
Laureaci szóstej edycji Siły Przyciągania dowodzą, że pozyskiwać wartościowych fachowców, 
a następnie dbać o ich rozwój, dobre samopoczucie w pracy i zaangażowanie można 
w każdych warunkach – także pandemicznych. Potrafią do tego wykorzystać coraz bardziej 
zawansowane narzędzia i technologie cyfrowe. Poznaj najlepszych pracodawców 
oraz ich metody budowania i zarządzania zespołami.
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T egoroczna edycja konkursu 
„Siła przyciągania” utwier-
dza w przekonaniu, że pol-
ski rynek pracy jest miej-

scem coraz bardziej świadomym, 
dojrzałym, a pracownik stoi w jego 
centrum. Uwaga pracodawców 
skupia się na pracowniku nie tylko 
w trakcie procesu rekrutacji, który 
musiał przybrać często formułę 
zdalną, ale w trakcie całego doświad-
czenia zawodowego. Pracodawcy, 
budując doświadczenie pracow-
nika w ramach employee journey, 
mierzą się dziś z wyzwaniami przede 
wszystkim technologicznymi, ale 
też adaptacyjnymi. I choć wydawać 
się mogło, że w związku z pandemią 
i spodziewanym zwłaszcza na jej po-
czątku osłabieniem koniunktury go-
spodarczej uprzywilejowany rynek 
pracownika zniknie z horyzontu, tak 
się nie stało. Pracodawcy są świado-
mi, że wygrana w batalii o talenty (tj. 
zrekrutowanie i, co równie ważne, 
utrzymanie odpowiednich zasobów) 
ma wymiar strategiczny — od tego 
zależą sukces i pozycja rynkowa pra-
codawcy. To dlatego dzisiaj, bardziej 
niż kiedykolwiek, pracownicy i ich 
dobrostan znajdują się w sercu fir-

my. Do codziennego słownika weszły 
dotąd odświętne określenia, takie 
jak: home office, praca hybrydowa, 
workation. Dlatego też w coraz 
większym stopniu ważne są dla 
pracodawców działania z obszaru 
Employer Brandingu, które wzmac-
niają zależności między dobrym 
samopoczuciem pracowników, 
dbaniem o zaangażowanie w spra-
wy społecznie istotne i realizacją 
wyników biznesowych, osiąganiem 
wymiernych efektów i budowaniem 
poczucia przynależności do środo-
wiska danej organizacji. Dlaczego 
nowe wyzwania nie powinny po-
zostać bez wpływu na DNA praco-
dawców i dlaczego postanowiliśmy 
przyjrzeć się im z bliska?

Przede wszystkim zmieniły się 
oczekiwania wobec zespołów odpo-
wiedzialnych w firmach za talenty. 
Zaczynają one wykraczać poza do-
tychczasową rolę wsparcia, partnera, 
doradcy HR. Jednym z obszarów klu-
czowych z perspektywy HR  okazuje 
się szeroko pojęty digital: zarówno 
w zakresie dostępnych u pracodawcy 
narzędzi, jak i jeśli chodzi o umiejęt-
ności posługiwania się nimi. Trudno 
bowiem planować i zarządzać mo-
delem pracy, który z powodów pan-
demii uległ istotnej zmianie. Wśród 
zgłoszonych projektów mogliśmy ob-
serwować rozwiązania opierające się 
na platformach online i aplikacjach 
mobilnych w zdalnej realizacji zadań, 
mierzące się z takimi wyzwaniami 
jak praca zespołów rozproszonych, 
wdrożenie czy wsparcie rozwoju 
pracowników. Nagrodzone projekty 
w idealny sposób ilustrują kierunek 
zmian, jakie wskazał nasz tegoroczny 
raport „Global Human Capital Trends 
2021” i są przykładem na to, że 
organizacje tworzące miejsca pracy, 
które aktywnie wykorzystują techno-
logie cyfrowe, pozwalają zapewnić 
pracownikom wsparcie, pobudzają 
produktywność i wspierają zaangażo-
wanie. Na uwagę zasługują projekty 
kierowane nie tylko do pracowników 
biurowych, ale i tych, którzy na co 
dzień nie wykonują pracy przy lapto-
pie i z telefonem w ręku. Pracodawcy 
zadbali o to, by tacy pracownicy 
nie czuli się wykluczeni cyfrowo nie 

tylko z rynku pracy, ale też ze świata 
technologii w ogóle.

Analizując i oceniając nadesłane 
zgłoszenia konkursowe, zwróciliśmy 
uwagę, że obszary, takie jak budowa-
nie lojalności i poczucia przynależno-
ści pracowników do organizacji, są 
niedoceniane przez pracodawców, 
którzy jak się wydaje, często nie 
dostrzegają ich istoty. W zdalnej czy 
nawet hybrydowej formule pracy 
aktywne angażowanie powinno 
wynikać z czegoś więcej niż z do-
tychczasowego poczucia komfortu 
i więzi. W jaki sposób dopasować cele 
działania pojedynczego pracownika 
do celów działania całej firmy? Trzeba 
pamiętać, że w budowaniu poczucia 

przynależności nie chodzi o zgodność 
poglądów czy przyjęcie jednego wzor-
ca kulturowego. Przeciwnie, chodzi 
o podkreślenie różnorodności zespo-
łów i ich członków w taki sposób, by 
zwiększyć ich zaangażowanie w re-
alizację wspólnych zadań, umożliwić 
dyskusję, przedstawianie zróżnicowa-
nych punktów widzenia i wypracowa-
nie konsensusu. Może dlatego też i w 
kategorii Diversity & Inclusion wciąż 
mamy niedosyt, jeśli chodzi o liczbę 
zgłaszanych projektów.

Podsumowując: miejsce pracy przesta-
ło funkcjonować w naszej świadomo-
ści jako miejsce, w którym pracownicy 
wykonują swoją pracę. W dobie pracy 
zdalnej przestało być utożsamiane 
z konkretnym miejscem, lokalizacją, 
w której przebywają pracownicy. Jest 
ono tam, gdzie praca faktycznie się 
odbywa, czyli często w środowisku 
cyfrowym czy też w aplikacjach słu-
żących do współpracy i komunikacji, 
stosowanych przez pracowników 
realizujących powierzone obowiązki. 
Tematy związane z szeroko poję-
tym obszarem kapitału ludzkiego, 
employer brandingu czy marki 
pracodawcy przestają być w polu 
zainteresowań wyłącznie działów HR. 
W interesie całej organizacji leży, aby 
znalazły się na agendzie zarządów: 
przyszłość rynku pracy i pracownika 
wymaga bowiem zaangażowania 
całej organizacji, czego dowodzą 
tegoroczni laureaci konkursu. 

Miejsce pracy przestało być punktem na mapie miasta

W pewnym domu tłusty i wredny sta-
ry kot terroryzował myszy. Te zebrały 
się któregoś wieczoru, by przeprowa-
dzić burzę mózgów. „Jak możemy sobie 
poradzić z tym złośliwym kocurem?” — 
zastanawiały się wspólnie. Padło wiele 
propozycji, spośród których wybrano 
w drodze głosowania najbardziej śmiałą 
koncepcję: „Zawiesimy na szyi naszego 
ciemiężcy dzwoneczek. Gdy się ruszy, 
dzwonienie ostrzeże nas przed niebez-
pieczeństwem”.

Niezmiernie zadowolone ze swojego 
pomysłu myszy podskakiwały i klaskały 
z radości. Aż jedna z nich zapytała: „No 
dobrze, ale kto zawiesi dzwoneczek na szyi 
kota?”. Zapadła grobowa cisza.

Nasze zespoły odpowiedzialne za em-
ployer branding i HR często przypominają 
tę gromadkę myszek. Wpadają na genialne 
pomysły, tylko z ich realizacją jest kłopot, 
bo okazują się zbyt ambitne, nieżyciowe, 
a czasem nie zyskują akceptacji zarządu. 
Inaczej jest z uczestnikami konkursu „Siła 
przyciągania”, organizowanego przez 
„Puls Biznesu” razem z partnerami — fir-
mami Orange Polska, Wedel oraz Deloitte. 
Nie poprzestają na deklaracjach. Co mó-
wią, to robią. Inicjatywy, których się po-
dejmują, są przemyślane, dostosowane do 
budżetów, przede wszystkim zaś odpowia-
dają na aktualne potrzeby przedsiębior-
stwa i jego kadr.

Od nadzoru do zaufania
Celem jest wyłonienie i uhonorowanie 
firm, które wiedzą najlepiej, jak zaskarbić 
sobie zaufanie pracowników i kandyda-
tów. Ale nie tylko. Konkurs wskazuje świa-
towe trendy dotyczące tworzenia marki 
pracodawcy. Nagłaśnia kampanie, akcje 
i przedsięwzięcia najbardziej adekwatne 
do ciągle zmieniających się realiów ryn-
kowych. Dlatego w ostatniej, szóstej edy-
cji, podobnie jak w latach poprzednich, 
wprowadzono nowe kategorie. Są nimi: 
„Zdalne wdrożenie pracownika” i „Zdalne 
wsparcie rozwoju pracowników”. 

