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Nie tylko COVID-19, ale także automatyzacja,
robotyzacja i digitalizacja stoją za niesamowitym
przyspieszeniem zmian zachodzących na rynku
pracy. I choć dyskusja o tych zmianach trwa od
kilku lat, wydaje się, że nie jesteśmy na nie gotowi. Obserwatorzy
tzw. sygnałów zmian widocznych w świeciemówią, że biznes
musi się zmienić, ponieważ kapitalizm, jaki znamy, wymaga
przeformułowania, a ten nowy powinien zmierzać w stronę owiele
bardziej odpowiedzialnego społecznie oraz dbającego o naszą planetę
tzw. kind kapitalizmu.Mówią także, żemożliwe są również inne
scenariusze zdarzeń, a firmy powinny przygotowywać się nawięcej niż
jeden. Zmiany zachodzącew biznesie w naturalny sposób doprowadzą
do zmianw oferowanej pracy, zarównow jej zakresie, jak i w sposobie
jej wykonywania. I tu pojawiają się pytania ważne dla każdego z nas:
czy do tych zmian na rynku pracymożna się przygotować, a jeśli tak,
to w jaki sposób?

W tegorocznymwydaniu EBBooka znajdziesz krótką analizę
przyszłości pracy i biznesu. Dowiesz się także, jakie są kompetencje
i zawody, które w przyszłości staną się najbardziej popularne. Nie
zabraknie także analizy nastrojów kandydatów, zarówno tych, którzy
zaczynają swoją pierwszą pracę, jak i tych, którzymają wieloletnie
doświadczenie zawodowe. Czy COVID-19 zmienił oczekiwania
kandydatów i pracownikówwobec organizacji oferujących pracę?
A jeśli tak, to w jaki sposób? I pojawia się jeszcze jedenważny
temat – jak zadbać o dobrostan pracowników i czy docenianie
w czasach pandemicznych jest nadal istotne.Wdrugiej części
EB Booka prezentujemy pracodawców, dla których dbanie
o pracowników już dziś jest bardzo ważne.

Zapraszam do inspirującej lektury!
AnnaMacnar

Spis treściRynekpracyprzyspiesza.
Czy jesteśmygotowi?

https://www.employerbrandingbeztajemnic.pl
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Przyszłość pracy...

dyskusję o tym, jaka będzie relacja biznesu
ze światem i jak będzie wyglądała praca
przyszłości. Mam nadzieję, że będziemy
umieli tę dyskusję prowadzić w sposób
odpowiedzialny społecznie, środowiskowo
i biznesowo.

COVID-19 a rynek pracy
Już od kilku lat obserwujemy zacho-
dzące w firmach procesy automatyzacji
i cyfryzacji – wykorzystywanie sztucznej
inteligencji, Internet rzeczy (Internet of
Things) czy uczenie maszynowe (machine
learning). W raporcie Future of Jobs 20202,
opublikowanym przez Światowe Forum
Ekonomiczne, możemy przeczytać, że
pandemia jedynie przyspieszyła nadejście
„pracy przyszłości”. Jak się dowiadujemy,
ponad 80% firm chce rozszerzyć cyfryzację
procesów w pracy, a 50% pracodawców
zapowiada przyspieszenie automatyzacji
pracy. Pojawiła się też deklaracja dotycząca
pracy zdalnej: 80% pracodawców planuje
rozszerzyć możliwość takiej pracy.

Zmiany oczekiwańpracodawców
i pracowników
Patrząc na te deklaracje, łatwo zauważyć,
że – z jednej strony – zmieniają się warunki
pracy i potrzeby firm: niektóre utracone
miejsca pracy nigdy nie powrócą, a te,
które się pojawią, będą wymagać nowych
sposobów pracy i nowych umiejętności.
Z drugiej strony jednak pandemia
spowodowała zmianę oczekiwań
pracowników i kandydatówdo pracy,
którzy mieli szansę na przemyślenie,
czego oczekują od swoich pracodawców.

Okres dużych zmian i transformacji to
unikalna okazja do dialogu pracodawców
z pracownikami, umożliwiająca poznanie
wzajemnych oczekiwań i potrzeb.
Firmy mogą przedstawić swoje plany
rozwojowe i określić, jakich kompetencji
będą potrzebować do ich realizacji.
Z kolei pracownicy i kandydaci mogą
poznać te oczekiwania i się na nie
przygotować.

Zmiany zachodzące na rynku pracy w ostatnim czasie
znacząco przyspieszyły. I choć dyskusja o tym, jak
będzie wyglądała przyszłość pracy, toczy się od dobrych
kilku lat, dziś możemy powiedzieć, że ta przyszłość już
nadeszła, a przed nami pojawią się kolejne jej odsłony.
Do przyspieszenia zmian w sposobie pracy przyczyniła
się oczywiście pandemia COVID-19, ale u ich źródła stoi
czwarta rewolucja przemysłowa. Czy jesteśmy na te zmiany
na rynku pracy gotowi? Czymożna się do nich przygotować?

Przyszłośćpracy
Czy jesteśmy na nią gotowi?

Czwarta rewolucja przemysłowa
Przemysł 4.0 to termin, który po raz
pierwszy został użyty w 2011 roku na
targach wHanowerze i dotyczył global-
nych łańcuchów wartości. W 2016 roku
prof. Klaus Schwab, założyciel i prezes
Światowego Forum Ekonomicznego,
autor książki Czwarta rewolucja przemy-
słowa1, ogłosił, że rewolucja ta całkowicie
zmieni sposób, w jaki żyjemy i pracujemy,
a dynamiczny rozwój nowych technologii
będzie miał o wiele większy wpływ na
rynek pracy niż poprzednie rewolucje
przemysłowe, rozpoczynające kolejno
erę pary, erę energii elektrycznej oraz
erę cyfryzacji. Schwab uważa, że kluczo-
wym aspektem zmian zachodzących na
rynku pracy będzie ustalenie sposobu
współistnienia technologii i społeczeń-
stwa. Jeszcze szybciej postępujące auto-
matyzacja oraz digitalizacja procesów
biznesowych – które już wykorzystują
sztuczną inteligencję, a będą to robić
w coraz większym zakresie – otwierają
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Rynek pracownika czy pracodawcy?
Według Komisji Europejskiej w 2021 roku
stopa bezrobocia w Polsce wyniesie 5,3%;
Konfederacja Lewiatan prognozuje, że
będzie to około 7,3–7,5%. Zatem prognozy
nie wskazują, że bezrobocie drastycznie
się zwiększy, mimo żewiele osóbma takie
obawy. Trudno zatemmówić, że skoń-
czył się rynek pracownika, a wraca rynek
pracodawcy. Oczywiście są branże (np.
szeroko rozumiana branżaHORECA czy
turystyczna), w których poziom bezrobocia
jest o wiele większy, ale w innych (np. w IT)
wciąż brakuje kandydatów. Różne branże
mają różną sytuację spowodowaną pande-
mią i moim zdaniem rynek pracownika nie
zniknął, ale jedynie wyhamował.

Do tego należy dodać demograficzną
perspektywęGUS dla Polski, która nie jest
zbyt optymistyczna –mówi o tym, że w 2050
roku liczba Polaków zmniejszy się o niemal
4miliony. Jednocześnie niemal o tyle samo
wzrośnie liczba osóbmających powyżej
65 lat. Tak więc niedobór pracowników
można uznać za stałe wyzwanie demogra-
ficzne, o którymmusząmyśleć pracodawcy.

Prognozowanie przyszłości –
lekcja postpandemiczna
To, czego na pewno powinien nauczyć
pracodawców rok 2020, to konieczność
przygotowywania różnych scenariuszy
zdarzeń. Powinniśmy spoglądać na biznes
możliwie szeroko, czyli nie tylko na naszą
branżę i najbliższą konkurencję.Warto
analizować sytuację innych branż, patrzeć
na zmiany zachodzącew różnych krajach
na świecie, szukać sygnałów zmian, czy-
tać raporty. To tylko niektóremetody na
przewidywanie i tworzenie kilku scenariuszy
zdarzeń, jakiemogą spotkać naszą firmę i nas
samych. Analitycy przyszłości mówią, że nie
ma jednej przyszłości, a różne scenariusze
mogą się realizować równolegle. Nic więc
dziwnego, że prognozowanie przyszłości nie
jest najłatwiejsze.Warto to jednak robić, bo
przygotowanie rozwiązań na różne sytuacje
na pewno będzie się firmie opłacać.

Zmiany sposobu organizacji
pracywfirmach
Pandemia zmusiła przedsiębiorstwa do
wprowadzenia wielu zmian w ich funk-
cjonowaniu. Pojawiły się nowewyzwania

organizacyjne i nowe potrzeby, na które
trzeba odpowiedzieć, by firmymogły spraw-
nie działać dalej. Do trzech najważniejszych
należą:
•Organizacja pracy zdalnej i/lub hybry-
dowej.Według szacunkówGUSw szczycie
pandemii zdalnie lub hybrydowo pracowało
w Polsce około 25% pracowników.Wynika
to z faktu, że polska gospodarka oparta jest
w dużej mierze na sektorze przemysłowym.
Firmymuszą dostarczyć narzędzia i zorga-
nizować komunikację, tak aby zdalna praca
rozproszonych zespołów była jak najbardziej
efektywna. Padają pytania właśnie o efek-
tywność zdalnej pracy. Sporo badań potwier-
dza, że jest onawyższa, ale są to badania
prowadzone najczęściej z perspektywy
pracowników, a praca zespołowa i przepływ
informacji nie zawsze są w nich analizowane.
Wielu polskich pracodawców deklaruje, że
taka formawykonywania pracy zostanie
w firmach na dłużej. Firmymuszą odpo-
wiedzieć na stojące przed nimi wyzwania
dotyczącewsparcia pracownikóww pracy
zdalnej i pomocyw organizacji miejsca pracy,
choćby w dostępie do dobrego łącza inter-
netowego. Trzeba też dodać, że firmywidzą
korzyści płynące z pracy zdalnej w postaci
oszczędności.
• Elastyczność czasu pracy.Work-life
balance to koncepcja wyraźnego oddzielenia
pracy od czasuwolnego. Praca zdalna spo-
wodowała, że coraz bardziej przychylnym
okiem patrzymy na innymodel, czyliwork-life
integration, który z założenia godzi sferę
zawodową z prywatną. Praca zdalna ułatwia
tego typumodel, np. teraz wychodzę do
szewca, a później popracuję dłużej – jednak
taki sposób wykonywania pracy takżemusi
zostać uzgodniony z pracodawcami i ustruk-
turyzowany.
•Docenianie i dobrostan (well-being) pra-
cowników. Pracaw zespołach rozproszo-
nych, ale także w czasie zagrożenia nie jest
łatwa. Bezpieczeństwo zatrudnienia zawsze
było czynnikiem, który był ceniony przez
polskich kandydatów i pracowników, a pan-
demia tylko wzmocniła tę potrzebę. Dlatego
pracodawca powinien reagować na potrzeby
swoich ludzi i doceniać ich pracę na co dzień,
jak również dbać o ich dobrostan wwarun-
kach, w których przyszło im żyć i pracować.
Oznacza tow praktycem.in. dopasowanie
pakietu benefitów do aktualnych potrzeb
i docenianie w nowej formie. Jeśli firma

Czy wiesz, że...
Dobrymprzykładem tego, że
warto prognozować przyszłość
i że pandemia jest czymś, co można
było przewidzieć, są organizatorzy
Wimbledonu.Okazuje się, żemając
wpamięci epidemię SARS z początku
XXIwieku, zawarli oni w 2003 roku
umowęubezpieczeniową nawypadek
odwołania turniejuwskutek pandemii.
Przez 17 lat na składki wydali
ponad 25,5miliona funtów.Można
powiedzieć, że to dużo, ale ci, którzy
interesują się tenisem,wiedzą, że
budżety turniejówwielkoszlemowych
idąw setkimilionówdolarów.W grę
wchodząmilionowe kontrakty
sponsorskie, olbrzymie pule nagród
dla zwycięzców, udział światowych
gwiazd tenisa, dziesiątki tysięcy
osób tworzących publiczność. Dość
powiedzieć, że z tytułu odwołania
tegorocznego turnieju ubezpieczyciel
musiał wypłacić 114milionów
funtów! Trzeba przyznać, że było
to niezłe zabezpieczenie i trafne
prognozowanie przyszłości*.

*Zob. https://www.insurancejournal.com/
news/international/2020/04/13/564598.htm.

np. w zamian za niefunkcjonujące owocowe
czwartki czy niemożność korzystania z karty
Multisport oferuje wsparcie psychologiczne
dla chętnych, to pracownicy na pewno to
docenią i staną się jej ambasadorem.

Zrównoważony biznes
Już przed pandemią kandydaci i pracownicy
zaczynali zwracać uwagę na to, czy firma
wspiera lokalne społeczności i działa w spo-
sób zrównoważony. Pandemia koronawirusa
spowodowała jednak, że tematy związane
z kryzysem klimatycznym czy prowadzeniem
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AnnaMacnar

CEOHRM Institute; doświadczona
ekspertka, strateżka w obszarze employer
brandingu, kształtowania i optymalizacji
środowiska pracy, zarządzania talentami
i marketinguHR. Konsultantka, szkole-
niowiec, trenerka, wykładowca. Autorka
książki Employer branding bez tajemnic oraz
innych publikacji na temat budowania
wizerunku pracodawcy, marketinguHR
pracodawcy, EVP, storytellingu w employer
brandingu, pokoleń na rynku pracy.

zrównoważonego biznesu zeszły na drugi
plan, co jest zrozumiałe.Wielu analityków
trendówmówi, że świat, jaki znamy sprzed
pandemii – w którym firmy koncentrowały
się przede wszystkim na zyskach – już nie
wróci. Myślę, że nie będę odosobniona
w opinii, żemoże to dobrze.Mamy unikalną
okazję do rozpoczęcia społecznej debaty na
temat tego, jak zorganizować funkcjonowa-
nie biznesu i pracę w sposób zrównoważony
i proekologiczny, tak by zysk organizacji
nie był jedynymwyznacznikiem sukcesu.
Wszystkow rękach zarządów firm i nas,
pracowników.

Wjaki sposób pracownicy
mogą przygotować się na pracę
przyszłości?
Nawet jeśli niemożemy przewidzieć wszyst-
kich scenariuszy dotyczących rynku pracy, to
możemy przygotowywać się do rynku pracy
przyszłości. Pamiętajmy: nie jest prawdą, że
roboty odbiorą nam pracę, a my zostaniemy
z niczym. Z raportu Future of Jobs 2020
wynikawprawdzie, że prawdopodobnie do
2025 roku liczba godzin pracy wykonywanej
przez maszyny i ludzi będzie równa. Około
85milionówmiejsc pracy zostanie zastą-
pionych przez automatyzację. Na początku
dotyczyć to będzie pracmanualnych lub
powtarzalnych, wykonywanych zarówno
przez pracowników fizycznychw fabry-
kach, jak i pracowników umysłowych (np.
księgowych). Ale jest też dobra wiadomość
przedstawionaw raporcie –w tym samym
czasie pojawi się 97milionów nowychmiejsc
pracy przyszłości. Jakie zawody przyszłości
będą najbardziej pożądane (patrz wykres
obok)?

Nauka przez całe życie zawodowe
Coraz bardziej pewne jest także to, że
niezależnie od tego, do jakiego pokolenia
należymy, musimy przyjąć konieczność
nauki przez całe życie (ang. lifelong learning).
Możemy rozwijać się w swojej dziedzinie
oraz stawać się coraz większym ekspertem
albowziąć pod uwagę przebranżowienie
się i zdobywanie całkiem nowych kompeten-
cji i umiejętności.

Kompetencje przyszłości
Rynek pracy przyszłości potrzebuje także
nowych umiejętności i kompetencji pra-
cowników. Potrzebni są zwłaszcza ludzie

posiadający umiejętności w obszarze
STEM (ang. Science, Technology, Engineer-
-ing, Mathematics), którzy będą rozwijać
sztuczną inteligencję orazwprowadzać
automatyzację i digitalizację. Na szczęście
(dla tych, którzy niemają umysłów ścisłych)
na skutek postępującej automatyzacji mamy
także zapotrzebowanie na kompetencje
społeczne, np. umiejętność aktywnego
słuchania, komunikacji, dzielenia się wiedzą,
pracy projektowej, pracyw grupie, wymiany
doświadczeń.W cenie są także takie kom-
petencje, jak: łatwość pracy w zmiennych
warunkach, zdolność krytycznegomyślenia
i analizy danych czy umiejętność kom-
pleksowego rozwiązywania problemów.
Zarówno organizacje, jak i sami pracownicy
powinni dbać o to, żeby zdobywać kompe-
tencje przyszłości, tak aby odnaleźć się na
rynku pracy przyszłości.

AnnaMacnar
CEOHRMInstitute

1 Klaus Schwab,Czwarta rewolucja przemysłowa,
Studio Emka,Warszawa 2018.
2 Future of Jobs 2020, Światowe ForumEkono-

miczne, https://www.weforum.org/reports/

the-future-of-jobs-report-2020

1010
najbardziej
pożądanych
zawodów
przyszłości:

1. Analitycy danych i naukowcy

2. Specjaliści ds. sztucznej inteli-
gencji (AI) imachine learning

3. Specjaliści ds. big data

4. Specjaliści ds. marketingu
cyfrowego i strategii

5. Specjaliści ds. automatyzacji
procesów

6. Specjaliści ds. bezpieczeń-
stwa informacji

7. Specjaliści ds. transformacji
cyfrowej

8. Analitycy ds. bezpieczeństwa
informacji

9. Specjaliści ds. oprogramowa-
nia i aplikacji

10. Specjaliści ds. IoT
(Internet of Things)

Z powyższej listy zawodów przyszłości
wynika, że osoby o umysłach ścisłych
i chcące rozwijać się w obszarze techno-
logii i automatyzacji będąmiały o wiele
większemożliwości zawodowe. Coraz
mniej natomiast będą potrzebni pracow-
nicy administracyjni, księgowi, audyto-
rzy, pracownicy fabryk czy pracownicy
działów obsługi klienta.
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Profil na LinkedIn

Do biznesowej sieci społecznościowej
LinkedIn codziennie w Polsce dołącza około
1,5 tysiąca nowych użytkowników, wmie-
siącu to ponad 40 tysięcy. Na świecie
platformama już ponad 720milionów
zarejestrowanych osób. Jedni wpadają tam
raz namiesiąc, inni kilka razy dziennie. Po co?
LinkedIn już kilka lat temuwykroczył poza
definicję portalu służącego do rekrutacji.
Wśród celów, jakie dziś realizują na platfor-
mie użytkownicy, wyłaniają się wiodące:
employer branding (marketing i komunikacja
pracodawców), personal branding (liderów,
ekspertów), social selling (sprzedaż przez
relacje w sieciach społecznościowych), oso-
bisty rozwój wiedzy i umiejętności.

