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PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO SOCIAL MEDIA,
REKRUTACJI ONLINE I KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ,

GDY PRACUJESZ ZDALNIE (I NIE TYLKO)



Od autorek:

Zdajemy sobie sprawę, że praca w ostatnich dniach dla nas wszystkich była daleka od
tego, do czego się przyzwyczailiśmy. Dla niektórych praca zdalna to chleb
powszedni, ale dla bardzo wielu z nas to absolutna nowość. Są osoby, dla których to
również pierwszy raz, kiedy ich firmy znalazły się w kryzysie i nie wiedzą, jak się w
tej nowej rzeczywistości odnaleźć.
 

Jako praktycy HR wiemy, że zmiana, jaka by nie była, zawsze jest trudna. Szczególnie
zaś trudna jest zmiana, której nikt się nie spodziewał i na którą nikt z nas nie mógł
się odpowiednio przygotować. W naszym ebooku piszemy również o zmianach, 
z którymi przyjdzie nam się zmierzyć jako HR-owcom nie tylko w wyniku obecnej
pandemii, ale również w związku ze zmianami i wyzwaniami technologicznymi, jakie
obecnie mają miejsce w świecie. 
 

Nasz ebook kierujemy głównie do tych, którzy wciąż próbują odnaleźć się 
w meandrach telekonferencji, pracy z domu, pracy online. Ale również dla tych,
którzy muszą zmierzyć się z kryzysem w swoich organizacjach, z wyzwaniami
komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. 
 

Niech nasze doświadczenia z rekrutacji i spotkań online, restrukturyzacji
przedsiębiorstw oraz budowania obecności w social mediach płyną w świat.
 

Jeśli każdy w tym ebook’u znajdzie dla siebie choć jedną poradę, która usprawni jego
proces lub zmieni podejście, to dla nas będzie już ogromnym sukcesem.
 

Nasz ebook udostępniamy za darmo, możecie się nim dzielić, przesyłać, drukować.
Dla każdego, kto zdecyduje się do niego zajrzeć mamy jedną prośbę: wesprzyjcie
akcję https://www.siepomaga.pl/koronawirus dowolną kwotą, choćby
symboliczną złotówką. Z góry dziękujemy! 
 
Miłej lektury!
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Globalizacja oraz nieustająca walka o zwiększenie konkurencyjności, implikowana
zarówno źródłami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi, stawia przed organizacjami
ciągle nowe wyzwania. Oczekiwanie wzrostu konkurencyjności oraz stałego
polepszania procesów zmusza firmy do zmiany dotychczasowej formy działania,
adaptacji strategii do szybko zmieniającego się otoczenia rynkowego, często
implikuje też wdrażanie nowych strategii. Usprawnienia w zakresie aktywów
niematerialnych oddziałują na wyniki finansowe poprzez łańcuchy zależności
przyczynowo – skutkowych. Obserwujemy, iż zasoby naturalne są ograniczone,
podczas gdy możemy zaobserwować rosnące wykorzystanie wiedzy i technologii
jako kluczowego zasobu. Firmy nieustannie poszukują nowych sposobów
usprawnienia procesów biznesowych wdrażając zarówno nowe systemy zarządzania,
jak i technologie informatyczne.  
 
Zarówno w środowisku biznesowym jak i naukowym trwają ciągłe dyskusje na temat
przyszłości pracy oraz modelu organizacji w czasach 4 Rewolucji Przemysłowej. 
Nadchodząca era automatyzacji niesie zarówno wyzwania, jak i ogromne szanse.
Nieuniknione zmiany stają się faktem. W erze postępu technologicznego nie
jesteśmy w stanie dokonać dogłębnej analizy rynku pracy i dokonać predykcji
najbardziej poszukiwanych zawodów przyszłości, natomiast możemy zastanowić się
jakie kompetencje będą w przyszłości najbardziej potrzebne.  
 
Obecnie najbardziej pożądaną kompetencją przyszłości jest learning agility, czyli
umiejętność uczenia się, oduczania i uczenia na nowo (Ralf Knegtmans "Zwinny
talent"). Co będzie dla nas najważniejsze i co zwiększy nasze prawdopodobieństwo
do zmian: przedsiębiorczość, inteligencja emocjonalna, a co najważniejsze zdolność
do zachowania stabilności emocjonalnej. Bardzo ważna w tym okresie będzie
edukacja. Ważna zarówno na poziomie makroekonomicznym, jak i na poziomie
każdej najmniejszej jednostki organizacyjnej. Stworzy to poczucie bezpieczeństwa.
 
Faktem jest, iż pracownicy już teraz muszą zacząć myśleć o wielokrotnym
przekwalifikowaniu się w trakcie kariery zawodowej.  Zmiany profilu wymusza także
obecny rynek, ponieważ pracownicy z kompetencjami i doświadczeniem w obszarze
nowych technologii cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku pracy.
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ROZDZIAŁ I

NOWE KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW

Większość ludzi - na tyle, na ile w ogóle zadają sobie oni trud myślenia o przyszłości -
zakłada, że świat jaki znają będzie trwał wiecznie....  Alvin Toffler



Nawet w czasach spowolnienia gospodarczego nowe technologie wpływają na
rozwój biznesu, tworzenie nowych miejsc pracy i powiększenie liczby istniejących
miejsc pracy - pod warunkiem, że jesteśmy w stanie wykorzystać talenty 
i wyposażyć je w odpowiednie umiejętności. Niektóre zawody znikną, ale będą
powstawać nowe stanowiska, które wymagać będą innego rodzaju umiejętności –
współpracy z technologią, ale również z ludźmi.  
 
Automatyzacja i robotyzacja w znacznym stopniu poprawi produktywność
pracowników, zastępując powtarzalne czynności robotami. Pracownicy będą mogli
skupić się na bardziej zaawansowanych procesach. (Dlatego dziś kluczowe jest
między innymi posiadanie umiejętności i wiedzy specjalistycznej potrzebnej do
zidentyfikowania procesów). 
 
Oczywiście takie zmiany wymagają przeformułowania kompetencji pracowników, co
dla organizacji może stanowić duże wyzwanie. Wymagane będzie od nich wdrażanie
spójnego programu uwzględniającego reskilling i upskilling pracowników, czyli
poszerzania możliwości zawodowych personelu poprzez szkolenia i tworzenie opcji
awansu pionowego, poziomego, przesunięć do innych ról w organizacji, innych
zespołów czy projektów (nawet tymczasowo), przy jednoczesnym wsparciu dla
pracowników, by zarządzali własną karierą w sposób, który zwiększa ich
zaangażowanie i wartość dla organizacji. 
(za: https://www.pulshr.pl/edukacja/reskilling-i-upskilling-firmy-musza-
podnosic-mobilnosc-pracownikow,68326.html).
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https://www.pulshr.pl/edukacja/reskilling-i-upskilling-firmy-musza-podnosic-mobilnosc-pracownikow,68326.html


Automatyzacja przyspieszy. Jeżeli nie przeszkolimy swoich ludzi, to jak będzie
w takim wypadku wyglądać sytuacja na rynku pracy ze względu na wysoki

potencjał automatyzacji w czasach spowolnienia gospodarczego?
 
