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Wrzesień to miesiąc, który kojarzy się z początkiem roku szkolnego
i korkami, nową ramówką w stacjach telewizyjnych, kalendarzami,
które zapełniają się konferencjami i konkursami, w tym również w
branży HR. Teraz pozostaje tylko odpowiednio zarządzić swoim czasem
i zdecydować, na jakie wydarzenie warto się wybrać. Ale czy to
takie proste mając taki wybór? Ja na pewno wiem co będę robić 18
października, ponieważ tego dnia odbędzie się gala Wieczoru Rekrutera,
na który serdecznie zapraszam wszystkich czytelników : )

LOGO DESIGN

BRANDING

Na łamach Rekrutera poruszyliśmy do tej pory wiele wątków
rekrutacyjnych – od pracy tymczasowej po rekrutację inżynierów,
finansistów, dlatego w tym numerze postanowiliśmy się zorientować
jak wyglądają wyzwania związane z rekrutacją samych rekruterów, która
również nie należy do najłatwiejszych. Można powiedzieć, że w tego
rodzaju agencji rekruterzy mają potrójną presję – swojej agencji, agencji,
która poszukuje rekrutera, oraz klientów tej drugiej. O tym jak to wygląda
porozmawialiśmy z Agatą Chodkowską, z agencji rekrutacyjnej Rec4rec.

GRAPHIC DESIGN

MAGAZINE DESIGN

Wiemy jak wiele trudności sprawia także rekrutacja do branży IT, więc
zdecydowaliśmy się zaczerpnąć wiedzy na ten temat od osoby, która
w swoim życiu miała okazję zatrudnić blisko 200 osób do tego sektora.
I uwaga nie jest to rekruter. To tekst, który z czystym sumieniem
mogę polecić rekruterom, które chcą zwiększyć swoją skuteczność
w poszukiwaniu odpowiednich kandydatów do pracy w IT. Inny punkt
widzenia, który sugeruje nieoczywiste wskazówki.
Nie od dziś wiemy o dobrodziejstwach kultury azjatyckiej, a z roku na
rok, szczególnie w okresie jesienno-zimowym coraz chętniej wybieramy
tamte rejony takie jak Tajlandia, Chiny czy Wietnam jako cel podróży
(jak podają badania badania grupy eSky z 2017 r.). A gdyby tak poczuć
klimat Azji w Polsce? Z tego względu, postanowiliśmy poszukać leku na
„jesienną chandrę”, zwłaszcza w kontekście czerpania energii życiowej
w codziennej pracy, kiedy już sama kawa nie wystarcza. Z odpowiedzią
na to pytanie przyszła nam Marta Żmijewska, Executive & Business
Coach, która podzieliła się z nami swoją wiedzą na temat metody prosto
Dalekiego Wschodu, czyli “Calligraphy Health System”.
Jeżeli mamy już pracowników, którzy są zmotywowani i pozytywnie
nastawieni do swoich zadań i otoczenia pojawia się kolejna istotna
kwesta – zarządzanie. Co zrobić żeby firma działała sprawnie,
a pracownicy byli efektywni, nie tracąc przy tym swojej energii? Zachęcam
do przeczytania artykułu z Panią Renatą Wiśniewską, Chief Operations
Officer, w firmie Platige Image, która od lat specjalizuje w zarządzaniu
według filozofii Lean.
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Koncepcja ta rozwinęła się w oparciu o rozwiązania organizacyjne/techniczne/zarządcze stosowane w
branży automotive w Japonii tuż po II wojnie światowej!

CEE HR

Calligraphy Health System – zarządzanie energią pracowników / 10

Na rynku szkoleń, coachingu, rozwoju ludzi i organizacji działam już kilkanaście lat, a coraz wyraźniejszy
trend, który zauważam, dotyczy właśnie uruchamiania w firmach programów well-beingowych – Magda
Żmijewska, Executive & Business Coach

Nadgodziny i satysfakcja z pracy w HR

/ 16

Agencja rekrutacyjna Hays we wrześniu opublikowała dwa raporty – raport „Nadgodziny – stres i
negatywne konsekwencje dla samopoczucia” oraz raport „Stres i satysfakcja”. Dane do raportów zbierano
za pośrednictwem kwestionariuszy online. W każdym badaniu udział wzięło 3200 osób pracujących w
Polsce. My postanowiliśmy szczególną uwagę zwrócić na to jak w nich wypadła branża HR.

CEE Rekruter

Rekrutacja IT oparta o kompetencje intelektualne i soft-skillset?

/ 22

Magazyn Rekruter przedstawia intrygujący felieton autorstwa Andrzeja Tokarskiego, który w ciągu swojej
kariery pomógł zatrudnić około dwustu osób, głównie specjalistów do branży IT. Obecnie jest delivery
managerem w firmie EPAM. Wierzy w siłę społeczności.

Rekrutacja rekruterów

/ 28

Przyszedł czas na samych rekruterów. Na czym rekruterowi najbardziej zależy w pracy? Co może go skłonić
do zmiany pracy? Ale też jakich kompetencji w przyszłości będzie potrzebować, żeby utrzymać swoją
pozycję na rynku? Postanowiliśmy o to spytać Agatę Chodkowską (Talent Acquisition & Client Relations
Management) z agencji Rec4rec.

Osobowość i kompetencje czyli testy psychologiczne w rekrutacji / 34
Metod na selekcję kandydatów jest wiele, jedną z nich są testy psychologiczne. O ich skuteczności i sposobie
działania porozmawialiśmy z Agnieszką Ciećwierz Partner w firmie Sigmund Polska.

CIEKAWOSTKI

TechCrunch Disrupt San Fransico / 36

TechCrunch Disrupt to konferencja, która odbyła się w dniach 5 – 7 września w San Fransisco. Wydarzenie
jest jedną z największych konferencji startupowych na świecie, gdzie debiutują młode, rewolucyjne projekty,
a także prezentowane są nowe i przełomowe technologie. Ponadto gromadzi znanych przedsiębiorców,
inwestorów, a przede wszystkim fanów technologii z całego świata, a pojawiły się tam również HRowe
technologiczne nowości.
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Koncepcja ta rozwinęła się w oparciu
o rozwiązania organizacyjne/techniczne/
zarządcze stosowane w branży automotive
w Japonii tuż po II wojnie światowej!
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Renata Wiśniewska

Chief operations officer w Platige Image.

