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Wakacyjna sielanka dobiega końca, ale za to w naszej
redakcji pojawia się coraz więcej interesujących wątków
HRowych, które już od września zaczną pojawiać się na
tapecie. Jedno jest pewnie – nudy nie będzie. :)
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Jak zwykle o tej porze roku ruszamy z konkursem
Perły HR i zapisami na XI edycję Wieczoru Rekrutera.
Cieszę się, że już po raz drugi będę miała okazję
uczestniczyć w tworzeniu tak wyjątkowego wydarzenia
z wieloletnią tradycją. Zostały ogłoszone 3 kategorie:
dla najlepszego rekrutera wewnętrznego, najlepszego
wewnętrznego zespołu rekrutacyjnego oraz najlepszego
konsultanta. W kapitule konkursowej pojawi się Andrzej
Borczyk, HR Director Grupy Żywiec, Kasia Borowicz, Social
recruiting and Sourcing trainer oraz Marek Jurkiewicz,
General Manager w Infopracy. Mam nadzieję, że i tym
razem Wieczór Rekurtera pozytywnie Państwa zaskoczy,
zapadnie na długo w pamięć, a laureatami zostaną
najlepsi w branży.
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Pierwsza
edycja
Wieczoru
Rekrutera
została
zorganizowana w 2010 roku. W ciągu 8 lat rynek uległ
ogromnej metamorfozie, ale również dużo zmieniło się
w ścieżkach zawodowych naszych laureatów. Z tego
względu postanowiliśmy sprawdzić jak potoczyły się ich
losy po odebraniu nagrody, ale też czy samo uczestnictwo
w Perłach HR miało wpływ na dalszą karierę zawodową.
Swoimi doświadczeniami podzielili się z nami Mariusz
Perlak z firmy EATON, Klaudia Lubelska z Alior Banku
oraz Julią Dobrowolska z Talent Hill.
Ponadto w tym numerze rozmawialiśmy także na temat
rekrutacji w agencji CPL Jobs, nieocenionym wolontariacie
pracowniczym oraz zastosowaniu gier szkoleniowych
w HR, które zyskują na popularności w wielu branżach.
Gry szkoleniowe badają kompetencje i zachowania ludzi
w niecodziennej sytuacji, co zdecydowanie pomaga
zweryfikować takiego pracownika.
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Życzę Państwu miłej lektury i serdecznie zachęcam
do wzięcia udziału w konkursie Perły HR.

Sylwia Zając

Redaktor naczelna

SPIS TREŚCI
O TYM SIĘ MÓWI

Rozmowy z laureatami Pereł HR
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Od organizacji pierwszej edycji konkursu Perły HR i gali Wieczoru Rekrutera minęło już 8 lat. XI edycja zbliża
się wielkimi krokami, dlatego postanowiliśmy sprawdzić jak potoczyła się dalsza ścieżka kariery zawodowej
u niektórych laureatów.
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Kandydaci i rekrutacja w CPL Jobs / 10
Rekrutacja w sezonie urlopowym, oczekiwania kandydatów z sektora marketingu i IT oraz badanie
candidate experience – na temat specyfiki rekrutacji w międzynarodowej firmie CPL Jobs rozmawialiśmy
z Pauliną Markowicz (IT Recruitment Consultant), Katarzyną Walkiewicz (Recruitment Consultant),
Katarzyną Kaszuba (Senior Recruitment Consultant) oraz Karoliną Danecka (Recruitment Consultant).
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Gry działają jak symulator lotów dla pilotów: czy poleciałbyś z pilotem, który uczył się latania z Power Pointa?
Raczej nie. A czy chcemy menedżerów, którzy tak uczą się zarządzania na tradycyjnych szkoleniach?
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Wolontariat pracowniczy to jedno z narzędzi wykorzystywanych przez firmy w ramach społecznej
odpowiedzialności biznesu (CSR). Służy zachęceniu pracowników, by część swojego czasu przeznaczyli na
pomoc potrzebującym, a jednocześnie jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na wzmocnienie więzi
w ramach zespołu.
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LAUREACI PEREŁ HR
Od organizacji pierwszej edycji konkursu Perły HR
i gali Wieczoru Rekrutera minęło już 8 lat. XI edycja
zbliża się wielkimi krokami, dlatego postanowiliśmy
sprawdzić jak potoczyła się dalsza ścieżka kariery
zawodowej u niektórych laureatów.
www.magazynrekruter.pl /5
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Od Pani wygranej w konkursie Perły HR minęły 2 lata. Jak
w tym czasie potoczyła się Pani ścieżka zawodowa?
Bardzo dynamicznie. Już rok po odebraniu nagrody
objęłam funkcję osoby koordynującej pracę jednej z
sekcji rekrutacji, a od niedawna w ramach awansu
wewnętrznego wspieram biznes w procesach HRowych
znacznie szerszych, niż tylko rekrutacja jako Młodszy HR
Business Partner. Traktuje zdobycie nagrody w konkursie
Perły HR jako pewne zwieńczenie rekrutacyjnej części
mojej kariery.
Czy nagroda miała wpływ na Pani personal branding?