My jeszcze miesiąc temu zastanawiałyśmy się jak zaplanować reskilling
pracowników, jak będzie wyglądał rynek pracy w erze robotów, jak przygotować się
do zmiany. Zajrzyjcie na nasz kanał na YouTube, znajdziecie tam  krótki film na ten
temat.
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HR W PROCESIE ZMIANY

Rzeczywistość  wszystkich nas zaskoczyła. Nie ma złudzeń, że spowolnienie
gospodarki nastąpiło i następować będzie. Należy jednak zachować spokój. Cytując
Profesora Bartoszewskiego „Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca.
Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.”
 
Działy HR powinny już dziś wspierać organizację w trakcie zmian i strategicznie
wpływać na procesy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdobywanie nowych zleceń, zwiększenie efektywności pracy oraz utrzymanie
zatrudnienia na poziomie sprzed załamania się gospodarki, to tematy z którymi
muszą zmierzyć się menedżerowie w czasach kryzysu. Największe wyzwanie jakie
stawia przed nami nowa rzeczywistość to zwiększenie efektywności pracy przy
takich samych nakładach finansowych, czasowych i personalnych.  
Reagujmy, działajmy aktywnie, ale biorąc pod uwagę dane. Nie działajmy
krótkowzrocznie nastawiając się na szybkie, krótkoterminowe oszczędności. 
 
Analizując strategie firm, które przetrwały poprzednie kryzysy, widzimy, że nie
zmniejszały one zatrudnienia, skupiły się natomiast na tworzeniu trwałej przewagi
konkurencyjnej. Ważne jest, aby opracować długofalową strategię, a co
najważniejsze, przeprowadzić ludzi przez zmianę. Najważniejszym kapitałem jaki
organizacja posiada, są jej pracownicy.   Tylko zaangażowani ludzie, rozumiejąc
powody i sposób wprowadzania zmian, mogą przeprowadzić organizację przez
kryzys. 

HR w tych czasach powinien położyć nacisk na wyniki finansowe
firmy i zacząć działać jeszcze bardziej proaktywnie.

Należy wzmocnić kompetencje związane z monitorowaniem
wskaźników makroekonomicznych.

Aby zachować spokój należy przełożyć zmiany gospodarcze na
potrzeby biznesowe organizacji.

Należy się skupić na możliwości rozwoju biznesu, zwiększeniu
efektywności pracy.

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IUV10Zz6fK8&t=25s


Spowolnienie gospodarcze, niepewność rynków i załamanie się części z nich
wymagają od menedżerów specyficznych cech i umiejętności niezbędnych do
działania w trudnych czasach. Jako dział HR powinniśmy zadbać o naszych
menedżerów. Jeśli trzeba, zapewnijmy im wsparcie merytoryczne, bo to od ich
zaangażowania, od ich działań i decyzji zależy, czy przetrwamy jako organizacja.
Znajdźmy dla nich w organizacji lub poza nią mentora, który przetrwał niejeden
kryzys i wyszedł z niego mądrzejszy. 

Chciałybyśmy podkreślić, iż najważniejszy jest człowiek i jego
kompetencje!
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 Tylko te firmy, które szybko przestawią się 

i będą umiały wykorzystać potencjał jaki

drzemie w ich pracownikach, będą miały

szansę przejść przez kryzys obronną ręką.

Nie ma lepszej możliwości zaangażowania pracowników w zmiany w firmie jak
poprzez programy szukające oszczędności czy nowych rynków zbytu lub nowych
usług. Przekonamy się, iż poprzez te działania zwiększymy innowacyjność
organizacji przy małych nakładach finansowych. Co ważniejsze, wzrośnie wydajność
oraz zaangażowanie pracowników. 
 
Zmiany są kluczowe, jeśli firma chce utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku. 
Oczywiście jest to wyzwanie związane z przygotowaniem pracowników do wymagań
rynku pracy przyszłości oraz opracowanie programu zmiany kompetencji dla
poszczególnych pracowników. Pomimo niesprzyjających okoliczności. Aby
przewidzieć przyszłość budujmy kompetencje na bazie istniejących w organizacji.
Dbajmy o ludzi, ich potencjał i motywację, zwłaszcza w tym trudnym dla wszystkich
czasie.
 
Pamiętajmy, że zaczyna się nowa era, na którą nikt nie był przygotowany, a w której
wszystkim przedsiębiorcom przyjdzie się odnaleźć. Wygrają te firmy, które
najwcześniej zrozumieją, że „stare” nie wróci, że trzeba szybko zmienić strategię
i zmierzyć się z „nowym”.



Istotną rolą lidera jest skuteczne komunikowanie się w kwestii nadchodzących
zmian z resztą organizacji.  Odpowiednia komunikacja jest teraz jedną 
z najważniejszych kwestii. Badania najlepszych pracodawców pokazują, że firmy
radzące sobie w kryzysie to takie, które dobrze komunikują pracownikom wszelkie
zmiany następujące w ich pracy i w procesach obowiązujących w firmie. Ludzie
często pytają, jak będzie wyglądać ich praca w trakcie i po zmianie, jak zmienią się
zasady działania organizacji. Nie mając dużego wpływu na podejmowanie decyzji,
pracownicy mogą odczuwać duży dyskomfort i strach. Dlatego dbałość 
o komunikację pozwala utrzymać i wzmocnić zaangażowanie pracowników w czasie
kryzysu. 
 
Niespójności lub niejasności w procesie komunikacji opóźniają i komplikują proces
zmiany. Sposób w jaki zmiana jest ogłaszana, wdrażana i zarządzana jest kluczem do
sukcesu przy przeprowadzaniu organizacji przez proces zmiany. Dlatego też lider
buduje, rozwija relacje i komunikację wewnątrz firmy, tak by wspierać proces zmian.
Menedżer zmian jest katalizatorem w procesie transformacji, dzięki czemu każdy
interesariusz jest dobrze poinformowany i posiada niezbędne narzędzia potrzebne
do przeprowadzenia zmiany w organizacji.
 

Dlaczego komunikacja nabiera szczególnego znaczenia w czasie kryzysu? 
Prosty i jasny komunikat o zmianach jest niezbędny, aby zwalczyć ewentualne

zakłócenia i przejęcia indywidualnych obowiązków poszczególnych pracowników. 

Pierwszym krokiem jest identyfikacja potrzeby zmiany, jasno
wyartykułowana wizja i cele, które zmiana ma pomóc realizować.

 

Kluczowym aspektem są działania ukierunkowane na identyfikację
potrzeby zmiany.

 

Ważne jest angażowanie pracowników w zmianę od samego jej
początku, a co za tym idzie, pełna transparentność procesu. 

