
HR DREAM TEAM 2017
Najciekawsze zgłoszone projekty



Konkurs HR Dream Team

Konkurs HR Dream Team to konkurs nie tylko 
dla najlepszych, ale też dla odważnych. Co roku 
pozytywnie zaskakuje mnie jak wiele fantastycznych 
zespołów gotowych jest dzielić się swoimi pomysłami, 
realizacjami i sukcesami. Jak śmiałe projekty inicjują, 
z zaangażowaniem wdrażają i z pasją walczą o ich 
powodzenie. Z każdą kolejną edycją możemy obserwować 
jak zmienia się rynek HR, jakie trendy się pojawiają i jak 
rośnie świadomość dotycząca strategicznej roli Human 
Resources w organizacjach. 

W 2017 roku do konkursu napłynęło 116 zgłoszeń. 
Ogromnie cieszy nas kolejny rekord i rosnące 
zainteresowanie tą ciągle młodą inicjatywą. Konkurs HR 
Dream Team powstał po to, by z jednej strony zachęcić 
zespoły HR do dzielenia się wiedzą, ale też powiedzenia 
głośno, że robią kawał świetnej pracy! Dzięki HR Dream 
Team nagłaśniamy, promujemy i doceniamy najlepsze 
przedsięwzięcia w branży. Wyróżniamy tych, którzy wspierają 
pracowników na każdym etapie ich kariery – od procesu 
rekrutacyjnego, poprzez onboarding aż po stwarzanie 
możliwości rozwoju, ciągłego poszerzania wiedzy, integrację 
zespołu, czy kształtowanie przyszłych liderów.

Z dumą i radością prezentujemy Państwu nagrodzone 
i wyróżnione projekty, a także te, które – choć nie 
otrzymały trofeów – w oczach Kapituły Konkursu 
zasłużyły na uznanie. Pokazują one jak wielka siła, 
innowacja i kreatywność drzemie w HR-owcach. Mam 
nadzieję, że posłużą one za inspirację dla praktyków 
poszukujących nowych rozwiązań w swojej firmie.

Przed Państwem zbiór najciekawszych projektów 
– życzę przyjemnej, inspirującej lektury oraz zapraszam 
do udziału w tegorocznej edycji HR Dream Team. 
Czekamy na kolejne zespoły marzeń!

 
Iga Pazio
Redaktor naczelny
Koordynator ds. Produktu i Komunikacji Marketingowej
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W 2017 roku  
do konkursu  
napłynęło aż116 zgłoszeń

http://www.wyzwaniahr.pl/hr-dreamteam/


TREND 1
Nowe pola do grywalizacji



Nowe pola do grywalizacji
Choć grywalizacja to trend już znany na 
HR-owym podwórku, jednak jest ona stale 
rozwijana – a specjaliści ds. zarządzania 
zasobami ludzkimi znajdują coraz to nowe 
pola jej zastosowań. Praktycy Human 
Resources chętnie włączają grywalizację 
do działań onboardingowych, które dzięki 
elementowi rywalizacji i zabawy nabierają 
mniej standardowej formy. Coraz częściej 
gamifikacja jest wykorzystywana także 
do budowania i wzmacniania kultury 
organizacji, promowania korporacyjnych 
wartości czy wspierania kooperacji między 
pracownikami. Dodatkowo, w sukurs 
kreatywnym HR-owcom przychodzą 
technologie, co daje pole do ciekawej, 
interdyscyplinarnej współpracy między HR 
a programistami czy developerami z działów 
IT. Dużą popularność zyskują aplikacje 
mobilne, a także gry fabularyzowane, które 
łączą świat realny z wirtualnym.

Trend 1
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iQor Global Services Poland – iQorian Hero

Nowe technologie są niezastąpione w komunikacji wewnętrznej, a coraz 
większą popularnością cieszą się aplikacje na smartfony, dzięki którym 
można bezpośrednio dotrzeć do pracowników i budować angażujące 
środowisko pracy. Pracownicy iQor Global Services Poland zgłaszali 
przeciążenie codziennymi informacjami przesyłanymi w formie e-maili, 
newsletterów, tradycyjnych ulotek czy plakatów. W komunikowaniu 
wartości firmy postanowiono zatem odejść od tradycyjnych narzędzi 
komunikacji i wykorzystać grywalizację. Tak powstała postać 
iQorian Hero. 