Proszę nam trochę opowiedzieć
o swojej karierze zawodow00
(jak ona się potoczyła, dlaczego
postanowiła się Pani związać z
branżą HR?
RWI: Od ponad 20 lat związana jestem
z branżą Nowych technologii oraz
mediami. Miałam niezwykłą przyjemność
uczestniczyć w procesie tworzenia
i doskonalenia Firm/organizacji
wprowadzających na rynek zupełnie
nowe produkty i usługi, osiągających
przy tym ponadprzeciętne wyniki
finansowe – współtworzyłam standardy
zarządzania ludźmi i komunikacji m.in.
w PTC Era GSM (obecnie T-mobile), w
Wirtualnej Polsce – pierwszym polskim
portalu informacyjno-rozrywkowym,
dla ITI Holding do której należały Onet
(obecnie Ringer Axel Springer), TVN, TVN
24 (obecnie: Discovery). Obecnie jako
Chief Operations Officer współpracuję
z Platige Image – polską firmą która
łączy świat technologii ze sztuką w
sposób budzący autentyczny podziw na
całym świecie. Najcenniejszym aktywem
tych firm zawsze byli i są LUDZIE. Od
ich talentu, motywacji, zaangażowania
zależał sukces każdej z wymienionych
organizacji. Ponieważ jestem osobą
dla której wpływ, kreowania otaczającej
rzeczywistości ma kluczowe znaczenie
– raczkujący 20 lat temu HR wzbudził
najpierw moje zainteresowanie, a później
stał się pasją.
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Czy mogłaby Pani przybliżyć
naszym czytelnikom filozofię
Lean Managementu?
RWI: Zgodnie z filozofią Lean Thinking
powinnam powiedzieć że chodzi o to,
żeby zużywać mniej wszystkiego w
porównaniu z tradycyjnymi modelami
wytwarzania produktu czy usługi, czyli
połowę wysiłku ludzkiego, połowę
przestrzeni „do pracy”, połowę inwestycji
w narzędzia, połowę czasu na prace
badawcze do wygenerowania produktu
w dwukrotnie krótszym czasie.
Cały koncept Lean Management
bazuje na niezwykłym podejściu do
wytwarzania wartości dla klienta,
opartego na elastyczności, wysokiej
jakości, przy jednoczesnej eliminacji
marnotrawstwa i ciągłym doskonaleniu.
Mimo tego, że o Lean mówi się
ostatnio bardzo dużo warto wiedzieć,
że koncepcja ta rozwinęła się w
oparciu o rozwiązania organizacyjne,
techniczne, zarządcze stosowane w
branży automotive w Japonii tuż po
II wojnie światowej! Pionierem była
Toyota, stosująca filozofię ciągłego
doskonalenia do dziś. Jako ciekawostkę
podam fakt, że metodyki pracy Lean
Management aż do późnych lat 60-tych
nie były formalnie udokumentowane,
stanowiły wewnętrzne reguły
zarządzania firmą. A dopiero w
latach 90-tych po kilku naukowych
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publikacjach zaczęły być wdrażane zasady
Lean Manufacturing w organizacjach
nieprodukcyjnych.
Kiedy słyszymy o organizacjach zarządzanych
w filozofii Lean należy wiedzieć, że firmy
te kierują się a przynajmniej powinny 5
fundamentalnymi dla „Lean” zasadami:
1. Określenie wartości dla klienta (ang.
specify value) - co klient postrzega jako
wartość w produkcie lub usłudze. Określenie
tej wartości pozwala eliminować czynności,
które nie dodają wartości (marnotrawstwo).
Wartością dla klientów bezsprzecznie
są jakość, funkcjonalność, cena, design,
dostępność, terminowość oraz coraz
popularniejszy „user experience”
2. Zidentyfikowanie strumienia wartości i
wszystkich czynności w strumieniu wartości
(ang. identify the value stream). – poddaje
się starannej analizie wszystkie czynności
od momentu złożenia zamówienia aż do
dostarczenia produktu końcowemu klientowi.
3. Ciągły przepływ (ang. flow). Kolejną
zasadą jest zapewnienie w „wyszczuplonych”
w poprzednim kroku operacjach tzw. ciągłego
przepływu. Polega on na wytwarzaniu
produktu (świadczeniu usługi) w sposób jak
najbardziej płynny, umożliwiający szybkie
przechodzenie pojedynczego produktu, partii
produktów lub usługi przez poszczególne
etapy ich wytwarzania bez zakłóceń i przerw.
4.System ssący (ang. pull). Produkty i usługi
powinny być dostarczane klientowi zgodnie z
jego zapotrzebowaniem tj. dokładnie wtedy,
kiedy są one potrzebne, dokładnie w takiej
ilości, w jakiej są potrzebne.
5. Dążenie do doskonałości (ang. perfection).
Ostatnią zasadą i gwarantem sukcesu
jest ciągłe doskonalenie (ang. continuous
improvement) wszystkich procesów w
organizacji. Zasady te poprzez umiejscowienie
klienta w centrum uwagi całej organizacji
nadały filozofii Lean strategicznego wymiaru.
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Które branże biznesowe lepiej
bądź gorzej reagują na Lean
Management?
W mojej ocenie każde autentyczne wdrożenie
Lean ewidentnie wzmacnia konkurencyjność
organizacji. Każda z firm niezależnie od
branży znajdzie wartość dodaną z wdrożenia
Lean. Większości z nas zależy na poprawie
jakości wytwarzanych produktów i usług,
ograniczaniu kosztów działalności, skracaniu
czasu realizacji zamówień naszych klientów
lub skracaniu czasu opracowywania i
wprowadzania na rynek nowych rozwiązań
czy wreszcie poprawie cash folw. To
wszystko możemy uzyskać decydując się
na wprowadzenie do organizacji Lean
Management. O popularności zarządzania
metodami Lean w świecie poza produkcją
rozumianą jako Fabryka świadczy chociażby
rozwój nazewnictwa sektory usługowe (hotele
restauracje banki) mają „Lean service” służba
zdrowia „lean healthcare” instytucje sektora
publicznego „Lean goverment”, a ostatnio
coraz częściej mówi się o ograniczeniu
negatywnego oddziaływania organizacji, jej
produktów i usług na środowisko Lean &
Green

Jakie czynniki wskazują na to, że
w danej organizacji jest potrzeba
wprowadzenia takiego modelu
zarządzania?
Uważam, że każdy moment jest dobry.
Podobnie jak w naszym codziennym życiu
każdy moment jest dobry na wdrożenia zasad
zdrowego trybu życia  Korzyści i w jednym
i drugim przypadku znacznie przekraczają
koszty wdrożenia zmiany. Często korzyści z
wdrożenia przekraczają nasze wyobrażenia
i oczekiwania wobec zmiany. Najczęściej
jednak organizacje podejmują decyzje o
zmianie filozofii działania podobnie jak
większość z nas w życiu prywatnym dopiero
kiedy mamy do czynienia z kryzysem, kiedy
zmuszeni jesteśmy skonfrontować się z
brutalnymi faktami. Kiedy większość z nas
zaczyna zastanawiać się czy nie jest już „za
późno” – nad czym ubolewam.

2018 Wrzesień / Rekruter

Od września 2017 r. pracuje Pani
jako doradca rady nadzorczej w
przeprowadzeniu zmiany modelu
zarządzania w firmie Platiage Image. Jakie
zmiany udało się wdrożyć, zakładając
użycie Lean Managementu?
Platige Image S.A. – od ponad roku mam przyjemność
doskonalenia tej organizacji. Moim nadrzędnym
celem nie było jednak wprowadzenie filozofii Lean
management, a transformacja firmy z organizacji
zarządzanej właścicielsko – dokładnie dwuosobowo,
w firmę zarządzaną procesowo z elementami
„turkusowych” organizacji. Platige Image to z zespół
złożony z ponad 300 artystów. Największym wyzwaniem
było zaprojektowanie zmiany w taki sposób, aby
jednocześnie rosły zaangażowanie i produktywność.
Zarówno ja jak i zarząd (którego jednym z członków
jest Tomasz Baginski – nominowany do Oskara za Film
Katedra, twórca „legend polskich”, pracując obecnie
nad serialem „Wiedźmin” dla platformy NETFLIX oraz
management byliśmy zgodni, że zmiana jest konieczna.
Czuliśmy, że tzw. „wieloprzywództwo” zapewni nam
jeszcze większą elastyczność, a to stanowić będzie
o naszej przewadze konkurencyjnej. Pomimo faktu,
że nie wdrażaliśmy całkowicie Lean Management to
w procesie zmiany korzystałam z powodzeniem z
niektórych metod typowych dla Lean:
- kaskadowania celów strategicznych na niższe poziomy
organizacji przy pomocy planu, w którym zawarte są
mierzalne cele, działania, terminy (Hoshin – kanri ),
- visual management – prezentowanie w przejrzysty
i czytelny sposób informacji dotyczących procesów,
dzięki czemu m.in. praca jest łatwiejsza, a problemy
i sytuacje niestandardowe są od razu widoczne (co
pozwala na szybkie podjęcie działań korygujących),
- wdrożenie finansowych i niefinansowych wskaźników,
które stosowane są jako mierniki w procesach pomiaru
stopnia realizacji celów będące m.in. podstawą do
inicjowania działań ciągłego doskonalenia.
Po roku okazało się, że możliwe jest zwiększenie
pracownikom zakresów zadań i odpowiedzialności
wynikających ze zmiany stylu i metod pracy oraz
osiąganie wyższych wskaźników biznesowych z
jednoczesnym pozytywnym wpływem na ich satysfakcję
i produktywnością w jednym czasie. Potwierdzają to
twarde dane: w ostatnim roku zrealizowaliśmy większą
ilość złożonych projektów, z zachowaniem pożądanej
jakości, a jednocześnie poprawiliśmy wyniki finansowe:
wskaźnik Ebitda oraz Cash Flow, co potwierdzają raporty
na giełdzie.
www.magazynrekruter.pl /9
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Calligraphy