— Nawet kiedy pandemia będzie już hi-
storią, praca zdalna, a także wszelkie wa-
rianty hybrydowe pozostaną normalnym 
elementem działalności przedsiębiorstw. 
Wyzwaniem dla menedżerów pozostanie 
więc rekrutowanie, motywowanie i oce-
nianie wyników pracy osób, które twa-
rzą w twarz spotyka się o wiele rzadziej 
niż przed pandemią — mówi Grzegorz 
Nawacki, redaktor naczelny „PB”.

Możliwości częstszej pracy zdalnej po 
ustaniu pandemii spodziewa się 62 proc. 
pracowników w Europie i 57 proc. w Polsce 
— wynika z raportu „Voice of the European 
workforce” firmy doradczej Deloitte. Tylko 
czy kadra kierownicza jest przygotowana 
do zarządzania na odległość?

— W firmach przeważają menedżero-
wie kontrolujący, skupieni na mikrozarzą-

dzaniu i nadzorowaniu oraz nieprzywią-
zujący wagi do rozwoju zatrudnionych. 
Tymczasem w czasach nowej normalno-
ści potrzeba liderów, którzy umieją in-
spirować, usuwają bariery i dają ludziom 
przestrzeń do samodzielnego działania 
— komentuje Iwo Szapar, właściciel plat-
formy Remote-how, ułatwiającej tworze-
nie środowisk przyjaznych pracy zdalnej 
i hybrydowej.

Zarządzanie online to dużo więcej niż 
zapewnienie pracownikowi służbowego 
laptopa i połączenia do sieci VPN firmy. 
Także codzienne wideokonferencje, ze-
społowe lub sam na sam z szefem, nie wy-
czerpują tego pojęcia. O sukcesie w em-
ployer brandingu decydują kompetencje 
zatrudnionych, które trzeba rozwijać nie-
zależnie od okoliczności. 

— Dziś trudniej niż przed pandemią 
integrować się i uczyć? Owszem, ale to 
nie powód, by nie przeprowadzać szko-
leń i całkowicie zrezygnować z edukacji 
— przekonuje Iwo Szapar. 

Doskonale rozumieją to zwycięz-
cy we wspomnianej kategorii „Zdalne 
wsparcie rozwoju pracowników”: Raben 
Management Services (nagroda główna) 
i DB Cargo Polska (wyróżnienie).

Kto chce, szuka sposobu
Brak dostępu do zwierzchnika i niejasne 
obowiązki — tak wygląda rzeczywistość 

Wirtualnie, nie znaczy gorzej
Konkurs „PB”  Laureaci szóstej edycji „Siły przyciągania” pokazują, jak 
wdrażać, rozwijać i wspierać pracownika, który rzadko pojawia się w firmie

Kowalskich w nowych firmach. Choć to 
przyszły kierownik najczęściej zapoznaje 
pracownika z organizacją, ponad poło-
wa z nas (53 proc.) w pierwszych dniach 
pracy nie miała styczności z bezpośred-
nim kierownikiem — wynika z badania 
zleconego przez agencję doradztwa per-
sonalnego Gamfi. 

— Za przygotowanie do efektywnej 
pracy powinien odpowiadać menedżer, 
ale ten — przeciążony bieżącymi zada-
niami — po prostu nie ma na to czasu. 
W efekcie nowe osoby wdrażają się do 
obowiązków bez profesjonalnego wspar-
cia, zdane na łaskę lub niełaskę swoich 
współpracowników i kolegów z innych 
zespołów — wskazuje Adrian Witkowski, 
prezes i współzałożyciel Gamfi.

Niektórzy liderzy przyznają, że on-
boarding wychodzi im gorzej, od kie-
dy ludzie pracują z domów. Czyżby 
zapomnieli o prostych i tanich tech-
nologiach, które mogą usprawnić ten 
proces? Pamięta o nich zwycięzca w ka-
tegorii „Zdalne wdrożenie pracownika”. 
Tak jak pozostali zwycięzcy konkursu 
„Siła przyciągania”, Samsung (bo o nim 
mowa) uniknął błędu, który popełniły 
myszy z naszej opowiastki. Korporacja 
wprowadza rozwiązania pożądane, a nie 
najbardziej spektakularne i fantastyczne. 
Lepszego przepisu na employer bran-
ding dotychczas nikt nie wymyślił.  

W czasach 
nowej 
normalności 
potrzeba 
liderów, 
którzy umieją 
inspirować, 
usuwają 
bariery  
i dają ludziom 
przestrzeń 
do samodziel-
nego 
działania. 
 Iwo Szapar 

właściciel  
platformy  
Remote-how
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INGA PYD 
dyrektor HR i administracji firmy Wedel

O d kilku lat jesteśmy 
partnerem projektu 
Siła Przyciągania i z dumą 
obserwujemy, jak konkurs 

zdobywa coraz większą renomę 
na polskim rynku, o czym świadczy 
wzrost liczby przesyłanych zgłoszeń. 
To dla nas przywilej, że możemy być 
w gronie ekspertów uczestniczących 
w obradach kapituły oraz śledzić 
najnowsze trendy z obszaru HR 
i budowania marki pracodawcy. 
To bogate źródło wzajemnych 
inspiracji i przestrzeń 
do wymiany doświadczeń.

W tegorocznej edycji zaobserwowaliśmy, 
że wiele firm skupiło się na kampaniach 
wizerunkowych oraz rekrutacyjnych,
wzmacniając tym jednocześnie 
własne przekazy z obszaru employer 
brandingu. To właśnie te kategorie 
były najsilniejsze. Zgłoszone projekty 
prezentowały wysoki poziom jakościowy 
i w ciekawy sposób przedstawiały 
wdrożone realizacje w tym obszarze. 
Widać, że organizacje bardzo 

wnikliwie badają swoje grupy docelowe 
oraz coraz częściej wykorzystują 
niestandardowe rozwiązania do szukania 
kandydatów i docierania do nich 
w kreatywny sposób. 

Cieszy nas fakt, że coraz więcej zgłoszeń 
pojawia się w pozostałych kategoriach, 
również ważnych z punktu widzenia 
samych pracowników, np. projekty 
strategiczne budujące zaangażowanie 
czy nowoczesne technologie w obszarze 
HR. To właśnie one sprawiają, że 
pracownicy jeszcze bardziej doceniają 
swoich pracodawców, zżywają się 
z firmą na dłużej i stają się jej najlepszymi 
ambasadorami. 

Liczymy na podobny trend w kategorii 
Diversity & Inclusion, która w tym roku 
zebrała najmniej przykładów działań 
w tym zakresie, a wiemy, w jak wielu 
organizacjach jest to ważny temat. 
Również w Wedlu widzimy, jak istotną 
rolę odgrywa włączanie pracowników 
i jaką wartość stanowi ich różnorodność. 
Takie podejście daje zespołom siłę 
do wypracowywania najlepszych 
rozwiązań i wzajemnego czerpania 
od siebie. Naszym przepisem są ludzie 

— różnorodni jak Mieszanka Wedlowska, 
co napędza nas do działania i budowania 
w organizacji kultury otwartości. Zależy 
nam na adresowaniu tematów, które 
mogą być małe, ale istotne dla naszych 
pracowników, jednocześnie pracujemy 
nad długoterminowymi rozwiązaniami, 
o których będziemy komunikować na 
przełomie roku. Mamy nadzieję, że 
w przyszłorocznej edycji znajdą się 
odważni, którzy pochwalą się swoimi 
dobrymi praktykami, abyśmy wszyscy 
mogli czerpać z tych pozytywnych 
doświadczeń. 

Ostatnie dwa lata sprawiły, 
że wszyscy profesjonaliści
 z obszaru HR musieli wyjść 
poza wcześniej wypracowane 
schematy i elastycznie szukać 
nowych, nieszablonowych 
rozwiązań, co widać 
w tegorocznej edycji 
Siły Przyciągania. Cieszymy 
się, że możemy być częścią 
kolejnego  projektu, w którym 
to człowiek jest w centrum 
zainteresowania — jako 
pracownik i członek firmowej 
społeczności. 

Niestandardowe rozwiązania stają się standardem
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Nagroda główna: 
Samsung Electronics Polska

Proces wdrażania nowych pracowników w du-
żych organizacjach, takich jak Samsung, to nie 
bułka z masłem. W przypadku koreańskiego gi-
ganta na zapoznanie się z długą listą firmowych 
procesów, procedur i systemów „new joiners” 
do niedawna potrzebowali aż trzech dni i ponad 
17 godzin szkoleniowych, podzielonych na 16 
modułów tematycznych.

— Zakres tematyczny szkoleń był bardzo szero-
ki i szczegółowy. Uczestnicy zwracali nam uwagę, 
że informacji jest zbyt wiele i że w tak krótkim cza-
sie nie sposób ich przyswoić. Jednym z naszych 
celów było więc skrócenie szkoleń. Skupiliśmy się 
na kluczowych kwestiach i wiedzy niezbędnej do 
rozpoczęcia pracy, zostawiając jedynie odnośni-
ki do wewnętrznych materiałów, zawierających 
szczegółowe opisy wszystkich procesów, proce-
dur i systemów — tłumaczy Katarzyna Dopierała, 
L&D and communication specialist w Samsung 
Electronics Polska.

Dodatkowo, w związku z pandemią, zaszła 
konieczność organizowania szkoleń w formie 
online, podczas gdy dotychczas odbywały się 

one stacjonarnie. Minusem w tym przypadku 
był brak interakcji między uczestnikami szkole-
nia, czemu też należało jakoś zaradzić.