 

Firmy powinny wzbudzać u pracowników poczucie zaangażowania,
lojalności, motywacji, zrozumienia. Poprawiać  i monitorować
zaangażowanie i retencję. 
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KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W PROCESIE ZMIANY



Badanie zaangażowania pracowników, którego elementem będzie wyrażanie opinii,
zapewni dodatkowe informacje wdrażającym zmianę w sposób bezstronny i poufny
oraz może pomóc usłyszeć zdanie pracowników zwykle zaangażowanych 
w codzienne operacje. 
Ważne jest, aby wszyscy czuli się silnie zaangażowani w zmianę, aby ta była
skuteczna.   Dlatego też kluczowe jest właściwe zarządzanie zmianami na poziomie
organizacyjnym, ale także rozwiązywanie indywidualnych problemów pracowników.
Pracownicy, którym brakuje zaangażowania, pełni obaw i odczuwający opór mogą
sprawić, iż zmiana okaże się jeszcze większym wyzwaniem. Brak pewności pracy to
pierwszy krok do spadku zaangażowania i wydajności. Trudno być twórczym, gdy
boimy się o pracę.

Wyznacz osobę/osoby/dział odpowiedzialny za
komunikację zmian.
 
Mów zawsze prawdę w sposób prosty i zrozumiały.
 
Komunikuj się jak najczęściej.
 
Stwórz model komunikacji dwustronnej - bądź dostępny i
otwarty na pojawiające się pytania.
 
Komunikuj się za pomocą środków ogólnie dostępnych,
tak by każdy pracownik mógł być na bieżąco z
komunikatami: może to być intranet, tablica ogłoszeń,
maile, spotkania, itd.
  
Angażuj w zmianę pracowników, którzy staną się tzw.
ambasadorami zmiany.
  
Pamiętaj, że komunikacja wewnętrzna powinna być
procesem ciągłym.
 
Nie zapominaj o najważniejszej rzeczy, czyli o celebracji
nawet najmniejszych sukcesów. To pozwoli na skuteczne
przejście przez zmianę i większe zaangażowanie
interesariuszy.
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Krótkie rady dotyczące komunikacji wewnętrznej w kryzysie:



Prowadzenie kanałów w social media jest niewątpliwie jedną z najbardziej
popularnych składowych polityki employer branding w organizacjach. W czasach
wszechobecnej pracy zdalnej można powiedzieć, że social media to w zasadzie
najłatwiejszy obszar do zagospodarowania, bo przecież social media to świat online,
więc żeby je prowadzić dział HR może pracować całkowicie zdalnie. Niewątpliwie
łatwiej jest prowadzić działania online w social mediach niż np. stand-upy
projektowe.
 
Natomiast warto się trochę dłużej zatrzymać nad tematem naszej marki w świecie
online, szczególnie w czasach, w których większość z nas pracuje zdalnie (nieważne
czy jest to nasz wybór czy sytuacja wymuszona np. przez koronawirusa).
 
Najważniejszą zasadą prowadzenia social mediów zarówno marki pracodawcy, marki
osobistej rekrutera czy naszego prywatnego konta jest OBECNOŚĆ. Musisz być
widoczny i obecny w świecie online. Jeśli posiadasz konto na LinkedIn, Facebooku
publikuj, publikuj i jeszcze raz publikuj. Oprócz tego komentuj, udostępniaj
interesujące treści, ale przede wszystkim publikuj. Jeśli chcesz, żeby profil
pracodawcy był widoczny w social mediach musisz poświęcić swój czas na
przygotowywanie postów (najlepiej, żeby były to treści wartościowe, ciekawe dla
Twoich odbiorców).  
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ROZDZIAŁ II

SOCIAL MEDIA W PRACY DZIAŁÓW HR



Nasza odpowiedź: najlepiej na kilku kanałach, jeśli masz możliwość i czas, możesz
prowadzić profil pracodawcy zarówno na Facebooku, LinkedIn, YouTube i bardzo
ostatnio popularnym Instagramie. Jeśli jednak nie masz czasu i zasobów do
prowadzenia działań na wszystkich kanałach wybierz jeden lub dwa, ale takie, gdzie
są Twoi odbiorcy. Zdecydowanie lepiej poświęcić czas na systematyczne
prowadzenie tylko jednego kanału, ale publikować wartościowe i przemyślane treści
niż publikować na wszystkich „cokolwiek”. Prowadzenie social mediów zajmuje
sporo czasu, szczególnie jeśli masz oprócz tego wiele innych obowiązków. 
 
Jeśli Twoim celem jest przyciągnięcie odpowiedniej liczby kandydatów na oferowane
stanowisko, warto np. podejść do ogłoszeń o pracę w sposób niekonwencjonalny. 
W styczniu 2019 świetnie sobie z tym tematem poradziła AVIVA w kampanii
rekrutacyjnej do warszawskiego biura. Pod hasłem „Tu praca Ci służy” zachęcali do
aplikowanie nie tylko ciekawymi benefitami (np. dodatkowy płatny urlop dla ojców),
ale też ciekawymi opisami stanowisk.  „Nudną pracę w Avivie wykonuje ponad 20
robotów. Poszukujemy specjalistów, którzy wykonają tę fajną”  – można było
przeczytać na billboardach w okolicach Mordoru (Mordor to nieformalna, żartobliwa
nazwa skupiska biurowców, gdzie siedziby ma wiele przedsiębiorstw,  w rejonie
ulic:  Domaniewskiej, Wołoskiej, Cybernetyki i  Marynarskiej) i na stacjach metra.
Social media dodatkowo pomogły w dotarciu do większej liczby kandydatów. Firma
swoje działania prowadziła również na swoich profilach na Facebooku i Instagramie
(@Aviva Kariera) oraz na LinkedIn (@Aviva Poland). Kampania cieszyła się bardzo
dużym zainteresowaniem i odbiła się szerokim echem w mediach. AVIVA
przyciągnęła kandydatów, ale przy okazji pokazała, jakim jest pracodawcą, jak dba 
o swoich pracowników, jakie nowoczesne rozwiązania posiada. Brawa za
innowacyjność!

Przede wszystkim jednak zastanów się do kogo chcesz dotrzeć swoimi działaniami?
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Czy zależy Ci na dotarciu do szerszej grupy potencjalnych kandydatów?

A może chcesz zaangażować swoich pracowników i klientów                 
 w budowanie pozytywnego wizerunku Twojej marki?

Albo stawiasz na promowanie produktów Twojej firmy?

 

 

Kiedy już zdefiniujesz swój cel będzie Ci o wiele łatwiej dobrać odpowiednią formę
kontaktu z odbiorcami i sposób ich angażowania w życie Twojej strony.
 
Jak często, gdzie i co publikować? To najczęstsze wyzwania działów HR 
w prowadzeniu social mediów.

