
HR DREAM TEAM 2017
Konkurs promujący najlepsze zespoły 

i praktyki human resources.
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HR Dream Team to ukoronowanie najciekawszych, najodważniejszych i najbardziej 
skutecznych programów zrealizowanych przez zespoły HR w organizacjach. 
To także prezentacja najlepszych praktyk oraz papierek lakmusowy 
najnowszych trendów.

Jeśli zrealizowaliście na potrzeby wewnętrzne swojej organizacji ciekawe projekty, 
którymi chcecie się pochwalić. Lubicie dzielić się wiedzą i doświadczeniem.

To zapraszamy Wasz zespół do III edycji konkursu
„HR DREAM TEAM”.

Zobacz 
jakie to proste!

Wybierz najciekawsze projekty, 
którymi chcesz się pochwalić.

Wypełnij formularz online.

I prześlij go do nas!

KROK

1

2

3

Pierwszy konkurs dla branży HR, 
który docenia pracę całych zespołów

ZDOBĄDŹ WRAZ Z ZESPOŁEM 
prestiżowy tytuł i cenne nagrody!
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W jakich kategoriach możesz zgłosić 
swój projekt?

Skuteczna i przyjazna rekrutacja kandydatów
Przeprowadziłeś ciekawą kampanię rekrutacyjną, pozyskując dla swojej organizacji dopasowanych kandydatów? 
Dbasz o Candidate Experience na każdym etapie rekrutacji lub przygotowałeś nową politykę onboardingową?

A może wyróżniasz się działaniami employer brandingowymi, zakładką kariery lub bierzesz udział w targach 
i imprezach dla kandydatów?

Rozwój talentów w organizacji 
Dbasz o rozwój ludzi w swojej organizacji? Zaprojektowałeś efektywny system ocen pracowniczych 
lub prowadzisz firmowy program talentowy?

A może w Twojej organizacji działa skuteczna ścieżka rozwoju pracowników lub program szkoleniowy?

Kultura organizacyjna i zaangażowanie pracowników
Korzystasz ze skutecznych narzędzi komunikacji lub przeprowadzasz ciekawe konkursy i akcje 
angażujące pracowników? Dbasz o poziom satysfakcji i zaangażowania pracowników? 

A może przygotowałeś ciekawą akcję CSR?

Partner kategorii

Partner kategorii

Partner kategorii

http://www.resolutio.pl
https://emplo.com/pl/ 
http://erecruiter.pl
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Co czeka na zwycięzców?

Prestiżowy tytuł „HR DREAM TEAM”.

Wyróżnienia przyznane przez partnerów konkursu.

Obecność na Gali HR DAY (7 czerwca 2017 w Warszawie).

Wyjątkowe nagrody integrujące cały zespół.

Zobacz relację z gali rozdania nagród 
HR DREAM TEAM 2016

https://www.youtube.com/watch?v=hnup6W1gfNo 
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Zastanawiasz się jaki projekt możesz 
zgłosić do konkursu?

Poznaj najlepsze koncepty, które zwyciężyły w HR DREAM TEAM 2016.

DHL – „Rekrutacja 2.0 – nowy wymiar”

W ramach projektu „Rekrutacja 2.0 – nowy wymiar” doprecyzowano postawy i wartości, w oparciu o które DHL Parcel rekrutuje pracowników. Urucho- 
miono współpracę ze szkołami wyższymi w zakresie organizacji staży, jak również studiów dualnych oraz wirtualnych laboratoriów. Opracowano także 
nowy format ogłoszeń rekrutacyjnych oraz wdrożono video-rekrutację – narzędzie, przy pomocy którego kandydaci w dowolnym miejscu i czasie 
nagrywają odpowiedzi na pytania rekrutacyjne. Ważnym aspektem było też uruchomienie badania kompetencji online. To, jak również wprowadzenie 
obowiązkowego spotkania z przełożonym menedżera prowadzącego rekrutację oraz zaproszenie do współudziału w procesie rekrutacji tzw. „cieni” 
– menedżerów z innych działów, znacząco podniosło jakość procesu rekrutacyjnego. 