Aby poradzić sobie z tymi wyzwaniami, stwo-
rzono dedykowaną dla nowo zatrudnionych 
aplikację mobilną Induction@Samsung oraz grę 
Samsung Lighthouse, wykorzystującą technolo-
gię rozszerzonej rzeczywistości (AR).

Aplikacja jest udostępniana wszystkim 
nowym pracownikom już pierwszego dnia 
szkolenia. Korzystają z niej na służbowym te-
lefonie (Samsung S20 FE 5G), który wcześniej 
jest im dostarczany przez kuriera. Aplikacja 
zawiera informacje uzupełniające, tworzone 
wewnętrznie w formie obrazkowej i krótkich, 
2–5-minutowych filmów. Dotyczą m.in. tego, 
jak działa Samsung w Polsce i na świecie, 
jaka jest jego historia, kultura organizacyj-
na, wartości, ale też np. koreańskiej kultury 
czy kuchni.

— Aplikacja jest odciążeniem dla spotkań on-
line. Podstawowe informację dzięki niej są prze-
kazywane w bardziej przystępny i atrakcyjny 
sposób. Są też cały czas pod ręką, więc łatwo do 
nich wrócić, jeśli zachodzi taka potrzeba — mówi 
Katarzyna Dopierała.

Natomiast w grze zadaniem postawionym 
przed uczestnikami jest wspólna budowa la-
tarni, która jest metaforą firmy Samsung. Jej 
nazwa po koreańsku oznacza bowiem wielką 
i silną latarnię, świecącą jasno na zawsze. Aby 
wykonać zadanie, uczestnicy muszą umieścić 
na osadzonym w rozszerzonej rzeczywistości 
placu budowy elementy w odpowiedniej kolej-
ności. Na każdym etapie gry tylko jedna osoba 
z zespołu (budowniczy) zna poprawną kolejność 
umożliwiającą jego zakończenie. Budowniczy 
nie widzi jednak placu budowy, tylko instrukcję. 
Pozostali uczestnicy gry muszą się komuniko-
wać między sobą i z budowniczym, żeby znaleźć 
odpowiednią kolejność i zbudować latarnię.

— Celem gry było uatrakcyjnienie 
procesu wdrożeniowego, ale też in-
tegracja grupy oraz wzmocnienie 
zaangażowania i umiejętności 
komunikacyjnych uczestników. 
Sami nowi pracownicy mó-
wią nam, że gra pomogła im 
poczuć się częścią zespołu, 
lepiej poznać siebie nawza-
jem, a także firmę — wyjaśnia 
Katarzyna Dopierała.

Nagroda główna: 
Nordea

Nordea jest największą skandynawską instytucją 
finansową i zatrudnia blisko 28 tys. osób na ca-
łym świecie, z czego prawie 5 tys. w Polsce, gdzie 
mieści się w trzech lokalizacjach: Trójmieście, 
Warszawie i Łodzi. W tym ostatnim mieście 
Nordea zatrudnia 3 tys. osób, co czyni ją jednym 
z największych łódzkich pracodawców. Mimo 
rozwijającej się pandemii zapotrzebowanie na 
nowych kandydatów do pracy w Nordea było wy-
sokie. Problemem był brak kampanii wizerunko-
wo-rekrutacyjnej zaprojektowanej z myślą o Łodzi.

— Były wątpliwości, ale ostatecznie uznaliśmy, 
że początek pandemii może być szansą na zbu-
dowanie wyróżniającej się na lokalnym rynku 
komunikacji oraz zapewnienie napływu aplika-
cji. Kampania wystartowała w czasie pierwszego 
lockdownu, więc wyzwania z nią związane wyni-
kały głównie z pandemicznej niepewności, znie-
chęcającej do podejmowania ryzyka związane-
go ze zmianą pracy — mówi Aleksandra Dragan, 
head of talent attraction w Nordea.

Dodatkowe wyzwanie zdiagnozowano na 
podstawie badania świadomości marki z 2019 
r., które pokazało, że potencjalni kandydaci ko-
jarzą, czym Nordea się zajmuje, ale nie wiedzą, 
jaką jest marką ani jakie wartości prezentuje.

Głównymi celami kampanii było zdobycie 
zasięgu na poziomie 4 mln punktów styku oraz 

pozyskanie 1,5 tys. aplikacji od lipca 2020 do 
grudnia 2021.

— Koncepcję wizualną kampanii opraco-
waliśmy na podstawie wizerunków gatunków 

zwierząt właściwych dla fauny skandynawskiej 
i wpletliśmy je w rzeczywistość finansową. 
Dzięki temu jej kluczowe elementy graficzne 
nabrały oryginalnego charakteru, wyróżniające-

go je na tle standardowych komunikatów rekru-
tacyjnych, a przy tym uzyskały wysoką spójność 
z komunikacją Nordea w obszarze Diversity & 
Inclusion — tłumaczy Aleksandra Dragan.

Gatunki, które wybrano na bohaterów kam-
panii, odzwierciedlały różnorodność organizacji 
i jej skandynawski charakter. Dodawanie nowych 
bohaterów w ramach kolejnych odsłon kampanii 
podkreślało natomiast, że mimo różnic wszyscy 
w Nordea tworzą jeden świetnie funkcjonujący 
zespół. Stąd nazwa kampanii „Różne gatunki. 
Jeden zespół” (Different types. One team).

— Siła i spójność kreacji wynika również ze 
stworzonego przez nas języka komunikacji. 
Podbiło to oryginalność i moc oddziaływania 
przekazu — dodaje przedstawicielka Nordea.

W komunikaty wpleciono nazwy zwierząt 
(np. Szukamy Rasowych bankowców, Wilka ka-
riera w finansach, Jeszcze nie zaaplikowałeś?! 
Brak sów, Wskocz na naszą listę płac). Kreacje 
zwieńczono natomiast humorystycznym we-
zwaniem do działania: „Dołącz do nas, człowie-
ku” ( Join us, human).

Przekaz kampanii wzmocnił spot reklamo-
wy stylizowany na dokument przyrodniczy, 
w którym głosem Krystyny Czubówny opowie-
dziano o wartościach marki. Był wyświetlany 
na YouTubie, Facebook Ads, podczas festiwalu 
Polówka oraz w wersji audio na Spotify.

Kampania zrealizowała roczne KPI w ciągu 
sześciu miesięcy.

Wyróżnienie: 
Erbud 

Wchodzący na rynek pracy studenci oraz ab-
solwenci kierunków technicznych łapczywie 
chłoną wszelkie informacje o tym, jak wyglą-
dają realia pracy w ich branży. Dla Erbudu, 
największej polskiej firmy budowlanej, stało 
się to punktem wyjścia do stworzenia kampanii 
wizerunkowej skierowanej do tej bardzo spe-
cyficznej grupy celowej. Grupy uodpornionej 

na przekaz typowo reklamowy, wychowanej 
jednak w erze cyfrowej, korzystającej na co 
dzień z social mediów. Wykorzystanie platfor-
my YouTube było zatem naturalnym sposobem 
dotarcia do nich.

Jak tłumaczy Erbud, aby kampania była 
skuteczna i dotarła do tych konkretnych 
odbiorców oraz zaciekawiła ich tworzonymi 
treściami, podjęto decyzję o nadaniu mate-
riałom lekkiego i przystępnego charakteru. 
Dlatego do współpracy zaproszono twór-

ców z kanału Urbex History, którzy swoją 
działalność na YouTube opierają na tzw. 
urban exploringu, czyli zwiedzaniu intere-
sujących, opuszczonych lub niedokończo-
nych budowli.

Założeniem kampanii było pokazanie od-
biorcom, jak od środka wyglądają najciekawsze 
inwestycje realizowane przez Erbud, dostar-
czając im jednocześnie rozrywkowej treści. 
Przewodnikami po budowach byli pracownicy 
firmy nadzorujący dane inwestycje. Stworzenie 

materiałów przez zaangażowanych twórców 
z Urbex History, pod opieką merytoryczną pra-
cowników Erbudu, nadało kampanii cechy na-
turalności.

Efekty kampanii znacznie przerosły oczeki-
wania. Od publikacji pierwszego materiału, czyli 
od 28 maja do końca września 2021 r., materiały 
wygenerowały 595 tys. z planowanych 420 tys. 
wyświetleń. Kanał Urbex History & Erbud zy-
skał w tym czasie blisko 1,9 tys. subskrybentów 
(celem było 1 tys.).

Oni potrafią znaleźć pracownika...