Główne filary kultury organizacyjnej – integracja, orientacja na klienta, 
szacunek, innowacyjność, odpowiedzialność oraz potrzeba dzielenia się, 
zostały przybliżone pracownikom w formie gry na smartfony. W każdym 
poziomie gry, gracz odpowiadał na pytania związane z historią firmy, 
oferowanymi usługami i wyznawanymi wartościami. Pozytywne 
zaliczenie każdego z etapów i udzielenie poprawnych odpowiedzi 
na 5 pytań gwarantowało zdobycie nowych atrybutów Superherosa, 
np. maski, peleryny czy rękawic. Pracownik, który pomyślnie przeszedł 
wszystkie poziomy, otrzymywał tytuł iQorian Hero. W grze można było 
posługiwać się swoim numerem pracownika, dzięki czemu możliwa była 
ocena postępu i nagradzanie najlepszych zawodników.

Nagroda główna w kategorii „Kultura 
organizacyjna i zaangażowanie pracowników”.
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iQor pokazał, że wykorzystując  
grywalizację można wzmocnić zrozumienie 
korporacyjnych wartości wśród pracowników.

Ich imponujący  
efekt zna 100%

96,45% rozumie oraz implementuje  
w codziennej pracy wartości organizacyjne.

pracowników

ZDANIEM KAPITUŁY

Najważniejszym wyróżnikiem projektu iQor jest 
to, że jako innowacja lokalna – program został 
wymyślony i przeprowadzony w Polsce – został 
przeniesiony i zaimplementowany w innych 
oddziałach firmy na świecie. Wielkie brawa za to! 



Netizens Sp. z o.o. 

Netizens zdecydowało się na nagradzanie pracowników w szybki 
i oryginalny sposób. W firmie powstała maszyna vendingowa 
na wirtualne monety, tzw. „neciaki”. Firmową walutę można 
było zdobyć dzięki opracowanemu systemowi błyskawicznego 
podziękowania pracownikowi za pomoc, wsparcie czy innowacyjny 
pomysł.  Specjalna firmowa aplikacja mobilna pozwala na 
dokładne zbieranie informacji takich jak kalendarz spotkań, 
zbiór numerów kontaktowych czy wiadomości z intranetu. 
Dzięki czujnikom lokalizacyjnym tzw. beaconom, pracownicy mogli 
oznaczać najczęściej odwiedzane miejsca w pracy, co pozwoliło 
usprawnić komunikację i ułatwiło znalezienie kolegów w biurze. 
Skomunikowana ze smartfonem maszyna vendingowa otwierała 
się dzięki komunikatom z aplikacji i umożliwiała wymianę wirtualnej 
waluty na atrakcyjne prezenty, w tym m.in. przekąski, napoje, a także 
karnety czy bilety na różne wydarzenia. Maszyna vendingowa 
wprowadzała do firmy elementy grywalizacji, a cały projekt podnosił 
zaangażowanie, motywację oraz premiował współpracę i wzajemną 
pomoc. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom Netizens efektywnie 
łączył świat on-line ze światem off-line. To innowatorskie rozwiązanie 
znacznie podniosło satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy, 
a także pozwoliło na docenienie ich w realny sposób. 

„Maszyna vendingowa  
na wirtualne monety”
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Wolters Kluwer – StepUp 