GDZIE PUBLIKOWAĆ?

https://www.pulshr.pl/rekrutacja/nudna-prace-wykonuja-roboty-aviva-szuka-ludzi-do-fajnych-zajec,60278.html


Jeśli natomiast Twoim celem jest kontakt z odbiorcami, a przekaz chcesz kierować
szczególnie do osób młodych, bardzo dobrym kanałem jest Instagram. Może nie jest
to najlepsze medium do np. bezpośredniego sourcingu kandydatów, ale za to 
w atrakcyjny sposób możesz przyciągnąć odbiorców. 
Instagram wymaga jednak codziennej aktywności, regularności i wchodzenia 
w interakcje z odbiorcami. Dlatego warto, żeby codziennie pojawił się chociaż jeden
post i oczywiście to, co na Instagramie jest kluczowe, czyli instastories. Stories to
krótkie relacje w formie zdjęć, wideo, które znikają z profilu po 24 godzinach. Warto
jednak zaznaczyć, że te istotne stories możesz zapisać na swoim kanale - będą one
widoczne na stronie głównej i dzięki temu odbiorcy mogą do nich wrócić w każdej
chwili. Dzięki temu medium możemy być jeszcze bliżej naszych odbiorców,
pokazywać im na bieżąco jak wygląda nasz dzień, dzielić się ważnymi chwilami.
Użytkownicy Instagrama uwielbiają stories, dlatego, że są naturalne, spontaniczne, 
a dzięki temu pokazujemy naszą „prawdziwą” twarz 😊. A sami pracodawcy odkryli 
w stories super narzędzie do budowania employer brandingu. 
Już wiele dużych firm odkryło Instagram i świetnie prowadzą swoje konta, ale warto
zaznaczyć, że jest to też dobre miejsce na promowanie mniejszych organizacji czy
marki osobistej.
 

Bardzo dobrym przykładem interesujących działań na Instagramie jest IKEA i ich
kanał pracawikea. Dominują tu przede wszystkim pracownicy firmy, którzy pokazują
codzienną pracę, dzielą się atmosferą i wydarzeniami z życia zespołów. Na jeden
dzień, firmowego Instagrama przejmuje zespół z Wrocławia, w następny kolejne
lokalizacje. Co je łączy? Pasja i zadowolenie z pracy. Dodatkowo pracownicy IKEA
często sami organizują akcje społeczne i świetnie pokazują, jak firmy mogę wspierać
np. osoby potrzebujące. W sytuacji kryzysu spowodowanego koronawirusem lokalne
oddziały wspierają szpitale, dostarczają sprzęt albo dowożą posiłki dla służb
publicznych.
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Grafika: AVIVA

https://www.instagram.com/pracawikea/


Bardzo ciekawie swoje konto na
Instagramie prowadzi Starbucks.
Posty, stories o aktualnych
promocjach, produktach przeplatają
się z tymi opowiadającymi historie 
o pracownikach firmy. Z jednej strony
promocja produktów, z drugiej
pokazanie pracowników – świetny
kierunek!
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źródło: https://www.instagram.com/pracawikea/

źródło: https://www.instagram.com/starbucks/

Bardzo dobrze na Instagramie sprawdzają się również sesje Q&A. Użytkownicy mogą
zadawać pytania, a Ty lub Twoi pracownicy odpowiadacie. Widać zatem, że kluczem
do sukcesu są ludzie i komunikacja z nimi, zresztą tak jak w każdym innym obszarze
prowadzenia firmy!
 
NASZA RADA
W prowadzenie kanału firmy na Instagramie angażuj swoich pracowników, pozwól
im przejąć firmowe konto (np. tak jak robi to Capgemini), gdzie mogą opowiadać nie
tylko o pracy, ale również o swoich pasjach, o tym jak spędzają czas wolny. Takie
działania znacznie przybliżają potencjalnych pracowników do firmy. Każdy z nas
przecież chce pracować w firmie, która szanuje work-life balance i wspiera nas nie
tylko w pracy.

https://www.instagram.com/p/B-PhfeunZfM/
https://www.instagram.com/p/B9ear5vnVy1/
https://www.instagram.com/starbucks/
https://www.instagram.com/starbucks/
https://www.instagram.com/p/B8vlyvRD10x/


Nie ma złotej zasady, jak często należy publikować. To w dużej mierze zależy od tego
do kogo kierujemy naszą komunikację w social mediach. Jeśli Twoimi odbiorcami są
ludzie młodzi, którzy codziennie kilka razy zaglądają np. na Facebooka, warto
przyciągać ich uwagę publikując codziennie lub ok. 3 razy w tygodniu. Wiele osób
uważa, że właśnie codziennie powinno pojawić się „coś” w naszych kanałach, ale nie
do końca się z tym zgadzamy. Jeśli nie masz wystarczającej ilości ciekawych treści do
opublikowania, lepiej robić to dwa, a nawet raz w tygodniu, ale skupić się na
contencie (ciekawej zawartości). Tym samym przyzwyczaisz swoich odbiorców do
publikowania np. w środy i tego dnia mogą oni nawet z chęcią i ciekawością czekać
na Twoje posty. 
 

Jeśli zdecydowałeś się promować swoją firmę np. na LinkedIn, portalu przez wielu
postrzeganym jako miejsce dla profesjonalistów branżowych, warto, żebyś pokazał
się swoim odbiorcom jako ekspert w swojej dziedzinie. Bardzo dobrze swoje kanały
na tym portalu prowadzą np. Lidl Polska, mBank, czy Grupa Żywiec, która 
w obecnej kryzysowej sytuacji angażuje się w pomoc służbom medycznym, lokalnej
społeczności. Bardzo szanujemy takie inicjatywy!
 

Na LinkedIn możesz publikować branżowe artykuły, komentować i brać udział 
w dyskusjach, ważne, żebyś był aktywny na wielu polach i pojawiał się często (nawet
codziennie) w aktualnościach swoich odbiorców. Ale pamiętaj, żeby przede
wszystkim skupić się na treściach branżowych (i oczywiście wartościowych), bo
głównie takich szukają użytkownicy LinkedIn. Memy i zdjęcia z kotami warto
zostawić na prywatny Facebook 😊.

To największy dylemat w całej układance! Zastanów się czego Ty najchętniej szukasz
na profilach pracodawców albo jakiej informacji brakuje Ci na ich kanałach. 
Oczywiście najlepiej, jeśli treści są różnorodne: ciekawe artykuły branżowe, linki do
wydarzeń, a poza tym to, co wszyscy lubimy wiedzieć - jak wygląda życie/praca
innych. Dlatego warto również pokazać firmę od środka: to jak wygląda praca 
w naszej firmie, kim są nasi pracownicy, jak wygląda praca np. w magazynie, na
produkcji, w jakie inicjatywy się włączamy. Bardzo często to Twoi pracownicy sami
dostarczą Ci najwięcej tematów do publikacji, wystarczy, że będziesz z nimi
rozmawiać i pytać.
 
Bardzo ciekawie pokazuje to np. JYSK Polska na swoim kanale na YouTube. Angażują
pracowników do pokazania jak wygląda ich praca w JYSK, w jakie akcje charytatywne
się włączają, co robią po pracy. Super pomysłem było też nagranie kilku filmów przez
Dyrektora Generalnego Piotra Padalaka, który opowiada skąd wzięła się nazwa firmy
i jak ją wymawiać, albo na jeden dzień zamienia się w pracownika sklepu, żeby
zastąpić sprzedawców przebywających na urlopie w Hiszpanii. Można tylko
pozazdrościć takiego szefa!
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JAK CZĘSTO PUBLIKOWAĆ?

