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Szanowni Państwo,
Listopad to miesiąc, który z jednej strony jest okresem, w którym
pogrążamy się w zadumie, a z drugiej strony to też okazja
do radosnego świętowania odzyskania niepodległości. W tym
roku z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, mieliśmy na to
decydowanie więcej czasu.
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Czy to dobrze? Decyzja o uchwaleniu 12-stego listopada dniem
wolnym od pracy wywołała niemałe kontrowersje w mediach,
ale też wśród przedsiębiorców. Pomysł spotkał się głównie
z krytyką. W Rekruterze postanowiliśmy zapytać kancelarię
Raczkowski i Paruch o konsekwencje tego „nadprogramowego”
dnia wolnego.
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GRAPHIC DESIGN
Pozwolę sobie założyć, że przynajmniej raz w swojej karierze
każdy rekruter spotkał ze zniknięciem kandydata, który brał
udział w procesie rekrutacyjnym. Tzw. „kandydaci duchy”
spędzają sen z powiek rekruterom. Jak sobie poradzić z tym
zjawiskiem? Czy w ogóle jest jakiś sposób, żeby temu zaradzić?
O tym porozmawialiśmy z Dominiką Sepiół z FarmaProm.
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Mówi się, że kluczem do sukcesu w dobrym wykorzystywaniu
potencjału pracowników jest umiejętne zarządzanie zespołem
jest wiele, ale ta, która zyskuje na popularności zwłaszcza
w branży technologicznej to słynne „zwinne metodyki”.
W Krakowie powstały nawet studia, które specjalizują się w takim
zarządzaniu. Wydawałoby się, że temat Agile jest już dobrze
znany rekrutacji, ale głównie w teorii. Czy jest ono skuteczne?
Sprawdźcie na stronie dziesiątej.
Nie mogliśmy w tym kontekście pominąć znaczenia dobrego
menadżera w firmie, który ma duży wpływ na zatrzymywanie
talentów w organizacji, ale niestety jego znaczenie bywa często
bagatelizowane, a problemu poszukuje się np. w złych benefitach
czy za małym wynagrodzeniu. Powiedzenie „przychodzimy
do firmy, odchodzimy od szefa” nadal jest aktualne i nie powinno
się o nim zapominać.

creative agency

Serdecznie zachęcam do lektury,

Sylwia Zając

Redaktor naczelna
REKLAMA

hello@meteorite.agency

SPIS TREŚCI
O TYM SIĘ MÓWI

12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy / 4

Decyzja o uchwaleniu 12-stego listopada dniem wolnym od pracy wywołała niemałe kontrowersje
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Postanowiliśmy spytać kancelarię prawną Raczkowski & Paruch o konsekwencję tej decyzji.
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Agile, czyli inaczej zarządzanie zwinne, daje działom HR możliwość poznania metodyki odpowiadającej
na nieustanną zmianę w organizacjach. Według zwolenników metoda ta uwalnia i pozwala tworzyć,
a swoją historią sięga już 2001 roku.
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Dobry przełożony to już połowa sukcesu w zatrzymaniu pracownika w organizacji. Dlaczego jest tak samo
ważnym czynnikiem w zatrzymaniu pracownika w organizacji jak dobre zarobki? W swoim felietonie na to
pytanie próbuje odpowiedzieć Magdaleną Bobbe, Ekspert HR, członek think tanku HR Influencers.
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Nasz kraj ma wyrobioną markę jako bardzo dogodne miejsce dla centrów usług wspólnych wśród
wielu światowych firm, szczególnie w sektorze IT. Cenią oni dostęp do rynku młodych, otwartych
na świat, mówiących obcymi językami, zdolnych pracowników – mówi Mateusz Nowak, Head of HR Kraków,
Revolut Ltd.
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Zdarza się, że umówiony kandydat nie dociera na rozmowę. Nie są to częste sytuacje, ale przydarzają się
niemal każdemu rekruterowi. To przykre doświadczenie i często odbija się na naszej efektywności.
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Roboty wyglądające jak człowiek, autonomiczne samochody czy inteligentne miasta, które oglądaliśmy
z podziwem w filmach, stają się rzeczywistością. Podobnie jak specjaliści z dziedziny Artifical Intelligence,
których rynek potrzebuje coraz bardziej, a my na ten temat porozmawialiśmy z Małgorzatą Polak, Sourcing
Partner oraz Magdalena Białowąs, Recruitment Expert & Employer Branding Specialist w Aptiv.
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Wiele organizacji ma świadomość wpływu automatyzacji, na jakość i efektywność działu HR, jednak w
dalszym ciągu pracują na standardowych narzędziach i wciąż mają opór z wdrażaniem nowych technologiimówi Agnieszka Sutowicz, Kierownik HR Call Center.
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12 listopada 2018 r.
dniem wolnym od pracy
Decyzja o uchwaleniu 12-stego listopada
dniem wolnym od pracy wywołała niemałe
kontrowersje w mediach, ale też wśród
przedsiębiorców. Pomysł spotykał się
głównie z krytyką.
Postanowiliśmy spytać kancelarię prawną
Raczkowski & Paruch o konsekwencję
tej decyzji.
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Kto mógł pracować 12 listopada?

Możliwe było organizowanie pracy w tym dniu jedynie dla tych pracowników,
wobec których Kodeks pracy dopuszcza pracę w święta (np. w transporcie
i komunikacji, w zakładach hotelarskich i gastronomii, wykonującym pracę
zmianową – z wyjątkiem pracowników handlu). Należało jednak tę pracę
prawidłowo rozliczyć. Jeżeli pracownik wykonywał pracę 12 listopada br.,
to pracodawca musi mu udzielić inny dzień wolny od pracy do końca okresu
rozliczeniowego. Jeśli zatem u pracodawcy obowiązuje miesięczny okres
rozliczeniowy, to dzień wolny trzeba dać do końca listopada, a jeśli okres
rozliczeniowy jest dłuższy, np. trzymiesięczny i obowiązuje od 1 października
do 31 grudnia, to dzień wolny musi zostać udzielony do końca grudnia.
Gdy udzielenie dnia wolnego nie będzie możliwe, pracodawca musi
po zakończeniu okresu rozliczeniowego, zapłacić pracownikowi
wynagrodzenie i dodatek za pracę w święto.

