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RAPORT EMPLOYER BRANDING W POLSCE 2020
EMPLOYER BRANDING NA KAŻDE CZASY 1/4
Ci, którzy wiedzą na czym polega prawdziwy, a dzięki temu skuteczny employer branding, wiedzą że to nie to samo, co świetna
kampania rekrutacyjna, której celem jest pozyskanie jak najwięcej dobrych kandydatów do pracy. Owszem, kampanie są
narzędziem docierania do kandydatów, ale to tylko jeden kawałek układanki. Prawdziwy employer branding ma za zadanie z jednej
strony dbać o opinie kandydatów, których firma chce pozyskać do pracy, ale z drugiej – o komfort i zaangażowanie pracowników
już zatrudnionych. Patrząc na employer branding w ten sposób widać, że jest ważny zawsze i dotyczy każdego pracodawcy.

Raport „Employer Branding w Polsce 2020”
Raport Employer Branding w Polsce jest jedynym w Polsce badaniem pokazującym w sposób kompleksowy,
jakie zmiany zachodzą w podejściu do employer brandingu w Polsce na przestrzeni ostatnich lat.
Które czynniki zewnętrzne mają wpływ na prowadzone działania employer brandingowe?
Jakie wyzwania stoją przed EB-owcami w najbliższym czasie? Czy Covid-19 wpłynął na zmianę EB-owych planów? Jakimi budżetami na EB
dysponują organizację? Kto w Polsce zasłużył na miano lidera działań EB? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w naszym raporcie.

Wizerunek pracodawcy na dobre i złe
Firma dbająca o swoją markę podejmuje zobowiązanie długoterminowo – na dobre i złe czasy, na momenty kryzysu i hossy, na czas
zatrudniania i zwalniania. W każdym momencie prowadzenia biznesu pracownicy będą chcieli być poinformowani o tym, co się dzieje
w firmie, jakie są plany, jakie decyzje zarząd podejmie w trudnym momencie itp. To samo dotyczy komunikacji z kandydatami. Jeśli firma,
mimo pandemii, rekrutuje, to kandydaci dalej będą sprawdzać opinie o niej. Będą ciekawi, czy obietnice zawarte w ogłoszeniu są prawdziwe,
jak w czasie pandemii firma dba o pracowników i jak się z nimi komunikuje.

Obawy, okazje i trendy employer brandingowe
Z natury rzeczy, takie sytuacje, jak pandemia, pojawiające się z zaskoczenia i na które nie można się przygotować, w pierwszej fazie
wywołują niemal w każdym potężne obawy. Jest to uzasadnione. Warunki życia i pracy, których doświadczaliśmy w ostatnich latach
zachęcały do konsumowania, dyktowania warunków, a także do zwiększania zatrudnienia i oczekiwań.
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Covid-19 zaburzył ten stan rzeczy, ale teraz, gdy rynek pracy
i organizacje łapią oddech, pojawią się szanse, z których warto
skorzystać. Jest sporo firm i zatrudnionych w nich pracowników, które
poniosły dotkliwe straty. Inne firmy w czasie pandemii zwiększyły obroty
i zyski. Niezależnie od sytuacji podczas perturbacji rynkowych warto
znaleźć przestrzeń na weryfikację działań firmowych – na audyt, analizę
i rewizję, po to by wyciągnąć pozytywne lekcje i wnioski.
W rozpędzonych firmach często nie było na to czasu, a teraz, w okresie
zamrożenia wielu aktywności i weryfikacji planów biznesowych i HR-
owych może to być dobry moment na analizę i poszukanie szans dla
firm.

5 trendów EB
Na co zwrócić uwagę, gdzie położyć akcent i jakie szanse wykorzystać
w czasach VUCA, turbulencji i zmian? Trendów jest całkiem sporo,
będzie jeszcze okazja nimi się podzielić. W tym miejscu chciałam
wymienić 5 tematów, wynikających z raportu, choć nie tylko, wartych
wewnętrznej dyskusji i analizy, do czego zachęcam każdego
pracodawcę.

Trend 1: Employer branding pod rękę z biznesem
Prawdziwy i skuteczny employer branding zawsze, ale to zawsze, jest
związany z biznesową działalnością organizacji. Jeśli firma w czasie
pandemii mocno ucierpiała i musi modyfikować swoje plany biznesowe,
to działania employer brandingowe powinny być dopasowane do tych

planów. Podobnie, jeśli biznes działa jak dawniej albo nawet rozwinął się
w tym trudnym momencie. Strategia marki pracodawcy powinna (na
stałe) iść pod rękę z biznesem i odpowiadać na jego potrzeby. Dobra
wiadomość, jaka wynika z tegorocznego Raportu jest taka, że aż o 10%
zwiększyła się liczba pracodawców (do 23%) deklarujących, że
posiadają strategię employer brandingową w firmie.

Trend 2: Komunikacja online i wykorzystywane technologie
Komunikacja online marki pracodawcy od lat była jedną z
najważniejszych metod komunikacji z kandydatami. Teraz, gdy
praktycznie nie ma innego sposobu, stała się niekwestionowanym
numerem jeden. Komunikacja online – zarówno ta skierowana do
kandydatów, jak i do pracowników – jest wykorzystywana w firmach na
wiele sposobów i wiele organizacji odkryło zalety takiego sposobu
komunikacji. 48% ankietowanych wskazuje w raporcie, że będą
budować markę pracodawcy wewnątrz firmy i 45% ankietowanych
deklaruje, że będą się koncentrować na komunikacji wewnętrznej firmy.
Pracodawcy także deklarują, że chcą skoncentrować się na budowaniu
komunikacji marki online i zwiększenie obecności w mediach
społecznościowych. Choć za jakiś czas powróci możliwość spotkań i
rekrutacji twarzą w twarz, spodziewam się, że komunikacja online
będzie znacznie częściej wykorzystywana. Organizację będą musiały
zdecydować, które projekty czy procesy pozostają już na stałe w
świecie online, a które wrócą do komunikacji bezpośredniej lub
mieszanej

RAPORTemployerbrandingwPolsce2020 |HRM Institute
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Trend 3: Czas na innowacje, usprawnienia i rewizje procesów
Spowolnienie działalności, dotykające firmy oczywiście przyprawia
zarządy firm o ból głowy i w wielu przypadkach może być niebezpieczne.
Szukając jednak szans również w takich sytuacjach warto ten czas
wykorzystać i zobaczyć, czy wszystkie procesy, które są realizowane
w firmie są dobre i optymalne. Organizacje zmuszone do zarządzania firmą
w nowej rzeczywistości, powinny zrobić na przykład audyt procesów
produkcyjnych, sposobów wewnętrznej komunikacji, ilości spotkań, na
których trzeba być obecnym, możliwości pracy zdalnej również po
zakończeniu kwarantanny itp. Warto zapytań pracowników, gdzie takie
innowacje są konieczne i które usprawnienia ułatwią późniejsze działanie
firmy. Takie działania mogą zaprocentować, gdyż po powrocie do
rzeczywistości po pandemii, która na pewno będzie inna niemal dla każdej
organizacji, prawdopodobnie konieczne będzie prowadzenie działalności
firmy inaczej. Innowacje i usprawnienia wielu firmom przyniosły konkretne
oszczędności. Warto podjąć wysiłek wprowadzenia obliczeń i KPI różnych
działań w firmie, zwłaszcza, że z tegorocznego badania wynika, że wciąż
niemal 20% firm nie wykorzystuje żadnych wskaźników do monitorowania
działań EB, a także nie są liczone korzyści finansowe wynikające
Z posiadania strategii EB.

Trend 4: Docenianie w pracy na co dzień, także w czasie pracy w
hybrydowym modelu
Obserwujemy w licznych badaniach przeprowadzanych w Polsce i na
świecie, że tworzenie środowiska pracy, w którym pracownicy czują się
doceniani, jest jednym z najważniejszych atrybutów marki pracodawcy.
Tego szukają kandydaci na rynku pracy i cenią firmy, które potrafią
doceniać swoich pracowników. Co więcej, doceniani chcą być wszyscy
pracownicy – niezależnie od wieku i wykonywanej pracy. Wydawać by się
mogło, że czas turbulencji to nie jest najlepszy czas na docenianie, nie jest
to jednak prawda. Na doceniania jest zawsze czas, zwłaszcza w okresie
niepokoju i obawy pracowników o bezpieczeństwo zatrudnienia,
którzy w tym czasie często dają z siebie więcej, niż normalnie.

Już teraz wiemy, że firmy w czasie kryzysu i trudnych warunków pracy
wypłacają pracownikom dodatkowe premie finansowe, chwalą swoich
pracowników w różnych formach (np. kręcąc filmy z podziękowaniami za
zaangażowanie) i to bardzo dobrze. Warto też na stałe wprowadzić w
firmach niskobudżetowe słowo dziękuję. Dodatkowym wyzwaniem jest też
docenianie i angażowanie pracowników pracujących w trybie zdalnym i/
lub hybrydowym. Także w tegorocznym raporcie potwierdził się fakt, że
docenianie jest jednym z najważniejszych atrybutów marki pracodawcy
w opinii samych eb-owców (2 miejsce).

RAPORTemployerbrandingwPolsce2020 |HRM Institute



7
INSTITUTE

INSTITUTE

INSTITUTE

Trend 5: Zrównoważony biznes
Pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele innych tematów
związanych z kryzysem klimatycznym czy prowadzeniem
zrównoważonego biznesu, zeszło na drugi plan, co jest zrozumiałe.
A może by tak, korzystając z wymuszonej przez sytuację zmiany,
zrewidować działalność organizacji, aby była bardziej zrównoważona?
Wielu analityków trendów i trendwatcherów mówi, że ten świat, który
znaliśmy zmieni się i nie wróci do stanu sprzed pandemii. Może to jest
okazja, z której warto skorzystać? Przed pandemią kandydaci
i pracownicy także zwracali uwagę na to, czy firma wspiera lokalne
społeczności i działa w sposób zrównoważony. Wydaje się, że ten
temat jest tak ważny, że nie zniknie z powodu zwiększenia się stopy
bezrobocia. Firmy, które rewidują sposób prowadzenia swojej
działalności mogą sprawić, że nowa odsłona działalności będzie
bardziej zrównoważona i proekologiczna. Wszystko w rękach
zarządów firm.