Zdalne wdrożenie pracownika – onboarding

Employer Branding – kampania wizerunkowa

 MIMO PANDEMII: Mimo rozwijającej się pandemii zapotrzebowanie na nowych kandydatów do pracy. 
Uznaliśmy, że początek pandemii może być szansą na zbudowanie wyróżniającej się na lokalnym rynku 
komunikacji oraz zapewnienie napływu aplikacji  — mówi Aleksandra Dragan, head of talent attraction 
w Nordea.   [FOT. MATEUSZ OCHOCKI]

SMARTFON NAUCZYCIEKLEM: Uczestnicy szkoleń dla nowych pracowników zwracali nam uwagę, że informacji jest zbyt wiele i że w krótkim czasie nie sposób ich przyswoić. Ułatwiliśmy im to tworząc 
aplikację mobilną i grę — tłumaczy Katarzyna Dopierała, L&D and communication specialist w Samsung Electronics Polska.  [FOT. ARC]

Natomiast w grze zadaniem postawionym 
przed uczestnikami jest wspólna budowa la-
tarni, która jest metaforą firmy Samsung. Jej 
nazwa po koreańsku oznacza bowiem wielką 
i silną latarnię, świecącą jasno na zawsze. Aby 
wykonać zadanie, uczestnicy muszą umieścić 
na osadzonym w rozszerzonej rzeczywistości 
placu budowy elementy w odpowiedniej kolej-
ności. Na każdym etapie gry tylko jedna osoba 
z zespołu (budowniczy) zna poprawną kolejność 
umożliwiającą jego zakończenie. Budowniczy 
nie widzi jednak placu budowy, tylko instrukcję. 
Pozostali uczestnicy gry muszą się komuniko-
wać między sobą i z budowniczym, żeby znaleźć 
odpowiednią kolejność i zbudować latarnię.

— Celem gry było uatrakcyjnienie 
procesu wdrożeniowego, ale też in-
tegracja grupy oraz wzmocnienie 
zaangażowania i umiejętności 
komunikacyjnych uczestników. 
Sami nowi pracownicy mó-
wią nam, że gra pomogła im 
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KONKURS SIŁA PRZYCIĄGANIA

Nagroda główna: 
Nationale-Nederlanden

Dla Nationale-Nederlanden sieć sprzedaży jest 
kluczowa. Pomimo pandemii oraz zaawansowa-
nej cyfryzacji większości klientów nadal zależy na 
bezpośrednim kontakcie z doradcą w trakcie zaku-
pu ubezpieczenia na życie. Sprzedaż ubezpieczeń 
obarczona jest jednak wieloma stereotypami, które 
mogą zniechęcać do tego zawodu. 

— Zawód doradcy ubezpieczeniowego obrósł 
w wiele mitów, co sprawia, że niektórym wydaje 
się nieatrakcyjny. Chcieliśmy to zmienić — mówi 
Marta Pokutycka-Mądrala, dyrektor komunikacji 
i rzecznik prasowa Nationale-Nederlanden.

Rola doradcy jest często niedoceniana przez 
kandydatów i z każdym rokiem, pomimo atrak-
cyjnej oferty, wyzwaniem jest pozyskanie współ-
pracowników. Dlatego w II połowie 2020 r. 
Nationale-Nederlanden wystartowało z kampanią 
wizerunkowo-rekrutacyjną, która obala wiele nie-
sprawiedliwych opinii o tym zawodzie i pokazuje 
konkretną i atrakcyjną ofertę współpracy.

Firmie zależało na bezpośrednim efekcie dzia-
łań wizerunkowych wspierających zawód doradcy, 
jakim miała być realizacja ambitnych celów rekru-
tacyjnych, skierowanych zarówno do kandydatów 
z doświadczeniem, jak i tych, którzy nigdy nie pra-
cowali w branży. Oznaczało to konieczność zadbania 
o zróżnicowaną komunikację do tych dwóch grup 
odbiorców. Wyzwaniem była też potrzeba wypra-
cowania nowej koncepcji zachęcania kandydatów 
do składania aplikacji. W Nationale-Nederlanden po-
wstał specjalny model, który wskazał cechy kandyda-
tów zwiększające prawdopodobieństwo pozostania 
z marką na dłużej: przedsiębiorczość, zaangażowa-
nie, wytrwałość i nastawienie na rozwój.

— Osoby posiadające te cechy są bardziej efek-
tywne sprzedażowo, a ich retencja jest lepsza. 
Stwierdziliśmy zatem, że dobrym kierunkiem 
działań będzie m.in. pokazanie pakietu korzyści 
dla kandydatów w taki sposób, aby ich tym zain-
teresować. Musieliśmy przy tym wziąć pod uwa-
gę ich preferencje komunikacyjne — mówi Marta 
Pokutycka-Mądrala.

W kampanii wykorzystano wiele sprofilowa-
nych kanałów komunikacji — od landing page i in-
nych standardowych działań reklamowych, przez 
materiały wideo i webinary, po kampanię w me-
diach społecznościowych.

— Najbardziej nieszablonowym działaniem 
był udział w jednym z odcinków „7 metrów pod 
ziemią”. W rozmowie z Rafałem Gęburą jeden 
z naszych doradców szczerze i wprost opowiedział 
o cieniach i blaskach pracy w tym zawodzie — mówi 
Marta Pokutycka-Mądrala.

Efektem kampanii było zwiększenie zatrudnie-
nia w krótkim terminie i odczarowanie stereotypów 
dotyczących pracy doradcy ubezpieczeniowego.

— Dzięki dobrze dobranym kanałom i narzę-
dziom komunikacji, precyzyjne określonym celom 
i w efekcie dużym zasięgom kampanii, udało nam 
się obalić mity związane z tym zawodem. Mam na-
dzieję, że pozytywnie wpłynęliśmy na wizerunek 
branży — podsumowuje Marta Pokutycka-Mądrala.

Wyróżnienie: 
Erbud

Duża konkurencja na rynku budowlanym 
oraz otwarty europejski rynek sprawiają, że 
coraz trudniej pozyskać wykwalifikowanych 
pracowników. Pomimo zaostrzającej się kon-
kurencji wśród pracodawców większość firm 
z tej branży wciąż wykorzystuje sprawdzone, 
ale mało innowacyjne sposoby rekrutowania 
pracowników. Erbud, największa spółka bu-
dowlana w Polsce, niebędąca częścią żadnego 
międzynarodowego holdingu, nie był tu wy-
jątkiem.

Postanowiono jednak wyjść poza standar-
dowe działania kampanii employer brandin-
gowych i znaleźć niewyeksploatowany kanał 
komunikacji z główną grupą docelową, czyli 
studentami i absolwentami kierunków tech-
nicznych. 

W branży budowlanej istotnym elementem 
edukacji są bowiem praktyki — obowiązkowe 
dla wszystkich studentów budownictwa. Dzięki 
obserwacjom poczynionym wewnątrz firmy 
oraz podczas rekrutacji uznano, że najlepszym 
środkiem do realizacji tego celu będzie wyko-
rzystanie gamingu i e-sportu.

Centralnym punktem kampanii „Walka 
o Koszyki” została… warszawska Hala Koszyki, 
za której rewitalizację odpowiedzialny był 
Erbud. Zadaniem uczestników było zapro-
jektowanie mapy do gry FPS, która miała być 
odtworzeniem hali. Prace były oceniane pod 
względem grywalności i odwzorowania pier-
wowzoru. Zwycięski projekt został zaimple-
mentowany do gry, a ostatnią fazą kampanii 
był turniej.

Pomysł okazał się trafiony — do końca 
sierpnia 2021 r. (kampania była realizowana 
od marca do lipca) chęć odbycia praktyk za-
wodowych w Erbudzie zgłosiło 800 osób, czyli 
ponad cztery razy więcej niż rok wcześniej. 
Finalnie na praktyki przyjęto zaś ponad 100 
zamiast planowanych 60 osób.

Wyróżnienie: 
DataArt 

Eldorado — tak chyba najkrócej można opisać 
to, czym dziś dla wykwalifikowanych progra-
mistów jest rynek pracy. Pracodawcy konku-
rują między sobą o pracowników, a stanowisk 
do obsadzenia jest więcej niż specjalistów, 
zwłaszcza tych legitymujących się doświadcze-
niem na poziomie średnim i wyższym. Z tym 
problemem boryka się wiele firm z sektora IT, 
w tym m.in. działająca globalnie już od ponad 
20 lat DataArt, zajmującą się inżynierią opro-
gramowania.

Pomysł DataArt na pozyskanie kontak-
tów do nowych potencjalnych pracowników 
w gruncie rzeczy był banalny. Firma urucho-
miła bezpłatną platformę CV Duck służącą 
ulepszaniu online CV programistów i wszyst-
kich osób zaangażowanych w tworzenie pro-
duktów cyfrowych. Eksperci HR i redaktorzy 
poprawiają błędy i dają rady każdemu, kto 
chce wiedzi eć, jak ustrukturyzować tekst, 
a także opisać doświadczenie i umiejętno-
ści zawodowe.

Od stycznia 2020 r. platforma dzia-
ła w Polsce, Bułgarii i innych krajach Unii 
Europejskiej, Rosji, Ukrainie, Armenii, 
Argentynie, Gruzji, Wielkiej Brytanii 
i Stanach Zjednoczonych.

CV Duck jest skierowana do szerokiej gamy 
przedstawicieli branży IT, przede wszystkim 
jednak do programistów. Zarówno do tych 
z doświadczeniem, którzy np. dawno nie 
zmieniali miejsca zatrudnienia, jak i tych, 
którzy dopiero zaczęli przygodę z IT i potrze-
bują większego wsparcia w przygotowaniu 
CV. Do tych ostatnich zaliczają się też tzw. 
switcherzy, czyli osoby, które mają zawód, 
ale chcą go porzucić, żeby rozpocząć karierę 
w IT.

Efektem kampanii jest ponad 3,2 tys. zwe-
ryfikowanych CV i ponad 20 zatrudnionych 
osób. Jej płatna promocja w internecie pochło-
nęła… 250 USD.