Jakie prace były zakazane 12 listopada?

Wszystkie prace poza dozwolonymi w święta na podstawie przepisów
Kodeksu pracy były 12 listopada br. niedopuszczalne. Zakazany był w tym
dniu także handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
nawet jeśli pracownicy pracowali na zmiany (takie jest stanowisko PIP oraz
MRPiPS). Pozostali pracownicy, nawet na ich wniosek, nie mogli pracować 12
listopada br. w zamian za wolne winnym dniu np. 2 listopada br.
lub 24 grudnia br.

Co z ekwiwalentem za niewykorzystany urlop?

Ustalenie dodatkowego dnia wolnego ma wpływ na wysokość
ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego od dnia wejścia w życie przepisów,
tj. od 8 listopada br. Wynika to stąd, że przy jego obliczaniu stosuje się
tzw. współczynnik urlopowy. Jest on ustalany odrębnie na każdy
rok kalendarzowy.
Współczynnik urlopowy wylicza się odejmując od liczby wszystkich dni
w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku
niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu
pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a otrzymany wynik dzieli
się przez 12 (§ 19 ust. 2 rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych
zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania
wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop).
Obliczony na 2018 r. współczynnik urlopowy wynosi 20,92. Wraz z dodaniem
jednego święta uległ on zmianie i od 8 listopada br. wynosi 20,83.
Nowy współczynnik należy stosować wypłacając ekwiwalent po 7 listopada
br. Nie ma potrzeby przeliczania ekwiwalentów wypłaconych
w 2018 r. wcześniej.

dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska

radca prawny, partner w Raczkowski Paruch

www.magazynrekruter.pl /5

Rekruter / Listopad 2018

6 / www.magazynrekruter.pl

2018 Listopad / Rekruter

Zwinne metodyki
w zarządzaniu
talentami
Agile, czyli inaczej zarządzanie
zwinne, daje działom HR możliwość
poznania metodyki odpowiadającej na
nieustanną zmianę w organizacjach.
Według zwolenników metoda ta
uwalnia i pozwala tworzyć, a swoją
historią sięga już 2001 roku.

Remigiusz Dudek

Inżynier Oprogramowania,
Trener Zwinnych Metodyk
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Czym są zwinne metodyki i gdzie
one najlepiej się sprawdzają?
Dużo można znaleźć w sieci na temat
zwinnych metodyk. Skupię się zatem
na dwóch rzeczach, które dla mnie są
najważniejsze. Otóż klasycznie świat był
zorganizowany w "silosach umiejętności":

» analiza biznesowa
» projekt architektury rozwiązania
» implementacja rozwiązania
» testowanie
» wdrożenie
I tak, nad danym rozwiązaniem pracowało
pięć osobnych zespołów. Problem zazwyczaj
okazywał się nietrywialny i w trakcie
pracy, zespoły dopiero uczyły się domeny
biznesowej. Nierzadko też w trakcie trwania
projektu pojawiała się potrzeba zmiany
architektury lub powrotu do klienta by
dokładniej przeanalizować dany aspekt.
Te wszystkie zmiany w wyniku w wyniku

mentalnych, a często fizycznych barier
pomiędzy poszczególnymi zespołami były
przeprowadzane w wysoce nieefektywny
sposób. Zwinne metodyki usunęły te bariery,
choć być może trafniej będzie powiedzieć,
że zarysowały je w zupełnie inny sposób.
Pojawiła się koncepcja zespołów wskrośfunkcjonalnych, które mają komplet
umiejętności umożliwiający dostarczenie
klientowi pożądanego rozwiązania.
Taki sposób organizacji pracy okazał
się być bardzo skuteczny, w przypadku
gdy cel do którego dążymy jest wprawdzie
znany ale droga, która do niego wiedzie
wymaga odkrycia.
Drugą ważną rzeczą, jaką wprowadzają
zwinne metodyki jest przesunięcie akcentu
z procesu na relacje z współpracownikami/
klientem/etc. I tak oto, zamiast dbać o to by
"nakarmić proces", dbamy o to żeby sobie
na wzajem pomóc. Ten aspekt sprawił, że
łatwiejsze stało się budowanie zdrowych
środowisk, w których ludzie mogą w
efektywny sposób pracować

REKLAMA

SYNERGIA HR I BIZNESU
Nowa wizja HR jako zaufanego partnera
biznesowego i kreatora zmian
6 grudnia 2018 | Warszawa | 9:00 - 17:00
INNOWACYJNE SPOJRZENIE NA WYZWANIA HR
PRAKTYCZNE CASE STUDIES FIRM, KTÓRE WDRAŻAJĄ PRZEŁOMOWE PROJEKTY HR
BIZNESOWY CHARAKTER I WIELOWYMIAROWE PODEJŚCIE

Joanna Malinowska-Parzydło

Paweł Tkaczyk

Nikolay Kirov

Paulina Smaszcz-Kurzajewska

Wejdź na: kongresprofesjonalistowhr.pl
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Dlaczego zdecydował się Pan na
współpracę w ramach studiów
Talent Management in Tech?

Jakiej wiedzy o zarządzaniu
obecnie brakuje menadżerom w
środowisku technologicznym?

Zgodziłem się bez wahania, gdy Justyna
Mihułka, autorka i organizatorka studiów
TMIT, zapytała mnie czy nie chciałbym
podjąć współpracy w kontekście
warsztatów ze zwinnych metod zarządzania.
Otóż na przestrzeni kilku ostatnich lat
przeprowadziłem ogromną ilość rekrutacji
(myślę, że określenie „kilkaset” nie byłoby
przesadą). Jedną z rzeczy, która stała się
dla mnie oczywista po tym czasie, było fakt,
że zwinne metodyki wymagają określonej
osobowości. Wielokrotnie w rozmowach z
działem rekrutacji próbowałem przekazać
słownie, o jaki typ osobowości nam chodzi…
Niestety, mam wrażenie, że na tym polu ,
poległem. Studia te są szansą na przekazanie
wiedzy już nie tylko słowami. Warsztat jest
zorganizowany jako dwudniowa gra, która
pozwala uczestnikom (którzy pochodzą
głównie z działu HR, a w dużej części właśnie
z działu rekrutacji) poczuć, na czym polega
„inność” środowiska zwinnego, co mam
nadzieję pozwoli na lepszy dobór kandydatów
już na pierwszym etapie.