KLAUDIA LUBELSKA
Junior HR Business Partner,
Alior Bank

Zdecydowanie miała. Z mojej perspektywyy bardzo
pozytywny. Wielokrotnie zdarzały mi się sytuacje,
kiedy kandydaci w ramach small talku w drodze do
sali rekrutacyjnej gratulowali mi nagrody. To ciekawie
obrazuje trend, o którym słyszymy już od dłuższego
czasu- kandydaci coraz bardziej świadomie przystępują
do procesów rekrutacyjnych, są przygotowani i robią
research na temat osoby, z którą się spotykają.
Jakie zmiany na rynku zauważyła Pani w tym okresie?
Dużo miejsca w mojej aplikacji konkursowej poświęciłam
temu, jak ważne jest, by mieć od początku procesu
rekrutacyjnego dobry kontakt z kandydatem – szczególnie
na etapie feedbacku po spotkaniach. Te dwa lata i dalsze
przemiany na rynku pracy pokazują, że transparentność
komunikacji w procesie rekrutacji jest jednym
z najważniejszych elementów. Teraz, gdy rynek nie
szczędzi kandydatom ciekawych ofert, a różnią się one
od siebie w zasadzie jedynie szczegółami – to kontakt,
atmosfera i rzetelny feedback potrafią być elementami,
które przechylą szalę decyzji kandydata w stronę
danej oferty.
Jak z perspektywy czasu postrzega Pani udział
w konkursie?
Udział w Perłach HR był dla mnie niesamowitą i bardzo
cenną przygodą. Jest to również ogromne wyróżnienie,
ponieważ znam jakość pracy laureatów nagrody i jest to
zdecydowanie pierwsza liga. Prawdziwie zaangażowany
rekruter stara się mistrzowsko wykonywać swoją pracę
każdego pojedynczego dnia – proces po procesie.
Ufam, że takich rzemieślników jest na naszym rynku
mnóstwo Udział w konkursie jest okazją by takie osoby
odkryć i docenić ich talent. Gorąco zachęcam – widzę
tylko same plusy udziału w konkursie.
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Unikalna tematyka
i międzynarodowa
ranga konferencji

Możliwość dzielenia się
wiedzą z najlepszymi
specjalistami z kraju
i zagranicy

Okazja do nawiązania
kontaktów i zbudowania
bazy klientów
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JULIA DOBROWOLSKA
IT RECRUITMENT EXPERT,
TALENT HILLS

W 2010 roku brała Pani udział w pierwszej (!) edycji
Wieczoru Rekrutera i została Pani laureatką konkursu.
Mamy 2018 rok – co u Pani słychać? :)
Cóż, minęło 8 lat, więc w międzyczasie trochę się wydarzyło.
W dużym skrócie, kiedy odbierałam nagrodę Perły HR
pełniłam rolę Młodszego Konsultanta ds. Rekrutacji i
zajmowałam się rekrutacją pracowników tymczasowych
oraz rekrutacją stałą, głównie w obszarze administracji
i logistyki. Dziś zarządzam własną, butikową agencją
rekrutacyjną, ściśle wyspecjalizowaną w sektorze IT.
Kiedyś praca tymczasowa, obecnie rekrutacja IT – skąd
taki pomysł?
Moje zainteresowanie obszarem IT zakiełkowało już w
trakcie moich pierwszych praktyk w firmie rekrutacyjnej,
tj. 12 lat temu. Kiedy obserwowałam pracę rekruterów
różnych specjalizacji, największe wrażenie zrobiły na
mnie projekty i wyzwania, z jakimi mierzył się zespół
technologies. To był ten moment i uczucie: „Woooow!”. Od
tamtej pory wiedziałam, że to jest moja ścieżka. Myślę, że
poniekąd wpłynęła na to również moja ambicja. IT było po
prostu trudne, a ja lubię wyzwania.
Bezcennym źródłem inspiracji było też dla mnie szerokie
grono znajomych i przyjaciół z branży IT, na czele
z moim mężem. Kiedy podczas spotkań wymieniali się
swoimi opiniami i dyskutowali o różnych technologiach,
dla większości osób spoza branży, szczególnie damskiej
części towarzystwa, było to po prostu nudne. Nie dla mnie,
ja zadawałam dużo pytań, chciałam zrozumieć temat
i wziąć udział w dyskusji. Tak jest zresztą do dziś.
Jak Pani myśli co wtedy wpłynęło na Pani wygraną?
To był czas, kiedy miałam możliwość zmierzyć
się z naprawdę różnymi wyzwaniami rekrutacyjnymi,
więc w zgłoszeniu konkursowym było o czym pisać.
Ale był to również początek mojej ścieżki zawodowej,
dawałam z siebie 100%, żeby sprostać oczekiwaniom
moich przełożonych i klientów. I przede wszystkim sam
fakt zgłoszenia do konkursu! Nie grasz - nie wygrywasz!
Moi przełożeni i zespół okazali mi bardzo duże wsparcie
zachęcając do udziału. Gdyby nie oni statuetka mogłaby
nigdy nie trafić w moje ręce.
Jaki wpływ miała Pani wygrana na dalszy rozwój?
Ciekawe pytanie, nigdy się nad tym nie zastanawiałam.
To co przychodzi mi do głowy w pierwszej kolejności
to przede wszystkim bardzo budujące poczucie
docenienia, ważne dla każdego z nas niezależnie
od zawodu, stanowiska czy etapu zawodowego.
To zdecydowanie wpłynęło na moje poczucie sukcesu
i motywację do dalszego rozwoju w branży rekrutacyjnej.

