GRUDZIEŃ (108) 2018 | WWW.MAGAZYNREKRUTER.PL | ISSN 2083-5302

Zarządzanie

wielokulturowym
zespołem
Zmiana human resources na

robots resources?
Rekrutacja, inaczej

obustronne dopasowanie
Employer Branding 2.0 nowoczesna komunikacja
z rynkiem pracy

Rynek pracy 2018
i prognozy 2019

SŁOWO WSTĘPNE

WEB DEVELOPMENT

PHOTOGRAPHY

CINEMATOGRAPHY
Szanowni Państwo,
Nie ukrywam, że grudzień jest moim ulubionym miesiącem,
dlatego z radością otwieram niniejsze wydanie Rekrutera. Mam
nadzieję, że każdy z nas miał okazję obchodzić Wigilię zarówno
w gronie najbliższych jak i tym pracowniczym, gdyż jak to mówią,
miejsce pracy jest naszym drugim domem.

ANIMATION

LOGO DESIGN

Oprócz świątecznych imprez, firmy przygotowywały się na
kolejny rok.
Mowa tu o ustalaniu i zamykaniu budżetów
czy opracowywaniu strategii biznesowej, co wiąże się z
analizowaniem globalnych trendów i prognoz. A jak można
podsumować rok 2018? Czy plany opracowane na początku 2018
roku zostały zrealizowane? Kogo my, jako rekruterzy szukaliśmy?
O to wszystko zapytaliśmy Rafała Nachymę, dyrektora
zarządzającego w pracuj.pl.

BRANDING

GRAPHIC DESIGN

W tym roku miałam okazję organizować kilka wydarzeń
związanych z HRem i rekrutacją (chociaż nie tylko) i dzięki tym
doświadczeniom wiem, jak wiele pracy to wymaga i coraz bardziej
rozumiem, dlaczego rynek potrzebuje takich inicjatyw. Z racji
tego, planujemy już nasze kalendarze, które stopniowo wypełnią
wydarzenia branżowe w 2019. Rozpoczynamy konferencją HR
DATA Forum, które odbędzie się 17 stycznia oraz antykonferencją
Roc Day, na którą zapraszamy już 26 stycznia w Warszawie.
Naturalnie, to nie koniec wrażeń, a o kolejnych wydarzeniach
będziemy informować Państwa na bieżąco.

MAGAZINE DESIGN

Rok 2018 upłynął nam w dużej mierze w tematyce sztucznej
inteligencji i automatyzacji procesów w HR.
Artykułów i
dyskusji było wiele, ale moim zdaniem brakowało w nich
konkretnych przykładów wykorzystywania AI i jej efektywności.
Aż do momentu, w którym natknęłam się na temat Agencji
Pracy Robotów, którą pod koniec tego roku wprowadziła u siebie
agencja Antal. O szczegółach przeczytacie w naszym wywiadzie.
To nie koniec tematów, którymi chcemy Państwu umilić ten
świąteczno-noworoczny czas, ale po więcej odsyłam do lektury
magazynu – po raz ostatni w takiej odsłonie.

creative agency

Na ten nadchodzący Nowy Rok życzymy Państwu przede
wszystkim otwartych umysłów, spokoju ducha, optymizmu i
motywacji, bez których trudno efektywnie działać!
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pracodawców i kandydatów na tym portalu ogłoszeniowym. Ponadto, zapytaliśmy o to, co nas może czekać
na rynku pracy w Nowym Roku. Jedno jest pewne – wciąż będzie brakować rąk do pracy.
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z rynkiem pracy i narzędzia ją wspierające
Traktowanie kandydata w sposób wyjątkowy, często taki, w jaki sami chcielibyśmy być traktowani, przynosi
zaskakujące pozytywne efekty w długim okresie w obszarze budowania wizerunku.

Zarządzanie wielokulturowym zespołem / 12

Polski startup - Indahash, który zrzesza małych, średnich oraz dużych influencerów na Instagramie,
łącząc ich z reklamodawcami w bardzo szybkim czasie stał się globalny. Na temat działalności firmy oraz
zarządzania tak zróżnicowanego środowiska rozmawialiśmy z Barbarą Sołtysińską, CEO w Indahash.

CEE Rekruter

Zmiana human resources na robots resources? / 18
Od niedawana agencja rekrutacyjna Antal w swoich szeregach ma nietypowego pracownika – robota
Bonifacego. Nowy pracownik może np. wystawiać i księgować faktury, wprowadzać zlecenia do systemu
czy zamykać rachunki bankowe.

Rekrutacja, inaczej obustronne dopasowanie / 24

Rekrutacja, to nie walka, ale proces odnalezienia konsensusu. Z tego względu, tak istotne jest uważne
wysłuchanie kandydata. Dobrze, jeżeli rekruter potrafi słuchać i mówić językiem dopasowanym
do kandydata.

Wydarzenia branżowe

ROC day / 28
Recruitment Open Community days to nowy cykl spotkań dla branży HR, zainspirowany wydarzeniami
w formule antykonferencji organizowanymi za granicą i przystosowany do realiów polskiego rynku
rekrutacyjnego. Zapraszamy na kolejne wydarzenie z cyklu, które tym razem odbędzie się w Warszawie,
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O TYM SIĘ MÓWI