LinkedIn jest największą
i najbardziej aktualną dziś
wirtualną biblioteką biznesowych
case’ów, dobrych praktyk, którymi
dzielą się eksperci z całego świata.

Odczego zacząć korzystanie
z LinkedIn?Od założenia konta?
Nie. Należy zacząć od określenia celu, dla
którego otwierasz konto na LinkedIn. Skrol-
lowanie feedu, czyli przeglądanie tablicy
wmediach społecznościowych, to zbyt czę-
sto zmarnowany czas. Dlatego na początek
określ, co chcesz osiągnąć, co chcesz zyskać,
będąc aktywnym na LinkedIn. Czy dążysz
do tego, aby nawiązać relację z potencjal-
nym nowympracodawcą? Amoże chcesz
przyciągać do swojego zespołu nowych
współpracowników o podobnym profilu
i specjalizacji?Wybierz jeden lub kilka celów,

Dlaczegowartomiećprofil
na LinkedIn i jak go zrobić
krokpokroku?

dla których wchodzenie wmedia społeczno-
ściowe będziemiało dla ciebie sens. Tak aby
spędzony tam czas był inwestycją. Dopiero
potem zakładaj konto, uzupełniaj profil, roz-
wijaj sieć kontaktów, buduj relacje, dziel się
treściami, komentarzami, publikacjami.

Jeśli już się zalogowałeś/-aś na
LinkedIn, przedstaw się. Zbuduj
swojąwirtualnąwizytówkę.
Na profilu osobistym na LinkedIn jest kilka
sekcji, o które szczególnie warto zadbać, to
m.in. aktualne zdjęcie profilowe i zdjęcie/
grafikaw tle, podsumowanie, czyli sekcja
„O tobie”, nagłówek (który wcale niemusi
ograniczać się do roli pełnionej w organiza-
cji) oraz doświadczenie zawodowe. Sekcje
można zmieniać i uzupełniać o dodatkowe
linki, grafiki, odniesienia do np. materiałów
wideo lub strony firmowej pracodawcy,
którego reprezentujesz.
Warto dobrze przygotować swój osobisty
profil, boma on potemwpływ również na
to, co widzimy na naszej tablicy, jakie treści
podsuwa nam algorytm i jakie sugeruje nowe
kontakty do zaproszenia. Redagując treść na
profil osobisty, używaj słów kluczy, po któ-
rych algorytm nauczy się, co jest dla ciebie
interesujące.

Na LinkedIn nie chodzi
o liczbę kontaktów, ale jakość
budowanych relacji.

Świadomie i strategicznie zarządzaj swoją
siecią kontaktów, wybieraj, kogo obserwu-
jesz, kogo zapraszasz do kontaktów. Prze-

stań obserwować osoby, których treści nie
mają dla ciebie wartości. To ty decydujesz, co
jutro przeczytasz na swoim feedzie. Chcesz
zwiększyć ilość treści od autorów, których
cenisz? Reaguj na ich posty, nagradzaj je
komentarzem. LinkedIn będzie pokazywał ci
więcej podobnych treści.

Pamiętaj, że LinkedIn to tylko i aż narzędzie.
Dobrze wykorzystane, pomoże ci zrealizo-
waćwybrane cele zawodowe. Inni już tam są,
korzystają i czekają na ciebie. ;-)

PaulinaMazur
KonsultantkaHR,propagatorka

odpowiedzialnegoemployerbrandingu
paulinamazur.com

Od blisko roku nie spotykamy się na konferencjach, targach czy
szkoleniach. Od blisko roku jesteśmy za to częściej i dłużej obecni
wmediach społecznościowych. Tam dziś nawiązujemy relacje,
rekrutujemy, poznajemy klientów, rozmawiamy, tam też szukamy
nowychmożliwości rozwoju i nowych kontaktów.

Kto powinienmieć
„dobry profil” na LinkedIn?

• Właściciele, członkowie zarządu,
założyciele

• Liderzy HR, rekruterzy,
employerbrandingowcy

• Liderzy działów
• Konsultanci, eksperci z największą

wiedzą na temat usług i produktów
firmy

• Przedstawiciele handlowi, osoby
odpowiedzialne za business
development

• Osoby ze stanowisk PR, marketing,
komunikacja, rzecznik prasowy
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Biznes zmienia się
nanaszychoczach

Wywiad z Zuzanną Skalską

Czy obserwujesz teraz duże
zmiany zachodzącewbiznesie
spowodowane pandemią
COVID-19?W jakimkierunku
biznes będzie zmierzać?
Muszę podkreślić to, co mówię od kilku mie-
sięcy – że rozmawiamy wmomencie, w któ-
rymwłaściwie nie nastąpiły żadne zmiany.
Wszystko to, co teraz biznes w popłochu
robi, było na jego liście „do zrobienia” przez
ostatnie lata, tylko cały czas odkładano to
na potem. Dlatego trzeba zacząć od tego,
że nic się nie zmieniło, tylko wszystko przy-
śpieszyło.
Biznes stoi przywództwem.Wrócę na chwilę
do czasów ery przemysłowej.Wszystkie
biznesy, które wtedy powstały (czyli kraj-
obraz przemysłu i system, jaki znamy), nosiły
nazwy pochodzące od nazwiska swojego
właściciela –Wedel, Ford, Cegielski, Norblin,
Philips…Wfirmie, którama taką nazwę,
wiadomo, że najważniejsze jest przetrwanie,

ponieważ chodzi o kontynuację pracy i dzie-
dzictwa dla następnych pokoleń. Gwarancją
wizji, myśli, czynu, decyzji jest właściciel
i jegowłaścicielska decyzja.Wmomencie,
kiedy zaczęliśmy przechodzić na zwiększenie
kapitalizacji zysku i oderwanie własności
na korzyść akcjonariuszy, firmy stały się
bezosobowe. Następowały częste zmiany
prezesów, a każdy nowy prezes to była nowa
wizja, polityka, struktura oraz nowi ludzie
i ich koneksje. Tych cyklicznych zmian przez
ostatnie 20 lat było tak dużo, że z trudem
udawało się utrzymać realizacje strategii
czy długoterminowośćmyślenia o rozwoju
firmy. Towłaśnie określa cyniczne powiedze-
nie „Spieszmy się kochać prezesów, bo tak
szybko odchodzą”.

Zmierzam do tego, co się wedługmnie w biz-
nesie zmieni. Obecny kryzys i wprowadzony
lockdown pokazały, jak ogromnie jesteśmy
uzależnieni od swoich dostawców. Firmy
zorientowały się, żemuszą inaczej ustawić
swój łańcuch dostaw, na bardziej lokalnych
dostawców, a przynajmniej do 24 godzin
transportu drogowego.Wystarczy przypo-
mnieć, że po tsunami w Japonii w 2011 roku
duża liczba fabryk na Zachodzie niemogła
wypuścić swoich produktów na rynek, bo
brakowało im np. drobnego „spinacza” elek-
tronicznego, który był produkowany przez
zalaną fabrykę. Również teraz okazało się, że

Jeśliwraz technologią
nauczymy ludzi także
etyki, estetyki, ducha
nowoczesności, ducha
człowieczeństwa, to
stworzymyzupełnie
inny świat.

uzależnianie biznesu od tak dalekich dostaw-
cówmoże być ryzykowne i naraża firmę na
ogromne straty, a nawet na bankructwo.

To ryzyko trzeba zminimalizować – i najlepszą
odpowiedzią na to jest poszukanie dostawcy,
z którymmożna pracowaćwwymiarze bar-
dziej lokalnym.Może trzebaw niego zainwe-
stować, żebymógł osiągnąć takie parametry
i jakość, jakie oferował dotychczasowy
dostawca. Aleważne jest to, że inwestujemy
lokalnie, więcmamy lokalnych pracowników
i lokalnych dostawców, czyli budujemy coś
w rodzaju bardzomocnego łańcucha intere-
sariuszy.Wedługmnie taka prawdopodobnie
będzie przyszłość biznesu.

Chcę zaznaczyć, żemówię o tej dobrej przy-
szłości, bo przyszłości mamywiele.Moim
życzeniem jest, żeby firmy przeszły na tzw.
kind capitalism, czyli taki kapitalizm, w którym
potężne firmy, potężne korporacje przejmują
spory bagaż należący do tej pory do państwa
– przedewszystkim edukacyjny i socjalny.
To by odciążyło bardzo państwa, które teraz
– i właściwie dotyczy to wszystkich – są
w ruinie i muszą budować swój nowy strate-
giczny filar, jakim jest służba zdrowia.Widać,
że taka dyskusja w biznesie się rozpoczyna.
Zdrowi i wyedukowani pracownicy to skarb
każdej firmy i szczęście każdego społeczeń-
stwa.

Osygnałach zmian dla biznesu, o pracy
przyszłości i znaczeniu zrównoważonego
biznesu – zZuzanną Skalską, założycielką
360Inspiration i partnerem zarządzającym
FutureS ThinkingGroup, rozmawia
AnnaMacnar.
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Wywiad z Zuzanną Skalską

Aczy rozmawia się o prowadzeniu
zrównoważonego biznesu,wktórym
nie koncentruje się jedynie na zysku
firmy?
Ja bym nawet powiedziała, że jeżeli firma
niema na celu zmierzania do zrównoważo-
nego biznesu, to należy zapytać, do czego
w takim razie zmierza.Myślenie „tylko zysk”
doprowadziło wiele firm do bankructwa.
W tej chwili trzeba przedefiniować cele orga-
nizacji. Niemówię o wizji i misji, ale o tym, po
co firma istnieje. Uważam, że to już nie jest
żaden trend, ale podstawa każdego biznesu.
Czas pandemii to czas na refleksję nad celem
istnienia (ang. purpose) każdej organizacji.

WPolscemamymnóstwo centrów
outsourcingowych, które obsługują
biznesy na całym świecie – one się
chyba za bardzo nie zmienią?
Wszystko się zmieni, trzeba tylko zadać pyta-
nie, jaka będzie prędkość tych zmian. Jeśli
popatrzymy historycznie, to zauważymy,
żewpływy poprzednich er przemysłowych
docierały do Polski z opóźnieniemokoło
40 lat.W tej chwili trochę nadrobiliśmy, ale
wciążmamy około 20 lat opóźnienia w roz-
woju świadomości społeczeństwa.Mymamy
wPolscewielki problem z zaufaniem i podda-
jemy pod dyskusjęwszystko. Pracodawca nie
ma zaufania do pracownika, pracownik niema
zaufania do pracodawcy, rząd niema zaufania
do obywateli, obywatele niemają zaufania
do rządu…Może to jest naszamentalność,
pewnego rodzaju skrzywienie genetyczne.

Musimy się zastanowić, jaki scenariusz
wybierzemy. Czy będziemy kontynuować
ekonomięwzrostu, która jest właściwie
nastawiona na jednostkę? Czyli imwięcej jed-
nostki kupują, tymwięcej można sprzedawać.
To jest ekonomia „JA”. Drugi scenariusz, taki
trochę nowszy, to postawienie na ekonomię
„MY”.Wymaga to kompletnej zmiany rdzenia
biznesu, bow tymmomenciemówimy
o zupełnie innych formach usług dla naszych
klientów.Właściwie to nie jest wybór, bo
te światy będą egzystować równolegle.
Wybory, których teraz dokonujemy, są tymi,
które już kształtują obraz naszej przyszłości.

Jacy ludzie będą potrzebni
do pracy przyszłości?
Dochodzimy do podstaw bycia człowiekiem:
bycia dobrym, budzącym zaufanie, otwartym

na społeczne problemy, empatycznym, altru-
istycznym – czyli tego, do czego absolutnie
nie jesteśmyw stanie zaprogramować żadnej
maszyny. Przyszłością są wszystkie strony
bycia człowiekiem, bo robot czy technologia
są tylko narzędziami.

Aco z technologicznymi
umiejętnościami?Mówi się,
że będą bardzo potrzebne.
Ja uważam, żemusimy być bardzo ostrożni.
Samo danie narzędzia czy nauczenie jakiejś
umiejętności może pójść w różne strony.
Jeśli będziemy uczyć ludzi tylko tego, żeby
umieli posługiwać się daną technologią
dla dobra samej technologii, to wejdziemy
w światOrwella. Jeśli wraz z technologią
nauczymy ludzi także etyki, estetyki, ducha
nowoczesności, ducha człowieczeństwa,
to stworzymy zupełnie inny świat. Każda
umiejętnośćmoże być różnie interpreto-
wana, a każde narzędziemoże być również
narzędziem zbrodni.

Budowanie relacji w pracy
przyszłości będzie się zmieniać.
Na comożemy się przygotować?
Mamy różne grupy, o różnych potrzebach.
Dla pięćdziesięcio-, sześćdziesięciolatków
świat cyfrowy jest obcy. Oni stawiają
wszystko na relacjemiędzyludzkie, bo tak
wyglądała ich cała kariera zawodowa. Ci
ludzie, kiedy są online, działają dokładnie tak
samo jak wcześniej. Ta grupamoże być więc
wsparciem dlamłodszych generacji, tak aby
nie zapominały one o drugim człowieku.

Grupa trzydziesto-, czterdziestolatków to
ludzie, którzy już brali udział w tzw. wyścigu
szczurów.Wszystko było podporządkowane
karierze i zdobyciu statusu społecznego,
który był niezwykle ważny. Spotkania i rela-
cje tej generacji były kompletnie inne – ludzie
mówili głównie o swoich sukcesach. Teraz ta
grupa realizuje te potrzeby poprzez media
społecznościowe.

Grupie dwudziesto-, trzydziestolatków jest
bardzo trudno, boma ona silne generacje
przed sobą.Młodsi już wiedzą, że ich kapitał
i możliwość zarobku będąmniejsze, ponie-
waż środkowa generacja nie odda im tak
łatwo pola – są więc pokoleniem, które stara
się zmienić system. Nie chodzi o posiadanie,
ale o dzielenie się. Dlategomłodzi zastana-

wiają się, czy kariera jest dla nich tak ważna
jak dla poprzednich pokoleń.Może nie będą
chcieli myśleć o niej w sposób długodystan-
sowy, ale raczej w krótszych odcinkach.

Tewymienione przezemnie grupy różnią się
spojrzeniemna pracę przyszłości. Dla naj-
młodszej generacji praca jest częścią życia –
ludzie ci idą za głosempasji, wykonują wiele
prac, chcą się rozwijaćw społeczności, w gru-
pie, ponieważ czerpią z tego przyjemność
i satysfakcję. Oni nie chcą definiować pracy
według tego, comy znamy od 30 lat. Będą
np. zrywać z 8-godzinnymmodelempracy
w granicach czasowych „od–do”. Trzeba
będziewięc zmienić podejście do pracy.

Dziękuję za rozmowę.

Moimżyczeniem jest,
żeby firmyprzeszły na
tzw.kind capitalism,
czyli taki kapitalizm,
wktórympotężne firmy,
potężnekorporacje
przejmują spory bagaż
należącydo tej pory
dopaństwa–
przedewszystkim
edukacyjny i socjalny.

Zuzanna Skalska

Zajmuje się badaniem i analizą sygnałów
zmian dla biznesu, ściśle współpracuje
z prezesami firm i członkami zarządów,
którym doradzaw kwestii możliwych
scenariuszy rozwoju przyszłości.
Właścicielka 360Inspiration, partner
zarządzający FutureS ThinkingGroup.
Wykłada nawielu uczelniach na świecie,
jest współtwórczynią School of Form
(SWPS).
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Dobrostan pracowników...

Niezależnie od tego, czy pracujemy zdalnie,
czy też charakter naszej pracy się nie zmienił,
jesteśmy już zmęczeni wielomiesięcznym
funkcjonowaniemw rzeczywistości, w której
trudno o przewidywalność. Boimy się
o przyszłość zawodową, nasze zdrowie jest
realnie zagrożone, a to przekłada się na gor-
sze samopoczucie i mawpływ na codzienne
życie i pracę. Dlategoważne jest dbanie
o dobrostan pracowników, zarówno fizyczny,
jak i psychiczny.

Niektórzy pracodawcy od razu obcięli
budżety na benefity, a część benefitów
niemogła być wykorzystywana z racji
obowiązujących ograniczeń. Jak korzystać
z kart sportowych, kiedy wszystkie obiekty
sportowe są zamknięte? Po co owocowe dni,
kiedy nie przychodzimy do biura? Jak doce-
niać współpracowników, kiedy nie widujemy
się osobiście? Towszystko wymagało zmiany
podejścia do tematuwell-being i doceniania
w firmach.

Pracodawcy świadomi
znaczeniawell-being?
Teoretycznie pracodawcywiedzą, że dobre
samopoczucie pracowników jest ważne lub
bardzoważne dla osiągnięcia przez firmy

Czy w czasie pandemii powinniśmymyśleć
o dobrostanie i docenianiu? Oczywiście, że tak!
Niezależnie od czasów, w jakich przyszło nam
pracować, chcemywiedzieć, że nasza praca jest
doceniania, a pracodawca zauważa potrzeby
pracowników, szczególnie w sytuacji, w której
większość pracowników odwielu miesięcy
daje z siebie bardzo dużo, by ich firmymogły
funkcjonować.