8 / www.magazynrekruter.pl

2018 Sierpień / Rekruter

Wtedy również po raz pierwszy poczułam
się członkiem społeczności rekrutacyjnej
w Polsce (już mniej anonimowym niż
wcześniej). Przekonałam się, że jestem
częścią dużej grupy profesjonalistów, którzy
spotykają się z podobnymi wyzwaniami i
problemami, z którymi mogę porozmawiać o
mojej pracy i wymienić się doświadczeniami
wiedząc, że zostanę zrozumiana.
Jak oceniłaby Pani ideę Wieczoru Rekrutera,
który w tym roku będzie mieć swoją XI
edycję?
Raz jeszcze wracając do społeczności
rekrutacyjnej w Polsce, do której skierowane
jest wydarzenie - uważam, że Wieczór
Rekrutera jest bardzo potrzebnym eventem.
Po pierwsze jest jedynym tego typu,

ogólnopolskim wydarzeniem dedykowanym
do branży rekrutacyjnej, a więc stanowi jedyną
okazję do nawiązania nowych kontaktów
wewnątrz branżowych i wymiany doświadczeń
w luźnej, nie konferencyjnej atmosferze. Jestem
też przekonana, że związany z nim konkurs Perły
HR, podobnie jak kiedyś dla mnie, stanowi dziś
źródło satysfakcji i inspiracji dla młodszego
pokolenia rekruterów, i nie tylko Jednak dla
mnie osobiście najcenniejszą ideą Wieczoru
Rekrutera jest przełamywanie bariery myślenia
o konkurencji w kategoriach rywalizacji, zamiast
współpracy i łączenia sił. Na sam koniec
dorzucę korzyść w postaci świetnej zabawy w
doborowym towarzystwie, bo rekruterzy umieją
się dobrze bawić.
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MARIUSZ PERLAK
TALENT ACQUISITION
SUPERVISOR EMEA
EATON

8 lat minęło od Pana wygranej w konkursie Perły HR – jak
oceniłby Pan te 8 lat swojej pracy w rekrutacji?
Niedługo po gali konkursu zmieniłem pracę. Z agencji przeszedłem
do firmy produkcyjnej. Z regionalnego rekrutera, działającego
głównie na Śląsku, zostałem rekruterem obsługującym Europę,
Bliski Wschód i Afrykę. Chwilę później zarządzałem już własnym
zespołem researcherów. Od dwóch lat podlega pode mnie zespół
obsługujący jeden z trudniejszych rynków z punktu widzenia
rekrutacji, Niemcy, Austrię, Holandię, Szwajcarię i kraje Beneluksu.
Był to okres rozwoju, podróży, a przede wszystkim poznawania
różnych kultur, które mają niesamowity oddźwięk na sposób
przeprowadzanych rekrutacji do firmy.
Jak wspomina Pan pierwszy Wieczór Rekrutera?
Wspominam go dobrze. Była to świetna okazja do spotkania
w towarzystwie ludzi, którzy borykali się z podobnymi wyzwaniami
na rynku.

REKLAMA
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Jakie kluczowe zmiany na przestrzeni lat
zauważył Pan w rekrutacji?
Zwiększyła się popularność takich narzędzi
jak Linkedin czy Goldenline i dzisiaj większość
firm jest w stanie samodzielnie przeprowadzić
rekrutację
docierając
bezpośrednio
do
kandydatów. Zmieniło to też podejście agencji,
które muszą zaoferować coś więcej niż tylko
zamieszczenie ogłoszenia, czy kontakt z
osobami z bazy kandydatów. Agencje się
wyspecjalizowały w konkretnych dziedzinach i
kładą większy nacisk na utrzymywanie dobrych
relacji z kandydatami.
Najczęstsze błędy rekrutera – czego powinien
unikać rekruter chcąc np. mieć szansę na
wygraną w konkursie?
To co obserwuję od jakiegoś czasu to
przesadzona koncentracja rekruterów na
aspekcie czasowym, który przekłada się na
wysyłanie kilkudziesięciu wiadomości o tej
samej treści. Innymi słowy spamowanie. To
zraża do rekruterów i każda kolejna wiadomość
w stylu “oferta pracy” jest ignorowana.
Jeżeli chcemy zainteresować kogoś naszą
ofertą i wysyłamy bezpośrednią wiadomość
postarajmy się, aby była ona spersonalizowana,
a przynajmniej zawierała informacje, dlaczego
zainteresowaliśmy się daną osobą.
Obecnie pracuje Pan w firmie EATON,
która specjalizuje
się w dostawie
energooszczędnych rozwiązań. Na czym
polega specyfika rekrutacji w tej firmie?
Nasza firma jest podzielona na pięć różnych
biznesów, to tworzy dość zdywersyfikowaną
gamę produktów, a co za tym idzie
specjalistów, którzy je produkują i sprzedają.
Najwięcej rekrutacji przeprowadzamy w
Wielkiej Brytanii i Niemczech. Wielka Brytania
to kraj, gdzie największym wyzwaniem dla
wewnętrznego rekrutera jest zaoferowanie
usługi konkurencyjnej z agencyjną, natomiast
w Niemczech problemem jest bardzo niski
odzew od osób zainteresowanych zmianą
pracy. Osobnym wyzwaniem są rekrutacje do
naszego centrum rozwoju zlokalizowanego w
Pradze. Tu główny nacisk, oprócz atrakcyjności
naszej oferty, kładziemy na popularyzację
samego miasta.
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KANDYDACI
I REKRUTACJA
W CPL JOBS
Rekrutacja w sezonie urlopowym, oczekiwania kandydatów z sektora
marketingu i IT oraz badanie candidate experience – na temat specyfiki
rekrutacji w międzynarodowej firmie CPL Jobs rozmawialiśmy z
Pauliną Markowicz (IT Recruitment Consultant), Katarzyną Walkiewicz
(Recruitment Consultant), Katarzyną Kaszuba (Senior Recruitment
Consultant) oraz Karoliną Danecka (Recruitment Consultant).