Rynek pracy 2018
i prognozy 2019
Rok 2018 dobiega końca, a my wraz
z pracuj.pl postanowiliśmy zanalizować
go pod względem aktywności pracodawców
i kandydatów na tym portalu ogłoszeniowym.
Ponadto, zapytaliśmy o to, co nas może
czekać na rynku pracy w Nowym Roku.
Jedno jest pewne –
wciąż będzie brakować
rąk do pracy.
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Jak oceniają Państwo
rok 2018 pod względem
publikowanych ofert
o pracę i aktywności
kandydatów?
W pierwszych trzech
kwartałach 2018 roku na
Pracuj.pl zamieszczonych
zostało ponad 438 tysiące
ogłoszeń o pracę. To o
ponad 7% więcej, niż w tym
samym okresie w ubiegłym
roku. Podobne tendencje
obserwujemy w IV kwartale.
Wspominane liczby pokazują,
że aktywność pracodawców
na rynku nadal rośnie, mimo
i tak już dużej aktywności w
ostatnich kilku latach. Niska
stopa bezrobocia (według
MPiPS wynosząca 5,8% w
listopadzie 2018) na pewno
oznacza dla pracodawców
także kurczącą się grupę
potencjalnych kandydatów.
Jak widać, jednak nie
spowolniło to, , aktywności
firm w poszukiwaniu nowych
pracowników.
Najczęściej poszukiwanymi
kandydatami w 2018
roku byli specjaliści
ds. handlu i sprzedaży.
Zaobserwowaliśmy również
wzrost znaczenia specjalizacji
technicznych oraz liczby
ofert dla pracowników
fizycznych. Znacznie wzrosło
zainteresowanie na Pracuj.pl
budowlańcami i pracownikami
produkcji. Tę tendencję
odnotowujemy konsekwentnie
od początku 2018 roku.
Szczególnie aktywną grupą
kandydatów pozostają
specjaliści. Jak wykazały
nasze ostatnie badania,
aż 63% z nich pozostaje

otwartych na nowe wyzwania
zawodowe. Wyjątkowo widać
to w najbardziej rozwijających
się branżach, gdzie rotacja
na stanowiskach cenionych
specjalistów ds. IT, finansów
czy sprzedaży potrafi sięgać
kilkunastu procent rocznie.
Badania potwierdzają
trendy w rozwoju kadr, które
obserwujemy od co najmniej
kilku lat.

Jakie są prognozy na
2019 rok dla rynku
pracy w Polsce?
Z dużym
prawdopodobieństwem
przyszły rok będzie wciąż
należał do specjalistów ds. IT,
sprzedawców, specjalistów
od obsługi klienta, a także
finansistów i księgowych.
Nie bez znaczenia będzie
też, stale umacniająca się,
grupa wykwalifikowanych
pracowników fizycznych.
Warto podkreślić świadomość
procesów zachodzących na
rynku pracy, jaką wykazują się
fachowcy. Jak wskazywały
różne nasze tegoroczne
badania, w wielu grupach
większość pracowników
ma przekonanie, że szybko
znaleźliby nową pracę. Duża
rotacja, zapotrzebowanie
na pracowników, rosnąca
konkurencja o kandydatów
– to zjawiska, na które już
dziś muszą odpowiadać
pracodawcy i rekruterzy.

Czy nadal będziemy
mieć do czynienia z
rynkiem pracownika?
Rynek pracownika
obserwujemy w kontekście
określonych branż, które

w danym czasie rozwijają
się bardzo dynamicznie,
a w związku z tym rośnie
ich zapotrzebowanie na
kandydatów. . W Polsce
od dłuższego czasu jest
to sektor IT. To bardzo
powszechne na rynku
twierdzenie, ale skala
zapotrzebowania na
informatyków nadal robi
wrażenie. Według danych
komisji Europejskiej,
specjaliści ICT stanowią
w Polsce 2,8% wszystkich
pracowników. Dla
porównania, w III kwartale
2018 roku kierowanych było
do nich aż 14% ogłoszeń o
pracę na Pracuj.pl.
Na temat rynku pracownika
możemy mówić także
w handlu i sprzedaży.
Obserwujemy też wzrost
popytu na techników oraz
pracowników fizycznych. Nie
zapominajmy, że wzrostowe
tendencje na rynku pracy
są silnie związane z
deklaracjami przedsiębiorców,
którzy pozytywnie oceniają
bieżącą sytuację biznesową
i zamierzają zwiększać ilość
miejsc pracy. Chcieć, a móc
to jednak dwie różne rzeczy
– głównym ryzykiem jest
oczywiście niedobór rąk do
pracy. Choć badania Pracuj.pl
pokazują, że specjaliści wciąż
głównie zwracają uwagę
na wysokość pensji, coraz
ważniejsza dla nich jest dziś
kultura korporacyjna firmy,
relacje między pracownikami i
programy rozwoju karier.

Jakie zmiany planuje
pracuj.pl w 2019 roku?
Kluczowy będzie dla
nas dynamiczny rozwój
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CYFROWA
TRANSFORMACJA
W NOWOCZESNYCH
DZIAŁACH HR

17 stycznia 2019

WARSZ AWA
Wykorzystaj cyfroWą transformację W sWoim dziale Hr!
Weź udział W Hr data forum 2019!

14

PONAD

20

praktyków
z doświadczeniem we
wsparciu HR przez
rozwiązania IT

8

WYKŁADÓW

DYSKUSJI

w sesji plenarnej
i sesjach
równoległych!

przy okrągłych
stołach
do wyboru!

data science as the support for Hr?
Tim Ackermann
Global Head of Talent Acquisition and Experience,
Lidl

nowoczesne technologie a performance
management – jak wspomagać
pracowników z wykorzystaniem
innowacyjnych narzędzi
Joanna Rucińska-Paulik
HR Business Partner, OSRAM

Potencjał hurtowni danych Hr
- narzędzia wsparcia pozyskiwania
i porządkowania danych
Jacek Jedut

Dyrektor Strategii i Obsługi HR, Członek Zarządu ds.
Zasobów Ludzkich, Strategia i Obsługa HR,
Orange

analityka predyktywna w Hr – pieśń
przyszłości, czy niezbędne narzędzie
już teraz?
Łukasz Mytnik

cyfrowa transformacja w biznesie
i w działach Hr
Andrzej Borczyk
Dyrektor Personalny, Członek Zarządu,
Grupa Żywiec, HR Influencers