HEALTH
SYSTEM
– ZARZĄDZANIE ENERGIĄ PRACOWNIKÓW
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Na rynku szkoleń, coachingu,
rozwoju ludzi i organizacji
działam już akilkanaście lat,
a coraz wyraźniejszy trend,
który zauważam, dotyczy
właśnie uruchamiania
w firmach programów
well-beingowych – Magda
Żmijewska, Executive
& Business Coach
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Strategia well – being z Chinese Extension Life System, czyli jak
zarządzać energią życiową pracowników?
Widzę bardzo silną relację pomiędzy elementami z powyższego
tytułu i pomyślałam, że ciekawą inspiracją dla czytelników może
być wiedza pozyskana dzięki moim osobistym doświadczeniom
w obszarze pozyskiwania i zarządzania energią życiową.
Na poziomie biznesowym bardzo bliski jest mi rozwój strategii
well - being w organizacjach, a na poziomie życiowym zawsze
ciekawiło mnie, co decyduje o tym, że niektórzy ludzie żyją
w dobrym zdrowiu, kondycji, jasności umysłu, nienagannej
sprawności fizycznej, którą mogą cieszyć się do późnych
jesiennych dni swojego życia, a inni nie. Zacznijmy od tego,
www.magazynrekruter.pl /11
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że wszystko, co dobre, wymaga wiedzy, a
następnie wykorzystywania jej w praktyce
oraz wytrwałości w swoich działaniach.
Jak mawia pewne trafne zakopiańskie
powiedzenie: „samo to się ino błyska”.
Okazuje się, że naszą energią życiową można
zarządzać tak samo jak czasem, planami
czy realizacją życiowych marzeń. Dlatego w
tym felietonie chcę podzielić się tym, czego
doświadczyłam na sobie jako praktyk i
pasjonat Calligraphy Health System zwanym
także Flow Yogą. Pierwsze skojarzenie z tym
systemem, jakie przychodzi mi na myśl, to
holistyka ponieważ „patrzy” on na człowieka
całościowo, uwzględniając człowieka w jego
czterech obszarach:
◊ ciała,
◊ emocji,
◊ umysłu,
◊ duchowości,
Jednocześnie nie jest to żaden system
religijny. Calligraphy Health System korzysta
z najlepszych z możliwych praktyk, które
swoimi korzeniami sięgają 5000 lat tradycji
przekazywanej z pokolenia na pokolenie przez
chińskie rody. Praktyki te dotyczą oddechu,
odżywiania i medytacji w ruchu.
W moim przypadku ta fascynacja zaczęła
się za sprawą pewnego człowieka, który
zaraził mnie swoją pasją, żywotnością,
wigorem oraz pełnym zaangażowaniem w
to co robi – Master Zen Hua Yang. Jego
sprawność, zdrowie i chęć życia wdzierały
się do mojej głowy razem z pytaniem: jak on
to robi? Jak w dzisiejszych czasach stresu,
zabiegania, niezdrowej diety i multitaskingu,
on, niewielkiego wzrostu chińczyk, jest
w tak dobrej kondycji pomimo swoich
sześćdziesięciu lat?
To, czego doświadczyłam, było możliwe
dzięki mojemu uczestnictwu w szkoleniu
certyfikującym Calligraphy Health System,
które ukończyłam jakiś czas temu. Podczas
prawie dwutygodniowej pracy z Master
Yangiem uczyłam się takich aspektów jak:

12 / www.magazynrekruter.pl

zarządzanie własną energią, medytacji w
ruchu, integracji na poziomie ciała i umysłu.
Ciekawa jest także sama historia życia Zen
Hua Yanga, który jako 5 letni chłopiec został
„wysłany” przez swoją rodzinę do Klasztoru
Shaolin, żeby uczyć się wschodniej sztuki
walki. Dla Europejczyków klasztor ten jest
znany z filmów z Brucem Lee, a dla Mastera
był on miejscem wieloletniej nauki praktyk,
zasad i sposobów pracy z „energią Qi”. W
filozofii chińskiej jest to energia wszechświata,
która przenika wszystkie istoty. Według
wschodniego podejścia, ciało ludzkie posiada
wyznaczone szlaki (meridiany), którymi
krąży w nim „Qi”. Harmonijny, stały i łagodny
przepływ „Qi” przez meridiany oznacza
zdrowie - rozumiane w medycynie chińskiej
szeroko jako: zdrowe ciało, jasność umysłu,
bogactwo i powodzenie. Natomiast symptomy
choroby pojawiają się wtedy, gdy przepływ
energii ustaje (co nie znaczy, że ubywa Qi, a
jedynie, że nie uczestniczy ona w obiegu) lub
jest zaburzony. Medycyna chińska zna wiele
sposobów na przywrócenie harmonijnego
przepływu Q takie jak: zioła, specjalne diety,
serie ćwiczeń, Qigong, usuwające blokady
meridianów masaże, czy w końcu korygująca
przepływ Qi akupunktura.
Master Yang jako jedyny w swojej rodzinie
skierował wszystkie swoje wysiłki,
żeby opracować system, który pozwoli
przeciętnemu zjadaczowi chleba, za pomocą
ćwiczeń pracy z ciałem nauczyć sią zarządzać
swoją energią życiową „Q”i i dzięki temu
żyć w zdrowiu. Po wielu latach pracy i
dopracowywania najmniejszych szczegółów
powstał Calligraphy Health System, z którym
Master jeździ po całym świecie. Czy to w
podejściu indywidualnym czy grupowym uczy
ludzi jak kontrolować narządy wewnętrzne
aby żyć w zdrowiu i pełnej energii. Nazwa
Calligraphy nie jest przypadkowa, każdy ruch
ciała w tym podejściu jest jak płynny, pewny
i delikatny niczym ruch pędzla w sztuce
kaligrafii. Można powiedzieć, że Calligraphy
Health System łączy w sobie elementy: QiGong, Tai-Chi, Indian Joga i system Shaolin.
To praktyka, która działa niezwykle szybko i
skutecznie:

2018 Wrzesień / Rekruter
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„

KTO MA ZDROWYCH LUDZI
PEŁNYCH ENERGII ŻYCIOWEJ,
TEN MA DOPIERO PRZEWAGĘ

» usprawnia organy; przywraca właściwą
»
»
»
»
»
»

cyrkulację krwi i limfy
reguluje oddech
reguluje układ trawienno-wydalniczy
reguluje układ hormonalny
oczyszcza i dotlenia komórki
usprawnia pracę stawów, mięśni, ścięgien
pozwala odzyskać łączność ze swoim
ciałem.