Firma Wolters Kluwer spotkała się z bardzo częstym problemem w dużych 
organizacjach – pracownicy rzadko korzystali z nowego intranetu, platformy 
szkoleniowej oraz kanałów komunikacji, które usprawniają działanie biura 
i zapewniają sprawny przepływ informacji. W związku ze zdiagnozowanym 
problemem rozpoczęto projekt pod nazwą „StepUp” – czyli wdrożenie 
systemu, który wykorzystuje koncept gamifikacji. Codzienne czynności, 
ważne z punktu widzenia organizacji stały się elementem gry. Za takie 
aktywności, jak udział w szkoleniach e-learningowych, zgłaszanie innowacji, 
dzielenie się wiedzą z innymi pracownikami, odwiedzanie intranetu, 
obsługę klientów, uczestniczenie w działaniach CSR-owych, użytkownicy 
StepUp otrzymywali punkty, wirtualną walutę, a także odznaki. Osoby 
szczególnie aktywne nagradzano specjalnymi odznakami i wyróżnieniami. 
Aktywność użytkowników wpływa na ich poziom w systemie, w ważnych 
dla organizacji obszarach np. Zaangażowanie, Innowacyjność, Wspieranie 
Innych, Obsługa Klienta, etc. Każdy pracownik ma swój indywidualny 
profil, na którym zamieszczano informacje o osiągnięciach i zajmowanym 
miejscu w rankingu. „StepUp” okazał się bardzo skutecznym rozwiązaniem 
problemu Wolters Kluwer. W rezultacie podjętych działań aż 90% 
pracowników zaczęło korzystać z intranetu, poziom zaangażowania 
oraz aktywności zdecydowanie wzrósł,  poprawiła się również komunikacja 
w firmie i zwiększyła liczba oddolnych inicjatyw.

Wykorzystanie gamifikacji do budowania 
zaangażowania pracowników
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TREND 2
Rozwój gwarantuje przewagę



Rozwój gwarantuje przewagę 
Szkolenia i rozwój pracowników stanowią o przewagach konkurencyjnych firmy. 
Choć wydaję się to oczywiste, rzeczywistość  jednej strony pokazuje, że organizacje 
mają na polu rozwoju pracowników jeszcze wiele do zrobienia, a z drugiej – nabiera 
dodatkowego znaczenia w dzisiejszej rzeczywistości określonej przez amerykańskich 
wojskowych akronimem VUCA (oznaczającej zmienność, niepewność, złożoność 
i niejednoznaczność). Organizacje muszą elastycznie dopasowywać się do 
tego, jakie biznesowe, technologiczne, ale też legislacyjne zmiany przynoszą 
kolejne dni. By realnie stawić czoła codziennym wyzwaniom organizacja musi 
dysponować odpowiednim kapitałem intelektualnym czyli dobrze zidentyfikowanymi 
i rozwijanymi talentami pracowników. Bez dobrze dopasowanych szkoleń i planów 
rozwoju się to nie uda. Co więcej, na wzmacniającym się rynku pracownika – wśród 
najczęściej stawianych pracodawcom pytań czy wręcz wymagań – są właśnie te 
dotyczące zagwarantowania możliwości nauki, pogłębiania kompetencji i nabywania 
nowych kwalifikacji. Innymi słowy młodzi pracownicy wybierają te organizacje, które 
mogą zapewnić im interesujący rozwój. Z kolei by utrzymać starszych pracowników 
i wykorzystać zgromadzony przez nich kapitał doświadczeń oraz wiedzy  praktycznej 
organizacje sięgają do programów mentoringowych oraz dzielenia się wiedzą. 
Polityka rozwojowa wspiera zatem nie tylko rekrutację stanowiąc jeden z benefitów, 
przekłada się również na zaangażowanie zespołu, zmniejsza rotację, ale przede 
wszystkim pozwala na budowanie istotnych przewag konkurencyjnych i dzięki temu 
realnie pozycjonuje HR w strategicznej roli w organizacji. 

Trend 2
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Colliers International – Brainy Day

Ciekawość i zapał do poszerzania wiedzy wśród pracowników trudno przecenić. 
Są pierwszym krokiem do budowania zaangażowania. By odpowiedzieć na te potrzeby, 
pracodawca nie zawsze potrzebuje wysokiego budżetu. Czasami wystarczy wykorzystać 
obecny potencjał i otwartość pracowników na dzielenie się swoimi wiedzą. Właśnie tak 
działa „Brainy Day”, cykl szkoleń prowadzonych przez pracowników dla pracowników 
w Colliers International. Ten otwarty, skierowany do całej firmy projekt to okazja na 
lepsze poznanie rynku nieruchomości, zdobycie umiejętności miękkich oraz twardych, 
a także uzupełnienie wiedzy o ekonomii i gospodarce. Różnorodność tematyczna 
sprawiła, że każdy uczestnik znalazł w programie coś wartościowego i interesującego. 