W jaki sposób mierzyć efektywność
szkoleń?
Agata Shen
Dyrektor HR, Avon Polska, HR Influencers
(High Potentials)

How to build your strategic talent
insights model from the ground up
Michel Stokvis
Managing Director Global Talent Innovation Center,
Randstad Sourceright

Świadomość architektury
systemów it – dlaczego szef Hr
powinien to wiedzieć?
Agnieszka Wierszyłło
Dyrektor ds. Personalnych, HOCHTIEF Polska

Krzysztof Wykręt

Kierownik Działu IT, HOCHTIEF Polska

praktyk analizy predyktywnej i zarządzania ryzykiem
biznesowo-personalnym

Zoba cz więcej na: www.hrdataforum.pl
ORGANIZATOR
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portalu uwzględniający
zmieniające się potrzeby
zarówno pracodawców, jak
i kandydatów. Poszukujący
pracy mogą spodziewać
się kolejnych usprawnień
w ramach naszej aplikacji
mobilnej - będącej w ścisłej
czołówce najchętniej
pobieranych aplikacji na
urządzenia z systemem
Android i iOS. Sięgając po
nowoczesne rozwiązania
technologiczne kandydaci
będą korzystać z bardziej
spersonalizowanych
narzędzi. W 2019 roku
aktywizujemy się także
poza siecią – z myślą o
studentach i absolwentach
pojawimy się z cyklem
festiwali pracy Jobicon w
wybranych największych
miastach w Polsce.

Rafał Nachyna

Dyrektor Zarządzający Pracuj.pl
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CEE HR

EMPLOYER BRANDING 2.0 - NOWOCZESNA
KOMUNIKACJA Z RYNKIEM PRACY I NARZĘDZIA
JĄ WSPIERAJĄCE
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Traktowanie kandydata w sposób wyjątkowy,
często taki, w jaki sami chcielibyśmy być
traktowani, przynosi zaskakujące pozytywne
efekty w długim okresie w obszarze
budowania wizerunku.
Wyzwania stojące obecnie przed
przedsiębiorstwami w Polsce (Eurostat, st.
bezrobocia 3,5%, 8.2018) i większej części
Unii Europejskiej (Eurostat, st. bezrobocia
6,8%, 8.2018) motywują do zmiany podejścia
i metod w jaki komunikują się z rynkiem
pracy. Zmieniają się oczekiwania kandydatów,
zmienia się demografia, drastycznej ewolucji
podlega też otoczenie technologiczne.
Kultura organizacyjna przedsiębiorstw często
nie nadąża za zmianami, a pracownicy
mogą mieć problemy z dostosowaniem
się i zaakceptowaniem zmian, które niesie
między innymi transformacja cyfrowa oraz
szybkość zmian rynkowych. Niezmiennie
jednak do zrealizowania celów biznesowych
oraz budowania przewagi konkurencyjnej
potrzebni są utalentowani i zmotywowani
ludzie, niezależnie czy mówimy o pracy
biurowej, produkcji czy usługach. I to
właśnie perspektywa człowieka-kandydatapracownika, powinna być tym, co różnicuje
Employer Branding (EB) 1.0 od 2.0.
Jednocześnie warto wspomnieć, że cechą
charakterystyczną przedsiębiorstw gotowych

na nową rewolucje przemysłową, jest
równowaga w inwestowaniu w kapitał ludzki
oraz technologię.
Employer branding jako dyscyplina zmienił
się drastycznie z dziedziny relatywnie
peryferyjnej, ściśle związanej z HR i rekrutacją
do centralnych działań, integrujących
wiele dyscyplin, z czego najważniejsze to
komunikacja, marketing, HR, IT i zarządzanie.
Jednocześnie warto dodać, że Employer
Branding powinien być realizowany zarówno
na zewnątrz jak i wewnątrz przedsiębiorstwa,
tak aby budować symetrię postrzegania
marki pracodawcy. Pomocnym konceptem
może być doświadczenie kandydata, które
jest pochodną marketingowego budowania
doświadczenia klienta. Traktowanie
kandydata w sposób wyjątkowy, często
taki jak sami chcielibyśmy być traktowani,
przynosi zaskakujące pozytywne efekty
w długim okresie w obszarze budowania
wizerunku. Nie wspominając już o fakcie,
że kandydaci mogą stać się klientami,
a klienci pracownikami.

kandydaci mogą stać
się klientami, a klienci
pracownikami.
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Aby lepiej zdefiniować kluczowe elementy Employer Brandingu
2.0 warto posłużyć się nowym terminem – platforma employer
brandingowa. Platforma jest czymś, co integruje różne komponenty,
tworzy połączenia między nimi, jednocześnie zachowując spójność,
elastyczność i skuteczność biznesową.
Jej komponenty w szczegółach będą się różnić od branży do branży,
jednak można wydzielić sześć kluczowych komponentów takiej
platformy:

EVP,

czyli oferta pracodawcy, która reprezentuje DNA przedsiębiorstwa i
różnicuje ją od innych pracodawców na rynku,

Analityka i prognozowanie,

czyli narzędzia, które pozwalają na diagnozę potrzeb organizacji w
zakresie zasobów ludzkich, nie tylko w wymiarze ilościowym, ale
również jakościowym, np. związanym z tworzeniem nowych zawodów,
czy potrzebami kompetencyjnymi,

Media,

a więc narzędzia oraz kanały, dzięki, którym przedsiębiorstwa są w
stanie skutecznie zakomunikować swoją unikalną ofertę na rynku pracy
do właściwej grupy docelowej,

Mierniki,

pozwalają zarówno na wewnętrzny jak i zewnętrzny benchmark/
odniesienie do osiąganych rezultatów związanych z zarządzaniem
zasobami ludzkimi, np. poziom retencji czy ilość kandydatów
na jedno stanowisko,