Dzięki niemu nasze ruchy stają się elastyczne
i płynne. Czujemy ciepło w dłoniach, stopach i
całym ciele, ponieważ przywracamy właściwy
obieg krwi. Już nie trzeba swetrów, koców i
ciepłych kołder. Jak energia (krew) krąży w
ciele bez blokad jesteśmy otuleni naszym
własnym wewnętrznym ciepłem. Usuwamy
także blokady w ciele, napięcia, skumulowane
stresy. Co więcej, system jest przeznaczony
dla wszystkich, bez ograniczeń wiekowych
czy poziomu sprawności fizycznej. Tutaj
nie chodzi o zakładanie nogi na głowę,
rozciągnięciu się do pozycji sznurka czy
szpagatu. Tutaj kluczowe jest połączenie
14 / www.magazynrekruter.pl

każdego ruchu w ciele z centrum Twojej
energii, z tak zwanym Tantiem breath
(oddechem dziecka).
Dzisiaj patrzę na moje życie i myślę, że miałam
niezwykłe szczęście, że mogłam poznać
Mastera osobiście i uczyć się od niego na
różnych poziomach. Master w swoich naukach
przekazuje swoje 50 lat pracy z ciałem,
umysłem i energią wykorzystanie cennych
umiejętności kontroli przepływu energii „Qi” w
ciele), a także tajniki utrzymywania równowagi
Yin/Yang, z wykorzystaniem diety, cyrkulacji
energii i ruchu. Współpracuje on także z
lekarzami, wykorzystując swoją imponującą
wiedzę w zakresie leczenia zaburzeń
organizmu takich jak cukrzyca, niepłodność,
zaburzenia hormonalne, zaburzenia trawienia,
a nawet nowotwory. Wspiera olimpijczyków,
zawodników rugby, pływaków, znacząco
poprawiając ich osiągnięcia. Jego misją jest
profilaktyka prozdrowotna i nauczenie ludzi
jak osiągnąć długowieczność (wszyscy z jego
rodziny dożywają 100 lat).

2018 Wrzesień / Rekruter

Jako pierwszy krok w kierunku zadbania o
swoją energią życiową polecam zastosować
w swoim codziennym życiu zasadę „3”, którą
rekomenduje Master. Na czym ona polega?
Po trzech minutach bez oddechu człowiek
umiera, przeżyje tylko 3 dni bez wody i trzy
tygodnie bez jedzenia. Co najważniejsze?
Oddychanie! Zatem codziennie przed
zaśnięciem praktykujcie bardzo proste
ćwiczenie, które dotlenia organizm i
buduje równowagę pomiędzy narządami
wewnętrznymi. Praktyka polega na położeniu
się płasko na plecach i „zrobieniu” swoim
brzuchem balonika. Wdychamy powietrze
wypinając maksymalnie brzuch jak balonik
do góry, po czym z wydechem pomniejszamy
maksymalnie balonik z jednoczesnym
wciągnięciem brzucha do wewnątrz. Zauważ,
że tak oddychają dzieci – głęboko, brzusznie,
z odwagą. Najbardziej niezdrowy oddech to
ten szybki, który zatrzymuje się na szczytach
płuc. Zdrowe, komórki naszego organizmu
to te dotlenione komórki i tylko te mogą
być szczęśliwe. Mistrz na pytanie czym się
zajmuje, mówi po prostu - „uczę ludzi ha, ha,
ha”.
Na rynku szkoleń, coachingu, rozwoju ludzi
i organizacji działam już kilkanaście lat, a
coraz wyraźniejszy trend, który zauważam,
dotyczy właśnie uruchamiania w firmach
programów well-beingowych. Stają się one
częścią życia i kultury organizacyjnej, w której
jest miejsce na dobrostan pracowników.
Znam też życie korporacyjne od innej stronytej bliższej przerażającemu tempu zdarzeń,
nierealnym celom, goniącym terminom, pracy
do późnych godzin nocnych, multitaskingowi
czy wypaleniu zawodowemu. Dzisiaj czuję się
spełniona, gdy mogę z czystym sumieniem
polecić wdrożenie w organizacji opisanej
przeze mnie metody, której doświadczyłam na
własnej skórze.
Warto także podkreślić, że pracę z energią
życiową możemy wykorzystać zarówno w
podejściu indywidualnym jak i grupowo.
Zajęcia są bez wysiłkowe, budują energię
na cały dzień. Żeby system działał w całym
swoim spektrum możliwości wymaga jednej
rzeczy – codziennej praktyki.

Spotkałam się z takim powiedzeniem w
biznesie: „Kto ma ludzi, ten ma przewagę” –
proponuję jego lekką modyfikację na: „Kto ma
zdrowych ludzi pełnych energii życiowej, ten
ma dopiero przewagę”.
Zapraszam do zgłębiania nieprawdopodobnie
ciekawych tajników zarządzania energią
życiową i biznesową!

Magda Żmijewska
Executive & Business Coach
PCC ICF, ECPC, Zen Coaching, Clean Coaching
Lecturer Executive MBA
Energy Life Expert - Calligraphy Health System - Body & Mind Integration
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Nadgodziny
i satysfakcja z pracy w HR
Agencja rekrutacyjna Hays we wrześniu opublikowała dwa raporty
– raport „Nadgodziny – stres i negatywne konsekwencje dla
samopoczucia” oraz raport „Stres i satysfakcja”.
Dane do raportów zbierano za pośrednictwem kwestionariuszy
online. W każdym badaniu udział wzięło 3200 osób pracujących
w Polsce. My postanowiliśmy szczególną uwagę zwrócić
na to jak w nich wypadła branża HR.

16 / www.magazynrekruter.pl

2018 Wrzesień / Rekruter

NADGODZINY
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SATYSFAKCJA
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Rekrutacja IT oparta o
kompetencje intelektualne
i soft-skillset?

22 / www.magazynrekruter.pl
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Magazyn Rekruter przedstawia
intrygujący felieton autorstwa Andrzeja
Tokarskiego, który w ciągu swojej
kariery pomógł zatrudnić około dwustu
osób, a byli to głównie specjaliści
do branży IT. Obecnie jest delivery
managerem w firmie EPAM. Wierzy w
siłę społeczności.
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Who are you and what do you want
from your professional life?
Takie pytanie zadane kandydatowi na początku
rozmowy kwalifikacyjnej jest zazwyczaj
ogromnym zaskoczeniem. Spójna odpowiedź
następuje dopiero po dłuższym namyśle i
przychodzi z trudem, zwłaszcza jeśli rozmowa
odbywa się w języku angielskim. Ambicje,
priorytety, źródła motywacji, preferowany
styl pracy czy nawet marzenia, to tematy
rzadko w takich sytuacjach poruszane i nie
sprowadzalne do bezpiecznego katalogu
frameworków, wzorców projektowania, warstw
abstrakcji, unit testów czy praktyk kodowania.

Andrzej Tokarski

Delivery Manager
EPAM

Przeglądam oferty pracy z Trójmiasta: tzw.
„soft skille” są wstydliwie schowane gdzieś
na peryferiach opisów ról, na pierwszych
miejscach zaś bryluje kanonada trzy- i
czteroliterowych nazw technologii (czasem
z wersjami). Wartość kandydata rośnie wraz
z kolejnymi zaznaczanymi checkboxami
na rozmowie screeningowej, a jeśli profile
poszukiwań z obu stron pokryją się w 50% mamy perfect match. Boję się, że rynek pracy
IT funkcjonuje pobieżnie i hasłowo.
Rozmowa techniczna nie poprawia
tego wrażenia. To zazwyczaj egzamin,
encyklopedycznie precyzyjny w drążeniu
podchwytliwych przypadków użycia garbage
collectora i optymalnych metod sortowania
danych o specyficznej strukturze. Zauważam
tu pewną paradoksalną prawidłowość:
im bardziej doświadczony i mocniejszy
technicznie kandydat, tym ogólniejsza
rozmowa, oparta na dialogu i wspólnym
dochodzeniu do konkluzji. Jeśli jednak
kandydat jest juniorem (i/lub, nie daj Boże,
introwertykiem!), pytania i odpowiedzi
będą krótsze, zamknięte, bez przestrzeni
do refleksji i obopólnej ciekawości. Na tym
etapie rekrutacji ciężko coś powiedzieć o tej
osobie: w jaki sposób pracuje, jak podejmuje
decyzje, jakie warunki musi spełnić projekt,
żeby efektywnie wykorzystała swoją wiedzę
i co zrobić, żeby została w firmie na kilka
lat. Istnieje ryzyko, że pierwsza weryfikacja
powyższego nastąpi dopiero na pierwszym
daily stand-upie z zespołem, miesiące po
podpisaniu kontraktu, a jej wynik może być
srogim rozczarowaniem dla wszystkich. Czy
dobrze przeprowadzona rekrutacja ma na to
wpływ? Oczywiście!
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A może warto spróbować z innej strony?
Jest kilka praktyk, które wspierają lepsze dopasowanie
kandydatów do wymagań projektowych. Co prawda, wymagają
współpracy wielu stron i cierpliwości, ale poświęcony czas
opłaci się w dłuższej perspektywie.