W ramach projektu spotkania odbywały się regularnie co tydzień, w godzinach 
porannych, w ramach czasu pracy. Osoby, które z różnych przyczyn nie mogły 
osobiście brać udziału w „Brainy Day”, miały możliwość śledzenia relacji za pomocą 
telefonu lub komputera, a każde ze spotkań było nagrywane i udostępniane na 
specjalnie przygotowanej platformie. Na dziesięciostopniowej skali uczestnicy ocenili 
projekt, przyznając mu wysoką notę9,4. W ankietach podkreślali także, że dzięki 
„Brainy Day” zyskali wpływ na własny rozwój (mi.in poprzez dzielenie się wiedzą 
ze współpracownikami, a także większą świadomość biznesową. Dzięki projektowi 
usprawniono także komunikację wewnątrz firmy. Do momentu zgłoszenia projektu 
do konkursu HR Dream Team odbyło się 70 spotkań „Brainy Day”, a w kalendarzu 
już czekały kolejne.

Wyróżnienie w kategorii  
„Rozwój talentów w organizacji”
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Brenntag  

Grywalizacja to wyraźny trend i angażujący koncept 
także w obszarze rozwoju talentów w organizacji. 
Sięgnięto po nią w projekcie „Stay Open Minded” 
i zachęcono pracowników do udziału w fabularnej grze 
przedstawiającej tajniki zarządzania przedsiębiorstwem 
w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. W ramach akcji 
zaproszono także nowych pracowników komercyjnych 
do udziału w Brenntag Business Standards Programme 
– trzytygodniowym programie adaptacyjnym w jednym 
z krajów regionu CEE. Podczas spotkań zdobywano 
niezbędną wiedzę operacyjną dotyczącą bezpieczeństwa, 
logistyki i strategii zakupowych, a także szlifowano język 
angielski. W ramach Excellence Programme każdy członek 
zespołu Brenntag miał okazję do wybrania 2 tematycznych 
ścieżek rozwoju na kolejny rok: Perfect Organization, 
Excellent Sales, Power Purchasing czy Personal Skills. 
Z kolei managerowie wyższego szczebla mogli poszerzać 
kompetencje liderskie w ramach Leadership Programme, 
rocznej sesji szkoleniowo-warsztatowej z coachem. 
Wszystkie działania pod skrzydłami projektu „Stay Open 
Minded” stworzyły szanse rozwoju każdego z pracowników. 

Stay Open Minded  
(Brenntag Academy 2.0) 
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TREND 3
W poszukiwaniu liderów



W poszukiwaniu liderów 
Wśród 10 najbardziej pożądanych zmian 
w zachowaniu menedżerów – które według 
magazynu INC wskazują pracownicy – wysoką 
pozycje zanotowały zminimalizowanie tzw. 
„mikromanagementu” (czyli nadmiernej 
kontroli), a także dzielenie się wiedzą, 
jasno komunikowanie cele i zadania oraz 
uznanie i docenienie rozumiane jako 
udzielanie pochwał za dobrze wykonaną 
pracę. Pracownicy oczekują od swoich 
szefów nie tylko, że będą oni sprawnymi 
menedżerami, ale również będą rozwijali 
swoje kompetencje przywódcze, co oznacza, 
że leadership w organizacjach jest potrzebny 
nie tylko na najwyższych stanowiskach 
(tzw. C-level), ale również na niższych 
szczeblach organizacyjnej drabiny. Także 
wśród zgłoszeń, które napłynęły do konkursu 
HR Dream Team widać, że przygotowanie 
liderów to jeden z utrzymujących się trendów 
w zarządzaniu i Human Resources.

Trend 3
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Grupa Żywiec – Projekt Rozwoju Liderów Grupy Żywiec (PRL)

Założenia, plan, struktura i realizacja Programu Rozwoju Liderów 
została opracowana przez zespół HR Grupy Żywiec, dostawców 
zewnętrznych oraz funkcję globalną Heinekena z zaangażowaniem 
managerów funkcyjnych założeń. Ważnymi elementami programu 
były różnorodne formy rozwojowe: warsztaty, preworki, afterworki, 
tzw. moduły w roli, a więc zadania do wykonania w codziennej pracy 
przez liderów, indywidualny coaching, feedback 180, kwestionariusz 
Insights Discovery. Cały program rozwojowy był spójny z strategią 
biznesową, a także misją firmy, którą jest kształtowanie przyszłości 
poprzez skupienie na zarządzaniu talentami.