Umiejętności i kompetencje rekruterów,

są
szczególnie ważnym komponentem w kontekście zmian na rynku pracy.
Dla rekruterów pracujących wewnątrz przedsiębiorstwa wymaganie jest
przejście z tradycyjnego trybu pasywnego (oczekiwania na spływ CV)
w tryb aktywny (wychodzenia z ofertą do konkretnych kandydatów),
charakterystyczny dla agencji rekrutacyjnych. Jednocześnie ważnym
elementem jest zrozumienie funkcjonowania obecnego systemu
obiegu informacji w dobie hipertransparentności
i mediów społecznościowych,

Technologie wspierające zarządzanie
zasobami ludzkimi,

w tym pozyskanie kandydatów do pracy. Do technologii wspierających
należy zaliczyć między innymi systemy ATS, służące do gromadzenia
i zarządzania aplikacjami, strony kariera czy systemy onboardingowe
wspierające integracje pracowników w organizacji.
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Powyższe komponenty muszą ze sobą
współistnieć, a ich występowanie lub brak
pozwala określić dojrzałość organizacji pod
względem zarządzania zasobami ludzkimi
oraz employer brandingu. Wymienione
powyżej komponenty powinny występować
w pewnej konkretnej sekwencji i brak lub
dysfunkcja wybranych z nich może być barierą
w osiągnięciu zamierzonego rezultatu. Dla
przykładu, jeśli opracujemy wyróżniające się
EVP, przygotujemy bardzo dobrą kampanie
komunikacyjną z doskonale dobranymi
kanałami a nasza strona internetowa
kariera będzie niefunkcjonalna z bardzo
wymagającym (skomplikowanym) dla
kandydata systemem ATS, nasza finalna
efektywność będzie zdecydowania mniejsza.
Kampania Employer Brandingowa „Dołącz
do najlepszego zespołu” przygotowana przez
Leroy Merlin w 2018 jest przykładem działania,
łączącego wiele zespołów reprezentujących
różne kompetencje i projektowanego z
uwzględnieniem powyższych założeń modelu
platformy employer brandingowej. Ważne jest
przy projektowaniu platformy, aby była ona
skuteczna w dłuższej perspektywie czasu
i jednocześnie umożliwiała aktualizację
lub modyfikację poszczególnych jej
komponentów. Jest to związane z pewną
nieprzewidywalnością rynku i w takich
warunkach dobrze sprawdzają się metody
prób oraz eksperymentów na mniejszą
skale przed realizacją działań o charakterze
ogólnokrajowym. Jednocześnie modyfikacje
powinny być skorelowane z poziomem
realizacji przyjętych mierników – jeśli istnieją
deficyty, mierniki powinny być tak dobrane, aby

umożliwiały ich identyfikację i celną realizację
planu naprawczego.
To, co sprawdza się w przypadku skutecznych
działań komunikacyjnych z rynkiem pracy to
systematyczność i konsekwencja. Rozmowy
z ekspertami EB jasno wskazują, że jeśli
przyjęliśmy daną strategię, z uwzględnieniem
drobnych modyfikacji, dla jej efektywności,
warto ją kontynuować przynajmniej przez
24 miesiące. Efekt nowości, znany z
marketingu, jest zawsze kuszący, jednak należy
pamiętać, że w przypadku EB działamy na
rynku długoterminowego budowania relacji,
wizerunku i reputacji a nie krótkoterminowej
sprzedaży.
Na występujące obecnie wyzwania na rynku
pracy oraz zmienne otoczenie należy patrzyć
jako na wyjątkową okazje do zdobycia
doświadczenia (np. w obszarze analityki HR)
oraz wypracowania mechanizmów współpracy,
które w stabilniejszych warunkach rynkowych
nie są takie oczywiste, jak np. współpraca
marketingu i działu zasobów ludzkich. To
wartość dla przedsiębiorstw, która również
w przyszłości będzie mogła przynieść
korzyści biznesowe. Employer Branding 2.0
to nowy sposób zarządzania komunikacją,
mierzenia efektów i prowadzenia procesów
rekrutacyjnych, ale również to nowy model
współpracy wewnątrz przedsiębiorstwa z
pominięciem tradycyjnych silosów.

dr Maksymilian Pawłowski
Menedżer komunikacji korporacyjnej
Leroy Merlin Polska
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Zarządzanie
WIELOKULTUROWYM
ZESPOŁEM

Polski startup - Indahash, który zrzesza małych, średnich oraz dużych
influencerów na Instagramie, łącząc ich z reklamodawcami w bardzo
szybkim czasie stał się globalny. Na temat działalności firmy oraz
zarządzania tak zróżnicowanego środowiska rozmawialiśmy
z Barbarą Sołtysińską, CEO w Indahash.
12 / www.magazynrekruter.pl
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Barbara Sołtysińska
CEO w Indahash
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Jak zaczęła się Pani przygoda z
marketingiem?
Moja przygoda z marketingiem zaczęła się
na studiach, ponieważ już wtedy wiedziałam,
że chcę pracować w branży komunikacyjnej.
Z tego względu zdecydowałam się na studia
dziennikarskie na UW, gdzie znajdowała
się specjalizacja marketing medialny i PR,

14 / www.magazynrekruter.pl

a od pierwszego roku studiów pracowałam
już w branży. Moim zdaniem branża na tyle
dynamicznie się zmienia, że tego rodzaju
studia nie są koniecznie do podjęcia
pracy w zawodzie, przynajmniej w moim
przypadku tydzień spędzony w pracy dał mi
zdecydowanie więcej niż tydzień spędzony
na uczelni.