Dobrostanpracowników
idocenianiewczasiepandemii –
wymysł czy realnapotrzeba?

sukcesu – jak wynika z raportu Deloitte
Trendy HR 2020, deklaruje tak aż 71%
liderów organizacji w Polsce biorących
udział w badaniu. Jednocześnie tylko 10%
z nichwyraża pełną gotowość dowdrożenia
takiego podejścia.

Poznanie potrzeb pracowników
Odwybuchu pandemii COVID-19 zmieniło
się wszystko: inaczej pracujemy, inaczej
wypoczywamy, inaczej podtrzymujemy
relacje. Dlatego bardzo ważne jest zapytanie
pracowników o ich potrzeby.Warto
przeprowadzić choćby krótką ankietę na ten
temat.
Niemal połowa pracowników (47,9%)
uważa, że podejście pracodawcy do
kwestii związanych ze zdrowiem i dobrym
samopoczuciem nie zmieniło się w czasie
pandemii, a działania pracodawcóww tym
temacie oceniają na 3,3 (w skali od 1 do 5)1.
Widać, że pracodawcymają jeszcze sporo

do zrobienia w tym temacie.Warto się tym
zająć właśnie teraz, kiedy wiele spraw trzeba
dostosować do nowej normalności.

Wsparcie psychologiczne
Pracodawcy bardzo szybko zauważyli, że
sytuacja związana z pandemiąma zły wpływ
na psychikę pracowników. Dlatego jednym
z pierwszych działań podjętych przez
pracodawcóww zakresie dbania o dobrostan
pracowników było zorganizowanie im kon-
taktu z psychologami – online lub telefonicz-
nie. Pracodawcy oferowali również szkolenia
z organizacji pracy zdalnej, zajęcia dla dzieci
online czy spotkania przy kawie dla pracow-
ników, którzy odczuwali potrzebę kontaktu
z innymi2. Z raportu firmy Activy wynika, że
aż 72,6% badanych uważa, że ich praco-
dawca powinien oferować benefity związane
z kondycją psychiczną (badani wskazali, że
przed pandemią takie benefity oferowało
tylko 3% pracodawców)3.
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Ruch i zdrowie fizyczne
Dbanie o zdrowie fizyczne pracowników
jest nieodłącznym elementem programów
well-beingowych. Zakaz funkcjonowania
obiektów sportowych uniemożliwił wykorzy-
stywanie benefitóww formie kartMultisport
czy zorganizowanych zajęć. Nie zmieniły się
jednak potrzeby pracownikóww tym zakre-
sie. Na aktywność fizyczną jako najważniej-
szą potrzebę dla dobrostanu pracowników
wskazało aż 67,5% badanych. Na drugim
miejscu znalazło się zdrowe odżywianie:
51,5%wskazań4.

Konieczne stało się znalezienie alternatyw
dla zamkniętych obiektów sportowych,
zachęcających do uprawiania sportu przez
pracowników. Pracodawcy i dostawcy usług
zaczęli organizować zajęcia sportowe online,
takie jak zajęcia fitness, joga, stretching czy
ćwiczenia na zdrowy kręgosłup. Zmęczeni
siedzeniemwdomu, częściej zaczęliśmy
uprawiać sporty na świeżym powietrzu,
takie jak bieganie, spacerowanie czy jazda na
rowerze. Popularne stały się też szkolenia
i webinary o tematyce zdrowotnej.

Benefity, których chcą kandydaci
Skoro zmieniły się nasze potrzeby i sposób
pracy, to zmiany często wymaga kwestia
benefitów. Zapytaliśmy o to, jakie benefity są
najbardziej atrakcyjne dla profesjonalistów5.
Na pierwszymmiejscu wskazali oni możli-
wość pracy zdalnej (co nie budzi zdziwienia
w sytuacji, gdy według danych GUS na
dzień 30września 2020w trybie zdalnym
pracowało 5,8% osób) i kolejno: dopłaty
do nauki i szkoleń oraz benefity w formie
kafeterii. Również z raportu Activy wynika,
że najbardziej pożądanymi benefitami są:
elastyczne podejście domiejsca i czasu pracy
(73,7%wskazań), pakiet medyczny (73,2%),
dofinansowanie do szkoleń, języków, kursów
(67,6%) oraz kafeteria benefitów –wymiana
punktów na określone nagrody (48,2%).

Tym, na co pracodawcy powinni zwrócić
uwagę, są odpowiedzi na pytanie, jakie
benefity byłyby przydatne zewzględu na
pandemię. Respondenci najczęściej wskazują
na dopłaty do zwiększonego zużycia mediów
w czasie pracy zdalnej, sfinansowanie lub
wypożyczenie sprzętów do urządzenia
wygodnegomiejsca do pracy i udostępnienie
szybkiego internetu6. W sytuacji gdy wiele

firm zapowiada, że nie wróci szybko do biur,
zapewnienie tegowydaje się konieczne.

Docenianieważne
wkażdych czasach
Analizując wyniki różnych badań7, łatwo
zauważyć, że w ostatnich latach znacząco
wzrosła potrzeba bycia docenianym
w pracy. Zarównomłodzi stażem, jak i bar-
dziej doświadczeni pracownicy deklarują,
że od pracy oczekują czegoś więcej niż
tylko zarabiania pieniędzy. Chcąwiedzieć,
że ich pracama sens, chcąmieć wpływ
na to, co się dzieje w organizacji, a przede
wszystkim chcą być doceniani za swoją
pracę.Mogłoby się wydawać, że w czasie
pandemii, kiedy pracownicymartwią się
o swoją pracę, dookołamówi się o rynku
pracodawcy, a bezrobocie rośnie, temat
doceniania schodzi na dalszy plan.Można
było odnieść takie wrażenie na początku
pandemii, kiedy pracodawcy byli zajęci
innymi sprawami.

Kiedy jednak sytuacja nieco się ustabili-
zowała, pracodawcy zaczęli mówić o tym,
że doceniają pracę pracowników, dzięki
którym firmymogą funkcjonowaćw nowej
rzeczywistości.W przestrzeni publicznej
pojawiły się kampanie, w których firmy
dziękowały pracownikom za zaangażowa-
nie i pracę (np. Lidl czy Biedronka). Częściej
niż przed pandemiąmożna było zobaczyć
wmediach społecznościowychwpisy
prezesów czymenedżerów dumnych ze
swoich pracowników. Pracownicy, czasem
po raz pierwszyw karierze, mogli również
usłyszeć pochwały na spotkaniach z kadrą
zarządzającą.

Oczywiście jest wielu pracodawców, którzy
wykorzystują niepewną sytuację na rynku
pracy i uważają, że pracownikowimożna
obniżyć wynagrodzenie i zabrać przywileje
pod przykrywką pandemii, nawet jeśli ich
biznes nie ucierpiał. Takiemyślenie jest
bardzo krótkowzroczne, bo kandydaci będą
sprawdzać, jak zachowywał się pracodawca
wobec pracownikóww ciężkich czasach.
Dobry pracodawca, który dba o swoją
markę, wie, że szacunek dla pracownika
i docenianie zawsze sąw cenie, niezależnie
od czasów, w jakich firma funkcjonuje.

JuliaBojanowska

Dobrostan pracowników...

Czywiesz, że…

Instytut Gallupawraz z firmąHealthways
opracowałWell-being Indexwskazujący na
elementy, które wpływają na zadowolenie
w życiu zawodowym i prywatnym. Są to:

1. Sens (purpose)
2. Relacje (social)
3. Finanse (financial)
4. Społeczność (community)
5. Stan fizyczny (physical)

72,6%badanych
uważa, że ich pracodawca powinien ofero-
wać benefity związane z kondycją psychiczną
(wg raportu Przyszłość well-beingu i benefitów
pracowniczych.Nowe porządki, Activy)

71% liderów
organizacji w Polsce uważa, że dobre samo-
poczucie pracowników jest ważne lub bardzo
ważne dla osiągnięcia przez firmy sukcesu
(wg raportu Trendy HR 2020, Deloitte)

80% pracowników
przyznaje, że oferta firmyw zakresie stra-
tegii dbałości o dobre samopoczucie będzie
czynnikiem decydującymw zatrudnieniu
i zatrzymaniu ich przez okres następnych
10 lat (wg raportuWellness. Poznaj biurową
przyszłośćCBRE)

Julia Bojanowska

Specjalistka ds. komunikacji i EB.
Szkoleniowiec i autorka tekstów z zakresu
employer brandingu i komunikacji marki
pracodawcy.Miłośniczka content i digital
marketingu.

1 Raport Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowni-
czych. Nowe porządki, Activy, 2020.

2 Więcej dobrychpraktykach pracodawców po
wybuchu pandemii Covid-19 znajdziesz
we-bookuKrajobraz trendy EB po koronawirusie,
www.hrminstitute.pl/raporty-i-publikacje.

3 Raport Przyszłośćwellbeingu…
4 Tamże.
5 BadanieWymarzonypracodawca dla profesjonalisty
jeszcze trwa, dlatego dane przedstawionew arty-
kule są oparte nawynikach cząstkowych.

6 Tamże.
7 Jak chociażby Indeks doceniania.
(Raportmożnapobrać ze strony:
www.hrminstitute.pl/raporty-i-publikacje).
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Profesjonaliści
ostrożniejsi, ale gotowi
nazmiany

Do niedawna specjaliści mogli spać spokojnie
i przebierać w ofertach pracy, które otrzy-
mywali od pracodawców. Rok 2020 zmienił
wiele, również w sytuacji specjalistów na
rynku pracy i ich podejściu do szukania
zatrudnienia. Część profesjonalistów straciła
pracę wwyniku pandemii, inni musieli się
zmierzyć ze zmianą warunków zatrudnienia,
często niekorzystną.

Według raportu HAYS Poland i Deloitte1

pracęwwyniku pierwszej fali pandemii stra-
ciło 13% specjalistów, najczęściej w dziedzi-
nie sprzedaży, obsługi klienta i administracji.
Jednocześnie 46% specjalistów, którzy nie
stracili pracy, doświadczyło negatywnych
skutków pandemii, najczęściej w postaci
obniżenia wynagrodzenia, zmniejszenia
wymiaru etatu oraz zwiększenia zakresu
obowiązków. Aż 76% respondentów jest
gotowych przystać na takie zmiany, żeby
utrzymaćmiejsce pracy.

Zmiany na rynku pracymniejsze
niż prognozowane
Bezrobocie na koniec roku wyniosło około
6% i było znacznie niższe niż prognozowane

Jeszcze do niedawna pozyskanie profesjonalisty
z odpowiednimi kwalifikacjami było sporym
wyzwaniem dla pracodawców i mówiło się,
przynajmniej w niektórych branżach, o rynku
pracownika. Pandemia spowodowała, że na rynku
pracy panuje duża nierówność – są branże, które
po przejściowych trudnościach działają świetnie,
ale są też takie, które z powodu ograniczeń nie mogą
działać i balansują na krawędzi przetrwania. Jak
w tych czasach odnajdują się osoby z doświadczeniem
zawodowym? Jakie mają oczekiwania i perspektywy?

na początku pandemii. Te dane nie pokazują
jeszcze efektu kolejnych ograniczeń, wpro-
wadzonych pod koniec listopada i w grudniu,
któremocno dotkną wielu przedsiębiorców
–może się okazać, że wielu z nich nie prze-
trwa kolejnego okresu, w którym niemogą
funkcjonować.Warto przy tym pamiętać, że
przedsiębiorcy, którzy skorzystali z pomocy
państwa, są zobowiązani do utrzymania
zatrudnienia przez określony czas, w prze-
ciwnymwypadku będą zobligowani do
oddania pieniędzy. Towszystkomożemieć
wpływ nawzrost bezrobocia w pierwszym
kwartale 2021 roku.

Widocznym efektemwpływu pandemii na
rynek pracy jest spadek ofert pracy wwięk-
szości branż, co pokazuje raport firmyGrant
Thorthon2. W listopadzie 2020 roku praco-
dawcy opublikowali o 26,9%mniej ogłoszeń
niż w listopadzie 2019 roku. Są jednak takie
zawody, w których popyt na specjalistów nie
maleje, ale wręcz rośnie (porównując rok do
roku), np. analityk finansowy, specjalista ds.
e-commerce, specjalista ds. cyberbezpie-
czeństwa, doradca podatkowy czy specjaliści
z zawodówmedycznych.

Kompetencje i doświadczenie
w cenie
Przed pandemią pracodawcom było
niezwykle trudno pozyskać pracowników
o określonych kompetencjach.W począt-
kowym okresie pandemii pracodawcy
podejmowali szybkie decyzje, któremiały
pomóc przetrwać ich biznesomw trudnym
okresie, i wielu specjalistów straciło wówczas
pracę. Tę okazję z kolei chętnie wykorzy-
stywali pracodawcy z branż, których biznes
funkcjonował dobrze, i uzupełnili wakaty, na
które wcześniej niemogli znaleźć odpowied-
nich kandydatów.

Pracodawcy biorący udział w badaniu
Employer Branding w Polsce 20203wskazali,
że najbardziej poszukiwaną przez nich grupą
kandydatów są, podobnie jak w poprzednich
latach, młodzi profesjonaliści, czyli osoby
mające 1–6 lat doświadczenia zawodowego.
Nastąpił jednakwyraźnywzrost zaintere-
sowania bardziej doświadczonymi kandy-
datami, ze stażem powyżej 6 lat, których
za kluczowych uważa aż 39% badanych, co
stanowi wzrost aż o 12 punktów procento-
wychw stosunku do 2019 roku.
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Dobrą informacją dla profesjonalistów jest
ta, że większość ankietowanych uważa, iż
potrzeby rekrutacyjnew najbliższym czasie
będą podobne lubwiększe (odpowiednio
42% i 18%). Co ciekawe, niemal tyle samo
osób twierdzi, że rekrutacja będzie łatwiej-
sza (ze względu nawiększą dostępność kan-
dydatów na rynku), ile – że będzie trudniejsza
(ze względu namniejszą skłonność kandyda-
tów do zmiany pracy).

Specjaliści bardziej ostrożni
Jak wynika z badania Hays Poland, Deloitte4,
aż 50% specjalistów, którzy nie stracili pracy
wwyniku pandemii, obawia się utraty pracy.
Jednocześnie aż 61% z nich planuje zmienić
pracę, jeśli będzie takamożliwość (o 18%
mniej niż w grudniu 2019 roku). O zmianie
pracy najczęściej myślą specjaliści w dzie-
dzinie finansów i księgowości, IT, a także
specjaliści do spraw sprzedaży, administracji
i obsługi klienta.

Widać, że skłonność do zmiany pracy u osób
z doświadczeniem zawodowymwyraźnie
zmalała, choć nadal jest wysoka. Trzeba
jednak pamiętać, że bodźcem do zmiany
pracymoże być również trudna sytuacja
aktualnego pracodawcy lub całej branży,
w której osoby te są zatrudnione. Na pewno
specjaliści będą rozważać różnemożliwości,
obserwując rynek pracy i sytuację swojego
pracodawcy.

Z raportu Randstad5 wynika, że patrzymy
z większym optymizmemnamożliwość
znalezienia nowej pracy w perspektywie
najbliższych sześciumiesięcy –w trzecim
kwartale 2020 roku 84% badanych uznało,
że znajdzie w tym czasie jakąkolwiek pracę
(wzrost o 4 p.p.), a 62% uważa, że znajdzie

pracę tak samo dobrą jak obecna lub lepszą
(wzrost o 9 p.p.). Średni czas poszukiwania
pracy wynosił 2,8miesiąca.

Oczekiwaniawobec pracodawców
Najważniejszym czynnikiem, którymoże
skłonić pracowników do zmiany pracy, są
lepsze zarobki (69%wskazań), jak wynika
z raportu opracowanego przez Pracuj.pl6.
Kolejnemiejsce zajmują stabilne i bezpieczne
zatrudnienie (58%) oraz stabilna pozycja
firmy (51%), co nie budzi żadnego zdziwienia
w sytuacji dużej niepewności związanej
z pandemią, która będzie nam towarzyszyła
jeszcze przez dłuższy czas.

Pracodawca, który chce być uznany przez
profesjonalistów za atrakcyjnego pra-
codawcę, niemoże zapominać również
o innych aspektach, które są ważne dla osób
z doświadczeniem zawodowym. Profesjona-
liści w badaniuWymarzony pracodawca dla
profesjonalistywskazują, jakie cechy powinien
mieć pracodawca, u którego chcieliby pra-
cować. Są to kolejno: docenianie pracowni-
ków, poczucie sensuwykonywanej pracy,
atrakcyjne zadania wykonywanew pracy
i przyjazna atmosfera w zespole oraz atrak-
cyjne zarobki i stabilność zatrudnienia7.

Profesjonaliści cenni
dla pracodawców
Sytuacja na rynku pracy się zmieniła, ale
pracodawcymają świadomość tego, że
aby firma zdobyła lub utrzymała przewagę
konkurencyjną, potrzebują pracowników
z doświadczeniem i odpowiednimi umie-
jętnościami. Specjaliści z wielu branż będą
mogli w dalszym ciągu liczyć na dobre oferty
pracy, a część osób będzie potrzebowała
przebranżowienia lub uzupełnienia swoich
kompetencji, w szczególności cyfrowych, bo
tego będąwymagały zmieniające się warunki
pracy.

JuliaBojanowska

1 RaportNowe oblicze normalności. Perspektywa pracowni-
ków, Hays Poland, Deloitte.

2 Raport Rynek pracy w czasie COVID-19, Grant Thorthon,
listopad 2020.

3 Raport Employer Branding w Polsce 2020można pobrać
ze strony: www.hrminstitute.pl/raporty-i-publikacje.

4 RaportNowe oblicze normalności…
5 Monitor Rynku Pracy, Instytut Badawczy Randstad,
październik 2020.

6 Raport Praca w dobie koronawirusa, Pracuj.pl.
7Dane pochodzą z cząstkowychwyników badania
Wymarzony pracodawca dla profesjonalisty, które
wmomencie pisania artykułu wciąż trwa.