W naszej branży liderem czy też menadżerem
często zostaje osoba, która wyróżnia się
techniczną wiedzą ponad przeciętną zespołu.
Jak się nad tym zastanowimy to przecież
jest to nieco absurdalne. Możemy tę sytuację
sparafrazować w następujący sposób: „ze
względu na to, że masz umiejętności, które w
ogóle nie będą Ci potrzebne na stanowisku
menadżera zostaniesz właśnie menadżerem”.
Rzeczywistość jest taka, że w tym przypadku
często zyskujemy kiepskiego menadżera,
tracąc jednocześnie świetnego pracownika.
Najdziwniejsze dla mnie jest to, że często
ten „szczęśliwiec” wcale nie miał ambicji by
zostać menadżerem, ale ulega pod wpływem
presji środowiska.
Głównym problemem w naszej branży,
zwłaszcza w środowisku zwinnym jest
nieumiejętne zarządzanie ludźmi. Menadżer,
co jest świetnie ujęte w książce „Management
3.0” Jurgena Apello, odpowiada za
zarządzaniem środowiskiem pracy. Jego
zadaniem jest stworzenie miejsca, w którym
pracownicy będą mogli efektywnie wzrastać.
Wymaga to przede wszystkim:

„ze względu na to, że masz umiejętności, które
w ogóle nie będą Ci potrzebne na stanowisku
menadżera zostaniesz właśnie menadżerem”.
TEN „SZCZĘŚLIWIEC” WCALE NIE MIAŁ AMBICJI BY ZOSTAĆ
MENADŻEREM, ALE ULEGA POD WPŁYWEM PRESJI
ŚRODOWISKA.
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» twardej wiedzy odnośnie praktyk, z których

możemy skorzystać w celu zbudowania
takiego środowiska,

» znajomości dynamiki procesów grupowych

działających w zespole,

» znajomości technik motywacji,
» ogromnej samoświadomości własnej

konstrukcji psychicznej

» gotowości do pracy nad samym sobą.

Czy pracownicy technologiczni dają
do zrozumienia, że są w zły sposób
zarządzani?
Tak. Jednak tylko czasami jest to dawane do
zrozumienia w otwarty konstruktywny sposób.
Często manifestuje się to po prostu sytuacją,
w której pracownik zmienia pracę. W pełni
zgadzam się ze stwierdzeniem, że najczęściej
„zatrudniamy się do firmy, ale zwalniamy się
od menadżera”.

Środowisko zwinne, które tak
rozpowszechniło się w świecie IT, wymaga
od menadżera oddania większości aspektów,
które tradycyjnie kojarzą się z rolą menadżera
(organizacja pracy, rozdział zadań, ocena
pracowników, odpowiedzialność za produkt,
etc.) w ręce zespołu. I teraz rodzi się ważne
pytanie - jak mam stworzyć zespół, który
będzie gotów wziąć to wszystko na siebie?
Jest to kolejny kawałek wiedzy, którego
menadżerowie IT często nie mają.

Jak polscy menadżerowie wypadają
pod tym kątem na tle innych krajów
europejskich?

Jakie metody powinni stosować
żeby mieć efektywne i zadowolone
z pracy zespoły?

» co w sytuacji, gdy zespół nie pracuje? (gdzie
jest „bicz”?)

Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi,
bo to zależy m.in. od poziomu rozwoju
poszczególnych członków zespołu, a
w ostateczności zespołu jako całości.
Zupełnie inaczej wygląda praca z zespołem
doświadczonych specjalistów (w tym
przypadku praca menadżera raczej skupia
się na networkingu z innymi działami w celu
ułatwienia współpracy z tymi działami) - a
zupełnie inaczej w sytuacji, gdy mamy młody
zespół, który dopiero szuka sposobów
na znalezienie optymalnych metod
funkcjonowania. Ponownie powałam się
na książkę „Management 3.0”, ale również
„Management 3.0 Workouts”. Znajdziemy
tam wiele konkretnych przykładów praktyk, z
których możemy czerpać wiedzę. Inną książką
godną polecenia jest „Pracować inaczej”
Frederica Laloux – pozwala ona osadzić
zwinne metodyki w nieco szerszym kontekście
i pokazuje, że to nie jest koniec drogi, a jedynie
kolejny krok rozwoju organizacji.
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Szczerze, nie odważyłbym się na jakąkolwiek
generalizację. Miałem okazję prowadzić
szkolenia ze zwinnych metod zarządzania
zarówno w Polsce, jak i w Londynie czy
Szwajcarii i wszędzie są podobne pytania:

» jaka jest moja rola w tym procesie?

» nie mogę pozwolić sobie na oddanie

odpowiedzialności za optymalne przypisanie
zadań, bo co w sytuacji gdy zespół to zrobi
źle/nieoptymalnie?
Ludzie są różni bez względu na narodowość.
Wszędzie znajdziemy zarówno mądrych,
inspirujących menadżerów jak i tych, którzy
uprawiają mikro-zarządzanie czy też tworzą
środowisko nietransparentne, zorientowane
na szukanie potencjalnych winnych skutkujące tym, że ludzie skupiają się głównie
na zbieraniu podkładek na potwierdzenie
dopełnionych obowiązków

„zatrudniamy
się do firmy,
ale zwalniamy
się od enadżera”.

2018 Listopad / Rekruter
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Stawka w grze
Dobry przełożony to już połowa sukcesu w zatrzymaniu
pracownika w organizacji. Dlaczego jest tak samo
ważnym czynnikiem w zatrzymaniu pracownika
w organizacji jak dobre zarobki? W swoim felietonie
na to pytanie próbuje odpowiedzieć Magdaleną Bobbe,
Ekspert HR, członek think tanku HR Influencers.