2018 Grudzień / Rekruter

Dlaczego postanowiła Pani swoją
działalność przenieść z YouTuba na
Instagram?
Dostrzegłam duży potencjał w Instagramie,
gdzie pojawiało się coraz więcej kampanii
reklamowych, a dzięki wykorzystaniu nowych
technologii możemy współpracować nie
tylko z dużymi twórcami, ale też z małymi
i średnimi, co na YouTube było trudniejsze

do realizacji na większą skalę. Na Instagramie
widziałam szansę na międzynarodowy rozwój
naszej działalności i zdecydowanie większy
potencjał globalny. Obniżający się poziom
wiarygodności celebrytów, jak i znanych toptier influencerów zaczął przekładać się na
większe zaufanie do tzw. mikro-influencerów,
których domeną jest właśnie Instagram.
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Kiedy influencer marketing
zaczął stawać się coraz
bardziej popularny,
współpraca z dużą liczbą
twórców jednocześnie
była dla marketerów
czasochłonnym procesem,
dlatego rzadko angażowało
się małych i średnich
influencerów. Wiązało się to z
doborem odpowiednich profili,
próbami nawiązania kontaktu,
negocjacjami, pilnowaniem
deadlinów, podpisywaniem
oddzielnych umów z
każdym z twórców. Dlatego
zdecydowaliśmy się stworzyć
narzędzie i technologię, która
ten proces usprawni, pozwoli
na lepsze dopasowanie
profilu influencera do danej
marki, a co za tym idzie, na
tworzenie autentycznych
treści dla brandów.
Instagram jest też bardziej
przyjazny markom, można
powiedzieć, że użytkownicy
wręcz oczekują obecności
marek na tym kanale.

W jaki sposób
motywujecie swoich
pracowników?
Nie nazwałabym tego
„sposobem na motywację”.
Uważam, że kiedy pracownicy
dobrze czują się w firmie, a
ich talenty są wykorzystywane
w pracy, to już samo w sobie
motywuje do działania.
Pracujemy w modelu opartym
na celach, z tego względu
u nas każdy pracownik ma
jasno sprecyzowane zadania.
Wprowadziliśmy również
system regularnych spotkań
feedbackowych, żeby każdy
w firmie dostawał od swojego
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managera jasne wskazówki
i czuł się zmotywowany.
Szukamy osób, które dobrze
czują się w dynamicznym,
otwartym i międzynarodowym
środowisku, więc jeśli ktoś
to lubi, może być to dla niego
dodatkową motywacją do
pracy. Szczególny nacisk
kładziemy na rozwój
pracowników - każdy
manager ma swojego coacha,
mamy Book Club, dzięki
któremu pracownicy mogą
zamówić dowolną książkę
na koszt firmy, pracownicy
mogą korzystać z lekcji
angielskiego, a ostatnio nawet
i japońskiego, organizujemy
zajęcia z jogi czy mecze
piłki nożnej. Bardzo dużo
osób, które zaczęły z nami
współpracę na początku, jest
z nami do tej pory, więc myślę,
że to jest najlepszy dowód
na ich motywację

Obecnie Indahash
zatrudnia około 150
osób, zróżnicowanych
pod względem
językowym, a Wasze
biura znajdują się
w 10 miejscach
na świecie. Jakich
narzędzi używacie
do komunikacji
wewnętrznej?
W indaHash pracują
osoby z 21 krajów, więc
komunikujemy się głównie
po angielsku. Korzystamy
przede wszystkim z Asany,
która jest bardzo wygodną
i intuicyjną platformą,
tam tworzymy projekty i
poszczególne zadania. Bardzo
dobrym rozwiązaniem w
naszej firmie było również

wprowadzenie Workplace’a,
w tym WorkChata, czyli
Facebooka dla firm.
Pracownicy mają możliwość
szybkiego porozumiewania
się między sobą za pomocą
komunikatora, a także
tworzenia grup danego działu,
tablic ogłoszeń czy projektu.
Oprócz tego używamy Zooma,
który daje nam możliwość
bardziej bezpośredniego
kontaktu i Google Docsów,
na których w łatwy sposób
możemy pracować nad
jednym dokumentem
jednocześnie.

Jak integrować tak
zróżnicowane zespoły?
Staramy się wyciągać to, co
najlepsze z różnych kultur.
I tak np. raz na miesiąc
organizujemy imprezę
tematyczną poświęconą
danemu krajowi, nawiązujemy
też do różnego rodzaju
świąt, które obchodzone są
w innych państwach. Dzięki
takim inicjatywom, każdy
może czegoś się nauczyć
od współpracownika, czy
po prostu poznać. Ostatnio
zorganizowaliśmy Global
Meeting dla 150 pracowników
ze wszystkich naszych biur,
podczas którego każdy
zespół mógł zaproponować
grę związaną z daną kulturą.
To bardzo dobrze wpływa na
integrację, szczególnie, że
nie mamy do tego zbyt wiele
okazji. W trakcie tego rodzaju
spotkania podsumowujemy
cały rok, planujemy strategię
na kolejny, a na zakończenie
organizujemy imprezę
integracyjną dla wszystkich
pracowników, która w tym

roku zaczęła się od tego,
że wszyscy tańczyli razem
Macarenę, a później mieliśmy
karaoke z wybranymi
wcześniej wspólnie
piosenkami.

W jaki sposób
rekrutujecie osoby
do zagranicznych
oddziałów?
Osoby, które rekrutujemy
są sprawdzane przez nasz
dział HR wieloetapowo.
Zawsze dajemy kandydatom
case study do rozwiązania,
ponieważ uważamy, że w ten
sposób możemy najlepiej
sprawdzić umiejętności
potencjalnych pracowników.
Kiedyś większą uwagę
zwracaliśmy na kompetencje,
jednak po dłuższym czasie
doszliśmy do wniosku, że
oprócz kompetencji ważne
jest to, żeby osoba, która
przychodzi do organizacji
wpisywała się w jej kulturę.
W innym przypadku, nawet
najlepsze kwalifikacje mogą
nie zastąpić umiejętności
pracy w zespole, a wiemy
nie od dzisiaj, że praca
zespołowa przynosi najlepsze
efekty. Podczas każdej
rekrutacji korzystamy z
testów osobowościowych np.
DISC, Enneagram czy Gallup.

www.magazynrekruter.pl /17

Rekruter / Grudzień 2018

18 / www.magazynrekruter.pl

2018 Grudzień / Rekruter

CEE Rekruter

Z M I A N A

human resources
N A robots resources

?