Koniec albo początek
Biorąc pod uwagę wszystkie zjawiska, które dotykają organizacje,
można śmiało powiedzieć, że wysiłki związane z budowaniem marki
pracodawcy w tej chwili nie są typowe, ale wciąż oczekiwane, zarówno
przez kandydatów jak i pracowników. Niepewność to słowo, które
w najbliższych miesiącach będzie odmieniane przez wszystkie
przypadki. Pracodawcy mogą zrobić kilka rzeczy, aby złagodzić to
poczucie

niepewności i wywrzeć pozytywne wrażenie na potencjalnych
kandydatach. Od tego będzie zależało w jakiej rzeczywistości
będziemy pracować po pandemii.
Na zakończenie, warto powiedzieć o jeszcze jednej nowości w IX
edycji Raportu Employer Branding w Polsce 2020. Znajdziecie w nim
kilka komentarzy zaproszonych gości – ekspertów na temat m.in.:
trendów w EB, czy porad jak EB powinno współpracować
z biznesem.Wszystkim gościom, którzy dołączyli do naszego raportu
serdecznie dziękuję!
Zapraszamy do lektury raportu „Employer Branding w Polsce 2020”
i do podzielenia się opinią i informacją o raporcie z innymi
zainteresowanymi!

#EBwPolsce2020
#RaportEB2020
#EBwPolsce2020
#employerbranding

Anna Macnar | CEO HRM Institute

5 TRENDÓW EB 4/4
RAPORT EMPLOYER BRANDING W POLSCE 2020

RAPORTemployerbrandingwPolsce2020 |HRM Institute
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METODOLOGIA BADANIA
Badanie Employer Branding w Polsce jest przeprowadzane przez HRM Institute od 2012 roku.

Jest kompleksowym badaniem, analizującym działania employer brandingowe pracodawców w Polsce.
Dzięki badaniu możemy dowiedzieć się, jak zmienia się podejście do employer brandingu w polskich
organizacjach oraz jakie wyzwania stoją jeszcze przed firmami w tym obszarze. Możemy także zapoznać
się z trendami związanymi z kształtowaniem wizerunku pracodawców, które będą miały znaczenie
w najbliższym czasie.

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI i trwało od maja do sierpnia 2020 roku. Link do ankiety
był skierowany do polskich pracodawców, a w szczególności do przedstawicieli działów HR, EB,
marketingu i komunikacji, odpowiedzialnych w firmach za działania employer brandingowe.

Respondenci reprezentowali firmy z różnych branż, a najliczniejszą grupę stanowiły sektory: informatyczno-
technologiczny (26%), produkcyjny (9%), handel detaliczny i reklama/marketing (po 6%) oraz transport
i logistyka (5%).

Grupa badawcza obejmowała organizacje różnej wielkości: od małych 1-10 pracowników (6%),
11-100 pracowników (20%), przez większe 101-500 pracowników (24%), 501-1000 pracowników
(13%), aż do bardzo dużych firm: 1001-5000 pracowników (20%); 5000 i więcej (17%).

W tegorocznej edycji badania wzięło udział 577 przedstawicieli firm z całej Polski.

maj – sierpień
2020

577
ankiety

RAPORTemployerbrandingwPolsce2020 |HRM Institute
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Kto odpowiada za
employer branding
w organizacjach?
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Dbanie o markę pracodawcy to wciąż w głównej mierze zadanie działów personalnych (51%)
choć wskaźnik ten z roli na rok spada. Coraz więcej firm decyduje się na stworzenie
dedykowanego działu zajmującego się marką pracodawcy (24%). Dział marketingu
odpowiada za employer branding w 23% ankietowanych firm.

DZIAŁY ODPOWIEDZIALNE
ZA EMPLOYER BRANDING

Dział
Personalny

Dział Employer
Brandingu/
Zarządzania

Marką Pracodawcy

Dział
Marketingu

Dział Komunikacji
Wewnętrznej

Dział
Komunikacji Zewnętrznej

Dział
Zarządzania
Talentami

Zarząd
/ CEO

51% 24% 23% 12% 10% 6% 6%

RAPORTemployerbrandingwPolsce2020 |HRM Institute
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Marka pracodawcy jest bardzo istotnym elementem składającym się na ogólny wizerunek firmy.
Ma przełożenie na relacje B2B, może być elementem przewagi konkurencyjnej. Może m.in. ułatwiać
pozyskiwanie talentów i ograniczać rotację pracowników (badania wskazują, że nawet o 30%). Satysfakcja
pracowników, będąca m.in. efektem skutecznie realizowanej strategii EB, skutkuje z kolei większą motywacją
do realizowania zadań i przekłada się na produktywność, co finalnie wpływa korzystnie na wynik finansowy
firmy. Marka pracodawcy nabiera szczególnego znaczenia w czasach kryzysu. Jednym z jej składowych jest
odpowiedzialność pracodawcy, zaangażowanie i właściwa komunikacja kadry managerskiej, które wpływają
z kolei na stabilność i spokój pracowników.

Jak employer branding powinien współpracować z biznesem?
Jak każde działanie wdrażane w firmie, EB powinien być umotywowany biznesowo i być spójny ze strategią
firmy, tj. przynosić efekty korzystne dla rozwoju przedsiębiorstwa. EB to działanie długofalowe, przynoszące
korzyści w dłuższej perspektywie. Ważne jest, żeby stworzyć przestrzeń do tego, aby pracownicy mogli
angażować się we wspólne wypracowanie strategii EB, ponieważ m.in. oni są jej bezpośrednimi odbiorcami.
Dla mnie EB jest składową kultury organizacyjnej, która powinna wspierać realizację strategii biznesowej.

Jak o employer brandingu rozmawiać z Prezesami i zarządem, żeby efektywnie prowadzić projekt?
EB to zarządzanie firmą przez pryzmat ludzi, którzy ją tworzą. Rozmawiajmy więc o nim przez pryzmat „MY”.
Kompleksowo i prawidłowo przeprowadzane działania employer brandingowe to wspólna praca wszystkich
pracowników organizacji, w tym zarządu i managerów. EB należy przedstawiać od strony korzyści, które
z sobą niesie. Strategię EB powinno się opierać na indywidualnych uwarunkowaniach przedsiębiorstwa,
trzeba znaleźć argumenty, które wyróżniają firmę i na nich budować strategię (atrybuty marki). Oferta
pracodawcy (EVP), powinna uwzględniać różnice w oczekiwaniach różnych grup kandydatów i pracowników, co
jest szczególnie istotne pod kątem wspierania różnorodności w organizacji i adresowania potrzEB różnych grup.

Maciej Herman
CEO | LOTTE Wedel

Marka pracodawcy jest ważna dla prezesów
K

om
entarz

Eksperta

12
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Sytuacja firmy
w dobie covid-19
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CZY FIRMY ODCZUWAJĄ NEGATYWNE
EFEKTY PANDEMII COVID-19?

Nie – działalność jest
prowadzona na takim
samym poziomie, jak

była zakładana

63%
Tak – moja firma z powodu
pandemii nie może w ogóle
funkcjonować lub działa w
ograniczonym zakresie

22%
Nie – w czasie pandemii
zwiększył się popyt na
nasze produkty / usługi

15%

Dobra wiadomością jest fakt, że w przypadku większości firm (63% wskazań) COVID-19 nie spowodował zmian w prowadzeniu
biznesu, a 15% ankietowanych deklaruje, że popyt na ich usługi lub produkty zwiększył się. Co piąta firma (22%) nie może
funkcjonować lub działa w ograniczonym zakresie. To dobry prognostyk na przyszłość, w przypadku nawrotów pandemii, że
większość firm może funkcjonować bez większych zmian.

RAPORTemployerbrandingwPolsce2020 |HRM Institute
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Informatyka / Technologie Produkcyjna Reklama i marketing Handel detaliczny (Retail) Tarnsport / logistyka Konsulting

7%

31%

5%

25%
17%

9%

47%
56%

68%
60%

70%
79%

47%

13%
26%

15%13%12%

Firma działa w ograniczonym zakresie lub wcale
Działalność prowadzona na takim samym poziomie
Zwiększył się popyt na produkty/usługi

Które branże zostały najbardziej dotknięte przez COVID-19, i w których działalność została ograniczona lub zamknięta?
Przede wszystkim konsulting (47% wskazań), bankowość (38%), handel detaliczny (26%), choć zapewnie nie dotyczy
to handlu spożywczego, oraz usługi finansowe (21%) wskazań.

PODZIAŁ NA BRANŻE 1/2

CZY FIRMY ODCZUWAJĄ NEGATYWNE
EFEKTY PANDEMII COVID-19?

RAPORTemployerbrandingwPolsce2020 |HRM Institute
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Usługi finansowe Bankowość FMCG Outsourcing e-commerce

56%

17%23%

44%

91%
83%

38%

79%

9%

38%
21%

Firma działa w ograniczonym zakresie lub wcale
Działalność prowadzona na takim samym poziomie
Zwiększył się popyt na produkty/usługi

Zapewne nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że zwiększył się popyt na produkty i usługi w branży e-commerce (56%
wskazań), transport i logistyka (31%) zwłaszcza w usługach kurierskich. Wzrosło też zapotrzebowanie na usługi branży
marketingowej i reklamowej, zapewne związane z koniecznością zmiany komunikacji z klientami głównie na formę online.

PODZIAŁ NA BRANŻE 2/2

CZY FIRMY ODCZUWAJĄ NEGATYWNE
EFEKTY PANDEMII COVID-19?