Nagroda główna:  
Nokia Solutions And Networks

W dzisiejszych czasach każda duża międzynaro-
dowa firma ma politykę dotyczącą Diversity & 
Inclusion oraz osoby odpowiedzialne za jej reali-
zację. Nie inaczej jest w przypadku Nokii, która 
deklaruje, że różnorodność (diversity), zarówno 
pod kątem płci, stylu życia czy pochodzenia, 
jest wręcz wpisana w jej DNA. Samo diversity 
niewiele jednak znaczy bez inclusion (włącza-
nia), czyli stworzenia warunków do tego, aby 
różnorodność mogła zaowocować.

— W samym Wrocławiu zatrudniamy około 4 tys. 
osób o 50 narodowościach, więc tworzenie środowi-
ska, w którym ludzie czują się doceniani i akceptowa-
ni, jest dla nas szczególnie ważne — mówi Katarzyna 
Dziemianko, competence development manager.

— Wierzymy, że takie środowisko pracy umoż-
liwia osiąganie świetnych wyników biznesowych. 
Zależy nam też na tym, aby wzmacniać wizerunek 
Nokii jako marki, dla której różnorodność i inklu-
zywność są nieodłącznymi elementami kultury 
organizacyjnej, zarówno wśród pracowników, jak 
i w jej otoczeniu — przekonuje Taras Lukaniuk, dy-
rektor Europejskiego Centrum Oprogramowania 
i Inżynierii Nokia we Wrocławiu.

Wzmacnianiu takiego wizerunku firmy, po-
przez rozpowszechnianie wśród pracowników 

(i nie tylko) zrozumienia i akceptacji dla warto-
ści z tym związanych, służył program Inclusion 
& Diversity. W jego ramach od maja 2020 do 
września 2021 wrocławski oddział Nokii prze-
prowadził aż 11 różnych działań.

W programie ważny był aspekt komunikacji 
interpersonalnej. Działania były skierowane do 
pracowników, którzy chcieli się nauczyć, jak ko-
munikować się z szacunkiem, nie tylko w kon-
takcie bezpośrednim, ale też w social mediach. 

Inicjatywy polegały m.in. na publikowaniu i pro-
mowaniu prostych, animowanych wskazówek, 
jaka powinna być komunikacja między pracow-
nikami, żeby była efektywna, a zarazem bardziej 
empatyczna i przemyślana.

Innym przykładem jest webinar, który służył 
zapoznaniu pracowników z tematyką tranzycji 
płciowej. Odbył się w czerwcu, podczas Pride 
Month, a udział w nim wzięli: osoba transpł-
ciowa, psycholog specjalizujący się w temacie 
tranzycji i menedżer Nokii, który zaangażowany 
był w temat transpłciowości.

Na uwagę zasługuje bardzo ciekawy pomysł 
na komunikację programu, która została oparta 
na porównaniu działania ludzkiego mózgu do 
nawigacji GPS.

— Odwoływaliśmy się do tego, że mózg, aby 
pomóc nam odnaleźć się w rzeczywistości, two-
rzy mapy. Zdarza się jednak, że stosuje błędne 
skróty myślowe, które mogą poprowadzić nas 
w złym kierunku, np. tworząc nieuświadomione 
nastawienia w stosunku do jakiejś grupy społecz-
nej. Podejmowanie optymalnych decyzji, które 
nie będą skutkiem nieuświadomionych błędów 
poznawczych, wymaga odświeżania perspektyw 
i sposobów myślenia. Celem programu „Inclusion 
& Diversity Free Map Update” było zapewnienie 
„aktualizacji tych map” — tłumaczy Aleksandra 
Bania, inclusion & diversity project manager.

Oni potrafią znaleźć pracownika...
Employer Branding — kampania marketingu rekrutacyjnego

Diversity&Inclusion

 WBREW STEREOTYPOM: Zawód doradcy 
ubezpieczeniowego obrósł w wiele mitów, 
co sprawia, że niektórym wydaje się nieatrak-
cyjny. Postanowiliśmy to zmienić — mówi Marta 
Pokutycka-Mądrala, dyrektor komunikacji i rzecz-
nik prasowa Nationale-Nederlanden.  [FOT. ARC]

 ODŚWIEŻANIE MYŚLI: Podejmowanie 
optymalnych decyzji, które nie będą skutkiem 
nieuświadomionych błędów poznawczych, wyma-
ga odświeżania perspektyw i sposobów myślenia 
— tłumaczy Aleksandra Bania, inclusion & diversi-
ty project manager.  [FOT. TOMAZ WALKÓW]

 ZAPISANE W DNA: Zależy nam na tym, aby wzmac-
niać wizerunek Nokii jako marki, dla której różnorod-
ność i inkluzywność są nieodłącznymi elementami 
kultury organizacyjnej — podkreśla Taras Lukaniuk, 
dyrektor Europejskiego Centrum Oprogramowania 
i Inżynierii Nokia we Wrocławiu.  [FOT. ARC]
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Nagroda główna: 
Ten Square Games

W ubiegłym roku firma Ten Square Games (TSG) 
zwiększyła zatrudnienie o ponad 100 osób, otwo-
rzyła w Warszawie pierwsze satelickie studio i roz-
poczęła kompleksową rekrutację międzynarodo-
wą, a wszystko to w dobie pandemii. Postawiło to 
przed zespołem HR wiele wyzwań.

— W obliczu transformacji i rosnącego pozio-
mu seniorskiego chcieliśmy sprawdzić, czy nasze 
wartości również się zmieniły. Zależało nam, aby 
wyszły od ludzi, bo wówczas są najlepszym pa-
pierkiem lakmusowym kultury organizacyjnej. 
Angażując dużą grupę pracowników, chcieliśmy 
pokazać, że budowanie firmy to wspólny wysi-
łek i odpowiedzialność — wyjaśnia Joanna Kabat-
-Szwaba, Head of Human Resources w TSG.

Wartości, takie jak gotowość do zmiany czy 
nastawienie na współpracę, towarzyszą TSG od 
początku. Już w 2019 r. z udziałem pracowników 
określonych zostało dziewięć kluczowych warto-
ści, jednak — choć dobrze oddawały charakter fir-
my — to w opinii części pracowników wciąż funk-
cjonowały bardziej jako oficjalny komunikat firmy 
niż naturalny drogowskaz codziennych decyzji.

— Zmieniając się z wrocławskiej firmy w mię-
dzynarodowe przedsiębiorstwo, postanowiliśmy 
ożywić nasze wartości przy zaangażowaniu pra-
cowników, aby wiedzieli, że należą do nich, co 
naturalnie pomaga kanonowi zachowań stać się 
autentycznym kompasem w szybko rozwijającej 
się organizacji — wyjaśnia Alicja Szymańska, HR 
Biznes Partner i koordynatorka projektu wartości.

Projekt, poprowadzony metodą „bottom up”, 
trwał od października do grudnia 2020 r. W jego 
ramach odbyło się 30 interdyscyplinarnych warsz-
tatów, w których wzięło udział 120 osób z różnych 
obszarów i poziomów organizacji, a także seria po-
głębionych wywiadów indywidualnych. Najwięcej 

czasu poświęcono sesjom pracy grupowej, w któ-
rych trakcie pracownicy m.in. analizowali czynniki 
sukcesu firmy. Korzystali z technik projekcyjnych, 
aby wypracować listę kluczowych kompetencji 
i postaw. Decydując, które z nich w największym 
stopniu oddają kulturę firmy, pracownicy TSG 
określili pięć wartości: Dare to explore (Odważ się 
odkrywać), Own it (Przejmij stery), Grow Together 
(Graj zespołowo), Change Fast (Bądź częścią zmia-
ny) oraz Trust (Buduj zaufanie).

— Każda ma swój wyjątkowy charakter, więc by 
łatwiej było je zapamiętać, ujęliśmy je graficznie 
jako pięć postaci — wyjaśnia Alicja Szymańska.

Dodatkowo powstał też autorski komiks 
pokazujący, jak nowo zdefiniowane wartości 
funkcjonują w codziennej pracy w TSG oraz 
— jak na studio gamingowe przystało — gra 
komputerowa. Gracz pracownik, przechodząc 
kolejne poziomy, odblokowuje w niej jedną po 
drugiej wartości, co ułatwia ich poznanie i za-
pamiętanie.

Przeprowadzone w sierpniu Badanie 
Satysfakcji Pracowniczej nie tylko potwierdziło, 
że przeważająca większość osób zna wartości, 
ale też widzi je w decyzjach liderów i pozostałych 
działaniach firmy.

Wyróżnienie: 
Agencja Ancymony

Pod koniec 2020 r. w agencji reklamowej Schulz 
Brand Friendly zapadła decyzja o zmianie wize-
runku i rebrandingu. Kierownictwo doszło do 
przekonania, że owszem, firma jest postrzega-
na profesjonalnie, ale brakuje jej wyrazistego 
i unikatowego charakteru.Zmiana wizerunku 
zewnętrznego i nazwy na Ancymony była tylko 
jednym z elementów układanki. 

— Musieliśmy zredefiniować nasze DNA, zbu-
dować na nowo wizję, misję i wartości, a następ-
nie zakomunikować je zespołowi. Chcieliśmy, by 
każdy pracownik odnalazł w sobie ancymona 
i stał się częścią zmiany. Bez tego rebranding nie 
mógł się udać — tłumaczy naczelny ancymon, 
czyli Wojciech Kotala, prezes agencji.