Od niedawana agencja rekrutacyjna
Antal w swoich szeregach ma
nietypowego pracownika – robota
Bonifacego.
Nowy
pracownik
może np. wystawiać i księgować
faktury,
wprowadzać
zlecenia
do
systemu
czy
zamykać
rachunki bankowe.

Tradycyjne sposoby dotarcia do kandydatów,
z których korzystaliśmy dotychczas, przestały
przynosić oczekiwane efekty. Przedstawiciele
takich sektorów jak IT, centra usług wspólnych
czy budownictwo, nie są w stanie znaleźć
pracowników już nie tylko w Polsce, ale coraz
częściej również poza granicami kraju. To
zainspirowało nas do podjęcia ryzyka i sięgnięcia
po bardziej innowacyjne rozwiązania. Właśnie
dlatego – łącząc 20 lat naszego doświadczenia
w rekrutacji z najnowszą technologią –
stworzyliśmy Agencję Pracy Robotów.
Wierzymy, że zmiana percepcji i przekucie
dotychczasowych przeszkód w szansę, jaką
daje nam postęp technologiczny - są kluczem do
sukcesu i przyszłością wyeksploatowanego już
rynku rekrutacji.
Roboty mogą zostać wdrożone wszędzie tam,
gdzie mamy do czynienia z pracą rutynową
i powtarzalną. Mowa o takich zadaniach jak
wystawianie i księgowanie faktur, wprowadzanie
zleceń do systemu, zamykanie rachunków
bankowych, weryfikacja klientów czy wysyłka
zamówień. Agencja Pracy Robotów to zatem
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nic innego jak możliwość wdrożenia lub
wypożyczenia robotów do wykonywania
najbardziej żmudnej pracy. Standaryzacja
i automatyzacja wspomnianych procesów
umożliwi pracownikom skupienie się
na zadaniach kreatywnych, ambitnych i
ukierunkowanych na rozwój, a to zapewni
firmom nieustanny, ekonomiczny wzrost.

tej robot z człowiekiem efektywnie nigdy
nie przeprowadzi, ani nie zastąpi. Celem
jest pierwsza, wstępna weryfikacja
kandydata – dopasowanie umiejętności,
kwalifikacji do potrzeb, niezbędnych na
danym stanowisku. Robot jest w stanie
szybciej i bardziej efektywnie dotrzeć do
pracowników, odpowiadających potrzebom
w danym procesie rekrutacyjnym, a także
Z A N I M A N TA L U R U C H O M I Ł A G E N C J Ę
zweryfikować większą liczbę kandydatów
P R A C Y R O B O T Ó W, P O S T A N O W I Ł
w całej przestrzeni pracy konsultanta, niż
SPRAWDZIĆ TO ROZWIĄZANIE W SWOICH
może to zrobić sam rekruter. Dzięki tej preS Z E R E G A C H . TA K Z AT R U D N I O N O
selekcji, konsultant będzie mógł przeznaczyć
B O N I FA C E G O… C Z Y R O B O T FA K T Y C Z N I E
P OT R A F I P R Z E P R O WA DZ I Ć P R O C E S
czas na pogłębiony wywiad z kandydatem
R E K R U TA C YJ N Y O 1/3 S Z Y B C I E J N I Ż
i zadbać o jego przyszłość zawodową w
CZŁOWIEK? REKRUTERZY
najbardziej satysfakcjonujący
POWINNI ZACZĄĆ SIĘ
dla każdej ze stron sposób.
OBAWIAĆ?
Czynnik ludzki nadal będzie
najsilniejszym spoiwem
Dzisiejsze procesy
rekrutacyjne wymagają
Wierzymy, że zmiana percepcji w biznesie – w naszym
przypadku do tej zmiany
sprawnie przeprowadzonych
i
przekucie
dotychczasowych
przyczynił się właśnie
działań oraz kandydatów
Bonifacy.
przeszkód w szansę,
doskonale dopasowanych
do preferencji. Bonifacy
C Z Y B O N I FA C Y M O Ż E
jaką daje nam postęp
został stworzony właśnie
W 100% Z A S TĄ P I Ć
technologiczny
są
kluczem
w celu maksymalizacji
C Z Ł O W I E K A?
efektywności tej części
do sukcesu i przyszłością
Nie da się ukryć, że hasła
rekrutacji. To robot, algorytm,
takie jak „robotyzacja”,
wyeksploatowanego
któremu można przekazać
„automatyzacja”, czy
najbardziej pracochłonne
już rynku rekrutacji
„transformacja cyfrowa”,
i kosztowne zadania takie
budzą w firmach niemałe
jak poszukiwanie i selekcję
emocje. W mojej opinii
kandydatów. Czy rekruterzy powinni się
powinniśmy spojrzeć na to zjawisko jako
obawiać? Oczywiście, że nie. Bonifacy
na szansę na uwolnienie się nowych
spowodował, że nasi ludzie mają więcej czasu
zasobów pracy. Roboty przejmują najbardziej
na spotkania i rozmowy z kandydatami, które
powtarzalne, wolumenowe procesy i dają
są sensem działania każdego headhuntera.
możliwość rozwoju pracowników w bardziej
Dzięki temu dbamy o jakość współpracy,
zaawansowanych obszarach funkcjonowania
budujemy zaufanie oraz relacje, będące
przedsiębiorstwa. Pozwalają również
podstawą rekrutacji.
na oszczędności w kontekście kosztów
JAK TO WPŁYNIE NA RELACJE REKRUTERzatrudnienia, zmniejszają ryzyko powstawania
K A N D Y D AT ?
błędów, ale co najważniejsze powodują,
że przedsiębiorstwo może skupiać się na
Z pewnością poprawi jakość tej relacji.
dodatkowych aktywnościach. Automatyzacja
Zadaniem Bonifacego nie jest budowanie
jest wdrażana w wielu innych sektorach
kanału komunikacji z kandydatem, bo
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gospodarki i wszędzie tam, spowoduje, że
będziemy mieć więcej czasu na wykonywanie
tych czynności, które są rozwijające i
sprzyjające budowaniu relacji międzyludzkich.
Zyskamy również czas na refleksję nad
bieżącymi procesami, ich analizę i wyciąganie
wniosków. Niestety, teraz zbyt często to my
pracujemy jak roboty.