RAPORTemployerbrandingwPolsce2020 |HRM Institute
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REKRUTACJAW CIĄGU
NAJBLIŻSZYCH 12 MIESIĘCY

18%

40%

42% Będą podobne
Będą mniejsze
Będą większe

9%

26%

30%

35% Łatwiejsza
Trudniejsza
Pozostanie bez zmian
Nie wiem

Choć większość firm deklaruje, że prowadzona działalność nie zmieni się szczególnie, to jeśli chodzi o rekrutację, to według 40%
ankietowanych będzie ona mniejsza. To co ciekawe, pracoadwcy deklarują, że rekrutacja będzie zarówno łatwiejsza (35%
wskazań) jak i trudniejsza (30% wskazań). Łatwiejsza, bo jest większa dostępność kandydatów na rynku, którzy szukają stabilnych
pracodawców. A trudniejsza, ponieważ skłonność kandydatów do zmiany pracy jest mniejsza.

potrzeby rekrutacyjne firmy
na nadchodzące 12 miesięcy

jaka będzie rekrutacja
w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

RAPORTemployerbrandingwPolsce2020 |HRM Institute
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Możliwość pracy
zdalnej

w większym
zakresie niż

przed pandemią

Bieżąca
komunikacja

wewnętrzna na
temat sytuacji

w firmie

Organizowanie
spotkań,
szkoleń,

warsztatów,
eventów online

Dbanie o zdrowie
psychiczne
i fizyczne

pracowników
(wellbeing)

Prowadzenie
kampanii

wizerunkowych
online

Regularne
spotkania

z zarządem /
kierownictwem

(online)

28%31%45%45%55%69%

DZIAŁANIA DOWYKORZYSTANIA
W TRAKCIE I PO PANDEMII
Jak wiadomo pandemia zmusiła firmy to podejmowania szybkich działań i zmian, na które niekoniecznie chętnie
się godziły wcześniej. Na przykład decyzja o pracy zdalnej dla wielu firm przed pandemią była nie do pomyślenia,
a COVID-19 spowodował, że taka praca nie tylko jest możliwa, ale i efektywna. Niektóre rozwiązania
wprowadzone w czasie pandemii zostaną w firmach na dłużej. Na przykład właśnie praca zdalna (69% wskazań),
bieżąca komunikacja wewnętrzna (55%) czy organizacja szkoleń, spotkań i warsztatów online (45%).

RAPORTemployerbrandingwPolsce2020 |HRM Institute
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Praca hybrydowa nie jest i nie będzie przyszłością dla wszystkich organizacji. Nie
wszystkie firmy są gotowe na taki model współpracy, nie muszą mieć takich wartości czy
preferencji. Część firm zostanie w modelu stacjonarnym lub 100% zdalnym. Ci, którym
zależy na znalezieniu optimum warunków pracy dla różnorodnych pracowników i
organizacji jednocześnie, muszą przygotować się na długi, lecz fascynujący proces zmiany
i jej wdrożenia w swojej firmie. To, co dla mnie ważne w rozwoju tego tematu, to patrzenie
na pracę hybrydową szerzej niż na połączenie pracy zdalnej i stacjonarnej w jednym
modelu. To dogłębna analiza, czego potrzebuje nasza firma i zespół (a te perspektywy nie
zawsze są spójne) i jak możemy wypracować nowy styl współpracy. Praca hybrydowa
to cały proces zaprojektowania nowego modelu pracy, który nie bazuje na
jednym schemacie do skopiowania, a na elastyczności i dopasowaniu rozwiązań
do naszej organizacji. Najważniejsze w tym procesie – musimy pamiętać, że ludzie
zawsze stawiają opór zmianie, dlatego najefektywniejsze będzie zaproszenie ich do
procesu tworzenia nowych rozwiązań i poczucie, że razem zmieniamy się i dopasowujemy
do naszych preferencji.

Martyna Tarnawska
Service Design Lead & Digital Marketing Trainer | Socjomania

Praca hybrydowa do proces,
którego trzeba się nauczyć
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10 CZERWCA2021 /WARSZAWA
Zapraszamy na najważniejsze
wydarzenie EBw Polsce!
Zarezerwuj czaswkalendarzu!

EmployerXjubileuszow
a, X

edycja
konferencji

Branding
Summit
2021
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https://www.ebsummit.pl
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JAKIE CZYNNIKI MAJĄ OBECNIE
NAJWIĘKSZY WPŁYW NA BIZNES?

0

0

0

1

Zdolność szybkiej
adaptacji firmy do
niespodziewanych

sytuacji

Kwestie
gospodarcze

– przewidywany
kryzys gospodarczy

Powroty
pandemii

Technologia Niedobór
talentów

Zwiększenie
bezrobocia i większa

dostępność kandydatów

15%24%
38%39%

54%59%

Od lat technologia i niedobór talentów należały do tych czynników, które były wskazywane przez pracodawców, jako mające
największy wpływ na biznes. W tym roku pojawił się nowy czynnik: zdolność szybkiej adaptacji firmy do niespodziewanych
sytuacji, który od razu stał się nowym numerem jeden (59% wskazań). Obawa przed kryzysem i zawirowaniami
gospodarczymi spowodowała, że kwestie gospodarcze zostały wymienione przez 54% ankietowanych.

NAJBLIŻSZE 2 LATA
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2%
3%13%

30%
52%

To ważne, ale nie priorytet
To jeden z najważniejszych priorytetów
To nie jest priorytet
Firma zawiesiła działania employer branding
To najwyższy priorytet

JAKI PRIORYTET MAW NADCHODZĄCYM
ROKU EB W ORGANIZACJI?
Employer branding jest ważnym tematem dla
wielu organizacji, choć jego waga i znaczenie
widocznie spadła w stosunku do 2019 roku.
Tylko dla 2% (spadek z 3%) pracodawców EB
to najważniejszy priorytet, 30% ankietowanych
twierdzi, że jest to jeden z najważniejszych
priorytetów (spadek o 18%), a dla 52% to ważny
temat, choć nie priorytet (wzrost o 12%). Miejmy
nadzieję, że jest to przejściowa zmiana
priorytetów spowodowana pandemią i wkrótce
sytuacja wróci do normy.

RAPORTemployerbrandingwPolsce2020 |HRM Institute
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Budowanie marki
pracodawcy

wewnątrz firmy

Komunikacja
wewnętrzna

Skupienie się
na budowaniu

marki
pracodawcy
w sieci (online)

Zwiększenie obecności
w mediach

społecznościowych
firmy jako

pracodawcy

Stworzenie
lub aktualizacja

strategii
employer
branding

Komunikacja
zewnętrzna

Wypracowanie
metod

skuteczności
mierzenia
działań EB

Opracowanie
procesu

onboardingu

Opracowanie
EVP

Opracowanie
procesu

offboardingu

5%10%16%17%23%27%29%
41%45%48%

PRIORYTETOWE DZIAŁANIA EMPLOYER
BRANDINGOWE DLA FIRMW CIĄGU ROKU
Firmy deklarują, że w najbliższym roku będą się koncentrować na employer brandingowych działaniach
wewnętrznych. 48% ankietowanych wskazuje, że będą budować markę pracodawcy wewnątrz firmy, a 45%
ankietowanych deklaruje, że bedą się koncentrować na komunikacji wewnętrznej firmy. Pracodawcy także
deklarują, że chcą skoncentrować się na budowaniu komunikacji marki online i zwiększeniu obecności w mediach
społecznościowych. W czasie ograniczonych kontaktów bezpośrednich i pracy w rozproszonych zespołach
wydaje się, że koncentracja na wnętrzu firmy i obecności w sieci to naturalne priorytety dla organizacji.

RAPORTemployerbrandingwPolsce2020 |HRM Institute
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Niestety, mimo że analizuję działania employer brandingowe w Polsce od blisko 20 lat, nadal nie mogę
powiedzieć, że zyskały one odpowiednie znaczenie i pełnią taką rolę w organizacjach, jaką powinny.
Nie uważam też, że pracodawcy mają dziś wysoką świadomość i wynikającą ze strategii potrzebę
prowadzenia działań EB. Tak nie jest. Nadal w firmach brakuje przede wszystkim zrozumienia tej kategorii,
a co za tym idzie konsekwencji i spójności w prowadzonych działaniach. Employer branding zbyt często
rozumiany jest jedynie jako działanie promocyjne wspierające rekrutację poprzez kreowanie
pewnych oczekiwanych obrazów, nie zaś poprzez realne odzwierciedlanie kultury organizacji.

Niefortunnie employer branding to działanie na styku dwóch obszarów – Human Resources i Public
Relations. Na przestrzeni lat widzę, jak co jakiś czas przechodzi z „rąk do rąk”. Niestety ten brak konkretnej
przynależności jest jego przekleństwem. O ile w rękach PR-owców EB zyskuje atrakcyjną otoczkę, o tyle
brakuje mu głębokiego uzasadnienia i zakorzenienia w realnych działaniach oraz wartościach organizacji.
Innymi słowy ma ładne „opakowanie”, jednak zionie łatwą do zdemaskowania pustką.

Z kolei HR zarządzający employer bandingiem również niewiele wnosi bez zdefiniowania czym jest
faktyczna oferta i EVP danej firmy, jakie są realne doświadczenia kandydatów (Employee Experience)
w różnych punktach styku z marką pracodawcy, czy też pracowników na różnych etapach ich życia
w organizacji (Talent Life Cycle). Te braki to praca do odrobienia nie tylko przez działy HR, ale również
menedżerów i zarządy, które muszę przemyśleć swoją strategię dbania o pracowników, by skutecznie
walczyć o talenty. Rynek pracy pod tym względem się nie zmienił i podobnie jak wcześniej, nadal
doskwiera nam deficyt pracowników, których kompetencje są w organizacjach potrzebne. Ten deficyt
i luka kompetencyjna będą się zresztą tylko pogłębiały, bo też demografia coraz mniej nam sprzyja.

Maciej Noga | Partner Zarządzający Funduszu Pracuj Ventures | współzałożyciel Grupy Pracuj

Employer branding w Polsce
jeszcze nie jest dojrzały
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Strategie
employer branding
2020
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STRATEGIA EMPLOYER BRANDING 2020

Tak, ale musimy
ją jeszcze

rozbudować/
dopracować.

28%
Nie, ale

pracujemy
nad strategią.

26%
Tak, mamy jasno

zdefiniowaną strategię
kształtowania

wizerunku pracodawcy.

23%
Nie, nie mamy jasno
zdefiniowanej strategii

kształtowania
wizerunku pracodawcy.

19%
Nie wiem

4%

Aż o 10% zwiększyła się liczba pracodawców (wzrost z 13% wskazań na 23%) deklarujących, że posiadają
strategię employer brandingową w firmie. To dobra wiadomość, że organizacje chcą działać w sposób
uporządkowany i planowany. Niemal co piąta firma (19% wskazań) w Polsce nie posiada strategii
a 26% pracodawców jest w trakcie opracowania strategii.