To zespół pomaga przygotować opis
stanowiska. Tylko jego członkowie wiedzą,
jakie wymagania stawia projekt i co jest
najważniejsze w codziennej współpracy.
Zamiast nazw technologii warto podać
konkretne oczekiwania: „chcielibyśmy, żebyś
potrafił samodzielnie skompilować projekt”,
„musisz mieć doświadczenie w pisaniu
testów jednostkowych”, „pracujemy w Javie,
jednym z zadań będzie sprawdzanie jakości
kodu innych członków zespołu”, „musisz
umieć dogadać się z architektem na temat
modelu danych”, „chcemy, żebyś miał
doświadczenie w pracy w metodologiach
zwinnych”, „nasz PO jest obcokrajowcem,
więc codzienne rozmowy są po angielsku,
będziesz musiał płynnie mówić w tym
języku”, „przez pierwsze trzy miesiące
będziesz uczyć się aplikacji, pracując jako
development support” itp.
Praca z docelowym zespołem przez jeden
dzień zamiast 2-3 godzinnego egzaminu
technicznego. Wystarczy poranne
spotkanie i wykonanie kilku prostych
zadań w formacie Agile we współpracy
z przyszłymi kolegami i koleżankami.
Kandydat może pokazać dużo więcej niż
tylko wiedzę techniczną: kompetencje
językowe, samodzielną priorytetyzację
zadań, umiejętność wyszukiwania
dodatkowych informacji, reagowanie na
sytuację stresującą, umiejętność mówienia
o napotkanych problemach i propozycje
rozwiązań, proaktywność w podejmowaniu
decyzji?, styl komunikacji podczas spotkań,
a nawet etykę pracy. Jeśli zespół przejmuje
część odpowiedzialności za zatrudnienie
nowej osoby to odciąży dział rekrutacji, a
dopasowanie kandydata do przyszłej roli
będzie dużo lepsze.
Wskazówka:
być może będzie po drodze potrzebne
podpisanie NDA lub nawet wynagrodzenie
za spędzony z zespołem czas.

Rekruter szkoli się w technologii. Talent
Researcherzy zazwyczaj dysponują
świetnym warsztatem komunikacyjnym
i prowadzanie negocjacji mają w małym
palcu. Czasem jednak brakuje im wiedzy
technicznej, na tyle dogłębnej, żeby umieć
odpowiednio „sprzedać” ofertę specjaliście.
Można zapytać zespół o największe zalety
projektu, ale też trzeba się samodzielnie
szkolić. Niektóre języki programowania
takie jak C++ czy Java się nie starzeją, ale
już na przykład technologie frontendowe w
obszarze *.js deaktualizują się średnio co
dwa lata. Warto być na bieżąco. Może w tym
pomóc wybór kursów internetowych (np.
Udemy), a także konferencje skierowane do
szerokiej społeczności IT. Dobrym pomysłem
może być też obecność technicznego
analityka w zespole rekrutacyjnym. Znam
również przykład firmy, która motywuje
rekruterów bonusami opartymi nie o liczbę,
a skumulowany staż pracy zrekrutowanych
kandydatów.
Kandydaci piszą dobre CV. Minimalistycznie,
przejrzyste, ze zdjęciem i profilem
zawodowym, doskonale opisanym portfolio
projektów i doświadczeniem, zestawem
najważniejszych osiągnięć i szkoleń – i
to wszystko na jednej stronie A4. Można
pomarzyć, prawda? A jednak część firm
na dniach otwartych uczy dobrych praktyk
pisania CV. Prośba do kandydata o poprawne
przepisanie życiorysu, uzupełnienie profilu
na LinkedIn czy wypełnienie formularza
rekrutacyjnego niesie ryzyko, że „weźmie”
go konkurencyjna firma, szybsza i mniej
wybredna. Ale czy to na pewno źle?

www.magazynrekruter.pl /25

Rekruter / Wrzesień 2018

Jest tu pewien haczyk – powyższe praktyki nie
nadają się do masowej rekrutacji. Rynek IT w Polsce
pędzi w szalonym tempie, nierzadko szukamy ludzi
zanim w ogóle pojawią się wymagania projektowe.
Chcemy pokazać efektywność w osiąganiu celów
wzrostu headcountu EOQ lub EOY - niestety kosztem
jakości. W zasadzie nie ma czasu na pogłębione
pytania, badanie potencjału czy kompetencji
międzykulturowych. Ale gdy rozmawiam z kadrą
menedżerską z krajów skandynawskich (szeroko
reprezentowanych w Trójmieście) lub anglosaskich,
okazuje się, że profilowanie techniczne nie jest dla
nich najważniejszym kryterium doboru kandydatów.
Dużo częściej oczekują umiejętności logicznego
myślenia, zdolności językowych i komunikacyjnych:
tłumaczenia, dyskusji, przekonywania i kolektywnego
dochodzenia do prawidłowych rozwiązań.
Wiedzy na temat konkretnych frameworków,
najnowszych wersji danej technologii czy rozwiązań
architektonicznych można douczyć się przecież
podczas pierwszych miesięcy wdrażania. Obserwuję
też pewien trend do „wychowywania” przyszłych
pracowników w niektórych firmach: Java Academy
czy DevOps Academy pojawiają się coraz częściej
w informacjach marketingowych w ofertach pracy.
Czyżby zatem przyszłość rynku pracy IT to rekrutacja
oparta o kompetencje intelektualne i soft-skillset a
zdobycie praktycznej wiedzy będzie dodatkowym
benefitem?
Czy być może powinniśmy zacząć myśleć o zmianie
priorytetów procesów zatrudniania?
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OKAZUJE SIĘ, ŻE
PROFILOWANIE
TECHNICZNE NIE JEST
NAJWAŻNIEJSZYM
KRYTERIUM DOBORU
KANDYDATÓW
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OCZEKUJĄ UMIEJĘTNOŚCI
LOGICZNEGO MYŚLENIA,
ZDOLNOŚCI JĘZYKOWYCH
I KOMUNIKACYJNYCH
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Rekrutacja
rekruterów
Przyszedł czas na samych rekruterów.
Na czym rekruterowi najbardziej zależy w pracy?
Co może go skłonić do zmiany pracy? Ale też jakich
kompetencji w przyszłości będzie potrzebować,
żeby utrzymać swoją pozycję na rynku?
Postanowiliśmy o to spytać Agatę Chodkowską
(Talent Acquisition & Client Relations Management)
z agencji Rec4rec.
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Agata Chodkowska
Talent Acquisition & Client Relations Management,
HR&Leadership Recruitment,
HR Business Consulting,
Rec4Rec
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JAKIE SĄ NAJWIĘKSZE WYZWANIA W
R E K R U TA C J I R E K R U T E R Ó W ?