Indeed is the
#1 job site in the
world1 with over
250 million unique
visitors2 every month.
Indeed strives to
put jobseekers first,
giving them free
access to search for
jobs, post CVs, and
research companies.
Every day, we
connect millions
of people to new
opportunities.

1 comScore Total Visits,
March 2020.

2Google Analytics,
Unique Visitors,
February 2020.

Atrakcyjny pracodawca
dla profesjonalistów to taki,
który oferuje: docenianie
pracowników, poczucie sensu
wykonywanej pracy, atrakcyjne
zadaniawykonywanewpracy
i przyjazną atmosferęw zespole
oraz atrakcyjne zarobki
i stabilność zatrudnienia.

https://pl.indeed.com
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Główne atrybuty pracodawców, które
przyciągają uwagę kandydatów, są od kilku
lat stałe, a w porównaniu do 2019 roku
TOP 5 atrybutów jest bardzo podobny.
Najważniejszymi atrybutamimarki praco-
dawcy dla studentówwszystkich kierunków
są dobre zarobki w przyszłości i dobre
perspektywy kariery. Studenci kierunków
biznesowych i inżynierskich wskazują na
kolejnychmiejscach szacunek dla pracow-
ników, bezpieczeństwo zatrudnienia oraz
szkolenia i rozwój. Z kolei studenci kierun-
ków informatycznych wymieniają szkolenia
i rozwój, szacunek dla pracownika i przyjazne
środowisko pracy.
Warto zwrócić uwagę na to, jak ważny jest
szacunek dla pracownika dla osób, które
karieręmają dopiero przed sobą.Można
się zatem spodziewać, że kandydaci przed
podjęciem pierwszej pracy będą uważ-
nie przyglądać się temu, jak pracodawca
zachowywał się w stosunku do pracowników
w czasie pandemii oraz jakie informacje
wmediach społecznościowych zamieszczają
na ten temat obecni i byli pracownicy.

Wzrost zapotrzebowania na
bezpieczeństwo
Mimo że studenci wskazują na podobne
atrybuty jak w latach poprzednich, wyraź-
nie widać zmiany preferencji, jeśli przyj-
rzymy się punktom procentowym, jakie
uzyskały poszczególne atrybuty w porów-
naniu do ubiegłego roku.

rzystywania przez pracodawców nowych
technologii (spadek o 7 p.p.), a przyszli
inżynierowiemniejszą wagę przykładają do
możliwości szybkiego awansu (−7 p.p.).

Branżemarzeń
Wśród studentów kierunków biznesowych
największą popularnością cieszą się nastę-
pujące branże: bankowość (41%wskazań),
marketing, reklama i PR (39%) oraz audyt
i księgowość (25%). Studenci kierunków
inżynieryjnych wskazują na branżę prze-
mysłową i mechaniczną (26%), budowlaną
(21%) oraz architekturę i urbanistykę (20%).
Studentów IT kuszą branże związane z opro-
gramowaniem i technologią komputerową
(73%) oraz grami komputerowymi (41%).
Studenci medycyny stawiają najczęściej
na: rozrywkę, kulturę i rekreację (38%),
marketing, reklamę i PR (35%) oraz branżę
edukacyjną (31%). Dla studentów nauk
ścisłych najbardziej interesujące są farmacja
i biotechnologia (31%) oraz branża che-
miczna (29%). Studenci kierunkówmedycz-
nych chcieliby przedewszystkim pracować
w szpitalach i ochronie zdrowia (66%),
a dla studentów kierunków prawniczych

BadanieUniversum
w2020 liczbach:

16 254 uczestników

71 uczelni

112 kierunków studiów

3 755
studentów kierunków biznesowych

3 838
studentów kierunków inżynierskich

2 616
studentów kierunków humanistycznych

2 139
studentów kierunków ścisłych

1 166
studentów kierunkówmedycznych

1 717 studentów IT

1 023
studentów kierunków prawniczych

Źródło:UniversumTalent Survey 2020

Studenci chcą być szanowani i bezpieczni

W2020 roku wiele zmieniło się na rynku pracy i w codziennym
życiu. Mogłoby się wydawać, że również oczekiwania studentów
wobec pracodawców ulegną diametralnej zmianie. Nie potwierdzają
jednak tego wyniki badania Universum przeprowadzonego wśród
studentów (również w tych krajach, w których badanie było
przeprowadzane już w czasie pandemii). Co zatem jest ważne dla
studentów, którzy dopiero wejdą na rynek pracy?

Studenci chcą
byćszanowani
i bezpieczni

Studenci wszystkich kierunków znacznie
bardziej zwracają uwagę na bezpieczeństwo
zatrudnienia (wzrost o 5–6 punktów procen-
towych). To atrybut, który zwykle utrzymuje
się w czołówce, jednak szczególnie w nie-
pewnych czasach zyskuje na znaczeniu.
Kandydaci chcą pracować dla pracodawców,
którzy zapewniają bezpieczeństwo, rozu-
miane zarówno jako stabilność zatrudnienia,
jak i fizyczne bezpieczeństwowmiejscu
pracy, w tym skuteczna ochrona przed zaka-
żeniem koronawirusem.
W przypadku studentów kierunków infor-
matycznych wyraźnie wzrosło znaczenie
dwóch atrybutów: standardów etycznych
pracodawcy (+9 p.p.) i szacunku dla pracow-
ników (+6 p.p.). Natomiast dla studentów
kierunków inżynierskich i biznesowych
ważne są dobre perspektywy kariery (odpo-
wiednio +5 i +6 p.p.).

Kreatywne środowisko
nie przyciąga
Wswojej komunikacji skierowanej do kan-
dydatów pracodawcy często piszą o pracy
w kreatywnym i dynamicznym środowisku,
tymczasem jest to atrybut, który najbardziej
stracił na znaczeniu w oczach studentów
(od −8 do −9 p.p., w zależności od kierunku
studiów).Wśród atrybutów, które również
mocno straciły, znalazł się sukces rynkowy
pracodawcy (od −3 do −5 p.p.). Co ciekawe,
studenci kierunków informatycznych nie
przywiązują już takiego znaczenia dowyko-



15

HRM Institute jest partneremUniversumwPolsce.
Interesuje Cię raport dla Twojej organizacji?
Skontaktuj się nami:
biuro@hrminstitute.pl lub tel. +48 500 041562

Najbardziej
atrakcyjni
pracodawcy
wPolsce
wrankingu
Universum2020

RankingBiznes/
Commerce
1. Google
2. Microsoft
3. Polskie Linie Lotnicze LOT
4. Facebook
5. NBPNarodowy Bank Polski
6. TVN
7. PKOBank Polski
8. Amazon
9. Volkswagen Group
10. Deloitte

Ranking Inżynieria
1. Mercedes-Benz

Manufacturing Polska
2. Google
3. Volkswagen Group
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wszystkich kanałach studenci wskazują
na stronę karierową firmy, choć właściwie
wydawałoby się, że powinna ona być pierw-
szym źródłem informacji o pracodawcy.
Warto się zastanowić, dlaczego tak jest. Czę-
sto niestety strona karierowa nie zawiera
najważniejszych, a przedewszystkim
aktualnych informacji. Nic więc dziwnego,
że studenci szukają ich w innych źródłach.
Wiąże się to jednak dla pracodawcy ze spo-
rym ryzykiem utraty uwagi przez kandydata,
np. jeśli inna oferta zamieszona na portalu
okaże się ciekawsza.Warto więc zadbać o to,
aby wszystkie ważne dla kandydatów infor-
macje znajdowały wewłasnych kanałach
pracodawcy.

Wymarzone zarobki
Oczekiwania płacowe studentów różnią się
nie tylko ze względu na kierunek studiów,
ale także ze względu na płeć. Najwyższych
zarobków po zakończeniu edukacji oczekują
studenci kierunków informatycznych –
średnio 5167 zł brutto (mężczyźni: 5450 zł,
kobiety: 4586 zł). Niecomniejsze oczekiwa-
nia mają studenci kierunków inżynieryjnych
– deklarują, że chcieliby zarabiać średnio
4602 zł brutto (mężczyźni: 5242 zł, kobiety:
4166 zł). Najmniejszych zarobków oczekują
studenci kierunków biznesowych – średnio
4334 zł brutto (mężczyźni: 5143 zł, kobiety:
4084 zł).

UniversumTalent Survey
Przeprowadzane przez UniversumGlobal,
jest największym tego rodzaju badaniem
na świecie. Biorą w nim udział studenci
z ponad 60 krajów.W tegorocznej edycji
badania wzięło udział ponad 16 000 polskich
studentów. Jak co roku na podstawie głosów
uczestników badania zostały stworzone
rankingi UniversumMost Attractive Employ-
ers Polandw siedmiu kategoriach: biznes,
inżynieria, informatyka, nauki medyczne,
nauki ścisłe, nauki humanistyczne oraz nauki
prawne.

JuliaBojanowska

Studenci chcą być szanowani i bezpieczni

najbardziej interesujący będą pracodawcy
oferujący usługi prawnicze (65%wskazań).

Co chcą czytaćwmediach
społecznościowych
Studenci deklarują, że szukają informacji
o pracodawcachwmediach społeczno-
ściowych, dlatego dobrze jest, jeśli je tam
znajdują. A jeszcze lepiej byłoby, gdyby
znajdowali te informacje, które są dla nich
najbardziej interesujące. Jakich informacji
o pracodawcach szukają zatemw internecie
studenci? Najważniejszym typem informacji
są te owysokości wynagrodzenia i bene-
fitach (bardzo ważne lubważne dla 95%
uczestników badania).Warto zauważyć,
że o ile benefitami pracodawcy chwalą się
często, o tyle o wysokości wynagrodzenia
piszą właściwie tylko pracodawcy z branży
IT (ujawniają te informacje np. w ogłosze-
niach o pracę). Mamnadzieję, że ta kwestia
zostanie wkrótce uregulowanawzorem
innych krajów, bo na pewno zaoszczędziłoby
to wiele czasu zarówno kandydatom, jak
i rekruterom.
Kolejne informacje, których szukają studenci
wmediach społecznościowych, dotyczą
szkoleń i rozwoju (92%wskazań) oraz
możliwości awansu (91%). Studenci chcą też
wiedzieć, jakie są codzienne zadania wyko-
nywanew pracy (86%) oraz jak wygląda
miejsce pracy (82%).Warto pisać o tym
wmediach społecznościowych (i nie tylko),
bo tematy te przyciągną uwagę potencjal-
nych kandydatów.

Zdobywanie informacji
o pracodawcach
Studenci, zanim zaaplikują do danego praco-
dawcy, sprawdzają informacje o nimw kilku
kanałach. Najbardziej popularne są oczywi-
ście kanały online. Zapytani o to, gdzie szuka-
liby informacji, gdyby chcieli się dowiedzieć
czegoś o pracodawcy, wskazują w pierwszej
kolejności na portale z ogłoszeniami. Za
portalami ogłoszeniowymi uplasowały się:
strona korporacyjna pracodawcy, następnie
profil pracodawcy na Facebooku oraz profil
pracodawcy na LinkedIn. Dopiero po tych
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TheAdeccoGroup

Markapracodawcy
maogromnywpływ
nanaszbiznes

Dlaczego budowaniemarki
pracodawcy jestważne dlaGrupy
Adecco?
Marka pracodawcyma ogromnywpływ na
nasz biznes. Przekłada się zarówno na suk-
cesy procesów rekrutacyjnych do naszych
struktur, efektywność i zaangażowanie
zatrudnionych osób, jak i na pozytywne
postrzeganie organizacji przez nasze otocze-
nie. Pamiętajmy, że z jednej strony jesteśmy
pracodawcą, natomiast z drugiej – organiza-
cją zapewniającą kapitał ludzki pozwalający
na realizację procesów biznesowych naszych
klientów. Budowaniemarki pracodawcy jest
dla nas podwójną koniecznością.

JakPani zdaniembędąwyglądały
zmianywemployer brandingu
w2021 roku?
Większość zmian podyktowana będzie pan-
demią i jej konsekwencjami. O ile wcześniej
firmy starały się prześcigać w atrakcyjnej
ofercie benefitów, o tyle teraz przystąpimy
doweryfikacji złożonych obietnic i spraw-
dzianu ze zrozumienia i docenienia pracowni-
ków. Przykładem niech będzie ważna przed
kryzysem troska o równowagę,work-life
balance zatrudnionych, która dziś zmienia
swoje oblicze nawsparcie w godzeniu oraz
integracji życia zawodowego z osobistym.
Przedwybuchem pandemii kompleksowe
dbanie o zdrowie pracowników było atutem
pracodawcy, ale nie koniecznością.

Na pewno na popularności zyskająm.in.
programy employee advocacy. Wszystko
dlatego, że coraz częściej i chętniej – zwłasz-
cza w dobie niepewności – korzystamy
z poleceń, a bardziej niż markomwierzymy
ludziom. Trendem stanie się także ekspono-
wanie pracowników, ludzkiej twarzy organi-
zacji, stawianie w centrum zainteresowania
człowieka – kandydata i pracownika. To
z kolei zdeterminuje kolejny element działań
– troskę o zatrudnionych i upewnienie się, że
są szczęśliwi w organizacji.
Postpandemiczny charakter employer bran-
dingu będziemiał też coraz wyraźniejszą
twarz liderów firm.

Główny cel budowaniamarki
pracodawcy na najbliższy czas dla
GrupyAdecco to…?
Naszym głównym celem jest zapewnienie
pracownikom jak najlepszych warunków.
Ich zadowolenie jest dla nas ważniejsze
niż budowanie wizerunku organizacji na
zewnątrz. Zdajemy sobie sprawę, że dla
postrzegania firmy przez pracowników
niezwykle ważna jest dostępność informacji,
dlatego szczególnie dbamy o ten obszar.
Wiemy również, że zadowolony pracow-
nik nie tylko jest lojalny, ale też chętnie
identyfikuje się z pracodawcą. To z kolei
sprawia, że poleca firmę jako pracodawcę
czy udostępnia firmowe treści wmediach
społecznościowych.

Z czego jesteście dumni jako firma
wkontekście dbania omarkę
pracodawcy?
Jesteśmy dumni z tego, że pracownicy widzą
i doceniają nasze starania. Dzięki ich opiniom
od trzech lat możemy chwalić się tytułem
Great Place toWork.W tym roku uzyska-
liśmy najwyższy wynik w historii naszego
uczestnictwa, a przecież certyfikat świet-
negomiejsca do pracy przyznawany jest
jedynie najlepszym pracodawcom i świadczy
o realnym zaangażowaniu naszych pracow-
ników, zaufaniu i wkładzie w budowanie
wyjątkowej kultury organizacyjnej.

Jakie działania podejmujeGrupa
Adecco, aby dbać owell-being
pracowników?
WThe Adecco Group przygotowaliśmy
model, który pozwolił nam systemowo
spojrzeć na temat zdrowia i dobrego samo-
poczucia. Zakłada on, że istnieją cztery
obszary związane z naszymi pracownikami,
o które musimy zadbać tak samomocno. To
strefa samopoczucia fizycznego, mental-
nego, społecznego, a także poczucia sensu.
Elementy fizyczne i psychiczne są dobrze
znane – choć często wdrażane w izola-
cji. Aspekt społeczny dotyczy zdolności
pracowników do nawiązywania kontaktów,
angażowania się w interakcje z innymi
i zapewnienia, że wszyscy są włączeni
w życie firmy bez względu na pozycję
w organizacji. Poczucie sensu wynika z kolei
z przekonań, postaw i zasad, które moty-
wują nas do pójścia o krok dalej i wykracza-
nia poza wymagane minimum. Każdego dnia
staramy się więc wybierać takie inicjatywy,
które będą miały pozytywny wpływ na
well-being naszych pracowników i stanowić
będą odpowiedź na jeden z czterech zdefi-
niowanych obszarów.

Dziękujemy za rozmowę!

Dlaczegowarto i jak dbać
omarkę pracodawcy? Jak zmieni
się employer brandingw2021
roku?Na te i inne pytania
odpowiadaMagdalenaBargieł,
DyrektorHR–Polska, Czechy,
SłowacjawTheAdeccoGroup.

poleca:
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Capgemini Polska

Doświadczenia
pracownikapodstawą
markipracodawcy

Czy dobramarka pracodawcyma
znaczenie dla pracowników?
Każdy z nas chce pracować w środowisku,
w którym czuje się dobrze, pragnie wyko-
nywać angażującą pracę i uczestniczyć
w ciekawych projektach. Powodzenie marki
to też korzyści dla pracowników i poczucie
zabezpieczenia również ich interesów.
Z kolei patrząc z perspektywy biznesowej,
to wymierne korzyści czasowe i finansowe
dla pracodawcy, jak chociażby krótszy
proces rekrutacji, bardziej efektywne wdro-
żenie nowych pracowników, zmniejszony
poziom rotacji czy przestrzeń na tworzenie
innowacji.

Jakiewidzisz zmiany iwyzwania
w zakresie dbaniamarkę
pracodawcy?
Dlamnie oczywistym trendem jest skie-
rowanie działań dowewnątrz i skoncen-
trowanie na zmieniających się potrzebach
i zachowaniach pracowników. Czeka nas
teraz dłuższa adaptacja do nowegomodelu
pracy. Przejście namodel pracy zdalnej było
natychmiastowe i wymuszone sytuacją, ale
teraz istotna jest harmonijna implementacja
modelu hybrydowego i bardziej zrówno-

ważone podejście. Dlategowiele zadań EB
będzie oscylowało wokół połączenia świata
online i offline.