www.magazynrekruter.pl /13

Rekruter / Sierpień 2018

Jaki wpływ ma okres wakacyjny
na procesy rekrutacyjne
w Waszej firmie? (Paulina
Markowicz)

Na wagę złota są
obecnie specjaliści od
wąskich obszarów,
szczególnie w digital
marketingu

14 / www.magazynrekruter.pl

Sezon urlopowy przekłada się na mniejszą
liczbę odbywanych rozmów rekrutacyjnych
oraz wydłuża prowadzone procesy
rekrutacyjne. W tym okresie obserwujemy
mniejszą dostępność kandydatów na rynku
rekrutacyjnym, ale nie z powodu ich braku
zainteresowania nowymi ofertami pracy,
a po prostu ze względu na liczne wyjazdy
i brak dostępności w miejscu
zamieszkania. Kandydaci CPL Jobs
wyrażają zainteresowanie uczestnictwem
w procesie rekrutacyjnym, ale trudną kwestią
pozostaje ustalenie dogodnego dla obu
stron terminu spotkania rekrutacyjnego.
Szczególnie okres od połowy lipca do końca
sierpnia nie jest łatwy, ponieważ to szczyt
sezonu wakacyjnego. Można zatem śmiało
powiedzieć, że wakacje mają wpływ na
długość projektów rekrutacyjnych, ale nie na
jakość ich prowadzenia.
EKSPERT:

Paulina Markowicz

IT Recruitment Consultant
CPL Jobs Poland
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Z czym teraz najbardziej
zmagają się Państwo, jeśli
chodzi o rekrutację do sektora
marketingu i sprzedaży?
(Katarzyna Walkiewicz)
Dobry system prowizyjny to nie wszystko
Do niedawna dominującą składową
pensji handlowca była prowizja. Obecnie
dla osób pracujących na stanowiskach
sprzedażowych coraz bardziej istotne
jest odpowiednio wysokie wynagrodzenie
podstawowe. Kandydaci coraz częściej
oczekują odpowiedniego zabezpieczenia
w formie solidnej podstawy, która
minimalizowałaby ryzyko gorszego
sprzedażowo miesiąca. Jest to istotne
zwłaszcza dla osób dołączających
do nowej firmy, zmieniających branżę
lub oferowany produkt, a więc i bazę
docelowych klientów. Kandydaci zdają
sobie sprawę z tego, że wypracowanie
pierwszych sukcesów sprzedażowych
w nowej organizacji może zająć trochę
czasu. Firmy pozyskujące kandydatów
aktywnych zawodowo muszą zatem
zdawać sobie sprawę z tego, że atrakcyjny
system prowizyjny nie będzie kartą
przetargową, jeśli na pierwsze prowizje
trzeba będzie poczekać nawet kilka