Wyzwania tutaj nie różnią się od rekrutacji
w innych branżach. Standardowo, kluczowe
jest dopasowanie oczekiwań klienta do
kompetencji i doświadczeń kandydata
oraz odwrotnie, dopasowanie oferty klienta
(potencjalnego pracodawcy) do oczekiwań
kandydata.
Pracodawca zwykle szuka konkretnych
doświadczeń (np. w rekrutacji dla konkretnej
branży, znajomości konkretnego rynku i
profili stanowiskowych), umiejętności (np.
znajomość języka, networkingu, prowadzenia
procesu sprzedaży) oraz osobowości
pasującej do kultury organizacyjnej firmy.
Dodatkowo, dysponuje określonym budżetem,
więc szuka kandydatów, którzy się w niego
wpisują swoimi oczekiwaniami finansowymi.
Z drugiej strony rekruter myśląc o zmianie
pracy, również szuka konkretów. Zazwyczaj
może sobie na to pozwolić, ponieważ ten
zawód stał się na przestrzeni ostatnich lat
bardzo doceniany. Zatem taki kandydat będzie
chciał wiedzieć czy organizacja spełnia jego
kryteria. Dotyczą one najczęściej tego, z jakim
klientem przyjdzie mu pracować, w jakim
modelu (np. czy z elementami sprzedaży
czy bez), jakich wyników będzie od niego
oczekiwać firma i jakie narzędzia dostanie
by je osiągać. Dużą rolę grają również
kwestie z obszaru work-life balance. Zatem
duże znaczenie ma czy pracodawca oferuje
możliwość pracy w home office i elastyczne
godziny pracy. Nie można zapomnieć o
wynagrodzeniu, które również musi spełnić
oczekiwania rekrutera.
Teraz cała sztuka polega na tym, aby obie
strony spotkały się w jednym punkcie. Żeby
kandydat miał to czego szuka pracodawca, a
pracodawca to, czego szuka kandydat.

‘hands on’ to bardzo
ważny czynnik sukcesu
w procesie rekrutacji
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NA CO JESZCZE ZWRACAJĄ UWAGĘ
REKRUTERZY ROZWAŻAJĄC ZMIANĘ
PRACY?

Bardzo ważnym aspektem dla rekruterów jest
możliwość rozwoju w nowym miejscu pracy.
Ten punkt bywa sporny, ponieważ pracodawca
oczekuje, że rekruter będzie po prostu
rekrutował. Wydawałoby się logiczne. Ale
rekruter jak każdy pracownik nie chce stać
w miejscu. Robiąc w kółko to samo popada
w rutynę i frustrację. Aby tego uniknąć
potrzebuje czuć, że się rozwija.
Ten rozwój można zapewniać w różnej formie.
Są kandydaci, dla których rozwojowa będzie
sama zmiana branży, z którą pracują. Dla
innych będzie to możliwość angażowania
się w projekty wychodzące poza rekrutację.
Tu dużą popularnością cieszą się działania
employerbrandingowe, ale nie tylko.
Powodzenie będą miały również szkolenia,
udział we wdrażaniu nowych HRowych
procesów w organizacji czy implementowanie
nowych narzędzi. Oczywiście rozwojowa
będzie również zmiana zakresu obowiązków.
Przykładowo wyjście z sourcingu bliżej
kandydata lub zbieranie doświadczeń w pracy
z klientem. Dużym motywatorem dla bardziej
doświadczonych rekruterów będzie możliwość
rozwoju w roli lidera. Będą też kandydaci,
którzy docelo wo chcą wyjść z rekrutacji i
dla nich największą wartością rozwojową
będzie możliwość wejścia w wewnętrzne
struktury HR firmy, która inwestuje w swoich
pracowników. Będzie to szansa, że po jakimś
czasie ze stanowiska rekrutera będą mogli
wejść w inny obszar miękkiego HRu i tam się
dalej rozwijać zawodowo.
Kandydaci rekruter patrzy też uważnie
na kulturę danej organizacji i zazwyczaj
‘prześwietlają’ potencjalnego pracodawcę.
Po pierwsze potrafią to robić, ponieważ
to ich zawodowa rzeczywistość. Po drugie
środowisko rekrutacyjne jest bardzo
hermetyczne i zazwyczaj zawsze znajdzie
się znajomy, który w danej firmie pracował
albo którego znajomy ‘tam’ pracował i chętnie
podzieli się opinią.
Dlatego w przypadku tej branży opinia o firmie
na rynku pracy jest niezwykle ważna.
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JAKIE KOMPETENCJE REKRUTERZY
POWINNI ROZWIJAĆ, ŻEBY BYĆ
SKUTECZNYMI REKRUTERAMI W
PRZYSZŁOŚCI?

Jedną z podstawowych kwestii wspierającą
skuteczność rekrutera są na pewno social
media. A szerzej, wszelkie narzędzia online
pomagające docierać do kandydatów to
obecnie cenna baza dla każdego dobrego
rekrutera. Zatem rekruter powinien się rozwijać
w sourcingu, networkingu i technologiach
wspierających rekrutację.
Celowo wspominam o sourcingu. W niektórych
organizacjach ta funkcja jest oddzielona od
rekrutacji. To oczywiście duże usprawnienie.
Ale rekruter powinien być gotowy wejść
aktywnie w sourcing kiedy tylko jest taka
potrzeba, a nie biernie czekać na wyniki pracy
sourcera. I tu pojawia się przy okazji pewna
postawa, którą rekruterzy zdecydowanie
powinni w sobie pielęgnować tzw. „ tzw.
‘hands on’. To bardzo ważny czynnik sukcesu
w procesie rekrutacji.
Networkingu natomiast nie należy mylić z
powiększaniem ilości kontaktów na linkedin.
Chodzi o rzeczywiste budowanie relacji.
Czy to w świecie wirtualnym czy realnym. O
wymianę informacji, opinii, udzielanie się w
grupach dyskusyjnych lub na eventach. Innymi
słowy poznawanie nowych ludzi, którzy nawet
jeśli nie teraz to w przyszłości mogą stać
się kandydatami rekrutera w prowadzonym
projekcie. Taka baza ‘żywych’ kontaktów to
prawdziwy skarb.
Drugą ważną kompetencją jest ‘market
intelligence’, czyli upraszczając znajomość
rynku. Zrozumienie dla kompetencji, które
można na nim znaleźć i potrzeb oraz wyzwań
stanowiska, na które poszukuje się kandydata.
Jest to wiedza o tym, gdzie i kogo szukać;
znajomość konkurencji i świadomość tego,
co wydarza się w innych organizacjach (np.
redukcje, wysoka rotacja), ale też umiejętność
doboru narzędzi dotarcia do konkretnej grupy
kandydatów.
Tę kompetencję najprościej osiąga się
dzięki dogłębnej znajomości konkretnej
branży. Dlatego nie warto się zbyt często
przebranżawiać (choć z drugiej strony dobry