Wyzwaniem będzie stworzenie komunikacji
i odpowiedniej narracji angażujących rozpro-
szone zespoły, dobre rozeznanie w zmianach
i podążanie za potrzebami pracowników
w nowej rzeczywistości. Będzie towymagało
zwinnego i elastycznego podejścia, wpro-
wadzania inicjatyw budujących społeczność
zarówno pracującą zdalnie, jak i tę w prze-
strzeni biurowej. Pod uwagę trzeba też wziąć
zmieniający sięmodel zarządzania zespo-
łami, kształtowanie nowych kompetencji
kierowniczych, a byćmoże nawet nowej
kultury organizacyjnej.Warto też skupić się
na nowych technologiach do automatyzacji
niektórych działańw hybrydowych warun-
kach pracy.

Na czym skupiacie się przy
budowaniumarki pracodawcy?
Nasze działaniamożna podzielić na dwa
główne obszary: wewnętrzny i zewnętrzny.
Wewnętrzny employer branding to koncen-
tracja na jak najlepszych doświadczeniach
pracowników – odmomentu przyjęcia oferty

aż do pożegnania z organizacją.W tym
obszarze skupiamy się na planowaniu zasad
funkcjonowania w tzw. nowej normalności
oraz organizacji pracy wmodelu hybrydo-
wym i doświadczeniach pracowników już po
zakończeniu pandemii.

W zakresie budowania wizerunku praco-
dawcy na zewnątrzmamywCapgemini
jasno zdefiniowaną strategię employerbran-
dingową, która określa również działania
nakierowane na zewnętrznych odbiorców.
Konsekwentnie ją realizujemy, docierając do
naszych grup docelowych poprzez zdywer-
syfikowane działania. Podobnie jak w 2020
roku, w 2021 będziemy koncentrować się na
działaniach online i na jak najlepszymwyko-
rzystaniu obecnych narzędzi oraz szukaniu
zupełnie nowych. Poza budowaniemwize-
runku pracodawcy będziemy też skupiać się
nawspieraniu rekrutacji poprzezmarketing
rekrutacyjny.

Z czego jesteście dumni jako firma
wkontekście dbania omarkę
pracodawcy?
Rok 2020wzmocnił poczucie, że w społecz-
ności siła.Warto podkreślić, że od samego
początku, kiedy stało się jasne, że kryzys
zdrowotny nie ominie Polski, zajęliśmy się
zapewnieniem pracownikom bezpieczeń-
stwa. Najpierw 97% naszych pracowników
niemal z dnia na dzień rozpoczęło pracę
w trybie zdalnym, a następnie skupiliśmy
uwagę na tworzeniumentalnegowsparcia
w czasie izolacji. Koncentracja na wewnętrz-
nych działaniach pomogła namwszystkim
przejść przez 2020 rok i – co nas bardzo
cieszy – wyniki zaangażowania pracowników
wzrosły w porównaniu z początkiem roku.

Dziękujemy za rozmowę!

Czy dobramarkama znaczenie?
Jak pracodawca powinien dbać
omarkę? Jakiewyzwania dla
employer brandingu niesie
2021 rok?Na te i inne pytania
odpowiadaDominikaNawrocka,
BrandCommunication&CSR
ManagerwCapgemini Polska

poleca:
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Rok2020 zapowiadał się dla nas bardzo
ciekawie. Byliśmywpełni gotowi do zako-
munikowania iwdrożenia nowejwizji Gru-
py Żywiec, ale COVID z dnia na dzień
przestawiłwszystkie nasze priorytety.

Kluczowe założenia były oczywiste: komuni-
kacja nowych zasad bezpieczeństwa i pracy
zdalnej oraz dostarczanie rezultatówwno-
wej rzeczywistości. Organizowaliśmy regu-
larnie video streamy z ZespołemKryzyso-
wym i czaty z PrezesemZarządu. Na bieżąco
informowaliśmywszystkich oważnych decy-
zjach biznesowych i aktualnychwynikach.

Zaangażowanie pracowników
iwsparciewnowej rzeczywistości
Zorganizowaliśmy również pierwszywGru-
pie ŻywiecHackaton, skierowany nie dla
programistów, co dlawszystkich naszych pra-
cowników, gdzie poszczególne zespoły, ko-
rzystając z platformy, wygenerowałyponad
155pomysłów, jakmożemy działać szybciej,
efektywniej i inaczej w tej nowej rzeczywisto-
ści, na którąwpłynął koronawirus.

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy kolejne
działania, związane z programemMoje Ż:

- cykl webinarówwspierających zdrowie
psychiczne,

- regularne zajęcia jogi i stretching online,

- warsztaty z prawidłowego odżywiania się,
nie tylkow czasie pandemii,

- indywidualne konsultacje video z fizjotera-
peutą,

- wsparciew postaci porad: psychologicz-
nych, prawnych, finansowych i zdrowot-
nych dostępnych całodobowo,

- wypożyczenie krzeseł biurowych do pracy
w domu,

- wypożyczenie około 50 tabletów na po-
trzeby szkoły on-line dla dzieci naszych
pracowników

- animacje i aktywności online dla dzieci pra-
cowników (DzieńDziecka,Mikołajki, Ferie)

Towszystkow ciągu zaledwie kilkumiesięcy.

Z dnia na dzień przekształcaliśmywszystkie
działania rozwojowe dla pracownikówna
wersje online. Stanęliśmy przezwyzwaniem
zdalnego zarządzania sprzedażą i tutaj rów-
nież nasi liderzy i doradcy handlowimogli li-
czyć nawsparcie szkoleniowe. Do nowych
warunków został również dostosowany pro-
ces rekrutacji i onboardingu.

CSRw2020
Wspólnie z innymi browarami, organizacjami
branżowymi i organizacjami pracodawców
walczyliśmy owsparcie firmwczasie pande-
mii, w szczególności gastronomii, która ucier-
piała najbardziej.Wypracowywaliśmy
z rządemwyjątkowe rozwiązania, żeby przed-
siębiorcymogli przetrwać najtrudniejsze i
wrócić bez szoku do nowej rzeczywistości.

Wyprodukowaliśmy żel do dezynfekcji
z alkoholu pozostałego powarzeniu piwa .00
%, który otrzymali wszyscymieszkańcy Żyw-
ca. Stworzyliśmy zupełnie nowy produkt: na-
pój "Dla bohaterównaszegoŻ", który trafił
do personelu ponad 100 placówekme-
dycznychwcałej Polsce. Dodatkowo do
szpitali i przychodni trafiły nasze darowizny
na sprzętmedyczny.

Na koniec roku nie zapomnieliśmy o środo-
wisku uruchamiając po raz kolejny, ale tym
razemwewszystkich naszych lokalizacjach
kampanięDaj butelce drugie Ż, zachęcającą
konsumentówdo oddawania butelek zwrot-
nych i zadbania o swoje najbliższe otoczenie.

Za każdą oddanąw specjalnej strefie butelkę
wypłaciliśmy 0,35 zł dla oddającego, a także
przeznaczyliśmy 1 zł na zakup posiłków dla
personelumedycznego z lokalnych restaura-
cji. Razem to1560 kupionych posiłków dla
służby zdrowia z naszych lokalnych społecz-
ności oraz39000 zł., które zasiliły konta lo-
kalnych punktów gastronomicznych

Wzespole siła
Po podsumowaniuwszystkich tegorocznych
projektów,możemy jasno stwierdzić – ten rok
był czasempełnympracywnieprzewidywal-
nychwarunkach, a także czasem,w którym
umocniliśmy się jako zespół. Bowpieraliśmy
się na każdymkroku. Bowspółpracowaliśmy
ciągle ucząc się od siebie i szanując różnorod-
ność. Bo potrafiliśmy znaleźćw sobie siłę
sprawczą i podejmować ryzyko, żeby spraw-
nie reagować na zmieniającą się sytuację.

Czegowięc nauczył nas ten rok?Umocnił
przekonanie, żewzajemnewsparcie jest naj-
ważniejsze. Przypomniał, że pracaw firmie
piwowarskiej to naprawdę szybkie tempo,
ciągła nauka i umiejętność dostosowywania
się do zmieniających się nieustannie uwarun-
kowań rynku. Zainicjował sporo zmian, dzię-
ki którymdostrzegliśmy, że niema rzeczy
niemożliwych i że potrafimyw krótkim czasie
zmobilizować się i odpowiedzieć nawięk-
szośćwyzwań.

Jeśli zatemczujesz, że pasujesz
do naszego piwnego świata
– dołącz do nas i bądź częścią Ż!

GrupaŻywiec

Odwiedź naszą stronę:
https://grupazywiec.pl/kariera/
i śledź nasze social media:
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https://twitter.com/GrupaZywiec
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https://www.instagram.com/grupazywiec/
https:// https://www.youtube.com/channel/UC4uhVgMcY19gcjWgQ4nD_ng


Jesteśmydumni
znaszychpracowników

Dlaczego budowaniemarki
pracodawcy jestważne dlawaszej
firmy?
Biedronka jest jedną z najbardziej roz-
poznawalnychmarek na polskim rynku.
Zatrudniamy ponad 70 000 osób, co czyni
nas największym prywatnym pracodaw-
cą w Polsce i drugą co dowielkości firmą
wPolsce. Ponieważ jesteśmy liderem branży
retail, naszym celem jest również budowanie
silnej marki Biedronka jako pracodawcy.
Czerpiemy z siły naszej marki konsumenckiej
i w ten sposób łączymy i budujemy synergię
zmarką pracodawcy.

Naszym celem jest przedstawianie Bie-
dronki jako solidnego i pewnego praco-
dawcy. Pokazujemy, że tak jak pracownicy
Biedronki dbają o klientów i wspierają ich
w codziennych zakupach, tak Biedronka dba
o pracowników, dając pewność, stabilność
zatrudnienia, możliwości rozwoju, najszerszy
na rynku pakiet benefitów, a także wsparcie
dla rodziców, dzieci i seniorów.

Dodatkowo, w związku z ciągłym rozwo-
jemBiedronki i utrzymaniem pozycji lidera
w branży retail, stale powiększamy zespół.
Zdajemy sobie sprawę, jak wielemoże

wnieść do firmy odpowiednio dobrany
członek zespołu. Dlatego chcemy przyciągać
osoby, którym odpowiadać będzie praca
w naszej organizacji: jej charakter, dynamika,
wartości i kultura. Osoby, które zechcą
zostać z nami na dłużej i będą nas polecać
jako pracodawcę.

Jaki jest główny cel – teraz
iwnajbliższej przyszłości –
budowaniamarki Biedronka jako
pracodawcy?
Od lat naszym priorytetem i zobowiązaniem
jako pracodawcy jest dbanie o naszych pra-
cowników i ich rodziny. Przejawia się to
w konkretnych, realnych działaniach, inicja-
tywach i odpowiednich programach, które
są fundamentem budowania naszej marki
pracodawcy.W komunikacji z kandydatami
stawiamy na autentyczność, transparent-
ność i uczciwość oferty, gdyż wiemy, że przy-
nosi to długoterminowewymierne korzyści
dla obu stron.

Struktura naszej organizacji jest różno-
rodna i rozproszona, stąd zróżnicowane są
również nasze grupy docelowe. Aplikują do
nas osoby o różnym doświadczeniu, różnych

wymaganiach, potrzebach i oczekiwaniach.
Mimo że to dużewyzwanie, wewszystkich
naszych działaniach employerbrandingo-
wych chcemy stawiać na spójne, konse-
kwentne i wiarygodne budowanie wize-
runku pracodawcy.
Jeśli chodzi o cele na najbliższy rok, głów-
nym punktemw planie EB jest rozwijanie
obecności marki pracodawcywmediach
społecznościowych. Pracownicy są najlep-
szymi i najbardziej wiarygodnymi ambasa-
doramimarki, dlatego chcemywykorzystać
ten ogromny potencjał i kontynuować nasz
program Employee Advocacy, który z sukce-
semwdrożyliśmy kilkamiesięcy temu.

Z czego jesteście najbardziej dumni
jako pracodawca?
Niezmiennie jako firma jesteśmy dumni
z naszych pracowników, których codzienna
wytrwała praca i zaangażowanie stoi za
sukcesemBiedronki. Ostatnie, trudne
miesiące pandemii pokazały, jak wielka siła
leży w naszym zespole. Ja osobiście jestem
dumna z tego, że jako pracodawca okaza-
liśmy naszym pracownikomwdzięczność
i doceniliśmywysiłek tysięcy kobiet i męż-
czyzn pracującychw sklepach i magazynach
naszej sieci. To podziękowanie poparte jest
konkretnymi benefitami finansowymi, takimi
jak: premie, nagrody, rabaty, zasilenia kart
przedpłaconych czy podwyżki wynagro-
dzeń, a także pozafinansowymi – zapew-
nienie środków bezpieczeństwa i ochrony,
paczki świąteczne dla 73 000 pracowników
i ich dzieci. Dodatkowymwyrazem docenie-
nia i wdzięczności była emitowanaw grud-
niu ogólnopolska kampania dedykowana
pracownikomBiedronki: „Dziękujemy, że
czynicie niemożliwemożliwym”.

Dziękujemy za rozmowę!

Dlaczegowarto i jak dbać
omarkępracodawcy? Jak
zmieni sięemployer branding
w2021 roku?Na te i inne
pytania odpowiadaMarta
Śliwińska, Senior Employer
BrandingManagerw Jeronimo
Martins Polska S.A.

JeronimoMartins Polska
poleca:
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WPolpharmie codziennie wspieramy i motywujemy się
nawzajem do nieustannego rozwoju – tego związanego
z pracą i z tym, co dzieje poza nią. Zawsze działamy
w jednej drużynie. Rozwijaj się z nami w kierunku,
który Cię najbardziej interesuje.

Odwiedź nas na Instagramie,
Linkedin oraz polpharma.pl

RAZEM
OKROKDALEJ

https://polpharma.pl


Jesteś studentem
ostatnich lat studiów
lub młodym absolwentem?
Chcesz przekuć wiedzę
teoretyczną w praktyczne
doświadczenie i spróbować
swoich sił w miejscu, gdzie
różnorodność działów
i stanowisk to paleta Twoich
barwnych możliwości?

czas trwania - 3 wakacyjne miesiące
rodzaj - staż płatny
miejsce - Brzeźnica/ k. Dębicy
woj. podkarpackie

KOLEJNA
REKRUTACJA
JUŻ WKRÓTCE!

więcej na:
www.dlastudenta.sniezka.pl

?
?

Zawodowy Start w Jasnych Barwach
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CEOS
45,000
AND

Przejmij inicjatywę. Jesteśmy na to gotowi.
W JTI, Japan Tobacco International, wierzymy w wolność.
Ponieważ wolność daje siłę.
Siłę do tego, aby 45 000 naszych pracowników
wprowadzało prawdziwe zmiany.
Wierzymy, że to Ty wiesz, jak najlepiej wykonywać
swoją pracę. Więc jeśli czujesz, że chcesz przejąć
inicjatywę, to...

Feel free to #JoinTheIdea
Wejdź na jobs.jti.com i dowiedz się więcej.

GROWING

https://jobs.jti.com
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WJTI topracownik
jestwcentrumuwagi

Jakomiędzynarodowa firma działająca na polskim rynkuw branży
tytoniowej od 2007 roku, JTI, Japan Tobacco International, stawia
pracownikóww centrumwszystkich swoich działań.W rozmowie
z pracownikami firmy dowiedzieliśmy się więcej o kulturze
doceniania, o tym, jak jest rozumiana, oraz co powoduje, że już od lat
JTI jest jednym z najlepszych pracodawcówwPolsce i na świecie.

Wczym tkwi sekret?
WJTI docenianie jest częścią kultury orga-
nizacyjnej firmy. Jest początkiem i naturalną
konsekwencją działań i inicjatyw prowa-
dzonych dla pracowników. Tę otwartość
i naturalność dostrzegania i doceniania
innych najszybciej możemy zaobserwować
nawewnętrznej platformie komunikacyjnej
–Workplace, na której wspólnie świętuje
się zakończenie projektów, zamieszcza się
podziękowania i gratulacje (temniej i bardziej
formalne), a także celebruje się sukcesy
współpracowników. Chętnie wykorzysty-
wanąmetodą doceniania jest również plat-
formaHelpingHand – za jej pośrednictwem
możnawnioskować o przyznanie nagrody
pracownikowi, który bezinteresownie
pomógł komuśw pracy.

Elementem dobrze ilustrującym kulturę
doceniania w JTI jest coroczny program
Inspire Awards. Każdy pracownikmoże dzięki
niemu nominować koleżanki i kolegów,
którzy najbardziej inspirują swoją postawą,
zachowaniem i działaniem. Osoby z naj-
większą liczbą nominacji otrzymują nagrody
finansowe oraz statuetki dla najbardziej
inspirujących pracownikóww JTI. Pro-
gramwieńczy oficjalna gala dla wszystkich
pracowników (w tym roku z oczywistych
względów zorganizowanaw formie online)
ze szczególnym udziałem nominowanych
oraz zwycięzców.

WJTI nie tylko się słucha, ale także
słyszy się swoich pracowników
JTI, jako firma dążąca do ciągłego
doskonalenia, już dawno zauważyło
korelację między dobrostanem
pracowników a sukcesami osiąganymi
na polu biznesowym. Dlatego też firma
przykłada niezwykłą wagę do wsłuchiwania
się w głos każdego pracownika. Robi to
zarówno poprzez rozbudowane ankiety
wewnętrzne, jak i przez krótkie badania
(tzw. pulse checks), np. w czasie pandemii
pytano pracowników o ich obawy czy
potrzeby związane z pracą w trybie
zdalnym. A jako dowód na to, że JTI wyciąga
wnioski na podstawie tych ankiet, można
podać m.in. zorganizowanie wirtualnych
animacji dla dzieci w różnymwieku,
wspierające rodzicóww trakcie pracy
zdalnej, czy ćwiczenia online z trenerem.
Tutaj sugestie pracowników są ważne i mają
moc sprawczą!