RAPORTemployerbrandingwPolsce2020 |HRM Institute
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Tak, firma posiada
jasno zdefiniowaną

strategię kształtowania
wizerunku pracodawcy.

Tak, ale musimy
ją jeszcze

rozbudować/
dopracować.

Nie, nie mamy
jasno zdefiniowanej

strategii kształtowania
wizerunku pracodawcy.

Nie, ale pracujemy
nad strategią.

Nie wiem.

5%

24%
18%

35%

18%

3%

31%

24%
29%

13%

4%

26%
19%

28%
23%

2020
2019
2018

To bardzo pozytywne, że większość firm planuje swoje działania EB w sposób strategiczny.
Po pierwszym okresie zamrożenia działań EB w organizacjach widać też, że firmy chcą zrewidować
swoje plany EB i planować działania dopasowane do sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej firmy.

ZMIANY 2018-2020
STRATEGIA EMPLOYER BRANDING

RAPORTemployerbrandingwPolsce2020 |HRM Institute
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KORZYŚCI Z POSIADANIA DŁUGOTERMINOWEJ
STRATEGII EMPLOYER BRANDING

Spójna komunikacja

Lepsze dopasowanie kandydatów do kultury organizacyjnej

Łatwość przyciągania talentów

Większe zaangażowanie pracowników

Uznanie firmy za idealnego pracodawcę (wysoka pozycja rankingowa)

Zmniejszenie rotacji pracowników

Obniżenie kosztów związanych z rekrutacją

Zwiększenie poziomu obsługi klienta

Zadowolenie udziałowców firmy

Zwiększenie wiedzy o rynku talentów

Zwiększenie zyskowności firmy 15%
20%
20%
22%
24%
28%
29%
42%
43%
49%
65%

36%
46%
31%
37%

36%
36%
44%

40%
38%

40%
29%

30%

24%

31%

25%

31%

27%

19%

15%

17%

9%

5%

14%

7%

13%

13%

6%

7%

7%

3%

3%

2%

5%
3%

5%
4%
3%

2%
1%

1%

O tym, że pracodawca może czerpać korzyści z posiadania długoterminowej strategii EB, trzeba przekonywać
coraz mniej firm, co jest dobrą wiadomością. Jakie korzyści są najczęściej wymieniane przez uczestników
badania? Spójna komunikacja, lepsze dopasowanie kandydatów do kultury organizacyjnej i łatwość
przyciągania talentów. Znaczenie maja także większe zaangażowanie pracowników czy zmniejszenie rotacji.

Pytanie: Jakie są główne korzyści z posiadania długoterminowej strategii employer
brandingowej? (ocena w skali od 1 do 5, gdzie 1 – brak korzyści; 5 – bardzo duże korzyści).

RAPORTemployerbrandingwPolsce2020 |HRM Institute
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40%

Zaangażowanie
pracowników

w firmie

Procesy
rekrutacji

i onboarding

42%

Corporate Social
Responsibility

21% 12%

Programy
rozwojowe
w firmie

Zaplanowane działania employer brandingowe mają bardzo duży wpływ na procesy wewnętrzne w
organizacjach. Do kluczowych należą: komunikacja (62% wskazań), proces rekrutacji i onboarding
(42% wskazań) i poziom zaangażowania pracowników w firmie (40% wskazań). Niewątpliwie są to
czynniki, które mają również bardzo duży wpływ na osiąganie założonych celów biznesowych.

PROCESY ZMIENIAJĄCE SIĘ NA KORZYŚĆ
POD WPŁYWEM STRATEGII EMPLOYER BRANDING

62%

Komunikacja
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Gdy patrzę na rynek amerykański, EB odgrywa tam kluczową rolę w budowaniu nie tyle
wizerunku, co realnych doświadczeń kandydatów i pracowników. A to przekłada się na ich
opinie, na podstawie których budowany jest wizerunek pracodawcy. Tymczasem u nas mamy do
czynienia z dokładnie odwrotną praktyką. HR i PR tworzą pewien wizerunek, ale jest on nie zawsze
prawdziwy i opinie o pracodawcy najczęściej weryfikują fora internetowe pełne rozżalonych
i rozgoryczonych byłych pracowników. To trochę tak, jakbyśmy oczekiwali, że kandydaci podejmą
pracę w firmie na podstawie kolorowych folderów, ale nie będą szukali opinii innych pracowników
lub też zignorują te fatalne. Nie dbamy o pracowników, nie mamy pomysłu jak zbudować z nimi
długofalowe, satysfakcjonujące relacje, ale dbamy o wyimaginowany wizerunek.

Powiedzenie, że „przychodzi się do firmy, a odchodzi od szefa” jest nadal bardzo prawdziwe
dlatego, żeby uzdrowić tę sytuację konieczne jest zadbanie o jakość zarządzania i przywództwa
w organizacji. O employer branding powinni dbać liderzy i szefowie zespołów na co dzień,
a nie tylko HR-owcy czy PR-owcy poprzez zgrabne teksty umieszczone w zakładce
kariera, czy na profilu pracodawcy. Najpierw trzeba zdefiniować kulturę organizacji, jej wartości
i EVP na każdym etapie cyklu życia pracownika w organizacji, a następnie przełożyć to na
mierzalne KPI i zaangażować do ich realizacji cały zespół. Dopiero, gdy ta praca jest wykonana
wewnątrz organizacji, można z jej wynikami wychodzić na zewnątrz i pokazywać realny wizerunek
pracodawcy. Wtedy będzie on spójny i wtedy dopiero będzie można mówić o dojrzałości działań
employer brandingowych.

Employer branding to budowanie realnych
doświadczeń kandydatów i pracowników

Maciej Noga
Partner Zarządzający
Funduszu Pracuj Ventures
współzałożyciel Grupy Pracuj
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OSZCZĘDNOŚCI DZIĘKI
POSIADANIU STRATEGII EB
Informacja o tym, czy działania EB powodują oszczędności w firmach, a jeśli tak, to jakie, to temat, o którym employer
brandingowcy dyskutują od lat. Od lat jest też wiadome, że takie obliczenia nie są prowadzone w firmach, a szkoda. Zupełnie
inaczej rozmawia się z liderami firmy, gdy dysponuje się danymi liczbowymi. Analiza odpowiedzi udzielonych w ankiecie pokazuje,
że wciąż większość organizacji nie liczy lub nie wie czy są oszczędności w wydatkach na EB/rekrutację, ale 13% pracodawców
liczy i oszczędności mogą sięgać od 10 aż do 40%, co może być interesujące dla wielu organizacji.

Nie wiem51%
obniżenie
kosztów
o 10-20%

8%

Są na tym

samym
poziomie

30%

obniżenie
kosztów
o 30%

4%
obniżenie
kosztów
o 40%

1%
Są niższe, ale

trudno to ocenić,
policzyć6%

Pytanie: Czy dzięki wprowadzonej strategii EB zaobserwowała(e)ś
oszczędności w wydatkach na EB / rekrutację?
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46%

7%

47%
Tak
Nie
Nie wiem

* pytanie kierowane do osób, które nie mają opracowanego EVP

EVPW FIRMACH

Tak
51%

Nie wiem

38% 11%
Nie

Czy Twoja organizacja opracowała EVP?

Strategia EB wymaga opracowania EVP (Employer Value Proposition), czyli zestawu korzyści z zatrudnienia
oferowanych i kandydatom i pracownikom już zatrudnionym. Zyski z posiadania EVP są nie do przecenienia. Firmy,
które raz zidentyfikowały EVP, wykorzystują je latami. 51% ankietowanych deklaruje, że ich firma ma opracowane EVP
marki pracodawcy, co stanowi wzrost o 13% w stosunku do ubiegłego roku. 38% badanych wskazuje, że nie ma
opracowanego EVP, choć 47% z nich deklaruje, że zamiesza opracować EVP w najbliższym czasie.

Czy Twoja organizacja planuje opracować EVP?*
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Kupuję

www.evpbeztajemnic.pl

https://www.evpbeztajemnic.pl
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Zmiany w employer brandingu zaczynają się od języka. Opisy stanowisk
zmieniają się, bo nowe pokolenia nie chcą już być trybikami w maszynie, nie
chcą pracować w „młodym, dynamicznym zespole” – chcą zmieniać świat.
Język kształtuje sposób myślenia – w employer brandingu przechodzimy
zmiany, które w tradycyjnym marketingu przeszliśmy kilkadziesiąt lat temu.
Wtedy drobna zmiana z value (wartość) na customer value (wartość dla klienta)
odwróciła sposób myślenia i komunikowania. Dziś coraz częściej zamiast
employer value proposition (propozycja wartości pracodawcy) słyszymy people
value proposition (propozycja wartości dla człowieka). Budowanie wokół tego
ostatniego różni się mocno od wcześniejszej komunikacji.

Język prowadzi do rozmów. Strona „Kariery” będzie zastępowana przez
dedykowany kanał na Messengerze czy inną formę zaproszenia kandydata do
rozmowy. Firmy, które rozmawiają ze swoimi odbiorcami mają większe
szanse na wyłapanie tych najlepszych – co będzie ważne, kiedy będziemy
wychodzić z pandemicznego spowolnienia.

Paweł Tkaczyk
wszechojciec MIDEA

W employer brandingu wszystko
zaczyna się od języka
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Budżety employer
brandingowe
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Tak Nie wiemNie

Porównując dane z roku 2019,
zwiększyła się liczba firm
deklarujących, że posiadają
osobny budżet na działania EB –
nastąpił wzrost o 15% do 52%.
Natomiast 39% ankietowanych nie
posiada wydzielonego budżetu.

BUDŻETY EB

Pytanie: Czy Twoja firma posiada osobny budżet employer branding?

52% 9%39%

RAPORTemployerbrandingwPolsce2020 |HRM Institute
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Pytanie: Czy Twoja firma posiada osobny budżet employer branding? Z podziałem na branże.