Marka osobista menedżerów staje się powoli
częścią employer brandingu. I nic dziwnego, bo
organizacje liderami stoją, bo odchodzimy od
szefa, choć skusiła nas oferta firmy.
Nadszedł czas by uświadomić sobie, że wizerunek
firm budowany jest także poprzez postawę i
wartości oraz sposób zarządzania menedżerów.
Firmy powoli zaczynają konkurować o serca,
umysły (i ręce) pracowników szefami, z którymi
dobrze się pracuje. Taki trend jest widoczny
w ogłoszeniach o pracę, gdzie „wspierającego i
motywującego szefa” wskazuje się jako benefit.
Mnie taki trend cieszy, ponieważ jest
świadectwem transparentności i uczciwości
w podejściu do kandydatów. W takim ogłoszeniu
potencjalny szef nie jest kimś anonimowym,
„serwuje siebie niczym na tacy” potencjalnym
12 / www.magazynrekruter.pl

kandydatom. A dobrzy menadżerowie przyciągają
dobrych pracowników.
Procesy rekrutacyjne już dawno przestały być
jednokierunkowe, czyli polegające na wytypowaniu
najlepszego kandydata do pracy. Teraz proces
„dopasowywania” stał się wzajemny, co oznacza,
że kandydat także wybiera odpowiednie miejsce
dla siebie i rekrutuje sobie szefa. Nawet jeśli
na początku menadżer jest nieuświadomionym
czynnikiem wartościującym korzyści płynące z
zatrudnienia, bo daje pierwszeństwo poziomowi
wynagrodzenia, warunkom pracy, benefitom
itp., to w dłuższej perspektywie to decydująca
przyczyna związania się z organizacją. Większość
zadań menedżera opiera się na strategicznych
umiejętnościach zarządzania personelem czyli
motywowaniu, udzielaniu konstruktywnej informacji
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zwrotnej, negocjowaniu, prawidłowej ocenie stanu
faktycznego i wielu innych, a nie na dostarczeniu
wyniku. Za cele operacyjne odpowiedzialni
są pracownicy.
Żyjemy też w czasach, kiedy przedefiniowaliśmy
pojęcie autorytetu. Bycie autorytetem nie oznacza
zajmowania wysokiego w hierarchii organizacji
stanowiska, przynależność do jakiejkolwiek
grupy społecznej, zawodowej czy religijnej.
Reputację i szacunek zdobywa się poprzez
postawę, reprezentowane wartości i przez to, jak
buduje się relacje z ludźmi. I o ile jeszcze istnieją
menadżerowie, którzy za główny argument swoich
decyzji podają: „ ja tak powiedziałem i tak ma być”,
to przewiduję, że w perspektywie 10 – 15 lat i oni

będą musieli zmienić swoją retorykę, ponieważ
w takiej formie przestanie być skuteczna.
Przez pryzmat menedżerów budujemy też opinię
o organizacji. Rola dobrego szefa, jaką ma
do spełnienia, jest nie do przecenienia.
Sama zapamiętałam wielu empatycznych
i inspirujących menadżerów. Jednak niestety
pamiętam również jednego, który w ciągu
niespełna 2 lat zrujnował wszystko, co było
do zrujnowania, a mianowicie współpracę z
biznesem, reputację działu i co najważniejsze:
relacje w zespole. Zły szef nie inspiruje,
ale robi coś znacznie gorszego - wprowadza
chaos do zespołu i daje przyzwolenie na
niewłaściwe zachowania pracowników.

Teraz proces
„dopasowywania”
stał sie wzajemny, co
oznacza, ze kandydat
takze wybiera
odpowiednie miejsce
dla siebie i rekrutuje
sobie szefa.
Magdalena Bobbe
Ekspert HR,
członek think tanku
HR Influencers
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ROZWÓJ
SEKTORA
FINTECH
W POLSCE
Nasz kraj ma wyrobioną markę jako bardzo dogodne miejsce dla centrów usług
wspólnych wśród wielu światowych firm, szczególnie w sektorze IT. Cenią oni
dostęp do rynku młodych, otwartych na świat, mówiących obcymi językami,
zdolnych pracowników – mówi Mateusz Nowak, Head of HR Kraków, Revolut Ltd.

Jak podaje Business Insider
„nasz kraj jest dla FinTechu drugim
najszybciej rosnącym rynkiem
w Europie”, a Polska jest jednym
z najważniejszych rynków dla
Revolut. Jak Pan myśli z czego
to wynika?
O tym, że Polacy jako użytkownicy, bardzo
szybko adaptują nowe technologie wiadomo
nie od dziś. Dotyczy to także innowacji
finansowych. W samym tylko 2018 roku do
społeczności Revolut w Polsce dołączyło 200
tysięcy nowych klientów, a rok jeszcze się nie
skończył. Polska jest trzecim największym
rynkiem firmy w Europie i drugim najszybciej
rosnącym. Pokazują to twarde liczby, jak liczba
pobrań aplikacji, tempo rejestracji kart, stale
rosnący wolumen obrotów. Choć wakacje
się skończyły, Revolut wciąż robi furorę i
jest używany. Drugi powód to inwestycje
firmy w Polsce. Nie bez przyczyny Revolut
zlokalizował swoje europejskie centrum usług
nad Wisłą. Nasz kraj ma wyrobioną markę
jako bardzo dogodne miejsce dla centrum
usług wspólnych wśród wielu światowych
firm, szczególnie w sektorze IT. Cenią oni
dostęp do rynku młodych, otwartych na
świat, mówiących obcymi językami, zdolnych
pracowników. Wyróżniamy się też bardzo
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w naukach ścisłych. Programiści z Polski
i krajów Europy Wschodniej regularnie
zwyciężają w olimpiadach matematycznych
i konkursach programistycznych.
Polska jest więc kluczowym rynkiem
zarówno ze względu na liczbę użytkowników,
jak i utalentowanych pracowników.

Jak wygląda struktura działu
HRowego Revolut w Polsce?
Wraz z bardzo szybkim rozwojem Revolut
jako produktu, rośnie też nasz zespół do jego
obsługi. Nasze biuro w Krakowie, liczy sobie
ponad 300 osób (na ok 550 zatrudnionych
ogółem), i jest największe w firmie! Z tego
względu, nasza globalna struktura HR stale się
rozwija. Dział HR składa się ze specjalistów
rozlokowanych w zespołach w Londynie,
Krakowie i Moskwie.