i doświadczony rekruter będzie potrafił
szybko i sprawnie taką wiedzę o danej branży
uzupełnić. Ale to zawsze zabierze mu trochę
czasu, który w rekrutacji jest niezwykle cenny).
Trzeci ważny punkt to kompetencje
sprzedażowe, na które z kolei składa się
szereg innych umiejętności. Nie chodzi mi tu
wyłącznie o sprzedaż usług do klienta, choć
to oczywiście bardzo pożądana umiejętność
w środowisku agencji rekrutacyjnych.
Mam na myśli raczej pracę z kandydatem.
Chociaż moim zdaniem słowo „sprzedaż”,
tak popularne w naszej branży, nie jest tu
najszczęśliwszym określeniem. Chodzi o to, że
aby pozyskać dobrego kandydata i zbudować
jego zaangażowanie rekruter musi wiedzieć
jak przestawić ofertę. Mieć dogłębną wiedzę o
stanowisku i organizacji, mieć przygotowaną
ścieżkę argumentacji pokazującą jej mocne
strony i potrafić je zestawić z potrzebami
i oczekiwaniami kandydata, negocjować i
argumentować. Ale nie chodzi o zachowania
z pogranicza akwizycji, tylko o rzetelną
informację. Przykładowo, jeśli kandydat chce
się rozwijać, to rekruter powinien wiedzieć czy
jego oferta daje taką możliwość? A jeśli tak
to w jaki sposób? Czy firma umożliwia rozwój
pionowy, czy poziomy, czy szkoli swoich
pracowników, czy elementem jej kultury jest
tzw. learning organization? O tym wszystkim
rekruter powinien opowiedzieć kandydatowi.
Aby być skutecznym w tym obszarze,
rekruter powinien umiejętnie argumentować,
analizować, łączyć fakty, ale też zadawać
właściwe pytania swojemu klientowi (czy to
wewnętrznemu czy zewnętrznemu), gdyż to
on będzie źródłem tych wszystkich informacji.
Jeżeli już jesteśmy przy kliencie, to z całą
pewnością należy powiedzieć o tym, że
rekruter powinien rozwijać te umiejętności,
które pozwolą mu wyjść z roli specjalistyodtwórcy i zająć pozycję partnera Tutaj
ponownie przyda się wiedza o branży,
stanowiskach i rynku kandydata. Jeśli będzie
rzetelna, będzie wspierać wiarygodność
rekrutera. Dalej, zaliczymy do tego
umiejętność komunikowania się z biznesem i
nastawienie na oszczędność czasu. Rekruterpartner powinien też sprawnie wejść w rolę
konsultanta. Nie tylko szukać kandydatów,
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ale dzielić się z biznesem feedbackiem
z rynku, otwarcie mówić o wyzwaniach, i
jednocześnie wspólnie szukać rozwiązań
(uwzględniając możliwości, bez ograniczenia
danej organizacji).
Z nieco innych obszarów, które warto w sobie
pielęgnować wskazałabym na wytrwałość.
Statystyki międzynarodowe (podaję je z
SocialTalent) wskazują, że przeciętny rekruter,
aby wypełnić jeden wakat dociera średnio
do 225 kandydatów, Top Recruiter średnio
do 91 kandydatów. W Polsce te wartości
wyglądają prawdopodobnie nieco inaczej,
ale praktyka pokazuje, że na tzw. longliście
faktycznie powinno się znaleźć przynajmniej
kilkadziesiąt osób o danym profilu. Podczas
gdy rekruterzy (nie wszyscy oczywiście)
niestety dość łatwo się zniechęcają i w moim
odczuciu zbyt szybko rezygnują z dalszych
poszukiwań.

W JAKICH SPECJALIZACJACH
R E K R U TA C J I B R A K U J E N A J W I Ę C E J
K A N D Y D AT Ó W I C Z Y M T O J E S T
SPOWODOWANE?

Rekruterów cały czas brakuje w branży IT. Co
nie znaczy, że ich nie ma, tylko że potrzeby
branży są naprawdę ogromne. Zatem jest to
świetny kierunek do rozwoju i przy założeniu,
że wszystkie inne kompetencje są na miejscu,
gwarant braku problemów ze znalezieniem
zatrudnienia.
Pracodawcom nie jest łatwo pozyskać tych
specjalistów, gdyż to bardzo pożądana
grupa zawodowa, co siłą rzeczy stawia ją w
korzystnej sytuacji. Zatem rekruter IT będzie
mieć zazwyczaj swoje oczekiwania i może
sobie pozwolić na to, aby przy nich trwać. Te
oczekiwania będą się koncentrowały wokół
takich kwestii jak wynagrodzenie, rozwój,
balans praca-dom, charakterystyka klienta
(np. korporacja vs. start-up), narzędzia
do pracy z kandydatem (techniczne,
oferta organizacji i to czy przyciąga ona
kandydatów).
Działa tu też druga siła, która generuje taką
sytuację. Jest nią sama branża, a konkretnie
sposób pracy ze specjalistami IT i poziom
dostosowania ofert organizacji do ich
oczekiwań.
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Rekruterzy IT na co dzień obserwują
(aktywnie) wynagrodzenia w branży,
elastyczność w obszarze work-life balance,
trud jaki trzeba włożyć w przekonanie
dobrego kandydata do zmiany pracy. Siłą
rzeczy rodzi się więc pytanie, dlaczego i
oni, IT rekruterzy (skoro też są ‘towarem
deficytowym’) również nie mogli by
powalczyć o swoje wynagrodzenia, rozwój,
elastyczność?
Niestety nie wszystkie organizacje są na
to gotowe, a ta tendencja rośnie. Ci mniej
‘otwarci’ pracodawcy będą mieli wyzwanie z
pozyskaniem takiego pracownika. Mówiąc
wprost może on znaleźć pracę tam, gdzie te
oczekiwania zostaną spełnione.
Kolejny obszar, który chciałabym tu wskazać
dotyczy stricte agencji rekrutacyjnych.
Zdecydowanie brakuje na rynku rekruterów,
którzy chcą łączyć rekrutację ze sprzedażą.
Sprzedażą rozumianą jako pozyskiwanie
klienta, obecność na spotkaniach handlowych
czy negocjowanie warunków współpracy. Ten
obszar zadań nie cieszy się popularnością
a często taki właśnie model preferują
agencje. Powodów tego braku popularności
jest wiele, ale najczęściej prowadzą one
do jednego wspólnego mianownika, czyli
dużego poczucia dyskomfortu. Konsultanci
najczęściej po prostu nie czują się dobrze w
tym obszarze.
Osobiście doradzałabym wychodzenie ze
swojej strefy komfortu i rozwijanie się w
sprzedaży.
Wbrew stereotypowym opiniom to
całkiem przyjemny kawałek pracy, a do
tego świetna okazja do wzmacniania
swojej marki osobistej i poszerzania sieci
zawodowych znajomości. Biznes nie gryzie
i naprawdę szuka partnera do współpracy
(w przeciwnym razie nie traciłby swojego
czasu na spotkania i rozmowy z agencjami).
Można dać się pozytywnie zaskoczyć, a
dzięki temu zwiększyć swoją ‘atrakcyjność’
na rekrutacyjnym rynku pracy, ponieważ
konsultantów pracujących w modelu 360 °
jest mniej niż tych, którzy tego nie robią.
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rekruter
powinien się
rozwijać w
sourcingu,
networkingu
i technologiach
wspierających
rekrutację.
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Osobowość i kompetencje
czyli testy psychologiczne
w rekrutacji

Na czym polegają i jaka jest
idea testów psychologicznych
wykorzystywanych w procesie
rekrutacji?
Testy to jedna z metod selekcji kandydatów do
pracy, dzięki której możemy zbadać wybrane cechy
osoby ubiegającej się o pracę, takie jak: odporność
na stres, umiejętność analitycznego myślenia,
umiejętność pracy w grupie, itp.
Testy polegają na uzupełnieniu kwestionariusza
zawierającego serię pytań badających daną
kompetencję.. Zazwyczaj w pytaniu zawarty
jest opis danego zdarzenia, a w odpowiedziach
kilka możliwych reakcji w przypadku wyżej
podanej sytuacji. Kandydat spośród możliwych
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odpowiedzi wybiera tę, która jest najbliższa jego
odczuciom/ postawom/ zachowaniom. Bardzo
często w przypadku wypełniania takiego testu
Kandydat ma ograniczony czas na odpowiedzi, a
związane to jest z „wymuszeniem” jak największej
spontaniczności. Dzięki temu osoba badana
wybiera odpowiedź najbardziej bliską prawdzie.
W przypadku testów psychologicznych ważne
jest, żeby pamiętać iż w teście nie ma złych ani
dobrych odpowiedzi- powinny być one zgodne z
tym, jak rozumiemy zadane pytanie. Ideą takiego
testu jest przede wszystkim wstępna selekcja
kandydatów na dane stanowisko. Dzięki nim
jesteśmy w stanie sprawdzić, czy dany kandydat
posiada cechy/ umiejętności/ kompetencje,
na których nam zależy, a dodatkowo są one
świetnym źródłem informacji dla samego
kandydata.
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Jak przygotować kandydata na
taki test?
Myślę, że współcześni kandydaci są już
przyzwyczajeni do wypełniania testów
podczas rekrutacji. Pamiętajmy też,
że testy nie powinny w żaden sposób
naruszać strefy komfortu kandydata, a
wiedza zdobyta dzięki nim nie może być
wykorzystywana przeciwko przyszłemu
pracownikowi tylko na jego korzyść. Bardzo
ważna jest wcześniejsza komunikacja z
przyszłym pracownikiem- wytłumaczenie
na czym polega taki test, czemu służy,
a po wykonaniu udzielenie feedbacku z
uzyskanych wyników.