Outsourcing FMCG Tarnsport
/ logistyka

Usługi
finansowe

Informatyka
/ Technologie

Bankowość Konsulting Produkcyjna Handel detaliczny
(Retail)

Reklama
i marketing

e-commerce

50%

60%

40%
46%45%

22%
29%

25%
20%20%

11%

25%27%

53%54%55%56%
61%

67%67%

80%
89%

Tak Nie

Okazuje się, że branże outsourcingowe, finansowe, FMCG, logistyczne i informatyczne
należą do tych, w których większość firm posiada osobne budżety employer
brandingowe, z wyłączeniem rekrutacyjnego. Ciekawe, że branża e-commerce należy
to tych, w których tylko 25% firm posiada osobny budżet eb.

BUDŻETY EB

RAPORTemployerbrandingwPolsce2020 |HRM Institute
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CZY PANDEMIA BĘDZIE MIAŁAWPŁYW
NA BUDŻET PRZEZNACZANY NA EB?

44%

5%

47%

4%

Tak – będzie większy, bo firma ma zwiększone potrzeby rekrutacyjne
Tak – będzie mniejszy
Tak – wszystkie wydatki na EB zostaną wstrzymane
Nie – będzie na podobnym poziomie, jak do tej pory

Covid-19 spowodował, że niemal połowa
pracodawców deklaruje, że budżety EB
będą mniejsze, a 5% mówi, że wszystkie
wydatki będą wstrzymane.

Miejmy nadzieję, że konieczność
reagowania na zmienność sytuacji
gospodarczej, spowodowanej pandemią
przyczyni cie do tego, że organizacje będą
reagować elastyczne i możliwe szybko w
kwestii dostosowania budżetu EB do
aktualnych potrzEB firmy.

RAPORTemployerbrandingwPolsce2020 |HRM Institute
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CZY PANDEMIA BĘDZIE MIAŁAWPŁYW
NA BUDŻET PRZEZNACZANY NA EB?

Firma działa w ograniczonym

zakresie lub wcale

Działalność prowadzona

na takim samym poziomie

Zwiększył się popyt

na produkty/usługi

71%

42%
32%

12%
3%

11% 6%5%5%
12%

52%53%

Budżet będzie mniejszy
Budżet będzie większy
Wstrzymanie wydatków na EB
Będzie na tym samym poziomie

Ciekawe zestawienie pokazuje pewną niekonsekwencję niektórych organizacji. Jeśli
działalność firm prowadzona jest na takim samym poziomie jak przed pandemią, to dlaczego
obniżać budżety EB, jak deklaruje 52% ankietowanych? Może to być pytanie retoryczne, a
może okazuje się, że budżety EB nie były dobrze przygotowane? Może także okazać się, że
firmy w obawie przed rozwojem pandemii obcinają budżety na wszelki wypadek.

RAPORTemployerbrandingwPolsce2020 |HRM Institute
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BUDŻETY PRZEZNACZANE NA EB ⅓

Firmy – 1-100 osób

14%
8%

7%
7%

21%

43%
do 20 tys. PLN
20 - 50 tys. PLN
50 - 100 tys. PLN
200-300 tys. PLN
nie wiem
nie mogę ujawnić

Firmy – 101-500 osób

16%

22%

3%
3%

12%
19%

25% do 20 tys. PLN
20 - 50 tys. PLN
50 - 100 tys. PLN
200-300 tys. PLN
powyżej 1 mln
nie wiem
nie mogę ujawnić

Pytanie: Jaki budżet firma przeznacza rocznie na działania employer brandingowe (z wyłączeniem budżetu rekrutacyjnego)?

Zapewne nie będzie zaskoczeniem dla nikogo informacja, że budżety na EB rosną wraz
z wielkością firmy. Firmy prowadzące ogólnopolską działalność i rekrutując setki czy
tysiące pracowników w naturalny sposób potrzebują więcej pieniędzy na kampanie EB.
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Pytanie: Jaki budżet firma przeznacza rocznie na działania employer
brandingowe (z wyłączeniem budżetu rekrutacyjnego)?

Firmy 501-1000 osób

23%

14%

9%
9%

18%

18%

9%
do 20 tys. PLN
20 - 50 tys. PLN
50 - 100 tys. PLN
100-200 tys. PLN
300-500 tys. PLN
nie wiem
nie mogę ujawnić

Firmy – 1001-5000

23%

23%

3%
6% 12%

6%

18%

6%
3%

do 20 tys. PLN
20 - 50 tys. PLN
50 - 100 tys. PLN
100-200 tys. PLN
200-300 tys. PLN
300-500 tys. PLN
500 tys. – 1 mln PLN
nie wiem
nie mogę ujawnić

BUDŻETY PRZEZNACZANE NA EB ⅔
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Firmy 5001 i więcej

35%

20%
15%

6%
6%

12%
3%

3% do 20 tys. PLN
20 - 50 tys. PLN
50 - 100 tys. PLN
100-200 tys. PLN
200-300 tys. PLN
300-500 tys. PLN
500 tys. – 1 mln PLN
powyżej 1 mln
nie wiem
nie mogę ujawnićPytanie: Jaki budżet firma

przeznacza rocznie na działania
employer brandingowe
(z wyłączeniem budżetu
rekrutacyjnego)?

BUDŻETY PRZEZNACZANE NA EB 3/3
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Jak mierzyć wzrost
z inwestycji w EB?
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WSKAŹNIKI DO MIERZENIA ZWROTU
Z INWESTYCJI Z DZIAŁAŃ EB (ROI)

Poziom zaangażowania
pracowników

Liczba składanych aplikacji na
oferowane stanowisko

Jakość składanych
aplikacji

Czas zatrudnienia
pracownika

Ilość osób zatrudnionych w
ramach programu poleceń

47% 44% 34% 34%

28%

Koszt zatrudnienia
pracownika

Zaangażowanie w treści
zamieszczane w mediach
społecznościowych /
profesjonalnych

Pozycja rankingowa w
badaniach/rankingach

najlepszych pracodawców

Żadnych, jeszcze nie
mamy zdefiniowanych

wskaźników

25% 24% 23% 20%

Poziom rotacji
w firmie

49%
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Top Employers Własne badania
szyte na miarę

Great Place
to Work

Pracodawca
Roku AIESEC

The Universum
Talent Survey

Kincentric
Best Employers
(dawniej AON)

Inne Pracodawca
dla inżyniera

Stowarzyszenie Best

4%
10%13%

23%24%

43%46%
57%

Z JAKICH WYNIKÓW BADAŃ / RANKINGÓW
KORZYSTA FIRMA?

RAPORTemployerbrandingwPolsce2020 |HRM Institute
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Czy dużo polskich firm korzysta z B24? Dlaczego warto monitorować markę pracodawcy?
Jako firma rdzennie polska, mamy wśród naszych klientów bardzo dużo polskich firm I prawie wszystkie,
w mniejszym czy większym stopniu, zwracają uwagę nie tylko monitoring marki pod kątem klientów, ale
również pod kątem swojego wizerunku jako pracodawcy. Jeszcze do niedawna, wychodziło to jakby
organicznie, niejako przy okazji – teraz widać że często jest to już jedno z założeń wykorzystania
monitoringu. Firmy zauważają że wizerunek ich jako pracodawcy działa nie tylko w rozumieniu HR, ale
również i sprzedażowym. Bo jeżeli opinie o firmie jako pracodawcy są złe, to nawet jak firma produkuje
najlepszy produkt, czy oferuję najlepszą usługę – internauci wezmą sobie do serca to, jak traktują
pracowników. Jesteśmy ludźmi, działa u nas empatia i często to ona może być również motorem
napędowym do podjęcia (bądź nie!) decyzji zakupowej. A monitoring pozwala mieć wszystkie opinie
w jednym miejscu i na bieżąco reagować na to, co się w sieci pojawia. Jako narzędzie nie musi służyć tylko
do działań wizerunkowych, ale również działy EB aktywniej z monitoringu korzystają. Dzięki monitoringowi,
jeden z naszych klientów wprowadził pewne procedury HR, których brakowało – a że ich brakowało,
dowiedział się właśnie z dyskusji na jednym z branżowych forum.

Jak employer branding powinien współpracować z biznesem?
Ściśle Otóż działania EB mogą mieć duży wpływ na wizerunek firmy, właśnie nie tylko w znaczeniu HR
ale również tym podstawowym – sprzedażowym. Jeżeli jeden dział zaczyna jakąś akcję, warto aby drugi też
miał świadomość tych działań i możliwość ich trackowania (np. przy pomocy monitoringu).Warto też
budować wewnątrz organizacji samą świadomość tego, że EB to nie HR, a coś więcej. Bardzo często
biznes nie ma do końca świadomości, jak działania w obrębie EB mogą na niego (biznes) bezpośrednio
wpływać. Ważne jest również, aby działania EB i działania wizerunkowe miały wspólne podstawy, bo co do
zasady – nie różnią się tak znacznie. Dobrze prowadzone działania EB, na pewno wpłyną pozytywnie na
biznes A zbudowanie z pracowników „ambasadorów marki” jest ogromnym zyskiem tak wizerunkowym,
employer brandingowym, jak i sprzedażowym.

Mikołaj Winkiel
Chief Evangelist BRAND24

Monitoring pozwala mieć wszystkie
opinie w jednym miejscu
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Liderzy EB
w Polsce
i na świecie
2020
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Od kilku lat uczestnicy badania wskazują liderów EB z Polski i ze świata oraz kampanie, które są w ich ocenie najlepsze.
Podglądanie, jak EB robią najlepsi jest zawsze inspirujący dla innych. Chętnie oglądamy najlepsze kapanie, sprawdzamy kto
zdobywa laury w employer brandingowych konkursach, aby działać coraz skuteczniej, budując dobrą markę pracodawcy swoich
organizacji. Cieszy fakt, że wskazywane marki pracodawców zostały także zgłoszone i nagrodzone w konkursie Employer
Branding Excellance Awards 2020. Po szczegóły odsyłamy na stronę https://www.employerbrandingsummit.pl/konkurs-ebea/.

Które firmy są liderami employer brandingowymi i które kampanie zasługują na wyróżnienie? W badaniu nie było listy
pracodawców, więc ankietowani wskazywali samodzielnie swoje typy. Na miano liderów EB w Polsce zasłużyły (według
kolejności wskazań) firmy: Capgemini, LIDL, IKEA, McDonald’s i PZU. Również ich kampanie okazały się w tym roku tymi,
które zdobyły największe uznanie w branży, dodając do tego grona Biedronkę.Największą liczbę wskazań jeśli chodzi o kampanię
miała firma LIDL. Na świecie ponownie na podium znalazły się Google, IKEA, McDonald’s i Apple. Te same firmy zostały
również wyróżnione za najlepsze kampanie EB. W tym roku najwięcej wskazań miała firma Google.

