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Prognozy dotyczące ożywienia gospodarczego po pandemii koronawirusa są coraz bardziej 

optymistyczne. Na ten optymizm pozwalają m.in. widoczne trendy w rekrutacji i strategiczne 

plany zatrudnienia w wielu firmach w regionie Europy Wschodniej, na Bliskim Wschodzie i w 

północnej części Afryki. Jak się okazuje, nauczone i wzmocnione doświadczeniami z pandemii 

działy HR są teraz jeszcze bardziej uważne na takie kwestie, jak równe traktowanie, rozwój 

kompetencji czy dobrostan pracowników.  

 

Dla The Adecco Group (TAG), jako światowego lidera rozwiązań HR, kluczowe jest rzucenie 

światła na wyzwania, z jakimi spotykają się specjaliści HR w nowej rzeczywistości i poszukiwanie 

najlepszych rozwiązań rekrutacyjnych. W ankiecie HR 20.21 eksperci TAG przebadali ponad 400 

specjalistów z Polski, Czech, Węgier, Słowenii, Rumunii, Bułgarii, Serbii, Grecji, Turcji, Tunezji i 

Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dzięki temu powstał raport, który pozwala szczegółowo 

analizować wyniki naszej ankiety dla rekruterów. 

„W badaniu HR 20.21 znajdziemy konkretne dane, które potwierdzają między innymi, że 

specjaliści ds. HR zwracają szczególną uwagę na sposób, w jaki kandydaci prezentują swoje 

wartości podczas rozmów kwalifikacyjnych. Weryfikują ich zbieżność z wartościami firmy. To 

bardzo istotne w konsekwentnym budowaniu kultury organizacyjnej opartej na współpracy” – 

podkreśla Daniel Wocial, VP Adecco & Cluster Head Poland & Czech Republic w The Adecco 

Group. 

 

Inne kluczowe wnioski z raportu The Adecco Group:  

• Aby wybrać najlepszego kandydata, rekruter prowadzi rozmowy średnio z 5 osobami. 

Liczba ta jest zróżnicowana – zależy od branży, liczby aplikujących kandydatów i poziomu ich 

doświadczenia. 

• Średni czas poszukiwania odpowiedniego kandydata to miesiąc. 

Czas przeznaczony na proces rekrutacji może się różnić w zależności od procedur firmy, 

charakteru stanowiska, pakietu benefitów i poziomu wynagrodzenia. 



 

 

• Pracownicy podejmują decyzję o zmianie pracy przez brak jasno określonej ścieżki kariery 

i możliwości awansu. 

Dotychczas panowało przekonanie, że pracownicy opuszczają firmy głównie przez złe relacje z 

managerami. 

• Inteligencja emocjonalna, umiejętność rozwiązywania problemów, analityczne myślenie i 

innowacyjność – to kluczowe kompetencje poszukiwane u osób na najwyższych 

stanowiskach. 

Te cechy najtrudniej jest znaleźć u liderów w branżach technicznych, IT i finansach.  

 

Jakie są według rekruterów najbardziej efektywne sposoby poszukiwania kandydatów? Które z 

benefitów są najatrakcyjniejsze dla pracowników? Jakich kompetencji będziemy szczególnie 

potrzebowali po zakończeniu pandemii koronawirusa? Zachęcamy do zapoznania się z wynikami 

naszych badań. 

 