miesięcy. Wiele organizacji wciąż posługuje się modelem
niskiej podstawy, mającej niejako służyć za motywację do
osiągania wyników oraz nieograniczonych prowizji. Propozycje
takie z pewnością skuszą osoby aktywnie poszukujące pracy,
niekoniecznie jednak będą atrakcyjne dla kandydatów, których
pozyskujemy bezpośrednio z rynku.
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Zmiana modelu sprzedaży
Kolejnym zaobserwowanym przez CPL
Jobs trendem w sektorze sprzedaży jest
zmiana modelu kontaktu z klientem:
ze sprzedaży bezpośredniej na rzecz
sprzedaży zdalnej. Spotkania z klientami
coraz częściej zastępowane są rozmowami
telefonicznymi oraz udostępnianymi
online prezentacjami produktowymi, co
bezpośrednio przekłada się na oszczędność
czasu handlowców oraz redukcję kosztów
operacyjnych - związanych na przykład z
kosztownymi dojazdami do klientów. Zdalna
forma kontaktu z klientami nie zawsze
jednak odpowiada przyszłym pracownikom,
przyzwyczajonym do kontaktu „twarzą
w twarz” z klientami. W CPL Jobs coraz
częściej spotykamy się z ogólną niechęcią
kandydatów do takiego systemu pracy,
co w przyszłości może powodować duży
niedobór kandydatów w tym obszarze.
Wąskie specjalizacje
Wyzwania rekrutacyjne w branży
marketingowej to przede wszystkim
postępujące zawężanie się specjalizacji.
Klienci CPl Jobs coraz rzadziej poszukują
osób posiadających wiedzę i doświadczenie
w różnych dziedzinach marketingu
– nie zawsze jest to bowiem wiedza
wystarczająco szczegółowa. Na wagę
złota są obecnie specjaliści od wąskich
obszarów, szczególnie w digital marketingu
– na brak propozycji zawodowych nie
narzekają chociażby niezbędni dla
e-commerce specjaliści od SEM, PPC czy
performance marketingu. Zdecydowanie
mamy tu do czynienia z tzw. „rynkiem
kandydata”, obecnie kojarzonym głównie z
branżą IT. Dla kandydatów nie liczą się już
tylko wysokie zarobki – równie ważna jest
branża, bądź firma do której rekrutują oraz
panująca w niej atmosfera. Popularnym
wymogiem kandydatów jest możliwość
pracy zdalnej (lub wręcz freelancingu), co
pozwoliłoby im wygospodarować czas na
dodatkowe zlecenia.
EKSPERT:

Katarzyna Walkiewicz
Recruitment Consultant
Sales & Marketing
CPL Jobs Poland
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Jak radzą sobie Państwo z
niedostatkiem kandydatów IT na
polskim rynku? (Paulina Markowicz)
Z uwagi na to, że jesteśmy firmą globalną,
mamy dostęp do dużej bazy kandydatów z rynku
międzynarodowego. Biura CPL Jobs zlokalizowane
są m.in. w: Irlandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii,
Hiszpanii, Słowacji, Czechach, dlatego mamy
dostęp do szerokiego grona specjalistów z różnych
części Europy. Dodatkowo, większość firm, z
którymi współpracujemy w zakresie rekrutacji, jest
otwarta na współpracę z kandydatami z Ukrainy,
Rosji i Białorusi. Pracodawcy coraz częściej
aktywnie angażują się w organizację pozwoleń na
pracę w Polsce dla obcokrajowców oraz oferują
finansowe wsparcie relokacyjne dla kandydatów
spoza granic kraju. Poszukując pracowników na
rynku korzystamy również z niestandardowych
narzędzi, często uczestniczymy w tematycznych
konferencjach, targach i spotkaniach typu „meet
up”, na których możemy bezpośrednio dotrzeć do
kandydatów i porozmawiać z nimi o sytuacji na
rynku pracy oraz dostępnych ofertach.

EKSPERT:

Paulina Markowicz

IT Recruitment Consultant
CPL Jobs Poland
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Towarzyszymy im na
wszystkich etapach
rekrutacji, w tym
również po jego
zakończeniu.

Czy i w jaki sposób badają
Państwo „candidate
experience”?
(Karolina Danecka,
Katarzyna Kszuba)
Na „candidate experience” składa się
cały szereg doświadczeń i wrażeń
kandydata, jakie wyniósł z procesu
rekrutacyjnego, w tym również
jego odczucia i opinie na temat
organizacji, do której rekrutuje.
Ocena ta oparta jest nie tylko na
wnioskach kandydata wyciągniętych
podczas rozmowy rekrutacyjnej,
ale także na informacjach o
przedsiębiorstwie, jakie uzyskał
na stronie internetowej firmy czy
social mediach.Co ważne,
do „candidate experience” zalicza
się również sam proces zatrudnienia
i onboardingu kandydata.

Bardzo istotną rolę w budowaniu
pozytywnego „candidate experience”
odgrywają agencje rekrutacyjne.
To na nich spoczywa
odpowiedzialność za powodzenie
procesu rekrutacyjnego oraz
bezpośredni kontakt z kandydatem.
W CPL Jobs wspieramy kandydatów
podczas całego procesu
rekrutacyjnego. Towarzyszymy
im na wszystkich etapach rekrutacji,
w tym również po jego zakończeniu.
Takie podejście pozwala nam na
bieżąco rozwiązywać ewentualne
niedomówienia i wątpliwości
ze strony kandydata.
EKSPERCI:

Katarzyna Kaszuba

Senior Recruitment Consultant
CPL Jobs Poland

Karolina Danecka

Recruitment Consultant
CPL Jobs Poland
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Gry

SZKOLENIOWE
W HR

Gry działają jak symulator lotów dla pilotów: czy poleciałbyś
z pilotem, który uczył się latania z Power Pointa? Raczej nie.
A czy chcemy menedżerów, którzy tak uczą się zarządzania
na tradycyjnych szkoleniach? Rozmowa z Joanną Średnicką,
CEO Pracowni Gier Szkoleniowych.
18 / www.magazynrekruter.pl
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C