CO PUBLIKOWAĆ?

https://www.linkedin.com/company/lidl-polska/
https://www.linkedin.com/company/mbank-s-a/
https://www.linkedin.com/company/grupa-zywiec/
https://www.youtube.com/user/JYSKpolska/videos
https://www.youtube.com/watch?v=Eo_EYul6fiA&t=7s


Możesz też podejść do tematu bardziej kreatywnie, jak chociażby twórcy HRejetrzy,
czyli pracownicy firmy CodeTwo. Nagrywają filmy, które w bardzo zabawny, a nawet
prześmiewczy sposób pokazują pracę w branży IT.  Jak sami piszą na swojej stronie,
w ten sposób sprawdzisz na czym polega metafizyczność ich ekipy. Humor
abstrakcyjny, który my osobiście bardzo lubimy. 
Dzięki tym filmom pracownicy CodeTwo, (a szczególnie ich CEO, główny bohater)
świetnie pokazują, że mają dystans do siebie, ale również w pośredni sposób
przyciągają potencjalnych kandydatów do pracy. Bardzo szybko też w swoich filmach
reagują na aktualne wydarzenia.

W prowadzeniu social mediów bardzo dobrze sprawdza się właśnie „real time
marketing”, czyli w skrócie: reagowanie, komentowanie, odnoszenie się do
aktualnych wydarzeń zawierające humorystyczną nutę. Taka szybka reakcja może
mieć pozytywny wpływ na postrzeganie naszej marki/firmy przez społeczeństwo, 
a co za tym idzie przez potencjalnych pracowników.
 
Na przykład, gdy cały świat oczekiwał kolejnego Royal Baby w rodzinie królewskiej,
wiele firm próbowało nawiązać do tego wydarzenia w swoich reklamach. Świetnie
poradziły sobie z tym dwie: Coca-Cola i Warburtons, angielska rodzinna piekarnia.
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REAL TIME MARKETING A SOCIAL MEDIA

źródło: https://www.youtube.com/watch?v=goke2s7kv0A

https://www.youtube.com/channel/UCpPndhUatYo4NLn3fleQ2Fw
https://www.youtube.com/watch?v=goke2s7kv0A&t=2s


Ku wielkiemu rozbawieniu
wszystkich obserwujących ten
„skandal”, IKEA zareagowała jak
zwykle humorystycznie, reklamą
zawierającą wskazówki, jak
odróżnić dwie torby. Reklama stała
się hitem na całym świecie. Ale
najlepsze w tej kampanii jest to, że
zaczęła się od konsumentów IKEI.
Po tym, jak Balenciaga wypuścił
swoją torbę, kupujący szybko
zauważyli podobieństwa. Ikea po
prostu zapoznała się z tym, co
mówią jej konsumenci, zanim
zamieniła swoje myśli w reklamę.
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źródło: https://www.twitter.com/cocacola_gb

Mistrzowie wiedzą jak się to robi!

Natomiast niekwestionowanym mistrzem w działaniach real time marketingowych
jest IKEA (ponownie!). Firma już wielokrotnie udowodniła, jak się TO robi i tym
samym stworzyła niemalże portfolio z wieloma idealnymi przykładami. W 2017 roku
bardzo głośna stała się sprawa klasycznej torby IKEA. Luksusowa firma Balenciaga
wypuściła torbę łudząco podobną do tych, które możemy znaleźć przy kasach 
w każdej IKEI.

grafika: Warburtons

grafika: IKEA
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Kilka innych świetnych przykładów z portfolio IKEA (grafiki: IKEA)

SOCIAL  MEDIA A SYTUACJA KRYZYSOWA

Z naszych obserwacji Facebooka czy LinkedIn wynika, że w czasie kryzysu związanego
z koronowirusem, sporo firm zaprzestało komunikacji w social mediach ze światem
zewnętrznym. Naszym zdaniem to duży błąd. Właśnie w czasach kryzysu powinniśmy
komunikować jak najwięcej treści dotyczących tego, co się w naszych organizacjach
dzieje, jakie mamy plany, jak sobie radzimy i jak radzą sobie nasze zespoły czy też
pojedynczy pracownicy. To właśnie w takich momentach potencjalni przyszli
pracownicy poznają prawdziwą twarz firmy. Czy firma wspiera swoich pracowników,
czy wykorzystuje kryzys, żeby przeprowadzić np. zwolnienia grupowe. 
Niestety widzimy też, że specjaliści od social mediów są często jednymi z pierwszych,
których firma zwalnia. Obcinane są budżety na tego rodzaju komunikację, która teraz
gdy wszyscy są „online”, powinna być priorytetem. 

Kluczowe w działaniach real time marketingu jest zachowanie autentyczności 
i błyskotliwość. Poza tym takie działania powinny też być spójne z pozostałymi
aktywnościami firmy. Jeśli marka na co dzień wchodzi w interakcje z odbiorcami, to
takie akcje będą dodatkowo wywoływały uśmiech na twarzach odbiorców, a sama
firma będzie postrzegana trochę jak dobry kumpel. Bo któż z nas nie chciałby
pracować właśnie w takiej organizacji?

RADA: Naszym zdaniem warto się zastanowić nad strategią komunikacji marki na
zewnątrz właśnie teraz, bo kryzys kiedyś minie, a niesmak może pozostać na długo.



Jednym z wyzwań przed którymi stoją zespoły HR w trakcie sytuacji z jaką mamy dziś
do czynienia, jest również przeprowadzenie efektywnego procesu rekrutacji 
w sposób zdalny. Ale oczywiście rekrutacja zdalna to proces, który nie dzieje się
tylko w czasie pandemii. Są rekrutacje, przy których bezpośrednie spotkanie nie jest
możliwe lub też nie jest niezbędne. Wszyscy je znamy – rekrutacje w różnych
miastach, państwach, w czasie, gdy kandydat nie może stawić się osobiście na
spotkanie. Czy takie rekrutacje mogą być udane? Zdecydowanie! Mamy na to wiele
przykładów! My zdalnie rekrutujemy od wielu lat.  Prawie wszystkie współpracujące
z nami osoby zrekrutowałyśmy w ten właśnie sposób. Czy to jest najlepszy sposób
rekrutacji? To zależy 😊  Od stanowiska, firmy, konkretnych potrzeb pracodawcy. 
W niektórych przypadkach sprawdzi się lepiej, w innych trochę gorzej. Czasami
jednak (tak jak w czasie pandemii), może to być jedyny możliwy sposób
przeprowadzenia tego procesu. 
 
Rekrutacje prowadzone w sposób zdalny najlepiej sprawdzą się w przypadku osób,
które docelowo będą pracować w zespołach wirtualnych, w których zadania w dużej
mierze będą wykonywane z domu (czy też z różnych lokalizacji – natomiast
niekoniecznie z biura firmy). Proces rekrutacji w takim przypadku jest już pewną
„namiastką” takiej pracy. Ale równie dobrze sprawdzi się on też w innych sytuacjach.
Może niekoniecznie polecamy go w przypadku rekrutacji osób pracujących 
w sprzedaży, na stanowiskach związanych z bezpośrednim kontaktem z Klientem
(przedstawiciele handlowi, medyczni) - tutaj lepiej sprawdzi się proces, w którym
przynajmniej jeden etap będzie polegał na bezpośrednim spotkaniu z kandydatem
(mówimy oczywiście o czasie przed lub po koronawirusie).
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ROZDZIAŁ III

REKRUTACJA ONLINE

JAK PRZEPROWADZIĆ ZDALNIE EFEKTYWNY PORCES REKRUTACJI? 

