTRICIA (żywność dla niemowląt i
małych dzieci), Nutricia Medyczna (żywienie
medyczne). Program przewiduje możliwość
realizacji stażu nie tylko w różnych spółkach,
ale też w różnych częściach Polski i niemal
wszystkich działach. Stawiamy na naukę
praktycznych umiejętności poprzez udział
w istotnych dla firmy projektach. Zadania
w ramach stażu są realizowane pod okiem
doświadczonego menedżera, a każdy stażysta
może liczyć na regularną i konstruktywną
informację zwrotną na temat wyników swojej
pracy. Dodatkowo specjalnie dla stażystów
organizujemy szkolenia, a nad przebiegiem
całego programu czuwa indywidualnie
przydzielony opiekun oraz koordynator całego
programu.
Dbamy nie tylko o to, by stażyści mogli
zdobywać wiedzę i rozwijać praktyczne
umiejętności, ale też o to by po prostu dobrze
się u nas czuli. Dlatego obok cyklu szkoleń,
organizujemy również cykl nieformalnych
spotkań, o charakterze integracyjnym. Dzięki
takiemu podejściu nasi stażyści szybko stają
się częścią nowego zespołu. Cenią nasz
program za naukę poprzez zadania, dynamikę
projektów, swobodę i samodzielność w
działaniu, poczucie wpływu oraz wyjątkową
atmosferę i kulturę opartą na otwartych
relacjach i współpracy.
Kolejny element naszej oferty dla młodych to
program menedżerski. Kierujemy go do osób,
które ukończyły studia i są zainteresowane
zrealizowaniem dynamicznej, dwuletniej
ścieżki rozwojowej. Program z założenia
przygotowuje do objęcia samodzielnej
roli menedżerskiej w strukturach grupy
spółek DANONE. Ścieżka ta obejmuje
realizację strategicznych dla firmy projektów
biznesowych, możliwość poznania różnych
działów i spółek, intensywną naukę,
indywidualne podejście i opiekę merytoryczną
doświadczonego menedżera, mentora i
koordynatora programu.

Czy studenci często po stażu
zostają na dłużej?
Bardzo często. Celem programu stażowego
jest właśnie przygotowanie stażysty do
objęcia samodzielnego stanowiska w naszej
firmie. Również osoby realizujące w DANONE
program ambasadorski czy program praktyk,
często wracają do naszej firmy, w czasie
kiedy ich dyspozycyjność jest na tyle duża,
że pozwala na podjęcie stażu czy udział w
programie menedżerskim.

Jakie umiejętności podczas stażu
są dla firmy najważniejsze?
Zarówno te praktyczne, związane z udziałem
w projektach, jak i te miękkie, związane z
budowaniem realizacji czy pracą zespołową.
Nasi stażyści mają możliwość zaangażowania
się w projekty z zakresu społecznej
odpowiedzialności biznesu, niezależnie od
tego, w której z naszych spółek ten staż jest
realizowany. Łączą nas bowiem wspólne
wartości i misja niesienia zdrowia poprzez
żywność, które silnie kształtują kulturę
organizacyjną DANONE.
Program stażowy DANONE zapewnia
swobodę działania w zakresie prowadzonych
projektów. Stąd niezwykle cenimy własne
inicjatywy i proaktywność stażystów. Ze
względu na dynamikę naszego biznesu,
istotne umiejętności to szybkość uczenia się,
otwartość na zmiany czy odwaga w działaniu.
DANONE to kultura pracy zespołowej, a także
bliskiej współpracy z przedstawicielami innych
działów, a nawet innych spółek, dlatego na
co dzień bardzo przydają się umiejętności
komunikacyjne.

Jakich kierunków studenci/
absolwenci najczęściej się do Was
zgłaszają?
Jak wspomniałam, oferujemy możliwość
rozwoju na stażu w niemalże każdej części
firmy. Dlatego wśród naszych stażystów
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są studenci i absolwenci wielu kierunków,
na co jesteśmy bardzo otwarci. Do tych
dominujących zaliczyłabym takie, jak
ekonomia, zarządzanie, metody ilościowe
i jakościowe w ekonomii, finanse i
rachunkowość. W obszarze produkcji
najczęściej są to osoby, studiujące na
takich kierunkach, jak: inżynieria produkcji,
technologia żywności, automatyka i robotyka,
logistyka. W dziale HR najczęściej pracują
osoby z takich kierunków, jak psychologia,
czy socjologia, ale nie jest to warunek.
Kierunek studiów nie jest dla nas kluczowym
kryterium, w większym stopniu stawiamy
na umiejętności kandydata, jego otwartość
na zdobywanie wiedzy oraz kompetencje
interpersonalne.

Zdarza się również, że stażysta po bliższym
poznaniu struktury firmy, decyduje się na
zmianę ścieżki kariery. Ciekawym przykładem,
jest historia osoby, która rozpoczęła karierę od
stażu w zespole Zarządzania Aktywnościami
Operacyjnymi, następnie zdecydowała się na
staż w naszym centrum kompetencyjnym
IT, gdzie awansowała na stanowisko
Specjalisty IT. Po tej roli ponownie zmieniła
obszar, obejmując rolę Młodszego Analityka
Systemów Biznesowych. Bez względu jednak
na to czy stażysta po zakończonym stażu
decyduje się kontynuować dotychczasową
ścieżkę kariery, czy ją zmienić – dbamy o to,
by zawsze tworzyć przyjazne warunki do tego,
by każdy mógł odkryć najbardziej interesujący
go obszar zawodowy.