Jakie informacje na podstawie
testów psychologicznych są w
stanie wydobyć rekruterzy?
Zacznijmy od tego, że możemy poznać
typ osobowości kandydata (introwertyk,
ekstrawertyk, ambiwertyk) jak również
(wybierając odpowiedni test) konkretne
kompetencje, jakie posiada dana osoba,
tj.: zdolności sprzedażowe, kreatywność,
umiejętności negocjacyjne, umiejętności
przywódcze itp. Moim zdaniem wiedza
zawarta w wynikach takiego testu jest o tyle
istotna, ponieważ już od rozpoczęcia pracy
przez pracownika w naszej organizacji
wiemy, gdzie są jego mocne i słabe strony,

w jakim kierunku go rozwijać , czy sprawdzi
się na danym stanowisku, etc. Uważam, że
wykonanie takich testów oszczędza HRom
dużo czasu.

Czy poprzez takie testy można
błędnie ocenić kandydata?
Pamiętajmy, że test to narzędzie, które może
nam wskazać wybór kandydata, ale nie zrobi
tego całkowicie za nas. Ważnym parametrem,
na który warto zwrócić uwagę przy wyborze
testu jest jego rzetelność i trafność.
Rzetelność to dokładność pomiaru, a trafność
oznacza, że test mierzy właśnie to, co miał
zgodnie z intencjami twórców mierzyć. Jeżeli
planujemy zakupić testy- zawsze pytajmy o te
dwa pomiary.
Ponadto, badania przeprowadzone przez
amerykańskich psychologów selekcji,
którzy udoskonalili techniki metaanalizy i
uogólniania trafności pozwalają stwierdzić,
że trafność prognostyczna poszczególnych
metod selekcji jest szacowana na skali
korelacji obejmującej wartości od 0przewidywanie trafne tylko przypadkowo, do
1,0- przewidywanie w pełni trafne. Zazwyczaj
współczynnik wynoszący więcej niż 0,5
uważa się za bardzo dobry, w skali 0,4-0,49 za
dobry, 0,30-0,39 za dostateczny, a poniżej 0,3
za słaby1.

METODA

WSPÓŁCZYNNIK

Assessment Center (wykorzystywane przy awansowaniu)

0,63

Testy próbek pracy

0,55

Testy zdolności (np. analitycznych)

0,53

Testy psychologiczne

0,42
Według powyższej skali testy wypadły dobrze w podanym przedziale współczynnika trafności.

Podsumowując- testy to ciekawa alternatywa przy selekcji kandydatów oraz w badaniu
kompetencji obecnych pracowników- w krótkim czasie są w stanie dostarczyć nam
przydatnych informacji na temat danej osoby i rozwijać jej kompetencje w naszej organizacji.
Należy jednak pamiętać, że to narzędzie, które ma ułatwić nam decyzję, ale nie podejmie jej
za nas.
Źródło: „Zarządzanie zasobami ludzkimi” H. Król, A. Ludwiczyński, „Metody organizacji i zarządzania.
Teoria i praktyka (praca zbiorowa).” S. Duchniewicz

1
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TechCrunch Disrupt
San Fransisco
36 / www.magazynrekruter.pl
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TechCrunch Disrupt to konferencja,
która odbyła się w dniach 5 – 7
września w San Fransisco
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Na początek powiedz nam co Cię łączy z
branżą rekrutacyjną?
Chociaż na co dzień zajmuję się marketingiem
i prowadzeniem działań digitalowych, to branża
rekrutacyjna jest mi bliska. W ostatnim roku ściśle
współpracowałem z działami rekrutacji oraz recruitment
marketingu, przy realizacji dużego projektu. Szybko
poznałem na własnej skórze największe problemy
HRowców, ale też znalazłem kilka sposobów na
usprawnienie niektórych procesów.

Byłeś uczestnikiem konferencji TechCrunch
Disrupt w San Fransisco. Jakie trendy
HRowe tam zaobserwowałeś? Czyja postać/
jaka firma zwróciła twoją uwagę?
TechCrunch Disrupt to wydarzenie, w którym każdy
z branży powinien wziąć choć raz udział. Inspiracje
czekają na każdym kroku, ale mnie wyjątkowo ciekawią
startupy, więc to im się szczególnie blisko przyglądałem.
W tym roku dużo mówiło się o:

›

aplikacjach opartych o sztuczną inteligencję,

›

mentoringu i szkoleniach technologiczne dla kobiet,

›

szkoleniach i rekrutacji w branży technologicznej.

Moje osobiste TOP 4 zaprezentowanych rozwiązań:

AWIP – projekt koncentrujący się na mentoringu i
szkoleniach technologicznych dla kobiet.

CardinalHire – platforma przeznaczona do

rekrutacji top 2% talentów technologicznych.

deVMission

– firma, która próbuje zaangażować
często pomijaną w procesach rekrutacyjnych grupę
(16-24 lata) i dać jej możliwość rozpoczęcia kariery w
technologii.

Wandlee – polski startup, który prezentował jeden

ze swoich nowych produktów – chatbota rekrutacyjnego.
Produkt wykorzystuje sztuczną inteligencję do
profilowania ofert pracy i ułatwienia kandydatom
pierwszego etapu rekrutacji.
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Jak odniósłbyś wątki
rekrutacyjne poruszane na
konferencji z rynkiem polskim?
Dziś digitalizacja przedsiębiorstw oraz
nieustanne wprowadzanie innowacji
pozawalają zdobyć i utrzymać przewagę
konkurencyjną firmom bez względu
na to czy działają na polskim, czy na
amerykańskim rynku. To globalny trend, ale
w Stanach Zjednoczonych pewne procesy
zaczęły się po prostu wcześniej.
Jednak polskiemu rynkowi nie można
odmówić innowacyjności czy chociaż
nadążania za tymi trendami. Wystarczy
spojrzeć na takie inicjatywy jak Geek Girls
Carrots czy startup Coders Lab, które
prezentują najwyższy światowy poziom.
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Co najbardziej zaskoczyło Cię
podczas wydarzenia?
Na pewno skala i doskonała organizacja
tak dużego wydarzenia. Świetnie było też
wziąć udział w dyskusjach czy prelekcjach
ekspertów, o których wcześniej tylko czytało
się w artykułach branżowych.
Jednak to, co zaskoczyło mnie najbardziej
to mocno zróżnicowana tematyka. Bardzo
dużo miejsca poświęcono takim kwestiom,
jak przemysł kosmiczny czy komputery
kwantowe. Można śmiało powiedzieć, że w
Dolinie Krzemowej wraz z działaniami SpaceX
i IBM rozpoczął się wyścig o to, kto zajmie
pozycję lidera w tej części gospodarki.
Dużo uwagi poświęcano również tematom,
które są bliskie i znane w Polsce, jak
autonomiczne auta, rosnące znaczenie
cyberbezpieczeństwa, czy wykorzystanie
blockchain i kryptowalut.

Mikołaj Zegarski
Mikołaj Zegarski jest Specjalistą
ds. Digital Marketingu, z kilkuletnim
doświadczeniem w realizacji kampanii
marketingowych, zarządzaniu
projektami digitalowymi i budowaniu
startupów technologicznych. Pasjonat
nowych technologii, a w szczególności
blockchain, druku 3D oraz chatbotów
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