Mimo, że potrafimy i lubimy rekrutować zdalnie – najbardziej jednak lubimy spotykać
się z naszymi Kandydatami. Strony wówczas nie tylko widzą się, ale również słyszą i
„czują”. Obserwują swoje zachowania, gesty, mimikę, reakcje. Kandydaci mogą
zobaczyć swoje potencjalne miejsce pracy, poobserwować osoby pracujące w firmie.
Podpatrzeć jakie zwyczaje, styl bycia, czy chociażby dress-code funkcjonuje w firmie.
Zbierają dla siebie szereg informacji na podstawie których są 
w stanie podjąć najlepszą dla siebie decyzję. Bezpośrednie spotkanie również dużo
bardziej angażuje obie strony. Trzeba wykonać pewien wysiłek, aby się odbyło:
„odpowiednio” się ubrać, dojechać na miejsce, przygotować – poświęcić temu trochę
czasu i pracy.



Jeśli mamy taką możliwość (zazwyczaj już tak) postarajmy się zorganizować zamiast
rozmowy telefonicznej wideokonferencję.
Kandydat w trakcie takiego spotkania ma możliwość poznania osoby, która jest
reprezentantem pracodawcy czy też firmy rekrutacyjnej - nie tylko z głosu. Stwarza
to większą szansę na to, że lepiej zapamięta taką rozmowę niż 10 innych,
przeprowadzonych przez telefon. Musi w rozmowę zaangażować się nieco bardziej
niż przy kontakcie telefonicznym – chociażby zadbać o autoprezentację (o ile zależy
mu na tej rekrutacji i zdaje sobie sprawę z faktu, że jego wizerunek również może
mieć wpływ na sukces – lub jego brak - w procesie), przygotować miejsce spotkania.
Taki dodatkowy wysiłek może wpłynąć na jego zaangażowanie i motywację.
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HR-OWCU NAWET W DRESIE BĄDŹ PROFESJONALISTĄ!

Pracując z domu stosujemy się do różnych
dress-codes. Nierzadko jest to dres-kod.
My to szanujemy. Pluszowo, wygodnie,
miękko, nie krępuje ruchów.   Spoko.   No
dobrze, ale czy jeśli mamy umówioną
rozmowę z kandydatem, to w tym dresie
tak wypada? No cóż, przez telefon taki
image nikomu krzywdy nie uczyni, ale na
okoliczność wideokonferencji lepiej się
jednak trochę bardziej postarać. Marynarka
z krawatem czy garsonka będą wyglądać 
w takich okolicznościach trochę
nienaturalnie, ale mimo wszystko
rekomendowałybyśmy strój bardziej
zbliżony stylem do tego, który na co dzień
obowiązuje w naszej firmie, niż taki, który
prezentujemy tylko wtedy, gdy widzą nas
wyłącznie inni domownicy.

Kiedy jednak nie możemy w czasie rekrutacji zorganizować spotkania „twarzą 
w twarz”, spróbujmy w miarę możliwości zbliżyć formę spotkania z kandydatem
do spotkania w realu.

Powiecie, że i tak najważniejsza jest treść pracy, renoma firmy oraz inne aspekty
merytoryczne propozycji i jeśli kandydata nie przekona oferta, to cała reszta nie ma
w sumie znaczenia. Być może, ale nie pozwólmy jednak, żeby „ta cała reszta” go
zniechęciła, mimo, że sama oferta byłaby dla kandydata interesująca.



Natomiast co do „całej reszty” to prawda jest też taka, że jeśli kandydat nie będzie
przekonany do tej konkretnej roli, a wywrzemy na nim pozytywne wrażenie, to być
może w nieodległej przyszłości będziemy mieli okazję rozmawiać z nim o innej,
adekwatnej propozycji pracy? Może poleci nas innemu potencjalnemu kandydatowi,
a na GoWork nie opowie jak fatalne standardy rekrutacji obowiązują w naszej firmie 
i jak niepoważnie traktuje się u nas kandydatów. 
Dlatego w trakcie całego procesu rekrutacji online warto, abyśmy zadbali 
o stworzenie profesjonalnego wizerunku zarówno nas, jak i firmy, którą
reprezentujemy. Standardy procesu powinny być podobne jak w realu – zmienia się
tylko narzędzie. 
A więc to co jest ważne w pierwszej kolejności, to odpowiednie przygotowanie się do
rozmów online z kandydatami.
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JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO REKRUTACJO ONLINE - 
ASPEKTY TECHNICZNE

Ogłoszenie - jeśli komunikujesz się z kandydatami poprzez ogłoszenie, dodaj
w nim informację, że rekrutacja jest prowadzona online. Obecnie coraz
więcej serwisów ogłoszeniowych umożliwia taką adnotację (np. Pracuj.pl,
NoFlulffJobs). Dzięki temu kandydat w momencie aplikowania ma
świadomość, że proces rekrutacyjny (rozmowy rekrutacyjne) będą odbywać
się w ten sposób.   Ty zyskujesz pewność, że kandydat aplikujący na
ogłoszenie jest gotowy na taką formę procesu. 
 

Znajdź najbardziej odpowiednie dla siebie narzędzie online (komunikator)
do przeprowadzenia rozmowy. Sprawdź, czy kandydaci będą mogli
skorzystać z niego bezpłatnie, czy nie będą mieć problemu 
z zainstalowaniem aplikacji, aby odbyć rozmowę z Tobą. Jeśli to możliwe,
miej w zapasie dodatkowe opcje w postaci innego narzędzia, gdyby okazało
się, że któryś z Twoich kandydatów nie może skorzystać z preferowanego
przez Ciebie komunikatora. Obecnie na rynku jest dostępnych wiele
rozwiązań, np.: Skype, WhatsApp, Facebook Messenger, Google Hangouts,
Viber Messenger, Microsoft Teams, Webex, Zoom, itp. – jest z czego
wybierać – zanim zaczniesz jednego z nich używać, przetestuj, jak sprawdza
się dla Twoich potrzeb.
 

Zadbaj o dobrą łączność - oczywista oczywistość, a czasem o niej
zapominamy. Pamiętaj, aby sprawdzić przed rozmową czy na pewno
wszystko poprawnie działa. Jeśli masz taką możliwość, skorzystaj 
z przewodowego połączenia z Internetem - daje większą gwarancję
stabilnego połączenia niż WiFi i większą pewność, że połączenie się nie
„urwie”, a jakość połączenia będzie zadowalająca. Dobrze przygotować sobie
również jakiś backup „w razie czego”, np. możliwość udostępnienie
Internetu w ramach Internetu mobilnego (HOT SPOT).