Co było przyczyną stworzenia
Pracowni Gier Szkoleniowych?
PGS powstała w 2007 roku z zamiarem wprowadzenia
do Polski nowoczesnych i angażujących narzędzi – gier
i symulacji biznesowych.
Chcieliśmy „wbić” się na rynek szkoleniowy, już wtedy dość
ugruntowany, zupełnie go przemeblować, wprowadzić metody
które działają szybciej i skuteczniej: angażują jednocześnie
umysł, emocje, bazują na doświadczeniu.
Gry działają jak symulator lotów dla pilotów: czy poleciałbyś
z pilotem, który uczył się latania z Power Pointa? Raczej nie.
A czy chcemy menedżerów, którzy tak uczą się zarządzania
na tradycyjnych szkoleniach? To było nasze motto.
Jeszcze 10 lat temu był to dość konserwatywny rynek, tylko
największe firmy szkoleniowe miały w swojej ofercie jakieś
zagraniczne, licencjonowane symulacje i gry. Nie wszystkie
pasowały do lokalnego kontekstu, nie zawsze przekonywały
polskich menedżerów. Rozbawiła nas kiedyś gra o topografii
Londynu, którą pewna firma próbowała uparcie stosować
w polskich zespołach. Uczestnicy może i grali, ale tym,
co bez reszty pochłaniało ich energię i wysysało, poza próbą
poprawnego wymówienia nazw stacji metra, było zorientowanie
się gdzie co jest. Nie wszyscy w Polsce znają dobrze Londyn.
A to miała być gra o komunikacji i współpracy. Muszę przyznać,
że był to całkiem szalony pomysł.
My z założenia, chcieliśmy tworzyć autorskie, dopasowane do
lokalnej specyfiki perełki: bazujące na najlepszym światowym
know-how programy treningowe, nowoczesne gry i symulacje,
które całkowicie wciągają graczy. W wielu naszych grach
chodzi o to, by pokazać inne opcje, inne rozwiązania i dać
pozytywną energię do wspólnego działania. Większość
naszych programów dotyczy współpracy: budowania zespołów,
zwiększania ich efektywności, zarządzania talentami,
przeprowadzania ludzi przez zmiany.

Joanna Średnicka

współzałożycielka PGS

www.pracowniagier.com
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ARCHIPELAGO - PIERWSZA NA RYNKU GRA
ONLINE BADAJĄCA KOMPETENCJE

ZOSTAWIAJĄ CIĘ Z CZYMŚ CO JEST
POŁĄCZENIEM LEKKIEGO ROZEDRGANIA
– „TO JA TAK SIĘ ZACHOWAŁEM/AM???",
I EFEKTU AHA.

www.magazynrekruter.pl /21
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TREE OF LIFE - GRA SZKOLENIOWA
ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O ROZWOJU
I INTEGRACJI DLA DUŻYCH GRUP PRACOWNKÓW

22 / www.magazynrekruter.pl

2018 Sierpień / Rekruter

NIE WSZYSCY WIEDZĄ, ALE NAWET
POPULARNA GRA MONOPOLY POWSTAŁA
W SWOJEJ PIERWOTNEJ WERSJI JAKO GRA
EDUKACYJNA, SYMULACJA ŻYCIA.

NJ
Na jakiej podstawie
są tworzone przez
Państwa gry?

Gry powstają zawsze jako metafora, a ich
celem jest odtworzenie – jak w soczewce
realnego wyzwania. Stawiamy graczy w
angażującej sytuacji, aby później mogli
przyjrzeć się z dystansu sobie, innym,
sytuacji i wyciągnąć z tego wnioski.
Nie wszyscy są tego świadomi, ale nawet
popularna gra Monopoly powstała w swojej
pierwotnej wersji jako gra edukacyjna,
symulacja
życia.
Jej
amerykańska
autorka, lewicowa feministka, chciała w
tej lekkiej i przystępnej formie uświadomić
zagrożenia
jakie
niesie
nadmierna
akumulacja kapitału i ziemi w rękach
wąskiej grupy. Gdy dziś gramy w Monopol
śmiejemy się i dobrze bawimy, gdy trafiamy
do
więzienia
czy
płacimy
wysoki
czynsz za stanięcie na czyimś polu.
Gra powstała w latach 30 podczas kryzysu
w Ameryce, co było to odbiciem smutnej
dla obywateli rzeczywistości.
Gry i symulacje biznesowe zawsze mają
jakąś ukrytą myśl, którą po zagraniu
rekonstruujemy, analizujemy i wyciągamy
z niej wnioski.
Scenariusz treningu metodą gier jest
zazwyczaj podobną rozgrywka, która może
być dłuższa, może być krótsza, a następnie
w interaktywny sposób analizują ją trenerzy
i konsultanci biznesowi, czyli reakcje
i zachowania poszczególnych osób i wnioski
jakie można z tego wyciągnąć. Czego się
nauczyliśmy? Co możemy robić inaczej?
Jeśli są to menedżerowie - często
zastanawiają się, co zrobić żeby uniknąć
takich jak w grze pułapek. Dzięki grze
uczestnicy trenują w ten sposób lepszą
komunikację, udzielanie sobie informacji
zwrotnej czy działanie pod presją czasu.
www.magazynrekruter.pl /23