W jaki sposób wygląda u Państwa
rekrutacja i jakie stanowiska
są najbardziej pożądane?
Naszym priorytetem jest zatrudnienie
utalentowanych pracowników, z obszarów:
programowania (Java/Scala, Front-end);
Compliance (m.in. KYC, AML) oraz Customer
Service (tu szczególnie przydatna jest
znajomość języków obcych). Nasz proces
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rekrutacji jest przejrzysty i prosty: zadanie
językowe lub merytoryczne oraz dwie
rozmowy z menadżerami zatrudniającymi.
Szukamy osób, które tak jak my,
działają logicznie, szybko i skutecznie.
Bez korporacyjnych głupstw,
bez biurokracji.

Czy planują Państwo
organizację lub czynny udział
w wydarzeniach rekrutacyjnych?
Zdecydowanie tak. Bierzemy udział
zarówno w kluczowych wydarzeniach
HR i targach pracy, jak i merytorycznych
z branży IT i finansowej. W czerwcu tego
roku zorganizowaliśmy pierwszy Dzień
Rekrutacji Revolut, który cieszył się bardzo
dużym zainteresowaniem. Mamy to
szczęście, że nasza aplikacja zyskuje coraz
więcej fanów w Polsce, którzy zaczynają
się nami interesować jako potencjalnym
pracodawcą. Dobry produkt to przede
wszystkim wynik pracy całego zespołu
specjalistów. Gdyby nie oni, tak szybki
rozwój Revolut w Polsce i na świecie
byłby niemożliwy.

Mateusz Nowak

Head of HR Kraków, Revolut.
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Duchy
w

REKRUTACJI
Zdarza się, że umówiony
kandydat nie dociera na
rozmowę. Nie są to częste
sytuacje, ale przydarzają
się niemal każdemu rekruterowi.
To przykre doświadczenie
i często odbija się na
naszej efektywności.
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Zawsze warto zachować
wysoki poziom. Nie wiadomo,
kiedy znowu się spotkamy
i w jakich okolicznościach.
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N A G Ł A R E Z Y G N A C J A K A N D Y D ATA Z
R O Z M O W Y R E K R U TA C YJ N E J T O N I E
JEDYNY PROBLEM. CORAZ CZĘŚCIEJ
R E K R U T E R Z Y P O R U S Z A J Ą P R O B L E M T Z W.
K A N D Y D A T Ó W D U C H Ó W. K A N D Y D A T D U C H
– CZYLI KTO?

Uruchamiamy proces rekrutacji i pojawia
się kandydat, z którym umawiamy się na
rozmowę. Po przeprowadzonym spotkaniu,
kiedy wszystko zapowiada się pomyślnie,
kandydat… znika. Kontakt z nim się urywa.
JAKIE PRZYKŁADOWE ZACHOWANIA
I SYTUACJE MOGŁABYŚ OPISAĆ ZE
S W O J E G O D O Ś W I A D C Z E N I A?

Ze swojego rekruterskiego podwórka
pamiętam dość dobrze dwie takie sytuacje.
Jedna z nich dotyczyła kandydata, który został
zarekomendowany przez innego pracownika
do udziału w procesie rekrutacji. Przeszedł
przez dwie rozmowy i otrzymał propozycję
współpracy.
W międzyczasie jeszcze negocjował warunki
odejścia, bo z poprzednim pracodawcą
związany był 3-miesięczny okresem
wypowiedzenia. Kontakt pomiędzy nami
był płynny, do momentu kiedy otrzymałam
informację, że rozmowy z obecnym
przełożonym skończyły się niepowodzeniem
i wszystko wskazuje na to, że spotkamy
się jednak dopiero za trzy miesiące.
Taki scenariusz zakładaliśmy na początku
więc było to dla nas zrozumiałe. Kandydat
poprosił o jeszcze tydzień, tłumacząc, że
pojawiła się jakaś szansa i zaplanował
kolejną rozmowę
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z pracodawcą. Byliśmy umówieni na kontakt
w ustalonym terminie. Wtedy zaczęły się
schody. Wysłałam smsa i wiadomość e-mail.
Telefon milczał. Odzewu wciąż nie było.
W tamtej sytuacji bardzo dużym wsparciem
okazała się rola menedżera, który tę osobę
miał właśnie przyjąć do swojego zespołu.
Po próbach ze strony przyszłego
przełożonego, po miesiącu kandydat pojawił
się tłumacząc, że nie może w tym momencie
opuścić pracodawcy, który zaoferował
mu podwyżkę i awans stanowiskowy.
Druga sytuacja dotyczy kandydata, którego
zdecydowaliśmy się zaprosić do uczestnictwa
w ostatnim etapie rekrutacji. Wiedział,
że kontakt ze strony rekrutera nastąpi.
Mimo telefonów i prób kontaktu, nie udało
nam się połączyć. Tradycyjnie został
wysyłamy sms i - tym razem nie e-mail
- a wiadomość na LinkedIn. Jeśli otrzyma
informację przez ten portal to na pewno
trafi ona również do skrzynki mailowej.
Kandydat nie dał się przekonać, a z uwagi na
podejmowane przez niego działania w sieci,
wiedziałam, że jest aktywny. Dwa tygodnie
później, odpowiedział na wiadomość na
LinkedIn przyznając, że czekał na kontakt
telefoniczny i nie otrzymał żadnej informacji
zwrotnej, a portale social media odwiedza
rzadko. Odpowiedź z jego strony nadeszła
już po zakończonym procesie rekrutacji.
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Proces rekrutacji to właśnie taka
podróż, w którą zabieramy kandydata.
To, jak wystartujemy, wylądujemy i
to, czego doświadczymy podczas tej
podróży pozostawi na pewno
w naszych głowach jakiś ślad.

J A K M Y Ś L I S Z , Z C Z E G O W Y N I K A TA K I E
P O D E J Ś C I E K A N D Y D AT Ó W ?