Jak wygląda dalsza ścieżka
zawodowa studentów, którzy zostali
po stażu? Może mogłaby się Pani
z nami podzielić przykładami
konkretnych historii ?
Studentom, którzy ukończyli staż z dobrym
wynikiem najczęściej oferujemy rolę w
dziale, który jest najbliżej ich zainteresowań
zawodowych. Mogę podzielić się przykładem
naszej stażystki, która po stażu w zespole
Szkoleń i Rozwoju, objęła rolę Specjalisty w
tym zespole, a następnie po dwóch latach
od dołączenia do organizacji otrzymała rolę
Młodszego Kierownika, obecnie pracuje
na stanowisku Kierownika ds. Szkoleń i
Rozwoju. Kolejny przykład, to stażystka w
dziale Sprzedaży, która objęła rolę Młodszego
Kierownika ds. Aktywacji Marki, a po dwóch
latach od rozpoczęcia stażu awansowała
na stanowisko Kierownika ds. Aktywacji
Marki. Z kolei stażysta w zespole Kontroli
Finansowej w Fabryce po zakończonym stażu
otrzymał stanowisko Analityka Finansowego
w obszarze marketingu. Po dwóch latach
objął rolę Kontrolera Finansowego kosztów
stałych w ramach struktury międzynarodowej,
a obecnie jest na stanowisku Kontrolera
Finansowego zespołu Planowania i
Raportowania.

Patrycja Ignasiak
koordynator programu
stażowego
(grupa spółek DANONE)
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PRACA TYMCZASOWA
w liczbach
O PRACY TYMCZASOWEJ. AGENCJA PRACY A POŚREDNICTWO PRACY.
Praca tymczasowa to forma zatrudnienia, która daje szereg możliwości, ale rządzi się przy
tym swoją specyfiką. Ma charakter okresowy i jest zawierana między trzema stronami:
pracownikiem, agencją pracy i pracodawcą, u którego pracownik wykonuje pracę.
Agencja jest często mylona z pośrednictwem pracy. Agencja jest naszym pracodawcą i w pełni
ponosi za nas odpowiedzialność już od momentu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej,
poprzez „skierowanie” do pracy za granicę i obsługę na miejscu wykonywanej pracy. Także po
stronie tej instytucji leży zgłoszenie pracownika do ZUS wraz z pełną obsługą kadrowo-płacową.
- Przed wyjazdem sprawdź, czy agencja, o której myślisz jest wpisana do rejestru Agencji
Pracy Tymczasowych (www.kraz.praca.gov.pl). Ten wpis świadczy o tym, że firma dopełniła
wszystkich formalności oraz spełnia standardy narzucone przez polskie prawo, a co za tym idzie
działa legalnie – zaleca Robert Gondzia, kierownik rekrutacji Contrain.
Pośrednik nie ponosi żadnej odpowiedzialności karnej w przypadku niedotrzymania przez
zagranicznego pracodawcę warunków umowy podpisanej przez niego
i wysyłanego pracownika.
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TENDENCJE KANDYDATÓW DOTYCZĄCE
GOTOWOŚCI DO PODJĘCIA PRACY ZA GRANICĄ
Analizując strukturę kandydatów gotowych do podjęcia
pracy w 2017 r., należy przyjrzeć się następującym
kryteriom:
»
województwu
»
płci
»
wiekowi kandydatów
»
znajomości języków obcych
»
doświadczeniu w pracy za granicą

W 2017 r. pracy za granicą prawie dwukrotnie częściej
poszukiwali mężczyźni niż kobiety. Jest to naturalna
sytuacja wskazująca na utarty model tzw. bycia głównym
żywicielem rodziny.

www.magazynrekruter.pl /37

Rekruter / Maj 2018

Największą gotowość
do rozpoczęcia pracy
w krajach UE wykazują
mieszkańcy województwa
podkarpackiego oraz
łódzkiego – na poziomie
12 proc., zaś najrzadziej
– podlaskiego (1 proc.) i
lubuskiego (2 proc.).

Biorąc pod uwagę wiek kandydatów szukających
pracy za granicą, najliczniejszą grupę stanowią
osoby w przedziale 18-25 lat (40 proc.), a
następnie 31-40 lat (19 proc.). Przedstawiciele
pierwszej grupy poszukują swojego pierwszego
doświadczenia zawodowego, a zarobione pieniądze
mają im zapewnić pewną finansową niezależność.
Druga grupa wiekowa poszukuje dobrze płatnej
pracy, aby zapewnić byt sobie oraz swoim
najbliższym. Praca za granicą wciąż pozostaje dla
nich ekonomicznie opłacalna, stąd decydują się na
krótkotrwałą emigrację zarobkową.
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Kandydaci w większości nie znają
żadnego języka obcego, bądź
jego znajomość jest na poziomie
podstawowym. W przypadku języka
angielskiego, 20 proc. kandydatów
legitymuje się jego znajomością na
poziomie wyższym niż podstawowy,
zaś w przypadku języka niemieckiego –
zaledwie 3 proc.
Połowa osób poszukujących
zatrudnienia nie ma doświadczenia w
pracy zagranicznej. Mając na uwadze
swobodny przepływ kapitału, osób i
usług (czyli fundamenty UE) oraz z
roku na rok wzrastającą świadomość
kandydatów o bezpieczeństwie pracy za
granicą, ta grupa będzie się powiększać.

Podsumowując powyższe tendencje trzeba stwierdzić, że praca
za granicą oferowana przez sprawdzoną, rzetelną i renomowaną
agencję pracy stanowi ciekawą i wartą zainteresowania propozycję
dla kandydatów o zróżnicowanych oczekiwaniach, zamieszkujących
cały kraj. Znajomość języków obcych czy doświadczenie zdobyte u
zagranicznych pracodawców nie są już dzisiaj wymogami, których brak
dyskwalifikuje – mówi Robert Gondzia.
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