J

Rekruter / Sierpień 2018

Jaką rolę w tym
odgrywa psychologia?
Psychologia daje modele, które pomagają
lepiej zrozumieć nasze nawykowe zachowania.
podsuwa wyjaśnienia dla najczęstszych
błędów menedżerskich czy problemów
międzyludzkich napotykanych w dużych
organizacjach. Weźmy popularny ostatnio
temat zmienności i tego jak ludzie reagują na

J

zmiany. Psychologia, badania psychologiczne
podpowiadają, jaki jest najczęstszy skrypt.
Z drugiej strony ta bardziej użytkowa jej
wersja, jak psychologia społeczna czy
badania nad przywództwem lub procesem
grupowym: jak menedżer może wspierać
swoich ludzi w szybszym pokonywaniu
naturalnych faz oporu i przechodzeniu
do odnalezienia się w nowym świecie.
Modele psychologiczne są kanwą dla wielu
gier, które tworzymy.

THE BEST-SELLER - GRA ZAPROJEKTOWANA DLA
ZESPOŁÓW SPRZEDAŻOWYCH

Jakie gry najlepiej sprawdzają
się wśród HRowców?
Szeroko pojęty HR w Polsce, od kilku już lat przechodzi metamorfozę i w
coraz większym stopniu staje się kreatorem strategii biznesowych niż tylko
realizatorem pojedynczych poleceń w ramach organizacji. Jest to odpowiedź
na niezwykłą dynamikę rynku pracy, niespotykane dotychczas współistnienie
na rynku aż czterech generacji (Baby Boomers, X, Y i za chwilę CC), zmiany
ekonomiczne i gospodarcze, które wpływają na decyzje uczestników rynku
pracy, a także coraz szybszy dostęp do informacji.
Nasze gry, które są często szyte na miarę realiów Polski, stanowią gotowe
narzędzia – przebadane pod kątem trafności i rzetelności i jednocześnie mają
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PRZEPRASZAM, NIE
POJAWIĘ SIĘ JUTRO
NA SPOTKANIU, BO PO
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formę na tyle uniwersalną, żeby w sposób wiarygodny
ocenić kompetencje każdego uczestnika rynku pracy,
niezależnie od pokolenia do którego należy.

NIE MA ZŁYCH PRACOWNIKÓW, SĄ
TYLKO NIEODPOWIEDNIO DOBRANI

Za przykład gry, która sprawdza się w HR można
podać grę „Competence Game Archipelago”, która
pomaga firmom dopasować pracowników do zadań
i stanowisk.
Zdarza się tak, że wiele osób wypada świetnie
na rozmowie kwalifikacyjnej i później w pracy się
męczy. Winny jest tradycyjny system zatrudniania,
który przede wszystkim wyławia mistrzów rozmów
kwalifikacyjnych i pisania CV.
Żeby uniknąć tej pułapki i zaplanować pomyślną
karierę zawodową, pracownik musi znać swoje
mocne strony. Łatwiej jest znaleźć odpowiednie
zajęcie jeśli jest się świadomym swoich umiejętności.
Czy sprawdzę się jako sprzedawca i będę czuć
satysfakcję? Współczesne organizacje na całym
świecie poszukują osób z tymi umiejętnościami
– a Competence Game je mierzy.
Archipelago, szczególnie upodobały sobie osoby
zarządzające (HR lub operacyjnie) zespołami
sprzedażowymi
i
okołosprzedażowymi.
Przez ostatnie 2 lata, od wejścia gry na rynek, już kilka
tysięcy osób w Polsce zagrało w CG i poznało swoje
kompetencje. Najczęściej w procesach rekrutacji,
właśnie do sprzedaży.

Gry szkoleniowe w procesach
rekrutacyjnych – do jakiego
typu procesów są najlepsze
i jak badają kompetencje?

G

danym stanowisku. Gdy dokonasz tej
kalibracji, gra posłuży ci jako narzędzie
do badania wyznaczonych kompetencji.
Gra pozwala nam bezpiecznie zbierać
dane. Przetwarza je rozbudowany algorytm,
który
uwzględnia
wszystkie
decyzje
gracza i zestawia je ze stworzonym przez
psychologów modelem umiejętności. Rezultat
tak zaawansowanego pomiaru jest w pełni
porównywalny ze znacznie dłuższymi i bardziej
kosztownymi badaniami, chociażby pracą z
psychologiem.

Jak kandydaci sprawdzają
się w takich grach?

J

Nawiązując do Archipelago: to wirtualny Assesment
Center, do tego w formie gry. Grając zachowujemy
się autentycznie i prezentujemy swoje talenty i
najbardziej efektywne nawyki, lub inaczej mocne
strony. Uruchamiamy umiejętności, o których
możemy nie mieć pojęcia. W Competence Game na
przykład sprzedajemy nieruchomości, fabuła gry nas
wciąga i pasuje nam nawet, że jesteśmy poddawani
testowi. Badane kompetencje są zwykle ukryte, co
już wpływa na obiektywizowanie pomiaru.
Gry można zastosować właściwie do każdego
procesu
rekrutacyjnego
–
tylko
należy
wiedzieć, jakie kompetencje chce się
zbadać
i na jakim poziomie jest ich optimum na