Zapewnij sobie ciche i komfortowe miejsce pracy zdalnej – dla komfortu
Twojego i kandydata.
Poza naszym wizerunkiem, warto zadbać również o to, co kandydat patrząc
na ekran zobaczy za naszymi plecami (jak również usłyszy z tła), w trakcie
naszej rozmowy. Jeśli w czasie spotkania online jesteśmy w biurze, w którym
docelowo przyjdzie kandydatowi pracować – będzie miał okazję chociaż
trochę zobaczyć, jak ono wygląda. I w biurze i w domu lepiej wybrać jako tło
pustą ścianę, niż zabałaganiony regał, który może i świadczy o naszej
artystycznej duszy, ale kandydat może tego nie docenić.   Bezpieczniejsze
będzie tło, które nie rozprasza rozmówcy.  Niektóre narzędzia trochę nam 
w tym pomagają, np. w ustawieniach Skype możemy rozmyć tło, a w Zoom
możemy zastosować nakładki z tłem.

Nawet jeśli używasz słuchawek i dociera do Ciebie tylko głos rozmówcy –
pamiętaj, że mikrofon zbiera dźwięki z otoczenia i czasem osoba po drugiej
stronie ekranu lepiej słyszy odgłosy życia domowego (lub biurowego) niż Ty
w swoich słuchawkach. 
 

Pamiętaj też o odpowiednim ustawieniu kamery.
Najlepiej, jeśli korzystasz z laptopa, położyć go na grubej książce lub pudełku
tak, aby kamera była na wysokości naszych oczu. Wyglądamy wtedy dużo
naturalniej i nie będzie ryzyka, że „utniemy” sobie głowę 😊.
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źródło:  https://www.instalki.pl/aktualnosci/software/40537-ten-program-usunie-
balagan-w-tle-gdy-pracujesz-zdalnie.html

Zadbaj o odpowiednie światło. Znamy osoby, które codziennie pracują
zdalnie i prowadzą wiele rozmów online z użyciem np. lampy pierścieniowej.
Oczywiście możesz użyć też zwykłej lampki biurkowej do oświetlenia
twarzy.  Jeśli Twoje miejsce pracy znajduje się obok okna, pamiętaj, żeby
usiąść na wprost okna. Unikniesz wtedy zaciemnienia twarzy. Dobre światło
wbrew pozorom jest bardzo ważne.



Poza powyższym pamiętaj oczywiście, żeby mieć przy sobie CV kandydata
oraz kartkę i długopis/pióro do notowania. (Chyba, że jesteś mistrzem
szybkiego zapamiętywania i długiego pamiętania, to wtedy nie musisz😊 ).
Stukanie na komputerze będzie słyszalne dla drugiej strony i może być
rozpraszające, dlatego sugerujemy tradycyjne notatki na papierze.
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ustal z kandydatem odpowiedni czas na rozmowę oraz
aplikację/narzędzie, z jakiej może korzystać, 

uprzedź, ile czasu przewidujesz na rozmowę, kto będzie w niej
uczestniczył, czego rozmowa będzie dotyczyć – sam również
zarezerwuj sobie w kalendarzu odpowiednią ilość czasu na spotkanie.

Zapraszając kandydata do procesu rekrutacji online i na rozmowę
rekrutacyjną zadbaj o to, aby miał on czas na przygotowanie się do rozmowy
i zadbanie o kwestie techniczne niezbędne do jej przeprowadzenia: 

 

 

Prześlij kandydatowi zaproszenie do kalendarza wraz z linkiem do spotkania. 
 

Przetestuj jeszcze raz narzędzie – i sprawdź przed rozmową jakość
połączenia. Jeśli zapraszasz kandydata na spotkanie z klientem albo
przedstawicielem biznesu przeprowadź wcześniej z kandydatem test
połączenia. Upewnij się, czy nie ma przeszkód technicznych, aby rozmowa
w takiej formie się odbyła (czy kandydat jest w stanie wdzwonić się 
w spotkanie, czy mikrofon, kamera, głośnik działają). Pozwoli to uniknąć
niepotrzebnego stresu i straty czasu. Jeśli coś nie zadziała w trakcie testu,
będzie jeszcze czas, żeby to naprawić, albo zmienić narzędzie komunikacji.
Kandydat doceni, że dbamy o jego komfort, a klient (zewnętrzny lub
wewnętrzny) będzie zadowolony, że czas został wykorzystany efektywnie.

ta sama osoba, różna perspektywa - dobre światło jest ważne!

ZAPROŚ I PRZYGOTUJ KANDYDATA DO REKRUTACJI ZDALNEJ
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W trakcie umawiania spotkania na pewno przedstawiliśmy się kandydatowi,
ale na początku docelowej rozmowy nie zawadzi przypomnieć jak się
nazywamy, jaką firmę reprezentujemy, jaka jest nasza rola w procesie
rekrutacji i czego owa rekrutacja dotyczy (jakiego stanowiska, jakiej firmy,
jeśli pracujemy na zlecenie Klienta). 
 

Nie rezygnujmy z „lodołamaczy”. To, że kandydat nie jest na spotkaniu
twarzą w twarz nie oznacza, że nie odczuwa stresu spowodowanego taką
rozmową. Oczywiście nie zapytamy jak mu się jechało do nas albo czy nie
miał problemu z zaparkowaniem, ale zawsze można zagadnąć czy
przypadkiem nie miał problemu z zainstalowaniem „teamsów” (czy innego
narzędzia, z którego będziecie korzystać) czy też jak mu się pracuje z domu,
itp. (Uwaga: nie pytamy jak mu się pracuje z domu z dziećmi, z rodziną 
i temu podobne kwestie, bo nawet się nie spostrzeżemy jak przejdziemy na
zakazane w rekrutacji tematy). 
 

Wyjaśnij kandydatowi jaki jest plan spotkania, czego może się spodziewać 
w jego trakcie - np. najpierw Ty opowiesz o firmie i stanowisku, potem
zadasz kandydatowi pytania, następnie zaś kandydat będzie miał czas na
swoje pytania. Uprzedź też, że będziesz notował w trakcie, aby nic ważnego
Ci nie umknęło, że będziesz zadawać dodatkowe pytania, itp.
 

W trakcie rozmowy staraj się utrzymywać kontakt wzrokowy z kandydatem
(mimo robienia w międzyczasie notatek😊 ).
 

Zadbaj o sposób i tempo mówienia – bardziej niż w trakcie tradycyjnego
spotkania – aby mieć pewność, że kandydat otrzymał od Ciebie wszystkie
niezbędne informacje i są one dla niego zrozumiałe.
 

Na zakończenie podziękuj kandydatowi za rozmowę, poinformuj go, jak
będzie wyglądał proces rekrutacji. Ilu i jakich etapów może się spodziewać.
(Np. czy przewidziane są kolejne etapy online). Jak będziesz komunikować
się z kandydatem, jak długo potrwa proces, kiedy może spodziewać się
kontaktu z Twojej strony. Wszystko to, czego Ty potrzebowałbyś gdybyś
sam był kandydatem. 
 

Pamiętaj, żeby zadbać również o profesjonalny nick w wybranym
komunikatorze 😊.