Regularnie, co dwa lata, przeprowadzane
jest także badanie zaangażowania, w którym
bierze udział ponad 95% zatrudnionych.
Badanie kończą wnioski, na podstawie
których powstaje lista inicjatyw, a te
następnie są wdrażane przez specjalne
zespoły projektowe. Dzięki temu, że
grupy te składają się z osób z różnych
działów, firmamamożliwość spojrzenia na
projekty z różnych perspektyw. Efektem

tych prac było m.in. wdrożenie programu
mentoringowego, promocja elastycznych
form pracy (w JTI taka forma pracy
była dostępna jeszcze przed pandemią)
czy wdrożenie systemu kafeteryjnego
benefitów.

W ramach oddolnej inicjatywy
pracowników kompleksu fabryk
w Starym Gostkowie k. Łodzi powstała
także zamknięta grupa w mediach
społecznościowych, do której należy
już ponad 1000 osób. Jest to miejsce,
w którym wszyscy pracownicy, również
ci bez stałego dostępu do służbowego
komputera, mogą dzielić się własnymi
spostrzeżeniami oraz proponować
konkretne rozwiązania i usprawnienia,
a wiele z nich jest następniewdrażanych.

Japońskie korzenie firmy widoczne są
w ciągłym dążeniu do doskonalenia
procesów, którego częścią jest program
sugestii pracowniczych INNOVATE.
W jego ramach pracownicy zgłaszają
swoje pomysły usprawnień w istniejących
procesach i procedurach firmy – począwszy
od tych biurowych, a skończywszy na
ulepszeniach procesów produkcyjnych.
W tym roku spośród tysięcy złożonych
sugestii z całego świata nagrodę w kategorii
Najlepszy Pomysł otrzymało dwóch
inżynierów z polskiej fabryki JTI!



Pracawdobie pandemii
Jakwszędzie, także i tutaj pandemia prze-
niosła znaną namwszystkim pracę biurową
do światawirtualnego. JTI, w odróżnieniu od
wielu firm, bardzo szybko zaadaptowało się
do nowychwarunków imimowieluwyzwań
osiągnęłow tym roku rekordowe udziały
w rynku – na poziomie powyżej 26%. Ten
sukces byłmożliwy dzięki dużemu zaangażo-
waniu pracowników, którzy działając w duchu
zespołowym,wspierają się wzajemnie, a suk-
ces firmy traktują jako swój osobisty.

Jedną zważniejszych inicjatywwprowadzo-
nychwkrótce po przejściu na pracę zdalną
okazały się regularnewirtualne spotkania
z zarządem,w czasie których przekazywane
są najnowsze i najważniejsze informacje
dotyczącewyników firmy, nowych projektów
czy kolejnych inwestycji. Spotkaniamają
charakter interaktywny, każdymożew czasie
rzeczywistym skomentować coś lub zadać
pytanie zarządowi.

Firma nie poprzestała jednak tylko na byciu
w stałym kontakcie z wszystkimi pracow-
nikami.W tym szczególnym czasie w JTI
równolegle dba się o dobre samopoczucie
i zdrowie zespołu.W ramach tych działań do
domu każdego pracownika dostarczane były
środki ochrony osobistej i świeże owoce.
Jednocześnie firma pokrywa koszty testów
naCOVID-19 –w fabrykach w StarymGost-
kowie są onewykonywane u każdego pra-
cownika namiejscu co dwa tygodnie. Dzięki
globalnemu programowi LifeWorks pracow-
nicymogą również liczyć na profesjonalne,
poufnewsparcie w trudnych sytuacjach
w życiu prywatnym.

Część firmw trosce o bezpieczeństwo
i zdrowie swoich pracowników zdecydowała
o wstrzymaniu świątecznych spotkań.
W JTI niema rzeczy niemożliwych,
a sukcesy zawsze się świętuje – i dlatego
przed świętami BożegoNarodzenia
firma zorganizowała wirtualne spotkanie
z koncertem na żywo i z serią niespodzianek,
integrując w ten sposób pracowników po
drugiej stroniemonitora.

Jakw JTI dba się o rozwój
pracowników?
WJTI podstawą rozwoju firmy jest roz-
wój pracowników. Tutaj każdy pracownik,
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który dołącza do nowego zespołu, określa
wraz z przełożonym swoje cele i równo-
cześnie tworzy indywidualny plan rozwoju.
Na podstawie tych danych dział szkoleń
i rozwoju opracowuje portfolio szkoleniowe
dla wszystkich pracowników. Jest ono na
bieżąco aktualizowane i dostosowywane,
również wtedy, gdy zmieniają się uwarun-
kowania zewnętrzne – tak stało się w czasie
pandemii, kiedy nie wstrzymano ani jednego
szkolenia, ale jedynie zmieniono ich formę na
wirtualną.

Pracownicymają do dyspozycji wiele moż-
liwości rozwoju, jak choćby udział w konfe-
rencjach branżowych, współfinansowanie
nauki języka angielskiego czy szkolenia
zagraniczne na najlepszych uczelniach na
świecie.W JTImożna liczyć na dofinanso-
wanie studiów podyplomowych,MBA czy
kursów specjalistycznych (np. ACCA, CIMA).
W ciągu ostatnich trzech lat firmawydała
na szkolenia dla swoich pracowników ponad
20milionów złotych.

Rozwój w JTI zapewnia również polityka
firmyw zakresie rekrutacji wewnętrznych
(około 80% obecnej kadry kierowniczej
awansowało właśnie w ten sposób), ale
także długo- i krótkoterminowych projektów
w kraju i za granicą.

Kontakt:Poland.Careers@jti.com

Artykułpowstał napodstawie rozmów
zAgnieszkąOlewińską,Ewą Brzozowską,
ArletąCybulską-Rogowski iMateuszem

Felinowskim.

JTIPARTNER

Nasze starania, by byćwyróżniającym się
pracodawcą, są regularnie nagradzane:

Od2010 roku
otrzymujemy tytuł
Top Employer.
W tym roku również
zostaliśmy
wyróżnieni.

JTI, czyli
Japan Tobacco
International,
to międzynarodowa firma
tytoniowa obecna w 130
krajach na świecie.

W Polsce zatrudnia już
ponad 2600 osób.

W polskim portfolio
firmy znajdują się marki
Winston, LD, Camel oraz
papieros elektroniczny
Logic Compact.

Polska to bardzo ważne
miejsce dla JTI: od 2008
roku firma zainwestowała
tu ponad miliard dolarów
– głównie w budowę
nowoczesnego kompleksu
czterech fabryk w Starym
Gostkowie k. Łodzi.

Siedziba główna firmy
znajduje się w Warszawie
(m.in. działy finansów,
people & culture,
marketingu, wsparcia
sprzedaży).

Od 2019 roku
w Warszawie działa też
Globalne Centrum Usług
Biznesowych, które
wspiera działalność
biznesową JTI na całym
świecie; docelowo
znajdzie w nim pracę
aż 800 osób.



Emocjonalnywell-being to priorytet
Lidl Polskaw zarządzaniu kadrami?
Nasza firma praktycznie od uruchomienia
pierwszych sklepówwPolsce hołduje hasłu
„Lidl zaczyna się od ludzi”. Zawsze dokłada-
liśmywszelkich starań, żeby zakupyw Lidlu
były bezpieczne, ale w nowej sytuacji jeszcze
zaostrzyliśmy kryteria bezpieczeństwa.
Nasze najwyższe standardy w tej dziedzinie
zostały potwierdzone przez niezależną
jednostkę certyfikującą TÜVRheinland
Polska. Dobrego samopoczucia pracowni-
ków sklepów nie da się jednak poświadczyć
żadnym dokumentem. Stali się oni obok
służbmedycznych oraz mundurowych
bohaterami dnia codziennego. Każdego dnia
z całkowitym zaangażowaniem pracowali,
by zapewnić klientom dostęp do produktów
spożywczych i przemysłowych.Well-being
pracownika tow takich warunkach elemen-
tarny obowiązek pracodawcy.

Stąd hasło kampanii zmarca
„Jesteście bohaterami”?
A czymiało sens poszukiwanie innego okreś-
lenia? Pierwsze tygodnie ograniczeń zwią-

Lidl Polska:
docenianiema
znaczenie
Dla wszystkich był to bardzo trudny i pod wielomawzględami wyjątkowy rok.
Dla Lidla jedną z pierwszoplanowych wartości zawsze było bezpieczeństwo
pracowników i klientów.W czasie pandemii wartość ta wybrzmiała jeszcze
dobitniej. Firma reagowała dynamicznie na zmieniającą się rzeczywistość
i stawiała nacisk na docenianie pracowników. „Od lat jesteśmy liderem
wśród pracodawców, a ostatni rok pokazał, że nasze działania oraz stawianie
pracownikóww centrum to słuszny kierunek. Dlatego zintensyfikowaliśmy te
działania” – mówi JoannaMajda, która kieruje w Lidl Polska działem relacji
pracowniczych i benefitów.

zanych z pandemią były wyjątkowo trudne.
Przedewszystkim notowaliśmy ponadstan-
dardowo ożywiony ruchw sklepach. Potem
pojawiły się ograniczenia administracyjne,
wyznaczające zupełnie nowe reguły i obo-
wiązki.

Czy cele kampanii zostały
zrealizowane?
Tak, przede wszystkimwyraziliśmy swoją
wdzięczność dla pracowników Lidla, którzy
z zaangażowaniem i odpowiedzialnością
wykonywali swoje obowiązki. Respekt
i szacunek to pojęcia, które najlepiej oddają
towarzyszące temu intencje.Wwymiarze
społecznym pokazaliśmy, że pracownicy
handlu to kolejna grupa zawodowa, która
w trudnym czasie pandemii każdego dnia
wykonywała swoje obowiązki z najwyższą
starannością.Wizerunkowo zademonstro-
waliśmy dumę z naszych pracowników,
okazaliśmy imwsparcie i solidarność. Przy-
pomnieliśmy także, że to właśnie ludzie są
fundamentem działań naszej firmy. Odnieśli-
śmy także sukces w komunikacji wewnętrz-
nej. Doceniając w tym trudnym czasie

naszych pracowników, podnieśliśmymorale
w zespołach. Mamy także nadzieję, że
widoczne na sklepach plakaty BB „Jesteście
bohaterami” po prostu podnosiły naszych
pracowników na duchu.

Zorganizowaliście teżwirtualny
koncert...
To było prawdziwemegawydarzenie
w naszej firmie!W czerwcową niedzielę
wolną od handlu specjalnie dla pracowników
Lidla oraz ich bliskich, przyjaciół i znajomych
wystąpiła online naw tym celu uruchomio-
nej stronie www.lidldlaswoichbohaterów.pl
gwiazda polskiej muzyki. To było pierwsze
w historii Lidl Polska tego typuwydarze-

Zwracamy uwagę na
wartości, które w czasie
pandemii zaczęły się
konstytuować na nowo:
odpowiedzialność,
zaangażowanie, pewność.

LIDL POLSKA PARTNER
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nie – innowacyjny event, którego pomysł
narodził się w odpowiedzi na panujące
warunki i sytuację epidemiologiczną. Lato to
czas, kiedyw naszej firmie zawsze odbywały
się spotkania integracyjne, a w tym roku nie
mogliśmy ich zorganizować, więc znaleźliśmy
inne, nowatorskie rozwiązanie. To się w pełni
udało i otworzyło nas na nowewyzwania.

„Niezależnie od sytuacji
#pracawLidlu” oraz „Twoja praca
na lata” to przekazy skierowane
bardziej dowewnątrz czy na
zewnątrz spółki?
Chcemymocno zaakcentować, że w nie-
pewnym czasie pandemii nasi pracownicy są
zatrudnieni w stabilnej firmie. To oczywiście
także bardzo konkretnawskazówka dla osób
poszukujących pracy. I jednym, i drugim
zwracamy uwagę nawartości, które w czasie
pandemii zaczęły się konstytuować na nowo:
odpowiedzialność, zaangażowanie, pewność.

Cowprzypadku Lidl Polska oznacza
określenie „stabilna firma”?
Wpierwszej kolejności to nasz pakiet bez-
pieczeństwamaterialnego. Od lat jesteśmy
pod tymwzględem lideremw branży. Każdy
nowy pracownikmoże liczyć na umowę
o pracę naminimum 12miesięcy bez okresu
próbnego. Co istotne – kobiety i mężczyźni
pełniący w firmie tę samą funkcję zarabiają
tyle samo. Dla osób planujących domowe
budżety istotny jest fakt, że w Lidlu już na
starcie wiadomo, ile będzie się zarabiać

w najbliższej przyszłości. Dochodzi do tego
możliwość nieustannego rozwoju – teraz
przede wszystkim na szkoleniach online –
i awansu na wyższe stanowisko. Przez lata
staliśmy się pracodawcą godnym zaufania,
z którym pracownicy planują swoją przy-
szłość zawodową. Dla młodych osób ważna
jest również możliwość łączenia pracy ze
studiami lub z rodzicielstwem poprzez dyna-
miczne kształtowanie czasu pracy w zależ-
ności od sytuacji życiowej. Średni staż pracy
wynosi u nas aż ponad 4,5 roku! To powód
do dumy i zarazem potwierdzenie słuszności
przyjętych założeń.

Wogłoszeniach rekrutacyjnych
zwraca uwagę także bogaty zestaw
benefitówpozapłacowych.
Dodajmy, że ciągle go poszerzamy. Dotąd
strefę pracowniczego komfortu psychicz-
nego wyznaczały przede wszystkim:
prywatna opiekamedyczna, ubezpieczenie
grupowe, kartaMultisport, „wyprawka dla
maluszka”, pierwszoklasisty czy paczki dla
dzieci na święta. Z powodu pandemii sytu-
acja się zmieniła. Mając to na uwadze, reago-
waliśmy dynamicznie i dostosowywaliśmy
nasze benefity. Dużym ułatwieniem dla pra-
cowników były uruchomione porady interni-
sty dla wszystkich zatrudnionych w spółce,
czyli także osób, które nie posiadają wyku-
pionego pakietu medycznego. Mimo pande-
mii chcieliśmy, by odbyły się nasze coroczne
akcje profilaktyczne. Dlatego w październiku
rozpoczęliśmy działanie „Lidl na różowo”,
skierowane do kobiet zatrudnionych w Lidlu.
Zachęcaliśmy je do skorzystania z bezpłat-
nych badań profilaktycznych USG lubmam-
mografii. Listopad natomiast toMovember
– pierwsza w naszej firmie akcja profilaktyki
chorób nowotworowychmężczyzn. To
nie koniec. Komplikacje spowodowane
życiemwwarunkach ograniczeń skłoniły
nas do uruchomienia ProgramuWsparcia
Pracowników z całodobową bezpłatną oraz
anonimową infolinią. Do dyspozycji pracow-
ników są prawnicy, psychologowie i doradcy
finansowi. Lidl Polska to ponad 20 000 pra-
cowników, którzy stanowią zgrany zespół
i każdego dnia z zaangażowaniemwykonują
swoją pracę. Nie chcemy, aby problemy dnia
codziennego negatywnie wpływały na ich
samopoczucie. Pomagamy, bo nasz team jest
wartością samą w sobie.

JoannaMajda

KierownikDziałuRelacji Pracowniczych
i BenefitówwLidl Polska.
Z firmą związanaod 11 lat, pełni obecnie
również funkcję osoby zaufania wLidlu.

Więcej: kariera.lidl.pl
LinkedIn:Lidl Polska

Komplikacje
spowodowane życiem
wwarunkach ograniczeń
skłoniły nas do
uruchomienia Programu
Wsparcia Pracowników
z całodobową bezpłatną
oraz anonimową
infolinią. Do dyspozycji
pracowników są prawnicy,
psychologowie i doradcy
finansowi.

Rok2020byłwyjątkowy. Jak
mogłabyś go podsumować?
Najlepszym podsumowaniem tego roku jest
hasło naszej grudniowej kampanii: „Jesteśmy
wdzięczni”. To kontynuacja działań z wiosny.
Chcieliśmy zwrócić uwagę na pozorne detale
w pracy, które czynią ją czymś zupełnie
wyjątkowymw tych naszychwspółczesnych
„czasach zarazy”. Jesteśmywdzięczni za
dystans, który zbliża. Za uśmiech, który
widać tylko w oczach. Za detale, któremają
znaczenie. I za uprzejmość w codziennej
pracy. Tylko tyle i aż tyle. Najważniejsze jest
jednak to, że ta wdzięczność jest absolutnie
szczera, a ten rok pokazał nam, że dzięki
zaangażowaniu i odpowiedzialności pracow-
nikówmożemy tworzyć sukces naszej firmy.
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Poczućsmakpracy,
wktórej jest się
docenianym

27 tysięcy pracowników
w ponad 460
restauracjachw całej
Polsce – takwyglądają
statystyki zatrudnienia
wMcDonald’s w Polsce.
O tym, jakie wyzwania
przyniósł firmie rok 2020
i jak w tym trudnym
czasieMcDonald’s
zadbał o pracowników,
rozmawiamy
zRenatą Prys,
DyrektorDziału People.

Zanami trudny rok, z pandemią
na pierwszymplanie. Jak dużym
wyzwaniembył dlawas?
Wspólnie z licencjobiorcami wMcDonald’s
zatrudniamy w Polsce już ponad 27 tysięcy
osób, co czyni nas jednym z największych
pracodawcóww kraju. To ogromna odpo-
wiedzialność, szczególnie w tak trudnych
czasach jak obecne. Od samego początku
robiliśmy wszystko, żeby zapewnić pracow-
nikom bezpieczeństwo i stabilne miejsce
pracy, na bieżąco konsultowaliśmy się
z epidemiologiem. Naszym priorytetem było
przejście przez kryzys całym zespołem, co
w firmie, w której zatrudniamy wyłącznie na
podstawie umowy o pracę, przy wszystkich
trudnościach, na jakie była narażona branża
gastronomiczna, było i ciągle jest ogromnym
wyzwaniem. Kiedy dwa lata temu na spotka-
niu z licencjobiorcami mówiłam, że musimy

przygotowywać się na zwinne działanie
w świecie VUCA, nawet nie przypuszcza-
łam, że w praktyce doświadczymy tego tak
mocno i tak szybko.