KTO JEST LIDEREM EMPLOYER BRANDINGU
W POLSCE I NA ŚWIECIE W 2020 ROKU?

POLSKA I ŚWIAT

RAPORTemployerbrandingwPolsce2020 |HRM Institute
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/

LIDERZY
EMPLOYER
BRANDING
W POLSCE
2020
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NAJLEPSZA
KAMPANIA
EMPLOYER
BRANDING
W POLSCE
2020
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LIDERZY
EMPLOYER
BRANDING
NA ŚWIECIE
2020
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NAJLEPSZA
KAMPANIA
EMPLOYER
BRANDING
NA ŚWIECIE
2020
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Zgłośpracę dokonkursu!
www.ebsummit.pl/konkurs-ebea

jubileuszowa
edycja konkursuX

Xkonkurs
employer
branding
excellence
awards
2021

https://www.ebsummit.pl/konkurs-ebea
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MARKA PRACODAWCY
VS MARKA PRODUKTOWA

Tak

34%
Nie wiem

10%
Nie

56%

Na pytanie, czy firma łączy działania marki pracodawcy z promocją marek konsumenckich/produktowych, co trzecia firma
odpowiada, że tak (34% wskazań), ale ponad 56% procent pracodawców tego nie robi. Dane te nie zmieniły się w stosunku
do roku ubiegłego, gdzie 35% firm odpowiedziało tak, 57% – nie a 9% ankietowanych nie wie. Korzyści ze współpracy
marki pracodawcy z marką produktową są duże: dają firmom spójność komunikacji i wiarygodność przekazu.
Miejmy nadzieję, że to będzie kierunek rozwoju marek większości organizacji w najbliższych latach.

Pytanie: Czy firma łączy działania
marki pracodawcy z promocją
marek konsumenckich/
produktowych?

RAPORTemployerbrandingwPolsce2020 |HRM Institute
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Markę – zarówno od strony pracownika, jak i od strony klienta – buduje
się spójnością i konsekwencją. Zatem kiedy którakolwiek z tych grup widzi
rozstrzał między komunikatami, mamy problem.

Jak się do tego zabrać? Przede wszystkim zespoły odpowiedzialne za
komunikację wewnętrzną (do pracowników), zewnętrzną (do klientów)
oraz employer branding (jeśli to osobna komórka) powinny się ze sobą
regularnie komunikować – najlepiej spotykając się regularnie. Podczas
takich spotkań można weryfikować założenia bieżącej komunikacji – czy
kampania rekrutacyjna pozostaje w zgodności z aktualnymi (i przeszłymi)
kampaniami reklamowymi. Czy pracownicy wiedzą, co firma komunikuje na
zewnątrz w danym momencie i czy są w stanie pomóc. Klienci mogą być
doskonałymi ambasadorami marki pracodawcy, jeśli przedstawi się ją wzdłuż
wartości, które klienci cenią. I takie kampanie również powinny być
organizowane przez skoordynowane zespoły, o których mówiłem wyżej.

Paweł Tkaczyk
wszechojciec MIDEA

Integracja marketingu i employer
brandingu to zawsze dobry pomysł

56
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Kuszące atrybuty
marki pracodawcy
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Co przyciąga uwagę kandydatów? Jakie atrybuty marki pracodawcy najbardziej doceniają, a co ma dla nich mniejsze znaczenie?
Warto to wiedzieć, żeby wyeksponować np. w głoszeniu o pracę te elementy, które są dla naszej grupy docelowej najbardziej atrakcyjne
i odpowiadają na potrzeby kandydatów.

Zapytaliśmy uczestników badania, które atrybuty marki pracodawcy są wg nich najbardziej atrakcyjne dla kandydatów. Od trzech lat
podium należy do: atmosfery w pracy, doceniania pracowników oraz atrakcyjnego wynagrodzenia i benefitów.
W tym roku jednak docenianie w pracy zostało uznane za ważniejszy dla kandydatów atrybut niż atrakcyjne wynagrodzenie. Warto
również zauważyć, że i atmosfera w pracy, i wynagrodzenie zyskało mniej punktów procentowych niż w poprzednim roku (odpowiednio
o 3 i 4 punkty mniej).

W ocenie uczestników badania mniejsze znaczenie niż w poprzednim roku mają również takie atrybuty, jak: reputacja firmy – 84%
wskazań (89% w 2019), środowisko pracy – 82% (87% w 2019), polityka nagradzania i uznania pracowników – 80% (89%
w 2019) oraz ścieżka kariery zawodowej – 80% (86% w 2019). Jest to dość oczywiste, bo w czasach, kiedy spora część
pracowników pracuje zdalnie, mniejsze znaczenie ma dla kandydatów wygląd biura czy super ergonomiczne fotele, z których
i tak jeszcze przez jakiś czas nie będą korzystać. Mniej będą również zwracać uwagę na reputację firmy czy politykę nagradzania,
a ważniejsza będzie praca u stabilnego pracodawcy.

Bezpieczeństwo zatrudnienia jest jedynym atrybutem, którego znaczenie w opinii pracodawców wzrosło w porównaniu do ubiegłego
roku (87% wskazań – dwa punkty procentowe więcej niż w 2019).

CZYM PRZYCIĄGNĄĆ KANDYDATÓW?

RAPORTemployerbrandingwPolsce2020 |HRM Institute
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NAJWAŻNIEJSZE ATRYBUTY
MARKI PRACODAWCY

Docenianie
pracownika w pracy

Atmosfera
w firmie

94% 90%
Bezpieczeństwo
zatrudnienia

87%
Wynagrodzenie

i benefity

88%

Reputacja
firmy

84%

Kultura
organizacyjna firmy

87%

Środowisko
pracy

82%
Polityka nagradzania i
uznania pracowników

81%
Ścieżka kariery
zawodowej

79%
Proces
rekrutacji

78%
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NAJWAŻNIEJSZE ATRYBUTY
MARKI PRACODAWCY

Polityka zarządzania
ludźmi w firmie

76%

Innowacyjność
68%

Misja, wizja,
wartości firmy

58%

Przywództwo
w organizacji

62%
Atrakcyjność
produktów i usług

56%

Corporate Social
Responsibility

49%
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NAJWAŻNIEJSZE ATRYBUTY
MARKI PRACODAWCY

Atmosfera
w firmie

Docenianie pracownika
w pracy

Wynagrodzenie
i benefity

Bezpieczeństwo
zatrudnienia

Kultura organizacyjna
firmy

86%85%

91%90%

95%

88%
85%

92%91%

97%

87%87%88%
90%

94%
2020 2019 2018
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Reputacja
firmy

Środowisko
pracy

Polityka nagradzania
i uznania pracowników

Ścieżka kariery
zawodowej

Proces rekrutacji

78%

86%86%
88%89%

78%

86%
89%

87%
89%

78%
80%80%

82%
84%

2020 2019 2018

NAJWAŻNIEJSZE ATRYBUTY
MARKI PRACODAWCY
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Złowić
i utrzymać
kandydata
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Od lat najbardziej pożądaną przez pracodawców grupą kandytatów są młodzi profesjonaliści, czyli osoby mające 1-6 lat
doświadczenia zawodowego, na co wskazuje aż połowa ankietowanych. Nadal są to najbardziej atrakcyjni kandydaci dla
ankietowanych, ale warto podkreślić, że twierdzi tak o 11% mniej uczestników badania niż w ubiegłym roku. W tym roku wyraźnie
widać wzrost zainteresowania bardziej doświadczonymi kandydatami (ze stażem powyżej 6 lat). Jako kluczowych
kandydatów tę grupę wskazało 39% ankietowanych, aż o 12% więcej niż w 2019 roku. Studenci i absolwenci to najważniejsza
grupa kandydatów dla 8% ankietowanych (w porównaniu do ubiegłego roku spadek o 3 punkty procentowe).

NAJBARDZIEJ POSZUKIWANI
KANDYDACI

50% 39% 8%
Młodzi profesjonaliści
(1-6 lat doświadczenia
zawodowego)

Doświadczeni
profesjonaliści
(powyżej 6 lat
doświadczenia
zawodowego)

Studenci
i absolwenci
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2020

2019

2018 2%

1%

4%

16%

11%

8%

28%

27%

39%

53%

61%

50%

Młodzi profesjonaliści Doświadczeni profesjonaliści Studenci nie wiem

KANDYDACI NAWAGĘ ZŁOTA
2018-2020

RAPORTemployerbrandingwPolsce2020 |HRM Institute



66
INSTITUTE

INSTITUTE

RAPORTemployerbrandingwPolsce2020 |HRM Institute INSTITUTE

Każdy pracodawca chciałby, żeby aplikowali do niego kandydaci
najlepiej dopasowani do potrzeb i kultury organizacyjnej firmy.
Tymczasem nie jest to takie oczywiste i nie zawsze udaje się dotrzeć
do idealnych dla firmy kandydatów.

Należy podkreślić, że w tym roku ponad 1/4 uczestników badania
wskazała, że ten problem nie dotyczy ich firmy (27% wskazań –
aż o 14 punktów procentowych więcej niż w ubiegłym roku). Skąd taka
zmiana? Można wskazać na dwie przyczyny. Po pierwsze: pracodawcy
nauczyli się, jakie są potrzeby kandydatów i coraz lepiej potrafią ich
zainteresować swoją ofertą. Po drugie: w okresie pandemii zwiększyła
się dostępność na rynku kandydatów, którzy albo nie mają pracy, albo
szukają pracodawcy zapewniającego stabilną pracę w trudnych
czasach.

Na jakie przyczyny problemów ze znalezieniem właściwych kandydatów
wskazują badani? Na pierwszym miejscu plasuje się, podobnie jak
w ubiegłych latach, niewystarczająco konkurencyjna oferta
(nieatrakcyjne wynagrodzenie albo niewystarczające możliwości

awansu) – 42% wskazań. Warto jednak zauważyć, że tę przyczynę
wskazało o 8% mniej uczestników badania niż w zeszłym roku.