ROZMOWA ONLINE
Sposób prowadzenia i zasady, którymi warto się kierować podczas rozmowy online
nie różni się zbytnio od rozmowy „na żywo”. Tak jak wspomniałyśmy wyżej -
standardy procesu są takie jak w „realu” – zmienia się tylko narzędzie. 
Kilka podstawowych wskazówek poniżej:



Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej, katedry
Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Jej wieloletnie doświadczenie zawodowe od
samego początku związane było z obszarem HR,  głównie z tematyką rekrutacji. Poza
codzienną praktyką i „on the job training”,   swoją wiedzę z zakresu HR poszerzała
jako uczestniczka warsztatów asesora, szkoleń w Akademii Ekspertów EB, szkoleń 
z zakresu stosowania testów psychometrycznych w rekrutacji oraz zarządzania
ludźmi i prawa pracy. 
Współpracowała z międzynarodowymi i polskimi organizacjami. Realizowała projekty
rekrutacyjne praktycznie na wszystkie poziomy stanowisk, dla firm działających
niemal we wszystkich sektorach i branżach, przeprowadzała procesy AC/DC,
organizowała programy stażowe, zajmowała się również działaniami EB. Praca dla
firm konsultingowych i po stronie Klienta umożliwiła jej pełne zrozumienie
wszystkich stron procesu rekrutacyjnego: ich potrzeb, oczekiwań oraz wyzwań, 
z którymi muszą mierzyć się na co dzień. 
 
Po godzinach fanka książek, żeglarstwa, tańca, muzyki i śpiewu. W wolnych chwilach
tworzy biżuterię dla siebie i najbliższych. Planuje kurs stolarski.
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O AUTORKACH:

MONIKA GRODZKA

monika@hubhr.eu

https://www.linkedin.com/in/monika-grodzka/

MARTA KOWALCZYK-ROMPAŁA

Pasjonatka HR oraz rozwoju własnego i innych. Związana z branżą HR od 2007 roku.
Od 2015 roku odpowiedzialna za prowadzenie polskiego oddziału firmy Sales and
Marketing Global, której częścią jest HUB HR.
Absolwentka Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego, Zarządzania
Zasobami Ludzkimi na Uniwersytecie Warszawskim, Socjologii na Akademii Leona
Koźmińskiego oraz Romanistyki na Uniwersytecie Łódzkim. Po ukończeniu studiów
podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej na kierunku: Doradztwo Zawodowe,
Kierowanie Rozwojem i Coaching, poszerzała wiedzę na temat coachingu w
Akademii Coachów Grupy Set, gdzie również ukończyła kurs trenera biznesu. 
 
Prywatnie mama Heli i Franka, fanka podróży, audiobooków i nieustannego
samodoskonalenia się.

marta@hubhr.eu

https://www.linkedin.com/in/martakowalczyk/

http://hubhr.eu/
https://www.linkedin.com/in/monika-grodzka/
http://hubhr.eu/
https://www.linkedin.com/in/martakowalczyk/


Praktyk biznesowy, posiada 20-letnie doświadczenie jako HR Manager oraz Change
Manager (najważniejsze zrealizowane projekty to: start-up Coffeeheaven,
restrukturyzacja Zelmer S.A., HR Project Manager/Change Agent odpowiedzialna za
połączenie Opek Sp. z o. o. oraz Federal Express). Ukończyła program afiliacyjny
Microeconomics of Competitiveness Course  na Hardvard Business School (Institute
for Strategy & Competetiveness we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego).
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji oraz
studiów podyplomowych na Uniwersytetu Warszawskiego w obszarze Zarządzania
Zasobami Ludzkimi i Zbiorowymi Stosunkami Pracy. Absolwentka MBA Akademii
Leona Koźmińskiego.
Obecnie doktorantka Akademii Leona Koźmińskiego w Katedrze Badań Ilościowych 
i Zastosowania Informatyki pod opieką naukową Prof. dr hab. Witolda Bieleckiego.
Od 4 lat prowadzi badania związane z wpływem wdrożenia Inteligentnej
Automatyzacji na efektywność organizacji z obszaru SSC/BPO. Kierownik Studiów
Podyplomowych Automatyzacja Procesów Biznesowych. 
 

Entuzjastka nowych technologii. Buduje kompetencje przyszłości. 
„Przyszłości nie da się przewidzieć. Należy rozważać co jest możliwe”. R. Amara
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ELWIRA PYK

elwira@hubhr.eu

https://www.linkedin.com/in/elwirapyk/

AGNIESZKA RYBICKA

W obszarze HR, w którym działa zawodowo od ponad 12 lat, zaczynała od zgłębiania
arkanów prawa pracy oraz kadr i płac. Na przestrzeni lat zdobyła doświadczenie 
w budowaniu i prowadzeniu działu personalnego w międzynarodowych firmach,
brała udział m.in. w tworzeniu i wdrażaniu strategii personalnej dla grupy
kapitałowej. Absolwentka Wydziału Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu
Warszawskiego oraz Akademii Trenera Biznesu w Grupie Szkoleniowej Kontrakt
OSH.
 
Wolne chwile najchętniej spędza na łonie natury. Dużo podróżuje. Od lat zakochana 
w Barcelonie. Pasję do aktywnego trybu życia i zdrowej kuchni dzieli z córką, dla której
chętnie tworzy nowe przepisy kulinarne.

agnieszka@hubhr.eu

https://www.linkedin.com/in/agnieszkarybickahr/

http://hubhr.eu/
https://www.linkedin.com/in/elwirapyk/
http://hubhr.eu/
https://www.linkedin.com/in/agnieszkarybickahr/


Nasz butik HUB HR powstał z myślą o wspieraniu przedsiębiorstw w obszarze
szeroko pojętego HR’u. Naszą misją jest pomaganie organizacjom w budowaniu
zmotywowanych, kompetentnych zespołów i wpieranie ich w tworzeniu dla
swoich pracowników atmosfery i warunków pracy opartych o wzajemne zaufanie 
i szacunek.

Nasze główne usługi to: 
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Rekrutacja menedżerów i specjalistów głównie z obszaru IT, sprzedaży,
marketingu oraz back office.
 

Doradztwo dla małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania
zasobami ludzkimi.
 

Tworzenie strategii HR-owej, procesów i procedur dla klientów.
 

Szkolenia z automatyzacji procesów biznesowych, ze szczególnym
uwzględnieniem HR i finansów.
 

Opracowywanie strategii wdrożenia Robotic Process Automation w
organizacji.
 

Reskilling w obszarze nowych technologii (Przemysł 4.0).
 

Doradztwo zawodowe dla osób, które planują zmienić pracę lub planują się
przekwalifikować.

Nasze doświadczenia zdobywałyśmy pracując  przy realizacji projektów 
i współpracując z takimi firmami jak:

Agito, Allianz Polska, AVIVA, Body Shop, Cadbury-Wedel, Cisco Systems,

Coffeeheaven, Coloplast, Consafe Logistics, Deloitte Polska, FedEx, Grupa Adamed,

KappAhl, MAC, Mothercare, Lyreco Polska, Phoenix Pharma, Platforma Detalistów,

Polkomtel, Topshop,  XPlus, Zelmer, Zetes.



hello@hubhr.eu
tel: 504 036 670

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

Grafika i skład książki: Agnieszka Rybicka