W chwili obecnej DHL Parcel posiada w rożnych miastach w Polsce 3 tzw. e-pokoje, czyli pomieszczenia z ekranami LCD umożliwiającymi rozmowę przez komu-
nikator internetowy. Warto zauważyć, że do procesów AC wprowadzono elementy grywalizacji. Uruchomiono także „Program poleceń do pracy”, który stanowił 
bardzo istotny element projektu.
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Zastanawiasz się jaki projekt możesz 
zgłosić do konkursu?

Link 4 – „Z nami Ty możesz zmieniać rzeczywistość”

Pierwszym etapem budowy kultury organizacyjnej jest określenie misji, wizji i wartości, którymi firma będzie się kierować. Był to główny cel projektu Link4. Został on 
wdrożony w czasie procesu zmiany – przejęcia Link4 przez Grupę PZU. W każdy etap tego procesu Link4 zdecydował się zaangażować swoich pracowników i pozwolił 
im w całości przejąć ster i samodzielnie określić poszczególne elementy. To właśnie pracownicy bazując na wypraco-wanej strategii marki (wywiadach z Zarządem, 
kluczowymi pracownikami, nowymi właścicielami, Agentami, a także analizie badań konsumenckich) sami wypracowali końcową misję, wizję i wartości firmy. 

Ostatnim etapem była komunikacja wewnętrzna nowych wartości, która w całości nawiązywała do wspólnej pracy całego zespołu Link4. W biurze pojawiły się 
plakaty z nowymi wartościami, galeria rysunków pracowników z warsztatów, drobne gadżety. Zmienił się też wystrój sal konferencyjnych oraz gabinetu Prezesa. 
Zaplanowany został też Piknik Link4, którego celem była promocja nowych wartości i misji organizacji.
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Zastanawiasz się jaki projekt możesz 
zgłosić do konkursu?

Infolet – „Poprawa Candidate Experience poprzez jawność wynagrodzenia w ogłoszeniach”

By zarządzać oczekiwaniami kandydata, trzeba być ich świadomym. Firma Infolet zdecydowała się wdrożyć swój projekt z zakresu Candidate Experience, 
by wyjść naprzeciw oczekiwaniom kandydatów, którzy chcą jawnej informacji o wynagrodzeniu w ogłoszeniach o pracę. Firma, wychodząc naprzeciw 
tym oczekiwaniom, chciała budować wizerunek pracodawcy otwartego i świadomie podchodzącego do relacji biznesowych z potencjalnymi pracowni-
kami. Właściwe wdrożenia poprzedziła szczegółowa analiza rynku wynagrodzeń w branży IT, prowadzona na podstawie analiz zarówno wewnętrznych 
baz danych, jak i opracowań zewnętrznych. Ważnym elementem projektu było poinformowanie o toczących się zmianach klientów firmy, jako że Infolet 
– firma outsourcingowa – zajmuje się dostarczaniem pracowników do ich zespołów. Najdłuższym i najbardziej wymagającym elementem całego projektu było 
opublikowanie wynagrodzeń w ogłoszeniach na stronie firmowej i portalach zewnętrznych.

Opinion – „Most wanted – najbardziej poszukiwani do pracy”

Kulturę organizacyjną można budować na rożne sposoby. Zupełnie niespodziewany kierunek wybrała firma Opinion, która uczy pracowników tolerancji, promując 
różnorodność w miejscu pracy i przeciwdziałając uprzedzeniom poprzez… zatrudnienie osadzonych z zabrzańskiego Zakładu Karnego. To przykład wzorowo 
przeprowadzonej współpracy ze społecznością lokalną. Projekt spotkał się z pozytywnym odbiorem dotychczasowych pracowników, którzy osadzonych kolegów 
traktowali jak „swoich”. Pierwsi pracownicy, których kara pozbawienia wolności dobiega końca, otrzymali ofertę etatowego zatrudnienia w Opinion Strefa Druku.
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Zastanawiasz się jaki projekt możesz 
zgłosić do konkursu?