Większość zaskoczona jest złożonością,
ale i atrakcyjnością gry. Lekko zmęczeni po
2 godzinnej rozgrywce oceniają uzyskany
raport, jako wiarygodny.
Oczywiście
nie
wszyscy
rekrutowani
korzystają z zaproszenia do gry – „I dobrze.”
– mówi jedna z naszych klientek, która
stosuje CG w rekrutacjach absolwentów –
„Nie tracimy czasu na tych, którzy i tak pewnie
nie pojawiliby się na spotkaniu”.
Ci zaangażowani i nastawieni na rozwój
grają, chętnie rozmawiają o swoich wynikach,
przechodzą do kolejnych etapów rekrutacji.
I nawet, jeżeli odpadają, to pozostają
z pozytywnym wizerunkiem firmy.
Zdarzają się także ciekawe przypadki
kandydatów, którzy po zagraniu, rezygnują
z dalszej rekrutacji. „Przepraszam, nie
pojawię się jutro na spotkaniu, bo po zagraniu
odkryłam, że sprzedaż nie jest jednak
miejscem dla mnie. Dziękuję za szansę
i grę!” - taki mail wspomina jeden z naszych
klientów. Zadowolony, że CG zaoszczędziło
wszystkim wysiłku i czasu.
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Wolontariat pracowniczy to jedno
z narzędzi wykorzystywanych
przez firmy w ramach społecznej
odpowiedzialności biznesu (CSR).
Służy zachęceniu pracowników, by
część swojego czasu przeznaczyli na
pomoc potrzebującym, a jednocześnie
jest jednym z najskuteczniejszych
sposobów na wzmocnienie więzi w
ramach zespołu.
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F

orm wolontariatu pracowniczego jest
wiele, zarówno biorąc pod uwagę
to, w co pracownicy się angażują,
jak i system, w jakim wykonują
swoją wolontariacką pracę. Niektóre firmy
wyznaczają określony dzień lub tydzień w
roku na realizację wolontariatu, inne mają
indywidualne umowy z pracownikami, w
ramach których pracownik określoną ilość
godzin w miesiącu czy roku przeznacza
na pracę wolontariacką, a jeszcze inne na
bieżąco reagują na sygnały płynące z fundacji,
instytucji czy też pracowników. Sygnały
pochodzące od pracowników są o tyle istotne,
że świadczą o ich zaangażowaniu, wierze w
zasadność podejmowanych działań. To także
pochodna zainteresowań oraz więzi łączących
pracowników z konkretnymi inicjatywami, czy
to na szczeblu lokalnym, czy wykraczającym
poza ten obszar.
– Wolontariat jest pełniejszy, bardziej
wiarygodny, gdy dotyczy nie tylko
pracowników, ale także zarządu. Przykład idzie
z góry – przekonanie do idei oraz wypełnianie
jej przez najważniejsze osoby w firmie
wpływa na sukces całego przedsięwzięcia –
podkreśla Marek Jurkiewicz, General Manager
InfoPraca.pl. Wolontariat zawsze powinien być
propozycją, nigdy przymusem.

Co wolontariat
pracowniczy daje firmie?
Przede wszystkim wzmacnia więzi pracownika z
firmą, pozwala widzieć ją w innym świetle, zbliża
zespół do siebie, sprzyja lepszemu zarządzaniu.
Zbiera też punkty u przyszłych pracowników,
którzy chętniej aplikują tam, gdzie działania
wolontariackie są prowadzone. Obecnie, kiedy
rynek pracy stał się niezwykle konkurencyjny, a
firmy szukają sposobów zachęcenia kandydatów
i dotychczasowych pracowników, by stanowili
część ich zespołu, wolontariat pracowniczy jest
jednym z czynników motywujących. To działanie
z obszaru kształtowania pozytywnego wizerunku
organizacji. Angażując się w działania na rzecz
potrzebujących sprawia, że klienci i kontrahenci
patrzą na nią bardziej przyjaźnie.
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Co wolontariat pracowniczy
daje pracownikom?
Niesie ze sobą poczucie satysfakcji, spełnienia,
możliwość samorealizacji, pogłębianie bądź
odkrywanie nowych umiejętności (współpraca,
podział na role, motywowanie, skuteczność,
twórcze podejście, reagowanie na nagły
zwrot akcji, zwiększenie samoświadomości,
wzmocnienie bądź przeniesienie komunikacji
z kolegami i koleżankami z pracy na inny
poziom, rozwijanie lub poszerzanie własnych
zainteresowań. W wielu przypadkach wolontariat
daje również doświadczenie w zakresie twardych
kompetencji. Uczymy się czegoś konkretnego,
np. obsługi określonego oprogramowania lub
tworzenia raportów. Decydując się na wolontariat
w obszarze, w jakim się kształcimy bądź chcemy
później pracować, zyskujemy dodatkowo
doświadczenie merytoryczne.
Wolontariat to świetny sposób, by nadać swojemu
życiu znaczenie i znaleźć w nim sens. – Mamy
poczucie, że nie zmarnowaliśmy dnia, daliśmy
innym coś od siebie, otrzymując w zamian dużo
pozytywnej energii – mówi Marek Jurkiewicz.
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