Nagroda główna w kategorii  
„Rozwój talentów w organizacji”
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Program Rozwoju Liderów miał za zadanie 
zapewnić różnorodne formy rozwoju: 
warsztaty, preworki, afterworki, 
symulacje oraz indywidualne sesje 
coachingowe i feedback 180°. 
Potrzeby liderów zostały dokładnie określone 
w badaniu focusowym poprzedzającym 
wdrożenie projektu. 

ZDANIEM KAPITUŁY

Grupa Żywiec zaprezentowała kompleksowe, solidne 
podejście poparte skuteczną komunikacją. Warto także 
podkreślić połączenie wielu narzędzi szkoleniowych, 
skupienie na przyszłości pracowników oraz pokazanie 
skutecznej drogi do osiągnięcia satysfakcjonującej kariery 
zawodowej. Cały projekt koordynował tylko jeden zespół 
HR, któremu należą się ogromne brawa.



BGŻ BNP Paribas  

Zrównoważony rozwój zarówno osobisty, jak i zawodowy, który prowadzi do 
kolejnych osiągnięć i daje szanse na awans jest niczym Święty Graal w HR. 
W programie rozwojowym „Prestiż” Bank BGŻ BNP Paribas postawił na rozwijanie 
umiejętności menedżerskich pracowników, którzy wyróżniają się na tle swoich 
zespołów. Uczestnikom projektu zaproponowano rozwój kompetencji w trzech 
formach – 70% działań rozwojowych opierało się na nauce na stanowisku pracy, 
20% stanowiła wymiana doświadczeń z innymi pracownikami, zaś 10% obejmowało 
szkolenia, kursy oraz seminaria. Dzięki programowi aspirujący pracownicy 
wykonywali zadania łączące kilka obszarów biznesowych, a także te, które wymagały 
współpracy międzynarodowej: prowadzili warsztaty dla kolegów, przygotowywali 
projekty CSR i pełnili rolę agenta zmian w Banku. Dodatkowo, uczestnikom 
zaproponowano peer coaching, mentoring oraz diagnozę kompetencji metodą 
180/360 stopni. Na każdym etapie programu uczestnicy otrzymywali feedback 
od przełożonego. Projekt „Prestiż” zwiększył lokalną mobilność funkcjonalną 
i geograficzną pracowników i przyczynił się do płynniejszego obsadzania stanowisk. 

Program rozwojowy „Prestiż” 
– wypłyń na szerokie wody
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Zrównoważony rozwój zarówno osobisty, 
jak i zawodowy, który prowadzi do kolejnych 
osiągnięć i daje szanse na awans jest niczym 
Święty Graal w HR.



TREND 4
Nowatorskie metody kształcenia i angażowania



Nowatorskie metody  
kształcenia i angażowania 
Twierdzenie, że kształcenie pracowników nabiera 
coraz większego znaczenia znajduje potwierdzenie nie 
tylko w liczbie zgłoszeń – które napłynęły w kategorii 
„Rozwój i talentów w organizacji” do konkursu HR 
Dream Team 2017 – ale również w codziennych 
zadaniach samych HR-owców. Aż 60% specjalistów 
ds. HR deklaruje, że szkolenia i rozwój pracowników 
zajmują wysokie pozycje w zakresach ich obowiązków1. 
Obecne możliwości pozwalają na przeprowadzanie 
rozmaitych form warsztatów. Z pomocą przychodzą 
aplikacje mobilne, platformy e-learningowe, webinary 
czy symulacje, ale też… techniki aktorskie i teatralne. 
Improwizacja, storytelling oraz happening to świetne 
sposoby na poszerzanie wiedzy pracowników. 
Odgrywanie scenek z codziennej pracy czy dzielenie się 
swoimi doświadczeniami z klientami przyczynia się do 
wzbudzania zaangażowania i zdobywania praktycznych 
umiejętności w humorystyczny, mniej formalny sposób. 