Jak sobie poradziliście i jak nadal
sobie radzicie?
Bardzo szybko dostosowaliśmy się do
nowych warunków. Zorganizowaliśmy
specjalny zespół wDziale People, który dba
o odpowiednią komunikację z pracownikami
i liderami. Cały czas obserwujemy rozwój
sytuacji, na bieżąco dostosowujemy się do
zmian, badamy nastroje zespołu. Zapew-
niamy środki ochrony, szczególną opieką
otaczamy osoby w grupach podwyższo-
nego ryzyka, część szczególnie narażonych
pracowników skierowaliśmy na pełnopłatne
postojowe. Pracownicy mają możliwość
korzystania ze wsparcia psychologicznego,
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uruchomiliśmy specjalne linie wsparcia. Nie
zapominamy przy tym, że pewne procesy
cały czas muszą się toczyć normalnie –
przykładowo, mimo trudnej sytuacji i przy
zakazie spotkań, wciąż szkolimy nowych
menedżerów.

Podobnokształcicie ich aż 4000
rocznie?
To prawda. Dla wielu osób jesteśmy pierw-
szymmiejscem pracy, inni dołączają do nas
w dojrzałymwieku, ale każdemu stwarzamy
możliwości rozwoju i awansu; to jeden
z filarów naszej strategii. Mamy doskonały
system szkoleń, w którym od bardzo wczes-
nego etapu rozwijamy nie tylko wiedzę
i umiejętności operacyjne, ale również kom-
petencje menedżerskie. Nawet w tak trud-
nym roku nie chcieliśmy z tego rezygnować,
wykorzystaliśmy więc możliwości związane
z technologią.Wirtualne warsztaty dały
nam nowe doświadczenia, pozwoliły szybko
przekazywać wiedzę do restauracji. Cały
czas kształcimy nowych liderów, ale też
rozwijamy menedżerów z dłuższym stażem.
Wszyscy mierzymy się przecież z zupełnie
nowymi wyzwaniami.

Nowłaśnie, dla kadrymenedżerskiej
ten rok był chyba szczególnie
trudny?
Niewątpliwie, dla wielumenedżerów był to
pierwszy tak poważny kryzys.Wnaszym
przypadku, gdzie zespół cały czas był na
pierwszej linii, w bezpośrednim kontakcie
z gośćmi, rodziło towielewątpliwości. Jak
zadbać o bezpieczeństwo zespołu i gości?
Jak szybkowdrożyć nowe procedury? Jak
poradzić sobie z obawami pracowników
i odpowiadać na ich pytania?Od początku
wiedzieliśmy, że o liderówmusimy zadbać
w szczególny sposób, bo dzięki temu oni
będą potrafili zadbać o załogę.Wdrożyliśmy
dodatkowe inicjatywy edukacyjne dla kierow-
ników imenedżerów, zapewniliśmy dostęp
do psychologa.Wierzę, że czuli i cały czas
czują naszewsparcie, co sprawia, że jeszcze
efektywniej mogąwspierać swoje zespoły.

Pamiętaliście też o docenianiu.
Od dłuższego czasu wkładamy dużo
wysiłku we wzmacnianie kultury doceniania
wMcDonald’s, co w Polsce – kraju, w któ-
rym dużo narzekamy – wcale nie jest proste.

Pandemia dotarła do Polski tuż po Dniu
Doceniania (Appreciation Day) – wydarze-
niu, które co roku organizujemyw restau-
racjach na początku marca.Warunki były
trudne, ale my cały czas mogliśmy liczyć
na zaangażowanie pracowników; chcieli-
śmy podkreślić, jak bardzo jest to dla nas
ważne. Docenianie miało w tym roku wiele
wymiarów. Przyznaliśmy premie i nagrody
za pracę w czasie pandemii, aktywnie się
komunikowaliśmy i szukaliśmy okazji, żeby
podkreślać sukcesy – choćby te małe – które
odnosiliśmy wbrew trudnościom bizne-
sowym. Zorganizowaliśmy też specjalną
akcję z naszymi partnerami obsługującymi
dostawy w opcji delivery. Wwiększości kana-
łów udało się nam zamienić marketingowe
grafiki na podziękowania dla pracowników
McDonald’s pracujących w restauracjach.
Pandemia była i cały czas jest wymagającym
testem, ale nie chcemy, żeby spowodowała,
że strategiczne inicjatywy odłożymy na bok.

Napewnopatrzyciewprzyszłość.
Jakiewidziszwyzwania dla działu,
którymkierujesz,wnajbliższym
czasie?
Ubiegły rok był trudny pod wieloma wzglę-
dami. Nasi ludzie ogromnie się zmobilizowali,
ale pracowali w dużej niepewności, w dużym
stresie. Jesteśmy im za to niezwykle
wdzięczni, ale mamy świadomość, że to nie
wystarczy, że musimy zapewnić im dodat-
kowewsparcie.Wspominałam już o tym,
co zrobiliśmy w obszarze wsparcia zdrowia
psychicznego, i jestem pewna, że to pozosta-
nie jednym z priorytetóww nadchodzących
miesiącach. Dziś ciągle nie wiemy, kiedy
ograniczenia znikną, musimy więc przygo-
tować cały zespół na pracę w zmienionych
warunkach. Istotna będzie zwłaszcza rola
liderów, od nich będzie się teraz oczekiwało
jeszcze więcej.

Na czymzamierzacie się skupiać
wnajbliższymczasie?
Cały czas działamywnadzwyczajnych
warunkach, ale już terazmusimymyśleć
o tym, co będzie dalej. Nasz zespół jest
bardzo różnorodny:mamywnim przedsta-
wicieli kilku pokoleń, obcokrajowców, osoby
z niepełnosprawnościami, ludzi różnych kul-
tur, religii, orientacji.Widzimywięc potrzebę
inwestowaniaw działania ułatwiające nam

odpowiednie korzystanie zwartości, jakie
ta różnorodność niesie. Edukujemy pra-
cowników, uczymy ich pracować z osobami
o odmiennym stylu pracy czy przekonaniach.
Niezmiennieważny pozostaje dla nas rozwój
talentów. Tuw jeszczewiększym stopniu
stawiamy na technologie.Właśnie zakończy-
liśmywdrażanie nowego programu szkolenia
załogi, w którymwykorzystujemy aplikacje
szkoleniowe, żeby jeszcze lepiej budować
cyfrowe doświadczenia pracowników,
ułatwić im dostęp dowiedzy i efektywniej
wdrażać nowych pracowników.Wprzypadku
menedżerów inwestujemyw kompetencje
przyszłości – uczymy ich zwinnej pracy wnie-
pewności i reagowania na szybko zmieniającą
się sytuację biznesową, szybkiego podej-
mowania decyzji na podstawie niepełnych
informacji. Chcemy, żeby potrafili zarządzać
zespołemwkryzysie, dobrze radzili sobie
z emocjami. Tu i teraz jesteśmyw trudnej
sytuacji, ale ten czasminie i będziemymusieli
szybko odbudowywać biznes. RoląHR-u jest
takwzmocnić zespół, żeby był gotowy na
wyzwania nowej rzeczywistości. Nad tym
trzeba pracować już teraz.
Dziękujemy za rozmowę.

Renata Prys

Odponad4 lat jestDyrektorkąDziału
PeoplewMcDonald’s.Ma kilkunastoletnie
doświadczeniewpracyw obszarze
zarządzania ludźmiwmiędzynarodowych
korporacjach, odpowiadałam.in. za
procesy zmianymodeli operacyjnych,
restrukturyzacji, rozwój talentów
i przywództwa, budowanie zaangażowania
i zarządzanie efektywnością zespołów. Jest
akredytowanymcoachem ICF.

Więcej o pracy wMcDonald’s
dowiesz się na praca.mcdonalds.pl
i Instagram.com/witamywmcdonalds
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Stereotypy dotyczące predyspozycji płci
do konkretnych zadań towarzyszą nam od
lat i mimo że zostały już dawno obalone
w wielu badaniach naukowych, ciągle mają
wpływ na postrzeganie kobiet w branży
tech. Upłynie jeszcze pewnie sporo czasu,
zanim kobiety nabiorą przekonania, że na
równi z mężczyznami mogą robić karierę
w branży technologicznej. Nawet w kra-
jach rozwiniętych, takich jak USA, Szwe-
cja, Kanada czyWielka Brytania, kobiety
zajmują tylko około 20–25% stanowisk
w firmach technologicznych.

W Polsce sytuacja jest jeszcze trudniejsza.
Przykładowow sektorze teleinforma-
tycznym kobiety stanowią tylko 10–20%
zatrudnionych. Przyczyn takiego stanu rze-
czy należy szukać już na etapie zdobywania
wykształcenia. Udział studentek w ogólnej
liczbie osób studiujących na kierunkach
technologicznych to 17%, a na kierunkach
informatycznych – 15%1. Przy tym aż 25%
studentek studiów technicznych przyznaje,
że były one systematycznie zniechęcane
przez swoje otoczenie do nauki na tego typu
kierunkach, a 17% słyszało wprost, że nie
poradzi sobie z nauką2.

Czas na zmiany!
Droga kobiet do kariery w branży tech
wymaga pokonania wielu przeszkód, dlatego

Kobiety i nowe technologie? Oczywiście, że tak! Przy tworzeniu nowoczesnych
rozwiązań technologicznych najlepiej sprawdzają się różnorodne zespoły
i dlatego bardzo ważne jest, by na równych zasadach kobiety zostały włączOne
do świata technologii. WOrange stawiamy na innowacje, które są przyszłością.
Cieszymy się, że chce zajmować się nimi coraz więcej kobiet, choć ciągle jest
w tym temacie wiele do zrobienia.

samo zachęcanie ich do tego nie wystarczy.
Należy również stworzyć im przyjazne
warunki w pracy, tak aby przełamały swoje
bariery i uwierzyły we własny potencjał.
Ważna jest tu rola mężczyzn, którzy
w branży tech stanowią większość.
Różnorodność (diversity) wOrange nie jest
kwestią przypadku czy jednorazowych
akcji, ale na stałe wpisała się już w kulturę
organizacyjną firmy.W ramach polityki
zarządzania różnorodnością Orange stawia
sobie konkretne cele w zakresie reprezen-
tacji kobiet na stanowiskach menedżerskich
czy technologicznych. Jednym z elementów
wspierających ich realizację jest inicjatywa
Razem.One, która obejmuje działania na
rzecz budowana świadomości na temat
różnorodności (stream Świadomość),
wzmacniania wiedzy i kompetencji (stream
Moc), zachęcania kobiet do ubiegania się
o stanowiska kierownicze (streamAmbicja)
oraz zwiększania obecności kobiet w obsza-
rach IT (streamObecność).

Różnorodność = korzyści
Badania pokazują, że różnorodność wpływa
pozytywnie na liczne aspekty pracy zespołu,
takie jak wydajność, konstruktywna dyskusja
czy kreatywność. Oczywiście dotyczy to
nie tylko zróżnicowania podwzględem płci,
ale też wieku, wykształcenia, pochodzenia
etnicznego, kultury, religii czy osobowości.

Bardziej zróżnicowane środowisko stwarza
lepszą przestrzeń do konstruktywnej dysku-
sji, interakcji, ale także kieruje uwagę i debatę
nawłaściwe tory i pozwala zespołowi lepiej
się skupić nawspólnym celu. Przekłada się
to na realne korzyści dla firmy.W zespołach,
w których razem pracują kobiety i męż-
czyźni, notuje się wzrost zysków o 15%
wporównaniu do jednorodnych firm3.

Klucz do szeroko otwartych drzwi
Kobiet w branży technologicznej nadal jest
mało, choć drzwi stoją przed nimi otworem.
Jak zatem sprawić, żeby kobiety chciały
przez nie przejść?

Aby pokazać, że wejście do branży tech
nie jest trudne, rozpoczęliśmy kampanię
WłączOne. Jako że Orange jest firmą nowo-
czesnych technologii, również kampania
rozpoczęła się w nowatorski i nietypowy
sposób.W październiku 2021 roku wwar-
szawskiej galerii handlowej Elektrownia
Powiśle pojawiła się interaktywna instalacja,
która pozwalała przechodniom porozma-
wiać na żywo na wideo ze specjalistkami
z Orange Polska.Wykorzystaliśmy najnow-
sze technologie, aby pokazać kobiety, które
pracują w obszarach technologicznych,
poprzez ich zadania i projekty. A wszystko
po to, aby zainspirować także osoby spoza
naszej organizacji do włączenia się w ten

KobietyWłączOne
wtechnologie

Orange Polska
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świat. Akcja budziła zainteresowanie
zarówno kobiet, jak i mężczyzn, co cieszy,
bo – jak podkreśla Bożena Leśniewska,Wice-
prezeska ZarząduOrange Polska – „Ważna
była dla nas szeroka perspektywa.W całej
akcji nie chodzi przecież o umniejszanie
roli mężczyznw branży, ale o pokazanie,
że kobiety i mężczyźni razem tworzą świat
technologii, i o przełamywanie stereotypów”.

ProgramWłączOne to część szerszych
działań ukierunkowanych na wzmocnienie
różnorodności. W ogłoszeniach
rekrutacyjnych Orange znajdziemy
żeńskie i męskie opisy stanowisk.W firmie
obowiązuje też zasada rekomendowania
przedstawicieli obu płci na stanowiska
menedżerskie czy sukcesorskie,
a menedżerowie są zachęcani do tworzenia
różnorodnych zespołów.

Kontynuacją całej kampanii jest cykl
podcastów z ambasadorkami inicjatywy
WłączOne.Wwywiadach poruszane są
tematy dotyczące kariery zawodowej,
życiowych decyzji, ale także zagadnienia
trudne, takie jak problem szklanego sufitu
czy panujące na rynku stereotypy.

Wystarczy zrobić pierwszy krok
Reakcje na naszą kampanię pokazują, że jest
jeszcze wiele do zrobienia. „Kobieta w tech-
nologii to zjawisko niecodzienne” – skomen-
towała jedna z… kobiet. Programy takie jak
nasza kampaniaWłączOnemogą to zmienić.
Jacek Kowalski, Członek Zarządu ds.
Human Capital wOrange Polska, podkreśla:
„Chcieliśmy też w ten bezpośredni sposób
pokazać, że wejście do świata technologii
może być prostsze, niż się wydaje. Mamy
nadzieję, że zainspiruje to inne kobiety

Orange Polska

zainteresowane tą branżą, które czasami
blokuje strach przed zmianą czy niewiedza,
jak zacząć. Dlatego zachęcamy – nie czekaj,
włącz się do zmiany świata technologii!”.

Chceszsięwłączyć? Wejdź nastronę
hitechwoman.pl i poznaj kobiety,
którymta sztuka już sięudała.

1RaportKobiety na politechnikach 2020,
Fundacja Edukacyjna Perspektywy.

2 Raport Potencjał kobiet dla branży
technologicznej. Wybór ścieżki edukacyjnej,
oczekiwania, aspiracje a rzeczywistość rynkowa,
2015, Siemens i Fundacja Edukacyjna
Perspektywy.

3 Źródło:Why diversity matters, www.mckinsey.
com/business-functions/organization/our-
insights/why-diversity-matters#.
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Make
adifference
@PwC
PwCwPolsce to osiem biur
regionalnych zlokalizowanych
wWarszawie, Łodzi, Gdańsku,
Poznaniu,Wrocławiu,
Katowicach, Krakowie i Lublinie,
Financial Crime Unit wGdańsku
iWarszawie oraz Service
Delivery Center w Katowicach
i Opolu. To profesjonalne
usługi w zakresie doradztwa
biznesowego, podatkowego,
prawnego, audytu, doradztwa
technologicznego i nie tylko.
To 30 lat działalności w Polsce.
Jednak PwC to przede
wszystkim ludzie – ponad 6000
osób o różnych potrzebach,
charakterach, umiejętnościach,
wiedzy i doświadczeniu
życiowym.

PwC

Praca w PwC to rozwój, nieustanna nauka,
praca przy zróżnicowanych projektach
i kształtowanie otaczającej rzeczywistości.
Tu niemamiejsca na nudę! Świadczymy
profesjonalne usługi doradcze dla firm różnej
wielkości (zarówno lokalnych przedsię-
biorstw, jak i globalnych koncernów) i z róż-
nych branż. To sprawia, że w PwCw ciągu
jednego roku zdobywa się więcej doświad-
czenia niż przez kilka lat w innych firmach.

Ludzie są różni – to nasz atut!
Wspieramy się i motywujemy do osiągania
kolejnych celów, cenimy różnorodność, dla-
tego każdy znajdzie u nas obszar, w którym

nasi pracownicymająmożliwość zdobywania
finasowania na realizację swoich innowacyj-
nych pomysłów biznesowych.Wielokrotnie
polskie zespoły wygrywały nagrody główne
w globalnym konkursie PwC Innovation
Challenge, z czego jesteśmy bardzo dumni.
W ten sposób rozwijamy innowacyjną kul-
turę PwC oraz zwiększamy zakres oferowa-
nych przez nas usług.

PeopleAgendawPwC
Pracaw globalnej firmie doradczej to
ogromna szansa, wiążąca się z dużą liczbą
wyzwań i odpowiedzialnością. Dlatego
bardzoważne jest, żeby pracownicy czuli
się w pracy komfortowo imogli godzić ją
z życiemprywatnym.WPwC ten temat
traktujemy priorytetowo, dlategowdrażamy
wiele programów i udogodnień, zebranych
pod egidą People Agenda, definiującą klu-
czowewyzwania związane z zarządzaniem
ludźmiw organizacji. Celem tego projektu
jest pozytywna zmiana środowiska pracy

będziemógł wykorzystać swój talent i reali-
zować ambicje zawodowew przyjaznym
środowisku. Popieramy indywidualność
i zachęcamy dowspółpracy osoby o różnych
umiejętnościach, wiedzy i doświadczeniu
życiowym.