Od początku zadbano o to, żeby w proces po-
wstawania nowej marki zaangażowali się wszyscy 
pracownicy. Miało to sprawić, by każdy zaczął się 
szybko z nią utożsamiać i stał się jej współtwórcą, 
a później ambasadorem. Było to wyzwaniem, bo pra-
cownicy firmy specjalizującej się w tworzeniu reklam 
i komunikacji dla marek to trudna grupa docelowa.

Ze względu na pracę zdalną komunikację prze-
prowadzono w aplikacji Teams. Rozpoczęto ją 
dwa i pół tygodnia przed komunikacją zewnętrz-
ną. Stworzono specjalny kanał, na którym poja-
wiło się 10 wpisów — dowcipnych, zaskakujących, 
zaprojektowanych i napisanych w nowej, ancy-
monowej konwencji. Odbiorcy mogli odkrywać 
nową markę, poznać proces dojrzewania do re-
brandingu, jego powody, formułę, nowy, specy-
ficzny język marki i dalsze plany. Komunikacja 
miała lekką formę, ale była bardzo merytoryczna.

W corocznym badaniu satysfakcji niemal 
wszyscy pracownicy uznali, że powody zmian 
są zrozumiałe, a ich komunikacja wewnątrz fir-
my była dobra.

Strategiczny projekt budujący zaangażowanie

POWTÓRKA Z WARTOŚCI: Zmieniając 
się z wrocławskiej firmy w międzynarodowe 
przedsiębiorstwo, postanowiliśmy ożywić nasze 
wartości przy zaangażowaniu pracowników, 
aby wiedzieli, że należą do nich — mówi Alicja 
Szymańska, HR Biznes Partner i koordynatorka 
projektu wartości. [FOT. ARC]

WSŁUCHIWANIE SIĘ W ZESPÓŁ: W obliczu 
transformacji chcieliśmy sprawdzić, czy nasze 
wartości również się zmieniły. Zależało nam, 
aby wyszły od ludzi, bo wówczas są najlepszym 
papierkiem lakmusowym kultury organizacyjnej 
— mówi Joanna Kabat-Szwaba, Head of Human 
Resources w TSG. [FOT. ARC]

...zadbać o jego moty wację i dobrostan

Nagroda główna: 
Raben Management Services

Grupa Raben po raz pierwszy w swojej historii 
przeprowadziła projekt szkoleniowy skierowa-
ny do  wszystkich spółek, który miał budować 
i rozwijać silne zespoły oraz zacieśniać więzi na 
linii menedżer i pracownicy.

Przed rozpoczęciem projektu „Manager of 
Choice” każda spółka w Grupie Raben zarzą-
dzała obszarem rozwoju liderów w indywidu-
alny sposób. Nie było przepływu najlepszych 
praktyk, korzystania z doświadczeń, nie mówiąc 
o wspólnym podejściu.

— Wszyscy zawsze argumentowali, że nasza 
spółka, nasz kraj jest inny, wyjątkowy, więc nie 
da się uspójnić podejścia i nie ma możliwości, 
aby na tak olbrzymią skalę przeprowadzić pro-
jekt szkoleniowo-rozwojowy. Nie akceptowa-
łam takiego stanu rzeczy i dlatego zainicjowa-
łam projekt „Manager of Choice” — tłumaczy 
Anita Koralewska-Ratajczak, dyrektor HR dla 
Grupy Raben.

Pierwszym etapem była analiza doświadczeń 
pracowników we współpracy z menedżerami. 
We współpracy z firmą zewnętrzną, wykorzystu-
jąc ankiety i wywiady telefoniczne, zbadano do-
świadczenia ponad 3 tys. pracowników, w tym 
tych, którzy opuścili firmę w ciągu sześciu mie-
sięcy przed badaniem.

— Mimo różnic między spółkami podkreśla-
nych przez menedżerów okazało się, że mamy 
wiele wspólnego. Mierzymy się z podobnymi 
problemami i popełniamy te same błędy, nieza-

leżnie od narodowości. Badanie po-
twierdziło więc, że warto podjąć się 
wypracowania wspólnych prak-
tyk — mówi Anita Koralewska-
Ratajczak.

Do realizacji projektu wyko-
rzystano nowoczesne narzędzie 
interaktywne, dostarczone 
przez firmę zewnętrzną — 
platformę gamifikacyjną. 
Zapewniło to menedże-
rom rozwój w przy-
jemnej i atrakcyjnej 
formie. Uczestnicy re-
gularnie przez cztery 
miesiące poszerzali 
swoją wiedzę, rywa-
lizowali i współpra-
cowali, pielęgnując 
wirtualne drzewa, 
a każdy etap edukacyj-
ny miał odzwierciedlenie 
w cyklu jego życia.

Projekt „Manager of 
Choice” objął 1 tys. naj-
ważniejszych menedżerów 
Grupy Raben z 13 krajów. 
Jest to różnorodna grupa, 
zarówno pod względem po-
siadanego doświadczenia, 
jak i specjalizacji. Jak pod-
kreśla Anita Koralewska-
Rat a jc z ak ,  pro jekt 
w rzeczywistości nie do-

tykał jednak wyłącznie samych menedżerów, 
a wszystkich pracowników, którzy na co dzień 
wspierali swoich szefów w realizacji zadań.

— Nasze główne założenie polegało na 
tym, że wzmacniając menedżerów, szkoląc 
ich i rozwijając, wpłyniemy pozytywnie na 
doświadczenia podległych im pracowników, 

a przez to na całą kulturę Grupy Raben, 
niezależnie od kraju czy konkretnej 

spółki — wyjaśnia Anita Koralewska-
Ratajczak.

Ewaluacja projektu pokazała, 
że miał on bardzo pozytywny 
wpływ na wszystkich pracow-
ników.

— Podjęte w ramach projek-
tu działania zwiększyły wiedzę 

merytoryczną i doświadczenia 
menedżerów, dzięki czemu podnie-

siony został komfort pracy wszyst-
kich pracowników firmy. Uzyskane 
wyniki zacznie przerosły ustalone na 
początku KPI — podsumowuje Anita 
Koralewska-Ratajczak.

Wyróżnienie: 
DB Cargo Polska

DB Cargo Polska stanęła w 2020 r. przed licznymi 
wyzwaniami związanymi z rozwojem pracowni-
ków. Należały do nich m.in. przeciwdziałanie wy-
kluczeniu cyfrowemu, realizacja szkoleń w czasie 
ograniczeń czy odpowiadanie na potrzeby pra-
cowników związane z utratą poczucia wspólnoto-
wości i gorszą kondycją psychofizyczną.

Odpowiedzią firmy na te wyzwania była kam-
pania „Sieć, która uczy”, czyli zdalne wsparcie 
rozwoju pracowników poprzez cykl warsztatów 
i webinarów online. Do sieci przeniesiono kursy 
językowe oraz wiele innych szkoleń rozwojo-
wych, realizowanych dotąd w formie całodnio-
wych szkoleń na sali. W tym celu również uru-
chomiono i wypromowano wśród pracowników 
platformę szkoleniową DB Learning World, któ-
ra umożliwiła im uczestniczenie w przeróżnych 
kursach w dogodnym miejscu i czasie. Do współ-
tworzenia kursów na platformie szkoleniowej 
zaproszono też pracowników. 

Organizowano też specjalne webinary dla 
wszystkich chętnych pracowników, m.in. „Work-
live balance w pracy zdalnej”, „Zarządzanie ze-
społem w formie zdalnej”, „Twarze depresji” itp.

Większość działań w ramach kampanii była 
skierowana do wszystkich pracowników Grupy, 
czyli prawie 2,8 tys. osób, z czego 70 proc. sta-
nowią pracownicy na stanowiskach fizycznych, 
którzy w większości nie posiadali służbowego 
sprzętu IT. Aby nie dopuścić do wykluczenia 
cyfrowego, firma wyposażyła ich w tablety.

Zdalne wsparcie rozwoju pracowników

 PRZEŁAMYWANIE BARIER:
Mimo różnic między należącymi do 
naszej grupy spółkami z różnych krajów 
okazało się, że mamy wiele wspólnego 
i że warto podjąć się wypracowa-

nia wspólnych praktyk – mówi Anita 
Koralewska-Ratajczak, dyrektor HR dla 
Grupy Raben.  [FOT. ARC]

leżnie od narodowości. Badanie po-
twierdziło więc, że warto podjąć się 
wypracowania wspólnych prak-
tyk — mówi Anita Koralewska-
Ratajczak.

Do realizacji projektu wyko-
rzystano nowoczesne narzędzie 
interaktywne, dostarczone 
przez firmę zewnętrzną — 
platformę gamifikacyjną. 
Zapewniło to menedże-
rom rozwój w przy-
jemnej i atrakcyjnej 
formie. Uczestnicy re-
gularnie przez cztery 
miesiące poszerzali 
swoją wiedzę, rywa-
lizowali i współpra-
cowali, pielęgnując 
wirtualne drzewa, 
a każdy etap edukacyj-
ny miał odzwierciedlenie 
w cyklu jego życia.

Projekt „Manager of 
Choice” objął 1 tys. naj-
ważniejszych menedżerów 
Grupy Raben z 13 krajów. 
Jest to różnorodna grupa, 
zarówno pod względem po-
siadanego doświadczenia, 
jak i specjalizacji. Jak pod-
kreśla Anita Koralewska-
Rat a jc z ak ,  pro jekt 
w rzeczywistości nie do-

tykał jednak wyłącznie samych menedżerów, 
a wszystkich pracowników, którzy na co dzień 
wspierali swoich szefów w realizacji zadań.