Na kolejnych miejscach uplasowały się: niewystarczająco atrakcyjny
wizerunek i reputacja pracodawcy (23% – spadek
o 12 punktów procentowych), brak świadomości oferty pracodawcy
u kandydatów (18% – spadek o 4 p.proc.) oraz niewystarczająco
atrakcyjne materiały rekrutacyjne i strona/zakładka kariery
(12% – spadek o 8 punktów procentowych).

Skąd wynika taka poprawa parametrów w tym temacie? Chciałby się
mieć nadzieję, że wyłącznie z tego, że pracodawcy mają coraz lepszy
wizerunek oraz nauczyli się dobrej komunikacji z kandydatami Wydaje
się jednak, że wpływ na wyniki ma również to, że pracodawcy się
przekonali, że w niepewnych czasach kandydaci na wiele rzeczy
przymykają oko, jeśli pracodawca jawi im się jako solidny i dający
gwarancję stabilnego zatrudnienia.

DLACZEGO PRACODAWCY NIE ZNAJDUJĄ
WŁAŚCIWYCH KANDYDATÓW?
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Niewystarczająco konkurencyjne
wynagrodzenie i możliwości awansu

Nie dotyczy mojej firmy

Niewystarczająco atrakcyjna
reputacja i wizerunek pracodawcy

Kandydaci nie zdają sobie
sprawy z naszej oferty.

Nasze materiały rekrutacyjne i strona/zakładka
KARIERA nie są wystarczająco atrakcyjne.

Kultura organizacyjna w firmie
nie jest wystarczająco atrakcyjna

Nie wiemy jak i gdzie szukać
najlepszych kandydatów 3%

7%

12%

15%

19%

7%

32%

4%

16%

20%

22%

35%

13%

50%

2%

8%

12%

18%

23%

27%

42%

2020 2019 2018

DLACZEGO PRACODAWCY NIE ZNAJDUJĄ
WŁAŚCIWYCH KANDYDATÓW?
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Komunikacja marki
PRACODAWCY
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2%
10%

12%

22%
25%

29%

Historie firmowe opowiedziane przez pracowników
Informacje prezentujące korzyści z podjęcia pracy przez kandydata
Emocjonalne komunikaty łączące kandydata z firmą
Fakty i liczby dotyczące firmy
Prezentacja EVP firmy
Inne

Żeby dotrzeć do odpowiednich kandydatów trzeba się z nimi
komunikować. Nie wystarczy wymyślenie świetnej kampanii
wizerunkowej, nakręcenie filmu godnego Oskara czy zapewnienie
super warunków pracy. Jeśli nie dotrzesz do odpowiednich
kandydatów z informacją, te działania nie przyniosą
spodziewanych efektów. Dlatego tak ważnym elementem
budowania marki pracodawcy jest komunikacja z kandydatami
i pracownikami – dobranie odpowiednich kanałów
komunikacyjnych i grup docelowych.

Ważne jest nie tylko gdzie i do kogo mówimy, ale także o czym
i w jaki sposób. Aby przyciągnąć uwagę odbiorców musimy się
czymś wyróżnić.
Co według uczestników badania najbardziej zaciekawi
kandydatów? Na pierwszym miejscu są to historie firmowe
opowiadane przez pracowników (29% wskazań). Na drugim
miejscu znalazły się informacje prezentujące korzyści
z podjęcia pracy przez kandydata (25% - awans trzeciego
miejsca i aż 6 p.proc. wzrostu). Trzecie w kolejności
są emocjonalne komunikaty łączące kandydata z firmą
(22% - spadek o 5 p.proc.).

KOMUNIKACJAMARKI PRACODAWCY

Pytanie:
Elementy, które mają
wpływ na uznawanie
firmy za najlepszego
pracodawcę?
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Kandydaci sprawdzają informacje o pracodawcy conajmniej w kilku źródłach. Do tego mają swoje preferencje, które
powodują, że do jednych kanałów zaglądają chętnie, a innych nigdy nie odwiedzą. Pracodawca, który chce dotrzeć do
swoich grup docelowych musi znać te preferencje, bo często musi znaleźć sposób na dotarcie do bardzo różnych grup.
Dlatego dobrze jest, żeby nie ograniczać się tylko do jednego kanału komunikacji, ale ułatwić każdemu zainteresowanemu
pracą w firmie możliwość poznania jej jak najlepiej.

Jeśli kandydaci znajdą w kanałach komunikacji pracodawcy odpowiedzi na takie pytania, jak: czym się firma zajmuje, jakie
ma wartości, co o firmie myślą pracownicy, jakie projekty są realizowane, to zwiększa się szansa na pozyskanie osób
dobrze dopasowanych do kultury organizacyjnej firmy i posiadających odpowiednie kompetencje.

Ankietowani wskazali, że najważniejsze kanały komunikacji marki pracodawcy, które posiadają, to: strona lub zakładka
kariery (89% wskazań), Profil na LinkedIn (91%), profil na Profil pracodawcy na Facebooku (75% wskazań),
a także profil pracodawcy w portalach z ogłoszeniami o pracy (51%). Samo posiadanie kanałów jest jednak
niewystarczające, jeśli nie będzie się ich używać do komunikacji marki pracodawcy. Jeśli przyjrzymy się odpowiedziom,
jakie kanały są wykorzystywane do komunikacji, to zauważymy różnice. Warto aktywniej zacząć wykorzystywać te kanały,
które już mamy.

KANAŁY KOMUNIKACJI
MARKI PRACODAWCY
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Stronę /Zakładkę Kariera
/ Landing page

Profil na LinkedIn Profil pracodawcy
na Facebook’u

Profil pracodawcy
na Instagramie

45%
70%

82%86%

51%
75%

91%89%

Firma posiada
Używa do komunikacji marki pracodawcy

POSIADANE VS. UŻYWANE

KANAŁY KOMUNIKACJI
MARKI PRACODAWCY
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Strona www / zakładka kariera

LinkedIn

Facebook
Profil pracodawcy w portalach

z ogłoszeniami o pracy
Instagram

YouTube

Kampanie Outdoor

Google Ads

GoWork

Twitter 13%

14%

12%

20%

29%

30%

52%

65%

73%

79%

16%

19%

21%

23%

34%

45%

66%

70%

82%

86%

2020 2019

KANAŁYWYKORZYSTYWANE
W KOMUNIKACJI MARKI PRACODAWCY
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Zanim się podejmie działania komunikacyjne dobrze jest się zastanowić, jaki cel chcemy osiągnąć, ponieważ będzie to miało wpływ na całą
kampanię (wybór kanałów, grup targetowych, budżetu itp.). Trzeba mieć również świadomość, że bardziej prawdopodobne jest, że to
pracodawca będzie się musiał przebić z komunikatem do świadomości odbiorcy, niż to, że potencjalny kandydat będzie szukał informacji
o pracodawcy (szczególnie w sytuacji, gdy ten nie jest na szczycie rankingów najbardziej pożądanych pracodawców.

Najczęściej wskazywanym przez badanych celem komunikacyjnym jest zwiększenie rozpoznawalności marki pracodawcy (aż 67%
wskazań – wzrost o 6 p.proc. w porównaniu do 2019). Na drugim miejscu znalazła się potrzeba konsekwentnego komunikowania
kluczowych atutów marki pracodawcy (45% wskazań). Warto przy tym dodać, że ważne jest, żeby komunikować to zarówno do
kandydatów, jak i pracowników. Trzeci cel, na który wskazuje 40% badanych, to poprawa poziomu zaangażowania pracowników.

CELE KOMUNIKACJI
MARKI PRACODAWCY

Poprawa ogólnej
świadomości
naszej marki
pracodawcy

67%
Konsekwentne
komunikowanie
kluczowych
atutów marki
pracodawcy

45%
Poprawa
poziomu
zaangażowania
pracowników

40%
Zwiększenie
znajomości
naszej oferty
zatrudnienia

39%
Bardziej efektywne
odróżnianie
marki od kluczowych
konkurentów

29%
Poprawa
poziomu
retencji
pracowników

27%
Poprawa
postrzegania
naszej branży

24%

RAPORTemployerbrandingwPolsce2020 |HRM Institute
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Kanały online

Samo posiadanie wielu kanałów komunikacji jeszcze nie gwarantuje skutecznego dotarcia do tych odbiorców, na których nam zależy.
Zapytaliśmy uczestników badania, które kanały online i offline się najbardziej sprawdzają. Jako najbardziej skuteczne kanały online
wskazali: ogłoszenie o pracę i strona/ zakładka kariera. Oba kanały uzyskały 56% wskazań, przy czym ogłoszenie straciło na
znaczeniu w porównaniu z 2019 r. (spadek o 14 p.proc.), a strona www zyskała 8 p.proc. Za najmniej skuteczny kanał online został
uznany Instagram, ale warto zauważyć, że jego znaczenie wzrosło z 3% do 14%. Ogólnie wszystkie kanały online (oprócz ogłoszenia)
zyskały na znaczeniu, do czego niewątpliwie przyczyniła się pandemia. Wśród kanałów offline największa skuteczność jest
przypisywana programowi poleceń pracowniczych, co potwierdza ponad połowa ankietowanych.

Ogłoszenie o pracę

Strona www /
zakładka kariera

LinkedIn

Facebook

Instagram 3%

35%

43%

48%

70%

14%

43%

52%

56%

56%

2020 2019

Program poleceń pracowniczych

Uczestnictwo w Targach Pracy

Spotkania rekrutacyjne

Niestandardowe akcje marketingowe

Stoiska na uczelniach 14%

17%

23%

34%

53%

17%

21%

22%

40%

53%

SKUTECZNOŚĆ TO PODSTAWA

Kanały offline
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Znakomita większość pracodawców biorących udział w badaniu wskazuje, że posiada stronę lub zakładkę kariera (89%).
To dobra wiadomość, bo to miejsce, gdzie powinny znajdować się wszystkie informacje na temat pracodawcy. Miejsce, do którego
w pierwszej kolejności kierują się potencjalni kandydaci, jeśli chcą się czegoś dowiedzieć na temat pracodawcy. Tu również powinni
być kierowani odbiorcy kampanii online i offline pracodawcy.
Samo posiadanie strony jednak nie wystarczy. Często widzimy, że strona wprawdzie istnieje, ale, poza podstawowymi informacjami
o firmie i linku do ogłoszeń o pracę, niewiele jest na niej zamieszczone. Nie zawsze również jest dopasowana do odbioru na różnych
urządzeniach, co również może zniechęcić kandydatów i utrudnić odkrywanie informacji. Zapytaliśmy uczestników badania, którzy
wskazali, że posiadają stronę pracodawcy, jak to wygląda u nich. Tylko 63% ankietowanych uważa, że na ich stronie znajdują się
wszystkie informacje, które przydadzą się kandydatom. Jest jeszcze całkiem sporo do zrobienia w tym zakresie.