Pobierz bezpłatnego ebooka
i poznaj wszystkie wyróżnione projekty
z HR DREAM TEAM 2016

Pobierz e-book «

http://www.wyzwaniahr.pl/publications/hr-dream-team-sekrety-wyroznionych-projektow/
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Partnerzy konkursu 

Przyjazny system rekrutacji, który umożliwia sprawne zarządzanie 
rekrutacjami i bazą kandydatów w firmie.

Od 13 lat tworzymy zwinne rozwiązania z zakresu zarządzania kompetencjami, 
zwiększając efektywność biznesu naszych klientów. Nasze referencje to ponad 160 organizacji, 
przeszło 6 800 uczestników sesji AC|DC i blisko 17 000 odbiorców indywidualnych raportów 
z informacją zwrotną 360 stopni.

Platforma wspierająca efektywność procesów biznesowych w firmie, 
skoncentrowana wokół 3 kluczowych obszarów: komunikacji wewnętrznej, 
rozwoju pracowników i zarządzania celami.

http://www.resolutio.pl
http://emplo.com/ 
http://erecruiter.pl
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Weź udział w konkursie!
Zgłoszenia do 30 kwietnia 2017r. 
www.wyzwaniahr.pl/hr-dreamteam

HR DREAM TEAM 2017
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Dane teleadresowe

Warszawa – Centrala 
ul. Prosta 68 
00-838 Warszawa 
tel.: 22 373 73 00 
faks: 22 373 73 01 
e-mail: oferty@pracuj.pl 

Bielsko-Biała 
ul. 11-go Listopada 60-62/212 
43-300 Bielsko-Biała 
tel.: 33 819 27 55 
faks: 22 373 73 01 
e-mail: bielskobiala@pracuj.pl

Bydgoszcz 
ul. Fordońska 40 
85-719 Bydgoszcz 
tel.: 52 322 84 74 
faks: 22 373 73 01 
e-mail: bydgoszcz@pracuj.pl 

Katowice 
ul. Misjonarzy Oblatów 11 
40-129 Katowice 
tel.: 32 232 48 13 
faks: 22 373 73 01 
e-mail: katowice@pracuj.pl 

Kraków 
ul. Rakowicka 43a 
31-510 Kraków  
tel.: 12 413 09 90 
faks: 22 373 73 01 
e-mail: krakow@pracuj.pl

Lublin 
ul. Dolna 3-go Maja 3 p. 102-103 
20-079 Lublin 
tel.: 81 532 28 86 
faks: 22 373 73 01 
e-mail: lublin@pracuj.pl

Łódź 
ul. Sienkiewicza 85/87 
90-057 Łódź 
tel.: 42 663 24 79 
faks: 22 373 73 01 
e-mail: lodz@pracuj.pl

Poznań 
ul. Mielżyńskiego 14a 
61-725 Poznań 
tel.: 61 622 78 77 
faks: 22 373 73 01 
e-mail: poznan@pracuj.pl

Rzeszów 
Al. Tadeusza Rejtana 65 
35-959 Rzeszów 
tel.: 17 785 00 70 
faks: 22 373 73 01 
e-mail: rzeszow@pracuj.pl 

Sopot 
ul. Morska 11a/2 
81-764 Sopot 
tel.: 58 524 71 71 
faks: 22 373 73 01 
e-mail: trojmiasto@pracuj.pl

Szczecin 
ul. Więckowskiego 2a/6 
70-411 Szczecin 
tel.: 91 434 53 20 
faks: 22 373 73 01 
e-mail: szczecin@pracuj.pl 

Wrocław 
ul. Szczęśliwa 33
53-445 Wrocław

 
 

tel.: 71 339 00 54 
faks: 22 373 73 01 
e-mail: wroclaw@pracuj.pl

Skontaktuj się
   z Twoim doradcą z Grupy Pracuj

+48 (22) 373 73 00

Właścicielem marki Pracuj.pl jestPRACUJ.PL
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