1   Dane pochodzą z raportu „HR-owca portret własny 2017 – w branżowym lustrze”, źródło:  
http://www.wyzwaniahr.pl/hr-owca-portret-wlasny-2017-w-branzowym-lustrze/

Trend 4
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Urząd Miasta Poznań   

Urząd Miasta Poznań wykorzystał techniki teatralne do usprawnienia 
i zwiększenia jakości pracy. W ramach akcji „SOK na scenie” 
promowano Standardy Obsługi Klienta wykorzystując nietypowe 
metody szkoleniowe. Każdy pracownik – niezależnie od wydziału, 
lokalizacji czy zajmowanego stanowiska – miał okazję do poszerzenia 
swojej wiedzy w angażujący, nieformalny sposób. W programie 
wykorzystano metody storytellingu, happeningu, a także sięgnięto 
po różne techniki teatralne. Dzięki odejściu od tradycyjnych metod 
szkoleniowych, pracownicy wykazali się większym zainteresowaniem 
i zaangażowaniem. Humorystyczny, swobodny ton pomagał zaś 
w zapamiętywaniu informacji. Pracownicy mieli również okazję 
do zadawania pytań i podzielenie się swoimi refleksjami. „SOK 
na scenie” cieszył się dużym zainteresowaniem i został wysoko 
oceniony przez pracowników.

Capgemini    

Capgemini jest jedyną firmą w Polsce, która może się pochwalić 
wspaniałym zespołem aktorskim realizującym w pełni profesjonalne, 
charytatywne przedstawienia teatralne. W grudniu 2017 roku 
na scenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki trzydziestodwuosobowa 
korpo-trupa wystawiła spektakl „Psiakość” – zysk ze sprzedaży 
biletów wsparł działalność Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN 
i edukację osób z niepełnosprawnościami. Co roku, aby wydarzenie 
mogło zakończyć się sukcesem, pracownicy regularnie ćwiczą z 
doświadczonym reżyserem – poznają i szlifują tajniki gry aktorskiej, 
wspólnie tworzą scenografię i ćwiczą śpiew. Księgowi, analitycy 
biznesowi czy audytorzy po godzinach stają się artystami. Od trzech 
lat spektakl jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością wzroku 
dzięki audiodeskrypcji. Dotychczas w wyniku wszystkich edycji udało 
się zebrać ponad 140 tysięcy złotych. W 2018 roku Projekt Teatr 
będzie obchodził swoje 10lecie!  

SOK na scenie – promocja  
Standardu Obsługi Klienta

„Projekt teatr”
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Amazon   

Badania satysfakcji pracowników pokazują, 
że zadowolenie z pracy spada wraz z długością 
stażu pracy. Amazon zauważył tę zależność, 
opracowując program „Postaw na Rozwój”. 
To innowacyjne i odważne podejście 
do rozwoju pracowników z 5 centrów 
logistycznych e-commerce – firma wspiera 
ich w poszukiwaniu nowej, wymarzonej pracy 
niezależnie, czy zostaną oni w Amazon, czy 
zdecydują się zmienić pracodawcę. Projekt 
oferuje dofinansowanie do czesnego w szkołach 
zawodowych i policealnych, zakup podręczników 
oraz innych niezbędnych materiałów do nauki. 
Dzięki temu pracownicy mogą poszerzać 
swoje kompetencje w wybranej przez siebie 
dziedzinie. Program sprzyja rozwojowi kariery 
osób, które pragną się dokształcać i poszukiwać 
dla siebie idealnego, w pełni satysfakcjonującego 
stanowiska. Firma w ten sposób podkreśla wagę 
zaangażowania oraz motywacji, a także zachęca 
do stałego rozwoju osobistego i zawodowego.