Trudno jednoznacznie określić. Czynniki mogą
być różne. Do każdej sytuacji na pewno należy
podejść indywidualnie i przeanalizować,
co mogło wpłynąć na takie zachowanie.
Na podstawie przytoczonych przeze mnie
historii mogę się jedynie domyślić, jakie były
przyczyny rezygnacji kandydatów. Mogły to
być lepsze warunki u obecnego pracodawcy,
trudna sytuacja osobista czy duża aktywność
w innych procesach rekrutacji.
Natłok informacji w ostateczności powoduje
mętlik w głowie kandydata. Ten wycofuje
się, by uniknąć trudnej sytuacji. Takich zdarzeń
nie unikniemy, ale możemy pracować nad tym,
by nie pojawiły się w przyszłości. Rekrutujący
też popełniają błędy, dlatego każdą sytuację
warto poddać analizie i wyciągnąć z niej
wnioski na przyszłość.
W JAKI SPOSÓB REKRUTERZY MOGĄ
S O B I E R A D Z I Ć Z TA K I M I K A N D Y D ATA M I ?

Gramy do jednej bramki. Na pewno
kontakt z kandydatem na każdym etapie
jest kluczowy, przedstawianie mu wszelkich
koniecznych informacji na temat stanowiska
i poszczególnych kroków w rekrutacji.
Zawsze warto zachować wysoki poziom.
Nie wiadomo, kiedy znowu się spotkamy
i w jakich okolicznościach.
C Z Y TA T E N D E N C J A J E S T W B R A N Ż Y
OBSERWOWANA JUŻ OD DŁUŻSZEGO
CZASU CZY TO NOWE ZJAWISKO?

Myślę, że przez ostatnie dwa lata ta tendencja
się rozwinęła. Rozmawiałam niedawno na
ten temat z kolegą, który prowadzi procesy
rekrutacyjne na stanowiska niższego szczebla
i przyznał, że zdarza się nawet tak, że na 10
umówionych kandydatów, żaden nie daje
znać o zmianie swojej decyzji. To się dzieje
już na starcie. Proces rekrutacji to właśnie
taka podróż, w którą zabieramy kandydata.
To, jak wystartujemy, wylądujemy i to, czego
doświadczymy podczas tej podróży pozostawi
na pewno w naszych głowach jakiś ślad.

W firmie dbamy o to, żeby w procesie
rekrutacji każdy kandydat czuł się nie tylko
zauważony, ale również zaangażowany.
Dokładamy wszelkich starań, aby zawsze
otrzymywał informację zwrotną, ponieważ
uważamy, że to z jakimi doświadczeniami
pozostawimy kandydata wpłynie znacząco
na wizerunek zarówno rekrutera jak i firmy.
Jednocześnie, proces rekrutacji wymaga
dużego przygotowania i odpowiedzialności
z obu stron. Nie wychodzę z założenia,
że ktoś tutaj bardziej powinien się postarać.

Dominika Sepiół

specjalista ds. rekrutacji,
FarmaProm

www.magazynrekruter.pl /19

Rekruter / Listopad 2018

Kiedyś zawód
przyszłości,
dziś teraźniejszość
Roboty wyglądające jak człowiek,
autonomiczne samochody czy inteligentne
miasta, które oglądaliśmy z podziwem
w filmach, stają się rzeczywistością.
Podobnie jak specjaliści z dziedziny
Artifical Intelligence, których rynek
potrzebuje coraz bardziej, a my na ten
temat porozmawialiśmy z Małgorzatą
Polak, Sourcing Partner oraz Magdalena
Białowąs, Recruitment Expert & Employer
Branding Specialist w Aptiv.
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G D Z I E S Z U K A Ć K A N D Y D A T Ó W,
KTÓRZY SPECJALIZUJĄ SIĘ W AI?

Wiedza i doświadczenie w zakresie
sztucznej inteligencji niestety w
dalszym ciągu na naszym rynku jest
dość niszowa. Nadal trudno znaleźć
kandydatów, którzy mogą pochwalić
się wcześniejszą pracą nad sztuczną
inteligencją, ale nie jest to niemożliwe.
Przy poszukiwaniach powinniśmy
się skupić na dwóch podstawowych
źródłach: wewnętrznych
i zewnętrznych.
W przypadku źródeł wewnętrznych
nasze doświadczenie pokazuje,
że w każdej firmie zajmującej się
nowymi technologiami znajdują się
pracownicy, którzy są zainteresowani
pracą w obszarze sztucznej
inteligencji. To ich w pierwszej
kolejności powinien zidentyfikować
pracodawca organizując wewnętrzne
targi pracy, podczas których każdy
pracownik będzie miał możliwość
zapoznania się z tematyką sztucznej
inteligencji oraz konkretnymi ofertami
pracy. Bardzo ważne jest, aby w takich
spotkaniach uczestniczyli specjaliści
z zakresu AI, którzy będą potrafili
wskazać kierunek rozwoju
i podpowiedzieć gdzie najlepiej
szukać wiedzy i inspiracji.
Jeżeli chodzi o źródła zewnętrzne,
jak zawsze, przydatne okazuje się
wyszukiwanie kandydatów poprzez
social media. Jednak same portale
typu LinkedIn czy Goldenline nie
wystarczą. Musimy zbliżyć się do
świata sztucznej inteligencji i tam
szukać potencjałów. Fora internetowe,
spotkania biznesowe, konferencje
branżowe, dedykowane eventy, tragi
poświęcone nowym technologiom
czy działania na uniwersytetach to
podstawa do znalezienia
najlepszych kandydatów.
JAKIE KOMPETENCJE POWINNI
MIEĆ KANDYDACI Z TEGO
OBSZARU I CO ICH CECHUJE?