WKodeksie Postępowania etycznego PwC
mamy zapisane: Jesteśmy dumni z różnorodno-
ści doświadczeń, kultur i umiejętności naszych
pracowników, stanowiących naszą przewagę
konkurencyjną. To nie jest suchy zapis, ale
coś, w cowierzymy i co sprawia, że PwC to
wyjątkowemiejsce do pracy i rozwoju. Jeste-
śmy jednym z inicjatorów, współtwórców
i pierwszych sygnatariuszy Karty Różno-
rodności w Polsce, ponieważ wiemy, że nie
jest możliwe prowadzenie odpowiedzialnego
biznesu bez wspierania różnorodności.

Jesteśmy innowacyjni
Rozwijamy twórcze i kreatywne środowisko
pracy.Dzięki programowi Innovation@Poland



PwC

wPwC. Jest on też odpowiedzią na zmienia-
jące się trendy rynkowe.Od prawie trzech
lat ponad 100 osób pracującychw progra-
mie People Agendawypracowuje i wdraża
konkretne rozwiązania, które są odpowiedzią
na zidentyfikowane potrzeby i problemy,
np. BeWell@PwC, Flex@PwC, Parents@
PwC czy PwC forWomen. Działania te
zyskały jeszcze bardziej na znaczeniuw dobie
pandemii.

BeWell@PwC
ProgramBeWell@PwCopiera się na kon-
cepcjiwork-life integration i koncentruje się na
obszarach Body&Sport orazMind&Health.
W ramach niego pracownicymają dostęp do
różnorodnych formwsparcia zdrowia fizycz-
nego imentalnego.

W trakcie pandemii na znaczeniu zyskało
wsparcie kondycji psychicznej i emocjonalnej
pracowników, którzy na co dzieńmogą korzy-
staćm.in. z life coachingu prowadzonego
przez certyfikowanych coachówwewnętrz-
nych, szkoleńmindfulness, a także z konsulta-
cji psychoterapeutycznych.

Life coaching, ukierunkowany na poprawę
jakości życia, prowadzony jest przez certy-
fikowanych coachówwewnętrznych. Jego
celem jest inspirowanie pracowników do
pełnegowykorzystania swojego potencjału
w życiu prywatnym i zawodowym.Wśród
poruszanych tematów sąm.in. zdrowie,
zarządzanie stresem i relacjami oraz osiąg-
nięcie spełnieniaw życiu. Sesjemają formę
spotkań jeden na jeden albo konsultacji
telefonicznych lub za pośrednictwemmobil-
nych środków komunikacyjnych (Google
Hangouts).

Wfirmie prowadzone są także ogólnodo-
stępne szkoleniamindfulness –Resilient
&Mindful oraz Effective &Mindful,
podczas których pracownicy uzyskują
również coaching odporności psychicznej.
W trosce o formę fizyczną umożliwiamy
z kolei dostęp na naszej platformie benefi-
towej do sportowych zajęć online. Każdy
znajdzie coś dla siebie!

Flex@PwC
Jednym z elementów, którywpływa na
dobrostan pracowników, jest poczucie
równowagimiędzy życiem zawodowym

i prywatnym.Dlategowdrożyliśmy program
Flex@PwC,w ramach którego pracownicy
mająmożliwość indywidualnego i elastycz-
nego zarządzania swoim czasempracy.
WykorzystywanewPwC technologie oraz
sprzęt firmowy umożliwiają pracownikom
dostęp dowszystkich potrzebnychmateria-
łów i dokumentów z dowolnegomiejsca. Było
to niezwykle przydatnewmarcu 2020 roku,
kiedyw ciągu zaledwie kilku dni trzeba było
przeorganizować pracę 6000 osób – przejść
na tryb zdalny – bez uszczerbku na ciągłości
pracy.

Pracownicymają teżmożliwość skorzystania
z nowego rozwiązania, jakim jestextended
holiday policy. Pozwala im ono realizować
marzenia związane z podróżami czy roz-
wojempodczas urlopu, którymoże trwać
nawet do trzechmiesięcy. Pracownik, który
potrzebuje przerwy od pracy, może również
skorzystać z benefitu, jakim jest sabbatical,
czyli częściowo płatny dłuższy urlop, trwa-
jący od trzech do sześciumiesięcy.

Parents@PwC
WPwCchcemy zapewnić pracownikom
takie środowisko pracy, które umożliwi
spełnienie zarównow życiu rodzinnym, jak
i zawodowym. Temu założeniu służy program
Parents@PwC, którywspiera pracowni-
ków przed, w trakcie i po powrocie z urlopu
związanego z rodzicielstwem.Dla przyszłych
rodziców przygotowany został kompleksowy
poradnik, a na każdym z etapów pracownik
może liczyć nawsparcie zespołów IT i HR,
a także team leadera, który jest też odpo-
wiedzialny za komunikację z pracownikiem.
Pozwala to na podtrzymywaniewięzi i poczu-
cie bezpieczeństwa osób powracających lub
idących na urlop związany z rodzicielstwem.
Wczasie pandemii w ramach programu
publikowaliśmy na specjalnej stronie
cotygodniową dawkę inspiracji związaną
zwydarzeniami online dla dzieci, takimi jak
warsztaty plastyczne, wokalne, gry i zabawy
edukacyjne, a także pomysły, jak pogodzić
pracę zdalną z opieką nad dziećmi.

Opisanewyżej programy to tylko kilka przy-
kładów inicjatyw i rozwiązańwypracowa-
nychw ramach działania People Agenda. Na
bieżąco reagujemy na potrzeby naszych pra-
cowników,monitorujemy sytuację związaną
z pandemią i obserwujemy trendy rynkowe.

Top Employer 2020 i 2021
Kolejny rok z rzędu uzyskaliśmy certyfikat
TOPEmployerwPolsce. Posiadanie tego
certyfikatu świadczy o zaangażowaniu
organizacji w tworzenie lepszego środowiska
pracy poprzezwdrażaniewysokich standar-
dów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi
i praktykHR.

ProgramTop Employers Institute cer-
tyfikuje organizacje na podstawie oceny
kwestionariusza obejmującego sześć domen
składających się z 20 tematów, takich jak:
strategiaHR, środowisko pracy, pozyskiwa-
nie talentów, szkolenia i rozwój,well-being,
różnorodność i integracja.

PwC w liczbach:

6000 pracowników

1000+

1000+

ekspertów IT

pracowników
Financial
Crime Unit

Dołącz do nas!
Więcej na stronie: pwc.pl/kariera
Kontakt: pl_kariera@pwc.com

Follow us:
Facebook PwC.Polska
Instagram pwcpolska
TikTok pwcpolska
LinkedIn pwc-polska
Youtube PwCPolska
Twitter @PwCPolska
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WStateStreet stawiamy
na indywidualnyrozwój
naszychpracowników

STATE STREETBANKPOLSKA

Jakie plany rozwojowemaState
Street Bank na 2021 rok i czy
COVID-19 ich nie zmienił?
Kontynuujemy rozwój State Street Bank
w Polsce – obecnie zatrudniamy już
ponad 6000 pracowników, którzy pracują
w biurach wGdańsku i Krakowie, choć
teraz przedewszystkim zdalnie. Rozwój
nie oznacza tylko wzrostu liczby pracowni-
ków, ale przedewszystkim coraz większe
zróżnicowanie zadań.Mamy apetyt na rozwi-
janie w Polsce takich funkcji jak IT i szeroko
rozumiane technologie w finansach, audyt,
ryzyko finansowe.
Jeśli chodzi o sytuację związaną z pandemią,
to nasza firma bardzo dobrze poradziła
sobie z tymwyzwaniem, m.in. dlatego,
że praca z domu była możliwa u nas już
wcześniej. Obecnie również wirtualnie
rekrutujemy i realizujemy program onboar-
dingowy, a menedżerowie zdalnie wdrażają
nowych pracowników, szkolą ich i integrują
z zespołem.
Obserwujemywzrost zaufaniamenedżerów
do pracowników.W systemie pracy zdalnej
inaczej rozdziela się pracę i ją egzekwuje.
Inaczej też zarządza się zdalnym zespołem.
Myślę, że po pandemii w State Street Bank
będziemy raczej pracować hybrydowo, sta-
rając się zrównoważyć potrzeby biznesowe,
bezpośrednie kontakty oraz kwestie zmie-
nionego spojrzenia nawork-life balance i chęć
pracy z domuwśród pracowników.

Czy nowe stanowiska i role
wfirmie oznaczają nowewyzwania
rekrutacyjne?
Nasze plany rozwojowewymagają spojrzenia
z dwóch perspektyw. Z jednej strony pojawia
się konieczność pozyskiwania kandydatów
z zewnątrz, z kompetencjami, których nie
mają pracownicy, np. w obszarze IT czy
określonej wiedzy eksperckiej. Z drugiej
strony skupiamy się na tym, żeby dać naszym
pracownikom jak największemożliwości
rozwoju, tak abymogli wykorzystać swoje
dotychczasowe doświadczenie i rozwijać
talenty w nowych rolach.

Rozwijamy potrzebne umiejętności u osób,
które w organizacji już są i chcą zmieniać
swoje ścieżki kariery. Patrząc na to, jaką
mamy obecną bazę umiejętności pracow-
ników i czego będziemy potrzebować
w okresie np. trzech lat, budujemy odpo-
wiednie programy szkoleniowe. Oczywiście
zawsze będą stanowiska, na które będziemy
szukać kandydatów na zewnątrz, ale chcemy
w pierwszej kolejności oferować nowe role
naszym pracownikom.

Jakie są najważniejsze kompetencje,
które będą potrzebnewState Street
Bankwnajbliższej przyszłości?
Podzieliłbym te kompetencje na dwa różne
obszary: miękkie i twarde. Do najważniej-
szych kompetencji miękkich należy komuni-
kacja, nie tylko rozumiana jako posługiwanie
się językiem angielskim, ale przedewszyst-
kim związana z umiejętnością współpracy
z różnymi osobami na różnym szczeblu,
zarówno z pracownikami, jak i z zarządami
lubmenedżerami wyższego szczebla. Kolejna
ważna kompetencja to elastyczność. Bardzo
wiele się zmienia w naszej branży i dobrze
jest pracować z osobami, które są otwarte na

Oplanach rozwojowych firmy
State Street BankwPolsce oraz
o programach rozwojowych
oferowanych pracownikom
rozmawiamy zRafałem Pokrzywą,
EMEA Talent Acquisition
Manageremw State Street.

State Street to światowy
lider wśród dostawców usług
finansowych, współpracujący
z klientami instytucjonalnymi
– funduszami inwestycyjnymi,
emerytalnymi, firmami
ubezpieczeniowymi, instytucjami
publicznymi. State Street
jest globalnym pracodawcą
zatrudniającym zróżnicowaną
kadrę z bogatym doświadczeniem
oraz siecią ponad
39 000 pracowników na ponad
100 rynkach finansowych. Firma
buduje swoją markę w branży
usług finansowych od innowacji
technologicznych i produktu po
odpowiedzialność korporacyjną
i rozwój lokalnych społeczności.

Rafał Pokrzywa

EMEATalentAcquisitionManager
wState StreetBank wPolsce
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nowe zadania, mają ambicje i chcą się rozwijać.
Wiąże się to również z innowacyjnością i dąże-
niem dowdrażania usprawnień.
Z kompetencji twardych ważne są dla nas
umiejętności techniczne, ponieważ jesteśmy
firmą finansową. Istotne jest nie tyle obycie
z konkretnymi programami i technologiami
(choć na niektórych stanowiskach ma to oczy-
wiście znaczenie), ile umiejętność szybkiego
uczenia się. Czasemw krótkim czasie trzeba
się nauczyć nowego procesu czy nowej tech-
nologii, dynamicznym zmianom podlega sama
branża finansowa, więc ważna jest już sama
gotowość szybkiego przyswajania wiedzy.

Istotne jest również rozwijanie umiejętności
menedżerskich i zarządzania projektami,
czy wręcz zarządzania zmianą. Rozmiar
organizacji i zróżnicowanie funkcji wymaga
silnych liderów, zarówno na szczeblumałych
zespołów, jak i całych departamentów. Co
więcej, wyzwania przywódcze nawyższym
szczeblumają również charakter regionalny.
Także inwestujemyw naszych pracowników
i liderów, jak również oferujemy bardzo cie-
kawemożliwości.

Czy pracownicy State Street cenią
sobie ofertę rozwojowąfirmy?
To, co jest ważne dla pracowników, nie tylko
w State Street Bank, to szybkamożliwość
rozwoju i szybkie budowanie ścieżki kariery,
szczególnie dla absolwentów i stażystów.
Mimo dużego rozmiaru naszej organizacji
jesteśmyw stanie to zapewnić.
Myślę, że nasi pracownicy doceniają także
to, że w organizacji ciągle tworzone są nowe
stanowiska i w pierwszej kolejności rozpa-
trujemy na nie kandydatówwewnętrznych.
Wreszcie ważne jest, żemamy bardzo silny
zespół szkoleniowy, który dostarcza szyte na
miarę programy szkoleniowe. Przykładowo,
jeśli ktoś chce być za 12miesięcy liderem
zespołu, tomożewziąć udział w programie
rozwojowymdla przyszłychmenedżerów,
który przygotuje go do objęcia tej roli. Mamy
również „inteligentne” platformy rozwojowe,
które pomagają pracownikom zdefiniować
cele rozwojowe i proponują odpowiednie
narzędzia edukacyjne dostępnew firmie.
Mamymożliwości szycia ścieżek kariery na
miarę indywidualnych potrzeb pracowników,
a to się dla nich bardzo liczy.

Dziękujemy za rozmowę! statestreet.com/careers

State Street
to światowy lider
usług finansowych
dla inwestorów
instytucjonalnych

Dołącz
do nas
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XEmployer Branding
Summit 2021

ED
YC
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10 CZERWCA2021 /WARSZAWA
Zapraszamy na najważniejsze
wydarzenie EBwPolsce!
Zarezerwuj czasw kalendarzu! INSTITUTEebsummit.pl

Ideą konkursu organizowanego przez
HRM Institute jest nagrodzenie
i zaprezentowanie najlepszych praktyk
employer brandingowychwPolsce, które
mogą stać się wzorem i inspiracją dla innych.
Pierwsza edycja konkursu odbyła się
w 2012 roku, a nagrody były przyznawane
w trzech kategoriach.W2020 roku, mimo że
pandemia wstrzymała wiele zaplanowanych
w firmach działań i wymusiła wiele zmian
w prowadzonych projektach, do konkursu
zostało zgłoszonych prawie 190 projektów
w ośmiu kategoriach konkursowych. Cieszy
nas coraz większa otwartość pracodawców
na dzielenie się dobymi praktykami.

Robisz todobrze? Daj siędocenić!
Budowaniemarki pracodawcywymaga bycia
stale na bieżąco z trendami, potrzebami
pracowników i kandydatów oraz nowinkami
technologicznymi wspierającymi działania

Wczerwcu 2021 rozdamy nagrody w konkursie
Employer Branding Excellence Awards już po raz dziesiąty.
Z ogromną radością obserwujemy, że z roku na rok
rośnie liczba projektów zgłaszanych do konkursu,
bo to jednocześnie oznacza, że przybywa dobrych
działań employer brandingowychwfirmach.
Zapraszamy do udziałuw jubileuszowej edycji!

Pracodawco,
pochwalsiędobrymi
praktykami!

Konkurs Employer Branding Excellence Awards 2021

employerbrandingowe. Udział w konkursie
EBEA dajemożliwość pochwalenia się
efektami działań przed światem i własną
firmą, zmierzenia się w rywalizacji
i zainspirowania się do dalszych działań.

Wtym roku zapraszamy do zgłaszania
projektówwośmiu kategoriach:
1. Strategia employer branding do 100 tys. zł
2. Strategia employer branding pow. 100 tys. zł
3. Kampania internetowa
4. Kampania offline
5.Wewnętrzna kampania wizerunkowa
6. Innowacja employer branding
7. Film rekrutacyjny / wizerunkowy
8. Strona / zakładka kariery / landing page

Zapraszamydoudziału
wkonferencji i konkursie!
Więcej nawww.ebsummit.pl

ZwycięzcyEBEA2020

Strategiaemployerbranding
powyżej100tys.:EY Polska

Strategiaemployerbranding do100 tys.:
JeronimoMartinsDrogerie iFarmacja

Wewnętrznakampaniawizerunkowa:
McDonald’sPolskaoraz JeronimoMartins
Polska (Biedronka)

Kampania internetowa:PwC Polska

Kampaniarekrutacyjnaoffline:
LIDLPolska

Filmrekrutacyjny / wizerunkowy:
Schulzbrand friendly

Strona/Zakładkakariera/Landingpage:
BritishAmericanTobacco Polska
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Ta książka to cenny poradnik
zarówno dla tych, którzy rozpoczęli
przygodę z employer brandingiem,
jak i tych, którzy szukają inspiracji
lub chcą uporządkować zdobytą
wiedzę oraz zarządzać marką
pracodawcy w sposób skuteczny
i przynoszący sukcesy.
Każda organizacja może stać się
atrakcyjnym pracodawcą, czego
wszystkim firmom trzeba życzyć!

www.employerbrandingbeztajemnic.pl

W pakiecie oprócz książki
w wersji papierowej i e-booka,
można także kupić planer
Wokół marki. Zapraszamy!

Książka (NOWOŚĆ)

Employer
branding
bez tajemnic
Anna Macnar

Przepis na
zarządzanie
markami
pracodawców
rozłożony na
czynniki pierwsze.

https://www.employerbrandingbeztajemnic.pl


Jesteśmywdzięczni
naszympracownikom!

Zauśmiech
wobliczu wyzwań.

https://kariera.lidl.pl