— Nasze główne założenie polegało na 
tym, że wzmacniając menedżerów, szkoląc 
ich i rozwijając, wpłyniemy pozytywnie na 
doświadczenia podległych im pracowników, 

a przez to na całą kulturę Grupy Raben, 
niezależnie od kraju czy konkretnej 

spółki — wyjaśnia Anita Koralewska-
Ratajczak.

Ewaluacja projektu pokazała, 
że miał on bardzo pozytywny 
wpływ na wszystkich pracow-
ników.

— Podjęte w ramach projek-
tu działania zwiększyły wiedzę 

merytoryczną i doświadczenia 
menedżerów, dzięki czemu podnie-

siony został komfort pracy wszyst-
kich pracowników firmy. Uzyskane 
wyniki zacznie przerosły ustalone na 
początku KPI — podsumowuje Anita 
Koralewska-Ratajczak.

Zdalne wsparcie rozwoju pracowników

 PRZEŁAMYWANIE BARIER: PRZEŁAMYWANIE BARIER:
Mimo różnic między należącymi do 
naszej grupy spółkami z różnych krajów 
okazało się, że mamy wiele wspólnego 
i że warto podjąć się wypracowa-

nia wspólnych praktyk – mówi Anita 
Koralewska-Ratajczak, dyrektor HR dla 
Grupy Raben.  [FOT. ARC]
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...zadbać o jego moty wację i dobrostan
Nagroda główna:  
Grupa Lux Med

Mimo że medycy wykazują się znakomitym zor-
ganizowaniem, pełną mobilizacją oraz szybkim 
przepływem informacji, praca w warunkach 
podwyższonego stresu negatywnie wpływa na 
ich stan zdrowia.

To sprawia, że Grupa LUX MED, najwięk-
szy pracodawca prywatnej ochrony zdrowia 
w Polsce (ponad 17,5 tys. zatrudnionych), reali-
zuje kolejne projekty, aby zapewnić pracowni-
kom jak najbardziej komfortowe warunki pracy 
oraz zadbać o ich zdrowie fizyczne i psychiczne.

— Przez ostatnie półtora roku podjęliśmy wie-
le działań, aby jeszcze bardziej zatroszczyć się 
o pracowników i zapewnić maksymalne wspar-
cie. Kluczowe było sprawne przeprowadzenie 
akcji szczepień dla personelu oraz dostosowanie 
oferty wellbeingowej do zmieniających się po-
trzeb. Zaopiekowaliśmy obszar zdrowia zarówno 
fizycznego, jak i psychicznego — wyjaśnia Dorota 
Sawicz, dyrektor personalna w Grupie LUX MED.

Program wellbeingowy istnieje w Grupie LUX 
MED od 2013 r., a jego celem jest dbanie o zdro-
wie i dobre samopoczucie pracowników po-
przez edukowanie oraz budowanie świadomości 
w zakresie profilaktyki i zdrowego stylu życia.

W projektowaniu nowej strategii wellbein-
gowej wyodrębniono i skupiono się na kilku 
obszarach: zdrowiu psychicznym, sporcie i ak-
tywności fizycznej, bezpieczeństwie oraz profi-
laktyce. Uwzględniono przy tym różnorodność 
grupy docelowej — zbadano potrzeby kadry 
medycznej, która stanowi niemal 3/4 pracow-
ników, menedżerów, pracowników biurowych 
oraz przedstawicieli innych zawodów.

— Pracownicy ochrony zdrowia są narażeni 
na długotrwały stres oraz wypalenie zawodowe 
związane z przedłużającym się stanem zagro-
żenia epidemiologicznego. W Grupie LUX MED 
wychodzimy z założenia, że troszcząc się o na-
szych pracowników i ich rodziny, poprawiamy 
ich zdrowie i samopoczucie, ale także, pośred-
nio, wpływamy na pozytywne doświadczenia 

naszych pacjentów — wyjaśnia Dorota Sawicz.
Największym zainteresowaniem pracow-

ników cieszą się te nakierowane na zdrowie 
psychiczne, w szczególności medycynę snu, 
techniki relaksacji, mindfulness. Dla menedże-
rów uruchomiono warsztaty na temat stresu, 
wypalenia zawodowego oraz identyfikowania 
symptomów pogorszenia stanu zdrowia wśród 
pracowników. Dodatkowo wszyscy zatrudnieni 
mogą bezpłatnie korzystać z infolinii psycholo-
gicznej, a zespoły ze specjalnego wsparcia oraz 
interwencji kryzysowych. Prowadzone są także 
webinary poświęcone m.in. tematyce profilakty-
ki, np. nadciśnieniu tętniczemu czy wzmacnia-
niu odporności w sezonie infekcyjnym.

Nagroda główna:  
Jeronimo Martins Polska

Jeronimo Martins Polska, właściciel sieci skle-
pów Biedronka, to największy prywatny praco-
dawca w Polsce. Zatrudnia ponad 70 tys. osób. 
Nie dziwi więc, że dział odpowiedzialny za ko-
munikację wewnętrzną ma pełne ręce roboty, 
związanej również z odpowiadaniem na pytania 
pracowników. Skala przedsiębiorstwa oraz róż-
norodność oferty socjalnej (kilkanaście różnych 
programów wsparcia) sprawiają, że najwięcej 
pytań dotyczy właśnie tego obszaru.

— Pracownicy pionu HR, obsługujący infolinię 
oraz skrzynki mailowe dedykowane programom 
socjalnym, poświęcali wiele czasu na odpowiada-
nie na powtarzające się pytania dotyczące pod-
stawowych informacji. Średnio w ciągu roku na 
infolinii odbieraliśmy ponad 10 tys. połączeń — tłu-
maczy Marcin Rybicki z Jeronimo Martins Polska.

Dlatego postanowiono wdrożyć nowe narzę-
dzie wzorowane na marketingowych chatbotach. 
Celem była skuteczna optymalizacja powtarzal-
nych zapytań pracowników, a dodatkowo także 
umożliwienie im szybkiego sprawdzenia najważ-
niejszych danych z firmowych systemów.

System uruchomiono w lutym 2020 r. na 
portalu pracowniczym, dostępnym dla każde-
go pracownika na jego prywatnym urządzeniu. 

Pracownicy zamiast oczekiwać w kolejce na in-
folinii lub opisywać zapytanie w wiadomości 
mailowej, mogli odtąd korzystać z rozwiązania, 
które jest do ich dyspozycji przez całą dobę.

— Jesteśmy jedną z pierwszych polskich 
firm, która wdrożyła taki projekt. Początkowa 

„wiedza” chatbota ograniczała się jedynie do 
odpowiedzi na pytania związane z pakietem 
socjalnym. Nie wiedzieliśmy wówczas, że za 
parę tygodni zmierzymy się z pandemią, która 
zweryfikuje skuteczność nowego kanału komu-
nikacji — mówi Oskar Smerdzyński z Jeronimo 
Martins Polska.

Już w marcu okazało się, że główne zalety 
nowego narzędzia mogą być wykorzystywane 
w sytuacji kryzysowej przez dział personalny. 
Dane z masowej liczby rozmów pozwoliły na 
bieżąco wyłapywać trendy w zapytaniach i od 
razu na nie reagować. Jednocześnie możliwe 
było przekierowywanie pracowników do aktu-
alizowanych na bieżąco informacji związanych 
z COVID-19, a zwłaszcza zmieniających się wciąż 
restrykcji w branży handlowej. Skuteczna ko-
munikacja wewnętrzna w tamtym okresie nie 
byłaby możliwa bez automatycznej i masowej 
komunikacji w tym kanale.

Od momentu wdrożenia system jest nieustan-
nie rozbudowywany. Odpowiada już nie tylko 
na pytania dotyczące programów socjalnych, 
ale też z obszaru kadrowo-płacowego. Za jego 
pośrednictwem pracownik może realizować 
również indywidualne procesy HR. Chatbot 
umożliwia także przeprowadzanie szeregu ini-
cjatyw wewnętrznych, budujących zaangażowa-
nie pracowników.

Efektywność? Od początku 2021 r. do poło-
wy listopada przeprowadzono 111 tys. rozmów, 
podczas których wysłano 1,42 mln wiadomości. 
Złożono ponad 4,2 tys. wniosków o zaświadcze-
nia i sprawdzono ponad 20 tys. danych z firmo-
wych systemów.

Wyróżnienie:  
Wonga.pl 

Wonga jest liderem branży finansów onli-
ne. Specjalizuje się w pożyczkach interneto-
wych. Przedstawiciele firmy podkreślają, że 
jej siłą są przyjacielskie, bliskie relacje mię-
dzy pracownikami. Wzajemna serdeczność 
sprawiała, że pracownicy lubili przychodzić 
do biura i brali aktywny udział w życiu fir-
my. 

Pandemia i praca hybrydowa (70 proc. 
zespołu pracowało w domach) znacznie to 
ograniczyły, co nie pozostało bez wpływu 
na relacje i komunikację. Aby temu prze-
ciwdziałać, podjęto wiele działań w czterech 
obszarach: zdrowie fizyczne, dobrostan psy-
chiczny, ekologia i komunikacja.