Pierwszą i podstawową kwestią jest
gruntowe wykształcenie akademickie.
Niestety, bez dobrej znajomości
zagadnień z zakresu matematyki
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statystycznej, tworzenia algorytmów
czy programowania będzie bardzo
trudno rozpocząć karierę w zakresie
sztucznej inteligencji.
Liczą się jednak nie tylko umiejętności
i wiedza techniczna. Osoba, która chce wiązać
swoją przyszłość zawodową z obszarem
sztucznej inteligencji musi cechować się
dużymi zdolnościami analitycznego myślenia.
Powinna być dociekliwa, wytrwała i otwarta
na nowe rozwiązania. Kandydat musi być
gotowy na szereg niepowodzeń w zakresie
swoich teorii. Porażki nie mogą jednak
go demotywować, a sprawić, że jeszcze
wytrwalej będzie dążył do znalezienia
odpowiedzi i rozwiązania problemu.
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Magdalena Białowąs
Recruitment Expert
& Employer Branding
Specialist, Aptiv

Idealnymi kandydatami są pasjonaci, dla których sztuczna
inteligencja to nie tylko praca, ale również hobby. Osoby, które są
proaktywne i inwestują w swój samorozwój (udział w kursach czy
szkoleniach) na pewno będę ogromną wartością w projekcie.
JAKIE WEDŁUG WAS SĄ PROGNOZY DLA TEJ BRANŻY NA
N A J B L I Ż S Z E 20 L AT ? C Z Y B Ę D Z I E P R Z Y BY W A Ć O S Ó B
WYSPECJALIZOWANYCH W TEJ DZIEDZINIE?

Małgorzata Polak

Soucring Partner, Aptiv

Sztuczna inteligencja nie jest już tylko wytworem naszych marzeń i
pomysłów uczonych. Jest ona obecna w naszym codziennym życiu.
Co więcej, jak pokazują prognozy naukowców w kolejnych latach
poziom wykorzystywania sztucznej inteligencji będzie stale wzrastać
w różnych dziedzinach - poprzez uczenie maszynowe, eksplantację
danych, rozpoznawanie obrazów, rozpoznawanie mowy, na sztucznej
twórczości kończąc. Według analityków już w 2050 roku sztuczna
inteligencja będzie miała możliwość osiągnięcia ludzkiego poziomu.
Prognozy pokazują więc jednoznaczny rozwój branży, a co za tym
idzie rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.
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Rekrutacja w ITI Neovision
Wiele organizacji ma świadomość wpływu automatyzacji, na jakość i
efektywność działu HR jednak w dalszym ciągu pracują na standardowych
narzędziach i wciąż mają opór z wdrażaniem nowych technologii- mówi
Agnieszka Sutowicz, Kierownik HR Call Center.

W JAKI SPOSÓB, JAKO
REKRUTERZY BUDUJECIE
POZYTYWNY WIZERUNEK
SWOJEJ MARKI?
Podstawą strategii budowania
pozytywnego wizerunku
naszej marki jest wyjście
do kandydatów i danie im
przestrzeń do dyskusji. Jest to
najlepszy sposób na złamanie
bariery komunikacyjnej. Jako
pracodawca chcemy pokazać,
że każdy pracownik jest dla
nas cenny i że dotrzymujemy
składanych obietnic. Nie
boimy się również odważnych
kroków. W dotychczasowej
pracy staramy się nie stosować
języka specjalistycznego, na
jego poznawanie przyjdzie
czas na szkoleniach dla
nowozatrudnionych. Wiemy,
że nasi kandydaci to osoby
z pokolenia Z i Y, preferujące
proste, czytelne przekazy.
Siłą rzeczy musimy się też
do tego dostosować. Jasno
komunikujemy kandydatom, że
jesteśmy stabilnym pracodawcą
istniejącym od ponad 20 lat na
rynku. Pokazujemy, że warto
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u nas pracować, mamy otwartą komunikację
z kandydatem (f2f, online). Chcemy być dla
kandydata pracodawcą z wyboru, a nie z przymusu.
Lubimy informować kandydatów o wszystkim,
co robimy dla naszych pracowników. Zamieszczane
na profilach pracodawcy zdjęcia i relacje
świadczą o tym, że to, co oferujemy kandydatom
na spotkaniach rekrutacyjnych nie jest fikcją.
Piszemy o większych i mniejszych wydarzeniach:
konkursach, wizytach na planach zdjęciowych,
nieformalnych spotkaniach z przedstawicielami
kadry zarządzającej, dedykowanych pokazach
produkcji własnych, słodkościach z okazji urodzin
CANAL+, imprezach dla dzieci i wielu innych
działaniach. Im jesteśmy aktywniejsi w sieci,
tym bardziej stajemy się wiarygodni dla kandydata.
Nie tworzymy sztucznych barier, nie budujemy
dystansu. Chcemy dać się poznać takimi,
jakimi jesteśmy.

W I E M Y, Ż E Z D A R Z A Ł O W A M S I Ę S T O S O W A Ć
Q R K O D Y W R E K R U TA C J I - J A K O C E N I A C I E I C H
SKUTECZNOŚĆ?
Moim zdaniem QRkody w naszej HRowej
branży dotychczas nie zyskały na popularności.
Prawdopodobnie nie jesteśmy jeszcze gotowi
do stosowania tego typu rozwiązań.
Ale np. w naszej firmie w obszarze rekrutacji
wykorzystujemy to rozwiązanie podczas Targów
Pracy, z uwagi na to, że zazwyczaj zainteresowanie
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„
MOIM REKRUTEROM PODKREŚLAM,
ŻE NAJWAŻNIEJSZE JEST CIĄGŁE
Z D O BY W A N I E I D Z I E L E N I E S I Ę W I E D Z Ą ,
BY C I E N A B I E Ż Ą C O Z T R E N D A M I N A
R Y N K U P R A C Y, C Z Y TA N I E P U B L I K A C J I
HR-OWYCH, UCZESTNICTWO W
WYDARZENIACH BRANŻOWYCH CZY
TESTOWANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ.
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kandydatów jest zdecydowanie
dużo większe niż nasze zasoby
ludzkie. QRkody umieszczamy
również na plakatach i
ulotkach rekrutacyjnych
oraz przy programie poleceń
pracowniczych, by usprawnić
i przyspieszyć proces aplikacji.
Pod QR Code podpinamy
wcześniej przygotowany
formularz aplikacyjny zgodny
z obowiązującymi przepisami
RODO. Wielu naszych
potencjalnych kandydatów
to zdecydowanie ludzie młodzi,
dlatego byliśmy przekonani,
że to narzędzie będzie
dość dużym ułatwieniem,
jednak zauważamy małe
zainteresowanie tym
rozwiązaniem. Według
mnie QRkody są ciekawym
rozwiązaniem i mają potencjał
w procesach rekrutacyjnych
tylko muszą zostać odpowiednio
użyte. Uważam, że swoje
QRkody mogą zostać pozytywnie
odebrane przez potencjalnych
kandydatów podczas
rekrutacji w social mediach
czy kreatywnych
kampaniach rekrutacyjnych.