Postaw na swój rozwój 
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TREND 5
Rekrutacja w sercu HR-u



Rekrutacja w sercu HR-u 
Choć w kontekście działań HR-owców słowo „rekrutacja” 
zostało już odmienione przez wszystkie przypadki, 
nadal to właśnie rekrutacją i selekcją aplikacji 
zajmuje się doskonała większość specjalistów z tego 
obszaru. Z raportu „HR-owca portret własny 2017 
– w branżowym lustrze” wiemy, że 91% HR-owców na 
co dzień angażuje się w procesy rekrutacyjne, a 79% 
zadania związane z selekcją aplikacji, co jasno wskazuje 
na ciągle wysokie potrzeby rekrutacyjne i nieustającą 
„chłonność” rynku. Gdzie znaleźć idealnego, ambitnego 
i chętnego do współdziałania pracownika? Jak przekonać 
go, by zasilił szeregi organizacji? Są nadal kluczowymi 
pytaniami. Tym bardziej na docenienie w ramach 
konkursu HR Dream Team zasługiwały programy 
rekrutacyjne skierowane do wąskich grup specjalistów 
oraz takie, które mimo niewielkich nakładów przyniosły 
doskonałe efekty. Warto także zwrócić uwagę, że coraz 
wyraźniejszym trendem w rekrutacji jest sięganie 
po rozwiązania niekonwencjonalne - rekrutacja 
„partyzancka” pokazuje, jak cenna jest pomysłowość 
i otwartość na nowe, nieszablonowe rozwiązania. 

Trend 5
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Future Processing: Better future 

Firma Future Processing (FP) wierzy, że dzięki nowym technologiom 
i wiedzy specjalistycznej można zmieniać świat na lepsze. W tym 
celu podjęła się realizacji projektów, które wymagały zaangażowania 
inżynierów – pasjonatów, posiadających wąskie kompetencje 
w zakresie obrazowania medycznego oraz Smart City. By dotrzeć do tak 
wymagających odbiorców, firma zrealizowała kampanię wizerunkowo – 
rekrutacyjną, Better Future, która w lekki i przystępny sposób przybliża 
tematykę projektów, podkreślając jednocześnie znaczenie technologii 
i jej dobroczynny wpływ na człowieka. Podjęte działania miały pokazać, 
że członkowie zespołu FP to eksperci ze szczyptą szaleństwa i że zgrana 
z nich paczka, a ludzie są dla nich najważniejsi (nie tylko pracownicy, ale 
też ci, dla których podejmują się tak trudnych projektów). W ramach 
kampanii firma stworzyła humorystyczne filmy z zapadająca w pamięć 
fabułą, a w roli aktorów wystąpili inżynierowie pracujący w FP. 
Postawiono na storytelling – mówiąc o obrazowaniu medycznym firma 
odniosła się do słynnej „Lekcji anatomii doktora Tulpa” Rembrandta, 
a o tym jak ważne jest bezpieczeństwo w mieście odbiorców miała 
przekonać historia uprowadzenia psa Pepy. Kampanię wspomagał 
landing page, działania w mediach społecznościowych oraz pomocnicze 
materiały merytoryczne (infografiki, case studies, whitepaper’y, 
artykuły eksperckie, ulotki).Taka forma promocji oferty pracy pozwoliła 
dotrzeć do bardzo wymagającej grupy odbiorców i pozyskać idealnych 
kandydatów, którzy dzisiaj są już częścią Zespołu FP. Kampania Better 

Future odniosła sukces wizerunkowy, pojawiły się zapytania biznesowe, 
a jej zasięg wywołał pozytywny szum wokół marki, czego pokłosiem są 
spływające wciąż aplikacje. 

Również drugi projekt zgłoszony do konkursu przez Future 
Processing pt. „Onboarding” zasługuje na uwagę. FP Adventure 
to program dla nowoprzyjętych osób, składający się z cyklu pięciu 
szkoleń, które odbywają się w pierwszych tygodniach pracy. Mają one 
na celu przedstawienie kultury organizacyjnej, możliwości rozwoju 
oraz filozofii działania firmy. To także wycieczka po FParku – firmowym 
parku technologicznym. Oprócz tego każdy nowy pracownik 
zostaje powitany przez zespół, do którego trafia oraz welcome pack 
z przepysznymi czekoladkami. Dzięki FP Adventure każdy czuje się 
częścią zespołu FP już od pierwszego dnia pracy.