specjalistyczne szkolenia branżowe czy
rozwój indywidualnego biznesu. REX to
jednak przede wszystkim nieograniczone
zasoby nowych projektów rekrutacyjnych, dla
freelancerów, którzy dotąd tego dostępu nie
posiadali.

I N N O W A C J A T O TA K Ż E W P R O W A D Z E N I E

(JEŚLI MOŻECIE COŚ ZDRADZIĆ)

P L AT F O R M Y R E X , N A R Z Ę D Z I A D L A

Nie ulega wątpliwości, że stoimy przed
wielkimi wyzwaniami. W 2019 roku kandydat
nadal będzie w centrum uwagi, rywalizacja
między pracodawcami się zaostrzy, a
do arsenału działań HR wejdzie jeszcze
więcej narzędzi z obszaru marketingu
rekrutacyjnego, analityki biznesowej oraz
automatyzacji. Chcemy być pionierem
w tej dziedzinie. Zarówno Agencja Pracy
Robotów, jak i platforma REX, dopiero
wchodzą w życie, ale widzimy, że już cieszą
się ogromnym zainteresowaniem. Nasze
plany na przyszłość są zatem bezpośrednio
związane z tymi technologiami i będziemy
je rozwijać tak, by stanowiły znaczącą część
naszego biznesu na koniec nadchodzącego
roku. Przeniesienie procesów do świata
cyfrowego, przy jednoczesnym zapewnieniu
doskonałych warunków współpracy, nie
tylko skróci przedłużające się rekrutacje, ale
pozwoli przedsiębiorstwom na stabilny rozwój
i pozyskiwanie pracowników.

R E K R U T E R Ó W F R E E L A N C E R Ó W. J A K T O
D Z I A Ł A I J A K S I Ę S P R A W D Z A?

W Polsce zarejestrowanych jest ponad 8 tys.
agencji rekrutacyjnych, których znaczącą
większość stanowią jednoosobowe firmy.
Freelancerzy, którzy nie są zainteresowani
pracą na tzw. etacie i cenią sobie niezależność,
bardzo często mają ograniczony dostęp
do projektów rekrutacyjnych. Dodatkowym
utrudnieniem jest fakt, że zwykle rekrutują
w ramach swojej wąskiej specjalizacji. Na
rynku funkcjonują również osoby, które
opuściły stały etat w firmie rekrutacyjnej np.
ze względów prywatnych/rodzinnych, ale chcą
pozostać aktywni zawodowo w niepełnym
wymiarze. Niezależnie od okoliczności,
platforma REX jest skierowana właśnie do
tej grupy. REX, czyli Recruitment Exchange
jest oparty na modelu crowdstaffinowym,
w którym wybrany projekt rekrutacyjny jest
udostępniany grupie rekruterów pracujących
na zasadach freelance. Antal zapewnia
im gwarancję bezpieczeństwa realizacji
projektów rekrutacyjnych, jak również
zaplecze prawne, przygotowanie umów,
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Artur Skiba
Prezes Antal
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Rekrutacja, to nie walka, ale proces odnalezienia
konsensusu. Z tego względu, tak istotne jest uważne
wysłuchanie kandydata. Dobrze, jeżeli rekruter
potrafi słuchać i mówić językiem dopasowanym
do kandydata, żeby pozostawił mu przestrzeń do
opowiadania o sobie.
Co łączy pracę psychologa z pracą
rekurtera?
Psychologia, to nauka o mechanizmach
zachowania człowieka, a więc też takiego
znajdującego się w procesie rekrutacji.
Z jednej strony jest potrzebna by dobrze
zrozumieć kandydata do pracy, jego
kompetencje, zainteresowania, możliwości
i ograniczenia, a z drugiej strony ułatwia
zrozumienie mechanizmów zachodzących
w środowisku, do którego kandydat trafi.
Czasami rekruter skupia się wyłącznie
na kandydacie, na jego doświadczenia i
kompetencjach, a warto na to wszystko
spojrzeć przez pryzmat pracodawcy i jego
kultury organizacji.
Psycholog działa w bardziej komfortowej
sytuacji, bo ma w trakcie psychoterapii
więcej czasu na poznanie swojego klienta,
natomiast rekruter musi zdecydowanie myśleć
i działać szybciej. Dlatego, znajomość typów
ludzi, mechanizmów ich zachowania, czy
odczytywanie mikro-komunikatów pozwala
lepiej poznać kandydata. Tembr głosu, sposób
formułowania odpowiedzi, mowa ciała,
nawiązywanie kontaktu z rekruterem, to tylko
część momentów, w których można zebrać
informacje o kandydacie, równie ważnych
jak jego CV.
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Jakie kompetencje psychologiczne
powinni mieć rekruterzy w trakcie
rozmowy rekrutacyjnej?
Dla mnie proces rekrutacji to spotkanie dwóch
partnerów, kogoś, kto w imieniu pracodawcy
szuka najlepszego pracownika i człowieka,
który szuka najlepszego pracodawcy.
Dlatego najważniejszą kompetencją lub
inaczej „trikiem” jest uczciwość i szacunek.
Rekrutacja, to nie walka, ale proces
odnalezienia konsensusu. Z tego względu, tak
istotne jest uważne wysłuchanie kandydata.
Dobrze, jeżeli rekruter potrafi słuchać i mówić
językiem dopasowanym do kandydata, żeby
pozostawił mu przestrzeń do opowiadanie
o sobie.