W JAKICH OBSZARACH HR JEST
GOTOWY DO ZASTOSOWANIA
NARZĘDZI HR - TECH? JAKIE
SĄ NAJWIĘKSZE WYZWANIA?
Powszechny postęp
technologiczny powoduje,
że zaczynamy również
optymalizować procesy
w obszarze HR. Moim zdaniem
firmy, które chcą się rozwijać
potrzebują coraz bardziej
zaawansowanych narzędzi, które
będą wspierać HR. Obecnie
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większość pracowników działów HR skupia się na
czynnościach administracyjnych, które zajmują im
najwięcej czasu.
Poprzez rozwój nowych technologii możemy
zwiększyć samodzielność pracowników, którzy
będą mogli skupić się na działaniach strategicznych
oraz rozwoju firmy. Staną się bardziej efektywni
i skuteczni. Wiele organizacji ma świadomość
wpływu automatyzacji, na jakość i efektywność
działu HR jednak w dalszym ciągu pracują na
standardowych narzędziach i wciąż mają opór
z wdrażaniem nowych technologii. Uważam, że
problemem jest to, że tak do końca nie potrafimy
posługiwać się dostępnymi narzędziami i przede
wszystkim mamy obawy, że maszyny nas zastąpią,
czego wynikiem mogą być redukcje zatrudnienia.
Niestety, dość często informacja o dostępnych
na rynku narzędziach nie dociera do działów
HR, czego wynikiem jest niskie zaawansowanie
technologiczne oraz brak dostatecznej wiedzy.
Na chwilę obecną zauważam, że w procesach
rekrutacyjnych oraz obszarze tzw. twardego
HR istnieje największy potencjał do wdrażania
automatyzacji i na tym powinniśmy skupić
swoje wysiłki.
Działy HR, aby być na bieżąco z nowymi
technologiami muszą zacząć od projektowania
nowych procesów już w oparciu
o nowe technologie.

Z J A K I M I W Y Z W A N I A M I R E K R U TA C Y J N Y M I
NAJCZĘŚCIEJ SIĘ ZMAGACIE?
Wiemy, że naszą siłą na rynku jest bardzo dobra
rozpoznawalność marki konsumenckiej nc+
i jej pozytywne postrzeganie przez kandydatów.
Zdajemy sobie sprawę jednak z tego, że praca
w obszarze kształtowania wizerunku naszej
firmy, jako pracodawcy to zupełnie inne wyzwanie
wymagające od nas nieustających wysiłków,
atencji i poprawy. Jesteśmy firmą świadczącą
usługi masowe. Z tego względu niezwykle ważna
jest w naszym biznesie bieżąca obsługa klientów.
Wielu naszych pracowników zatrudnionych jest
na okrytych złą sławą stanowiskach
konsultanckich. Internet huczy od negatywnych
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opinii na temat pracy w biurach
obsługi klienta
i na tym polu musimy,
w przeważającej mierze, skupić
nasze wysiłki. Jak większość
firm na naszym rynku borykamy
się z problemem dostępności
odpowiednich kandydatów
do pracy.
Podczas procesu rekrutacji
podchodzimy do naszych
kandydatów kompleksowo
i dość mocno skupiamy się
na candidate experience.
Jesteśmy transparentni.
Pomimo tego coraz trudniej jest
nam zrekrutować i utrzymać
najbardziej wartościowych
pracowników w organizacji.
Jak dobrze wiemy istotne jest,
że oczekiwania finansowe
kandydatów rosną, co oznacza
konieczność weryfikacji
posiadanego budżetu. Nie
możemy również zapominać,
że pozyskanie i utrzymanie
pracownika to nie tylko rola
HR, ale przede wszystkim
zaangażowanie przełożonych,
ponieważ dość często pracownik
przychodzi do organizacji, ale
odchodzi od szefa.

J A K I E C E C H Y W E D Ł U G PA N I
POWINIEN MIEĆ DOBRY
REKRUTER?
W pracy rekrutera szczególną
uwagę zwracam na swobodę
w nawiązywaniu relacji oraz
łatwość wypowiedzi. Są to
kluczowe elementy, ponieważ to
od tego głównie zależy sukces w
procesie rekrutacji.

Bardzo ważna jest dla mnie także umiejętność
słuchania oraz transparentność.
To właśnie rekruter musi umieć wsłuchiwać się
w potrzeby kandydata, pomóc mu określić swoją
ścieżkę kariery, nie powinien oceniać kandydatów,
tylko być wnikliwym, potrafić pokazać to,
co w nich najlepsze. Istotna jest także
elastyczność i kreatywność.
Rekruter jest pierwszą osobą w firmie, z którą
potencjalny pracownik ma kontakt, dlatego na nim
spoczywa odpowiedzialność pokazania tego,
co w firmie najlepsze. Dobry rekruter to także ktoś,
kto powinien kreować pozytywne doświadczenia
wśród kandydatów, doskonalić się w tym obszarze
oraz podążać za trendami HR.
Sposób prowadzenia rekrutacji to jeden z
czynników budujących wizerunek rekrutera
i pracodawcy. Do każdego procesu należy
podchodzić indywidualnie.
Podstawą relacji zarówno z kandydatem jak
i biznesem jest partnerstwo, szacunek oraz
szczerość, dlatego praca rekrutera to nic innego
jak budowanie długofalowych relacji, które oparte
są na dużym zaangażowaniu obu stron, wzajemnej
otwartości na negocjacje i elastyczności wobec
zmieniających się celów biznesowych.
Moim rekruterom podkreślam, że najważniejsze
jest ciągłe zdobywanie i dzielenie się wiedzą, bycie
na bieżąco z trendami na rynku pracy, czytanie
publikacji HR-owych, uczestnictwo
w wydarzeniach branżowych czy testowanie
nowych rozwiązań. Zawsze staram się ich
zachęcać do bycia aktywnym w branży HR,
aby inspirować się w codziennej pracy.
Moim zdaniem jest to konieczne, by móc
określać się mianem dobrego rekrutera.

Agnieszka Sutowicz

Kierownik HR Call Center.
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