Przykładem jest wyzwanie #Wongaktywni, 
które polegało na codziennym zbieraniu kro-
ków i dzieleniu się tym w firmowym intra-
necie. Celem akcji było wyciągnięcie ludzi 
z domów i zachęcenie ich do większej ak-
tywności fizycznej. Dodatkowym elementem 
była rywalizacja drużynowa i indywidualna, 
która w znacznym stopniu poprawiła komu-
nikację, a podjęte działania przyczyniły się 
także do integracji między zespołami.

Działania w obszarze dobrostanu psy-
chicznego polegały m.in. na zwróceniu 
uwagi pracowników na wewnętrzne po-
trzeby organizmu i konieczność dbania 
o work-life balance. Zorganizowano np. 
oddechowe warsztaty relaksacyjne onli-
ne, w których trakcie można było nauczyć 
się, jak rozluźniać ciało i umysł oraz jak 
kontrolować reakcje na stres. Ważnym ele-
mentem było też budowanie świadomości 
o wpływie zdrowego odżywiania na kondy-
cję psychiczną.

Natomiast w ramach akcji edukacyjnej 
#WidzimySię tłumaczono pracownikom, jak 
istotnym elementem komunikacji jest sfera 
wizualna, przekonując ich do włączania ka-
mer podczas spotkań online.

7N

Rynek pracownika, wojna o kandydatów — 
bez względu na to, jak nazwiemy sytuację 
w branży IT, powszechnie wiadomo, że po-
zyskiwanie pracowników nie należy w niej do 
najłatwiejszych. Dla 7N, duńskiej firmy obecnej 
w Polsce już 15 lat, od początku działalności 
bardzo ważne są doświadczenia pracowników 
i konsultantów. Strategia, skupiająca się bar-
dziej na zatrzymaniu obecnych pracowników 
niż pozyskiwaniu nowych, dobrze sprawdza 
się w konkurencyjnym środowisku i przynosi 
zadowalające efekty, bo rotacja w 7N jest mniej-
sza niż u konkurencji.

Firma postanowiła jednak pójść krok dalej. 
Stawiając relacje na pierwszym miejscu, zauwa-
żono bowiem, że jest dobrze znana i cenio-
na grupa, o której doświadczenia nie dba się 
jeszcze w sposób ustrukturyzowany. Chodzi 
o byłych pracowników firmy. Stąd wzięła się 
też nazwa programu — „Alumni 7N”. Założono, 
że zadbanie o doświadczenia tych, którzy już 
dla firmy nie pracują, nie tylko uspójni działa-
nia 7N na całej „Human Experience Journey”, 
lecz również przełoży się na konkretne korzyści 
dla organizacji.

Projekt „Alumni 7N” składa się z trzech 
obszarów: komunikacja i relacje (corocz-
na impreza, prywatna grupa na LinkedIn, 
kwartalny newsletter), benefity (możliwość 
uczestniczenia w różnych szkoleniach na 
preferencyjnych warunkach) i dodatkowe 
programy, np. „Boomerang”, czyli ułatwio-
na rekrutacja dla osób, które chciałyby wró-
cić do 7N.

W pierwszym roku działania programu przy-
stąpiło do niego 46 proc. byłych konsultantów 
7N (zakładano 30 proc.). Efekty programu były 
mierzone również pod kątem finansowym i po 
ich przeanalizowaniu podjęto decyzję o jego 
wdrożeniu również w Danii.

Strategiczne podejście do działań wellbeing Wyróżnienie  
specjalne 

Nowoczesne technologie w HR 

 ZDROWIE I KOMFORT PSYCHICZNY:
Po sprawnym przeprowadzeniu akcji szczepień 
dla pracowników realizujemy kolejne projekty, 
aby zapewnić im jak najbardziej komfortowe 
warunki pracy i zadbać o ich zdrowie fizyczne 
i psychiczne — mówi Dorota Sawicz, dyrektor 
personalna w Grupie LUX MED.  [FOT. ARC]

 KRYZYSOWA WERYFIKACJA:  
Zalety narzędzia jakim jest chatbot okazały  
się przydatne w sytuacji kryzysowej  
jaką okazała się pandemia — mówi  
Oskar Smerdzyński z Jeronimo Martins Polska.
[FOT. ARC]

 CYFROWY POMOCNIK: Pracownicy pionu 
HR, obsługujący programy socjalne odpowiadali 
na powtarzające się pytania dotyczące podsta-
wowych informacji. Stąd pomysł wyręczenia ich 
przez chatbota – tłumaczy Marcin Rybicki  
z Jeronimo Martins Polska.  [FOT. ARC]
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KONKURS SIŁA PRZYCIĄGANIA
PARTNER KONKURSU

LIDIA PIERŚCIŃSKA
ekspert ds. projektów rekrutacyjnych  
i wizerunku pracodawcy, Orange Polska

K onkurs „Siła przyciągania” 
i w tym roku dowodzi, że 
Employer Branding ma się 
całkiem dobrze. Widać to 

zarówno po dużej liczbie zgłoszeń, 
jak i ich jakości – w zdecydowanej 
większości bardzo wysokiej. Lubię 
ten konkurs między innymi za róż-
norodność kategorii, w jakich praco-
dawcy prezentują swoje działania. 
Prowadzą nas one przez większość 
spraw istotnych z punktu widzenia 
pracowników – od rekrutacji, po-
przez rozwój, budowanie zaangażo-
wania i lojalności, po wellbeing.  

Kategoria „Kampania wizerunkowa” 
jest zawsze jedną z tych najbardziej 
obleganych, jury nie ma łatwego 
zadania. W tym roku doceniono 
koncepcję firmy Nordea. Zaciekawiła 
pomysłem na sposób komunikacji, 
jest przemyślana i konsekwentnie 
prowadzona. Doceniono spójność 
przekazu na wszystkich punktach 
styku z odbiorcami i długofalowość 
działań. „Różne gatunki. Jeden 
zespół” – tak o sobie mówi ta firma, 

pokazując jednocześnie swoją kultu-
rę otwartą na różnorodność. 

Przybliżenie potencjalnym kandyda-
tom kultury organizacyjnej firmy to 
także cel naszej nowej kampanii, którą 
od kilku tygodni realizujemy  
w Orange Polska. Chcemy w niej 
pokazać, jak wiele możliwości roz-

woju i rozmaitych ról zawodowych 
związanych z nowoczesnymi techno-
logiami oferuje nasza firma. „Przełącz 
się na przyszłość” rozpoczyna seria 
filmów pt. „Moja praca w 60 sekund”. 
O swoich codziennych zadaniach 
opowiadają sami pracownicy. Są 
wśród nich data scientist, ekspert 
ds. rozwoju sztucznej inteligencji, 

projektantka UX czy specjalistka ds. 
sprzedaży dla biznesu. Pokazują, że za 
technologiami i rozwiązaniami takimi 
jak 5G, IoT i ICT, a także stanowiskami 
o skomplikowanych nazwach, stoją 
ludzie z konkretnymi kompetencjami. 
Programują, projektują, wdrażają 
i rozwijają nowe usługi, doradzają 
klientom. Szybki rozwój technologii, 
z jakim mamy do czynienia w naszej 
branży, powoduje, że wciąż powstają 
całkowicie nowe role zawodowe. 

Wracając do „Siły przyciągania”, 
konkurs pokazał również, że wiele firm 
doskonale rozumie potrzebę budowa-
nia zaangażowania swoich pracowni-
ków i potrafi to robić. W tej kategorii 
mogliśmy zobaczyć kompleksowe 
projekty, angażujące często całe 
organizacje. Miały one  różne cele, 
np. wyłonienie i wdrożenie wartości, 
rozwój pracowników czy budowa-
nie zespołowości poprzez wspólne 
działania. Nagrodzony w tej kategorii 
Ten Square Games do ponownego 
zdefiniowania wartości zaprosił swo-
ich pracowników, lecz postawił przede 
wszystkim na skuteczne wbudowanie 
ich w codzienne działania. Atutem 
projektu była jego komunikacja spójna 

z profilem działalności firmy, wpi-
sująca się w klimat gier mobilnych, 
trafiająca w potrzeby pracowników. 

Warto też wspomnieć o wyróżnio-
nym zgłoszeniu agencji reklamowej 
Ancymony. To historia rebrandingu, 
w który zaangażowano praktycznie 
całą firmę – od momentu diagnozy, 
przez cały proces tworzenia nowej 
marki, jej wartości, po zaprojektowa-
nie długofalowej komunikacji. Sposób 
przeprowadzenia zmiany sprawił, że 
to pracownicy byli jej twórcami i mo-
gli się z nią utożsamić, zanim została 
zaprezentowana na zewnątrz. 

Z ciekawością czekam na zgłosze-
nia do kolejnej edycji, zwłaszcza 
w kategorii budowania lojalności 
i poczucia przynależności, w której 
w tym roku nie przyznano nagrody.  
W tym jury było całkowicie zgodne: 
jesteśmy w momencie, w którym 
praca zdalna czy hybrydowa stała 
się normalnością. Dlatego potrzeba 
systemowych działań, wspierających 
utrzymywanie więzi w zespołach 
i poczucia, że jest się istotną częścią 
organizacji, nabiera jeszcze większe-
go znaczenia.

Inspiracje na przyszłość

R E K L A M A  2 8 0 0 0
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