Jak według Pani powinna być
przeprowadzona „idealna” rozmowa
z kandydatem?
To powinna być rozmowa, w której obie
strony wzajemnie się rozumieją i słuchają..
Za jakość tej rozmowy i całego spotkania
odpowiada rekruter. Bardzo często kandydat
zostaje pozostawiony bez informacji zwrotnej
i zastanawia się czy to jego brak kompetencji
wpłynął negatywnie na jego kandydaturę czy
może zwyczajnie byli od niego lepsi. Takie
informacje są bardzo ważne dla kandydata,
ponieważ będzie wiedzieć czego spodziewać
się po spotkaniu .I to bez względu na finał
całego procesu.
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Zdarza się, że rekruterzy wpadają w pułapkę
„wszystkowiedzy”. Znają pracodawcę, profil
kandydata, analizują wiele CV, spotykają się z
wieloma kandydatami i to daje
im poczucie władzy i kontroli sytuacji.
Czasami przez to drastycznie skracają sposób
rozmowy z kandydatem, którego uważają za
mało atrakcyjnego. A prawda jest taka, że
rekrutacja to dopasowywanie potencjału obu
stron: pracodawcy i pracownika. Nie istnieją
idealny pracownik i idealny pracodawca.
Każdy ma swoje wady i zalety.
Podsumowując, idealna rozmowa toczy się
wtedy, gdy:

1. Kandydat i rekruter słuchają tego co mówią
2. Okazują sobie wzajemny szacunek
3. Traktują się jak partnerów w jednym
procesie

4. Rekruter pozostawia kandydata z

informacją zwrotną, bez względu na
efekt procesu. Pozwala też dokonać
kandydatowi wyboru, który szanuje.

5. Rekruter dba o jakość komunikacji i

przepływu informacji od i do kandydata

Rekruter w swoim życiu ma do czynienia
z wieloma osobami. W dużym stopniu
bierze odpowiedzialność za czyjąś karierę
zawodową, a więc też życie. To ogromne
obciążenie. Dlatego myślę, że rekruterzy

powinni otrzymywać wsparcie, sesje
coachingu albo coś na kształt psychologicznej
superwizji. Wtedy będzie on we właściwy
sposób wykonywać swój zawód i świadomie
wykorzystywać inteligencję emocjonalną, tak
potrzebną w tym zawodzie.

Z jakimi problemami zmagają
się menadżerowie na wyższych
stanowiskach?
Zapewne można tu stworzyć całkiem spory
katalog :) Ale tak na poważnie, to myślę, że
wielu zmaga się z brakiem odpowiednich
pracowników, ich niewystarczającymi
kompetencjami, ale też z wyzwaniami np.
zmianami pokoleniowymi, czyli legendarnymi
Mileniallsami ,Myślę, że dla wielu podejście
młodych pracowników do pracy, firmy i
ich skłonność do zmiany jest trudna do
zaakceptowania. Często nie chcą się sami
zmieniać, rozwijać, a jedynie oczekują
dopasowania się do istniejących już struktur
nowych ludzi. Wydaje mi się, że ciągle nie
dostrzegają potencjału doświadczonych
kandydatów z rynku pracy. Wyzwaniem
dla managerów jest również współpraca z
rekruterami, czyli umiejętność precyzyjnego
definiowania potrzeb personalnych firmy
nie tylko tu i teraz, ale też za 5 lat. Tutaj
widzę ogromne pole do popisu dla samych
rekruterów, w tym ich rolę edukacyjną czy
wręcz doradczą w stosunku do partnerów
biznesowych w procesie rekrutacji.

Dorota Minta

Psycholog, doradca rozwoju osobistego
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ROC DAY
Recruitment Open Community days to nowy cykl spotkań dla branży HR,
zainspirowany wydarzeniami w formule antykonferencji organizowanymi
za granicą i przystosowany do realiów polskiego rynku rekrutacyjnego.
Zapraszamy na kolejne wydarzenie z cyklu, które tym razem odbędzie się
w Warszawie, w lutym 2019.
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Wydarzenia branżowe

ROC Day to dzień pełen dyskusji,
warsztatów i praktycznych laboratoriów
sourcingowych, które nie tylko
zainspirują, ale też wyposażą
rekruterów w umiejętności przydatne
w codziennej pracy. To wydarzenie
organizowane przez rekruterów dla
rekruterów, podczas którego możecie
liczyć na:
› prezentację poprowadzoną przez
naszego gościa specjalnego,
› warsztaty i dyskusje moderowane
przez praktyków,
› realne kejsy, z którymi spotykacie się
na co dzień,
› pół dnia dyskusji i warsztatów,
› wspaniałą atmosferę, sprzyjającą
networkingowi,
› after party,
ROC day to okazja poznania
profesjonalistów z branży zmagających
się z podobnymi wyzwaniami,
pracujących w różnych firmach i
reprezentujących różne branże.
Wydarzenie powstało dzięki inicjatywie
Recruitment Open Community Polska,
największej społeczności rekruterów
w Polsce, prowadzonej przez Kasię
Borowicz.
Więcej informacji na
www.roc-day.pl oraz na grupie
Recruitment Open Community Polska
ZDJĘCIA Z KRAKOWSKIEJ EDYCJI
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