STRONA / ZAKŁADKAKARIERA

Nie

34% 3%
Tak

63%
Nie wiem

Czy strona / zakładka kariera dostarcza kandydatom
wszystkie potrzebnych i aktualnych informacji?

Nie

9% 8%
Tak

83%
Nie wiem

Czy strona jest dostosowana
do urządzeń mobilnych / responsywna?
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Najlepszymi ambasadorami marki
pracodawcy są już zatrudnieni
pracownicy. To właśnie oni są najbardziej
wiarygodnym źródłem informacji na temat
pracodawcy. Na szczęście pracodawcy już
to wiedzą – niemal 3/4 uczestników
badania wskazało, że posiada program
referencji pracowniczych. Jak już wcześniej
pokazaliśmy, ponad połowa z nich
wskazała również, że jest to skuteczny
kanał dotarcia do kandydatów.

2%
24%

74%

Tak
Nie
Nie wiem

WEWNĘTRZNI AMBASADORZY
MARKI PRACODAWCY

Pytanie:
Czy firma posiada program
poleceń pracowniczych?
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Potwierdzeniem tego, że programy poleceń pracowniczych są skutecznym sposobem rekrutowania nowych osób są wskazania, jaki
procent zatrudnionych pochodzi z poleceń. Niemal 1/4 badanych wskazała, że 5% załogi zostało zatrudnionych z polecenia, a 19%
uważa, że co dziesiąty pracownik został zatrudniony w ten sposób. W niektórych organizacjach program poleceń jest na tyle skuteczny,
że zatrudnienie znajduje nawet ponad 50% zatrudnionych.

Niewątpliwie jest to dla pracodawcy dobry sposób na dotarcie do kandydatów i, mimo że w niektórych branżach pracownicy otrzymują za
przyprowadzenie odpowiedniego kandydata naprawdę spore wynagrodzenie, to i tak te koszty są mniejsze niż zatrudnienie headhuntera
czy płacenie za ogłoszenia przez kilka miesięcy. Większe jest również prawdopodobieństwo, że będzie to pracownik, który nie ucieknie po
kilku dniach pracy, bo nikt nie będzie chciał polecić kogoś, za kogo będzie się musiał wstydzić.

WEWNĘTRZNI AMBASADORZY
MARKI PRACODAWCY

5%
pracowników
zatrudniono
z poleceń

24%
10%

pracowników
zatrudniono
z poleceń

19%
15%

pracowników
zatrudniono
z poleceń

12%
20%

pracowników
zatrudniono
z poleceń

8%
25%

pracowników
zatrudniono
z poleceń

6%
30%

pracowników
zatrudniono
z poleceń

9%
40%

pracowników
zatrudniono
z poleceń

4%
>50%

pracowników
zatrudniono
z poleceń

4%
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Szczególnie w ostatnich miesiącach
widać, że wielu pracodawców kładzie
większy nacisk na budowanie marki
pracodawców wewnątrz organizacji i
podejmuje działania skierowane do
pracowników. Większość pracodawców
posiada programy wspierające ich w
tych działaniach.
Najpopularniejsze z nich to: program
onboardingu (81% wskazań), program
poleceń pracowniczych (74%) oraz
badania exit interviewu (72%).
Zwiększa się odsetek ankietowanych
mających program wewnętrznych
działań wizerunkowych (60%
wskazań).

81%
Program

Onboarding Exit interviews

72%
Program

Referencyjny

74%

Plan wewnętrznych
działań

wizerunkowych

60%
Blog firmowy

47%
Program alumni /
byli pracownicy

13%

WEWNĘTRZNE PROGRAMYWSPIERAJĄCE
MARKĘ PRACODAWCY
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Employer branding coraz mocniej zaznacza swoją obecność na social mediowych salonach. Zaobserwować
to można już nie tylko na Facebooku, czy Instagramie, ale również na Twitterze oraz na LinkedInie, gdzie duże
marki decydują się prowadzić komunikację nakierowaną głównie na budowanie marki pracodawcy z wyboru.
Z roku na rok treści, które pracodawcy prezentują w mediach społecznościowych, stają się ciekawsze.
Ich profile nie przypominają już słupów ogłoszeniowych.
Główny nacisk stawia się w nich na człowieka i jego rozwój w organizacji, jak również na pokazanie kultury
i wartości, które dominują w danej firmie. Do szuflady chowają się też zdjęcia stockowe, które zastępowane są
prawdziwymi fotografiami, prezentującymi codzienność w danej pracy. W kontekście pandemii koronawirusa
szczególnie mocno swoją obecność podkreśliły te marki, które szybko odnalazły się w nowej rzeczywistości
i jasno komunikowały nowe zasady gry w trudnych czasach. Nie da się ukryć, że w social mediach wygrali
ci pracodawcy, którzy nie zaniechali komunikacji i transparentnie informowali o zmianach zachodzących
w firmie oraz prezentowali efekty ich wprowadzenia.
COVID-19 udowodnił nam już, że wcześniej przewidywane trendy, mogą się nie sprawdzić. Myślę jednak, że
w ciągu najbliższych 5 lat zaobserwujemy wzmożoną rolę liderów w social mediach. Kandydaci do pracy nie
chcą już tylko dowiadywać się o firmie z oficjalnych kanałów i ogłoszeń rekrutacyjnych. Interesuje ich również
to, z kim będą współpracować. Dlatego teżpostawienie na personal branding
w social mediach członków organizacji – począwszy od samej jej góry – będzie kluczowy.
Wzrośnie też rola treści ulotnych w komunikacji. Już teraz Stories na Instagramie są niezwykle chętnie
oglądane przez użytkowników, a wszystko wskazuje na to, że już wkrótce pojawiają się także na LinkedInie.
Wiele dotychczasowych EB-owych aktywności, przeniesie się do świata online, np. w postaci wirtualnych
targów pracy, rozmów rekrutacyjnych czy onboardingów. Jedno jest pewne: social media w kontekście
employer brandingu już dziś są ważne, ale ich rola w najbliższych latach będzie rosnąć, bo nowa normalność
wymusza na nas zmianę nawyków i coraz częstsze bycie online niż offline.

Dagmara Pakulska, Ekspert Social Media i autorka Niby-Prasówki

Postaw na personal branding
pracowników w social mediach

K
om

entarz
Eksperta

79
INSTITUTE



80
INSTITUTE

INSTITUTE

RAPORTemployerbrandingwPolsce2020 |HRMInstitute

Metryczka
badania
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Talent:
specjalista,
manager,
dyrektor

CEO

RAPORTemployerbrandingwPolsce2020 |HRM Institute INSTITUTE

12% Mężczyźni88% Kobiety

PROFIL ANKIETOWANYCH 1/2

HR:
Specjalista,
manager,
dyrektor

Rekrutacja:
specjalista,
manager,
dyrektor

17% 12% 9% 8%

Employer branding
specjalista,
manager,
dyrektor

29%

HR
Business
Partner

Marketing
/PR

4% 2%

STANOWISKO:

PŁEĆ:
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PROFIL ANKIETOWANYCH 2/2

17%

20%

13%
24%

20%

6%

1-10
11-100
101-500
501-1000
1001-5000
powyżej 5000

BRANŻE + LICZBA ZATRUDNIONYCH

Produkcja

9% 6% 5%
Informatyka i
Technologia

26%

4%

Handel detaliczny
(Retail)

Reklama
i marketing

6%
Transport i
logistyka

Bankowość Usługi
finansowe

Konsulting FMCG

4% 4% 4%
Rekrutacja/
Agencja
doradztwa
personalnego

3%
e-commerce

3%
Outsourcing /
BPO / BSC

SSC

3%
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www.akademiaemployerbranding.pl

Akademia
Ekspertów EB
2 dni intensywnych warsztatów
6 modułów EB z wyższej półki

online na żywo
i na sali szkoleniowej

https://www.akademiaemployerbranding.pl
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Szkolenia online
na żywo i na sali
szkoleniowej

Chcesz podnieść swoje
kompetencje EB?
Zapraszamy na szkolenia
i Akademię Ekspertów EB!

www.hrminstitute.pl/szkolenia

EMPLOYER
BRANDING1. STRATEGIA2. KULTURA

ORGANIZACYJNA3.
KOMUNIKACJA4. DOCENIANIE

I FEEDBACK5.
EB
WEWNĘTRZNY6.

INSTITUTE

https://www.hrminstitute.pl/szkolenia
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HRM INSTITUTE

Blog HRM Institute
www.hrminstitute.pl/blog

Facebook HRM Institute
www.facebook.com/hrminstitute

Newsletter HRM Institute
Zapisz się i bądź na bieżąco!

Employer Branding Summit 2021
www.ebsummit.pl

Akademia Ekspertów EB
www.akademiaemployerbranding.pl

biuro@hrminstitute.pl
www.hrminstitute.pl
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https://pl.indeed.com
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Skorzystaj z wiedzy
kilkunastu topowych
polskich ekspertów EB
i wznieś markę swojego
pracodawcy na wyższy
poziom!

KONFERENCJAONLINE

EB
SHOW

https://www.ebshow.pl
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Zgłośpracę dokonkursu!
www.ebsummit.pl/konkurs-ebea

jubileuszowa
edycja konkursuX

Xkonkurs
employer
branding
excellence
awards
2021

https://www.ebsummit.pl/konkurs-ebea
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10 CZERWCA2021 /WARSZAWA
Zapraszamy na najważniejsze
wydarzenie EBw Polsce!
Zarezerwuj czaswkalendarzu!

EmployerXjubileuszow
a, X

edycja
konferencji

Branding
Summit
2021

e
b
su
m
m
it
.p
l

https://www.ebsummit.pl
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