Nagroda główna w kategorii „Przyjazna i skuteczna rekrutacja”
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Projekt „Better future” to prawdziwa perła. Pokazuje doskonałe 
podejście i konkurencyjność Future Processing. Na pochwałę 
zasługuje bardzo dokładne zaplanowanie akcji i zrealizowanie 
wszystkich celów rekrutacyjnych. Co ważne, Wszystkie działania 
były bardzo blisko ludzi, podobnie jak EVP. HR z powodzeniem 
współpracował z biznesem, a w działania zaangażowano 
całą firmę. To świetna i ujmująca kampania marketingowo-
rekrutacyjna – naprawdę festpochytana!



Polpharma – Program Laboratorium Kariery Polpharma 

Roczny program stażowy „Laboratorium Kariery Polpharma” udowodnił studentom oraz 
absolwentom biotechnologii i nauk pokrewnych, że z powodzeniem mogą rozwijać swoją karierę 
zawodową w Polsce. Polpharma, dotąd postrzegana jako tradycyjna firma farmaceutyczna, 
postanowiła podkreślić swoją innowacyjność oraz konkurencyjność, a także pokazać młodym 
ludziom możliwe, atrakcyjne ścieżki rozwoju w kraju. Dzięki programowi, osiemnastu studentów 
oraz absolwentów „kierunku przyszłości” dołączyło do wielonarodowych zespołów w Gdańsku, 
który jest także jednym z najnowocześniejszych ośrodków biotechnologicznych w Europie. Program 
stażowy poprzedziła kampania rekrutacyjna i komunikacyjna. Firma wykorzystała różne kanały 
komunikacyjne, m.in. dedykowaną stronę www, profil na Facebooku, reklamy Google Adwords, 
a także geotargetowane SMS-y do osób przebywających w pobliżu największych wydziałów 
biotechnologii w Polsce. Działania okazały się sukcesem: liczba aplikacji wzrosła do 12%, a do 
Laboratorium Kariery Polpharmy zgłosiło się aż 1810 osób. Dzięki programowi, Polpharma 
odświeżyła swój wizerunek, zaistniała w świadomości studentów jako atrakcyjny pracodawca, a także 
pokazała, że biotechnolodzy nie muszą szukać idealnego miejsca pracy jedynie za granicą.

Wyróżnienie w kategorii  
„Przyjazna i skuteczna rekrutacja”
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Dzięki programowi „Laboratorium Kariery Polpharma” 
osiemnastu studentów oraz absolwentów „kierunku przyszłości” dołączyło 
do wielonarodowych zespołów w Gdańsku, który jest także jednym 
z najnowocześniejszych ośrodków biotechnologicznych w Europie.



Navo Orbico Sp. z o.o.

Zamieszczenie ogłoszenia rekrutacyjnego 
na popularnej stronie internetowej nie jest 
uniwersalną receptą na sukces. Z pomocą 
przychodzi guerilla recruitment, który pozwala 
dotrzeć do potencjalnego pracownika w nietypowy, 
ale bardzo skuteczny sposób. 

Poszukując wykwalifikowanych operatorów 
wózków widłowych, Navo Orbico zwróciło 
się o pomoc do Powiatowego Urzędu Pracy, 
Poczty Polskiej, lokalnych księży, a także do 
sprzedawców na pobliskim targu. Dzięki temu 
informacje o zatrudnieniu znalazły się tam, gdzie 
kandydaci bywali najczęściej. Duże, kolorowe 
plakaty zwracały uwagę przechodniów. Ulotki zaś 
wysłano bezpośrednio do mieszkań potencjalnych 
pracowników. Każdą osobę, która złożyła swoje CV 
zaproszono na spotkanie przybliżające specyfikę 
firmy oraz zakres obowiązków. Dzięki akcji 
pozyskano 215 dopasowanych profilowo aplikacji, 
przeprowadzono 45 rozmów rekrutacyjnych, 
a finalnie zatrudniono 20 nowych pracowników.

Guerilla recruitment
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TREND 6
„Grassroots” w HR czyli jak sięgać po najmłodszych kandydatów



„Grassroots” w HR czyli jak sięgać   
po najmłodszych kandydatów
Studenci i absolwenci wkraczają na rynek 
pracy z zapałem, kreatywnością i nowym, 
świeżym spojrzeniem stając się celem 
rekruterów poszukujących nie tylko 
stażystów, ale też młodszych specjalistów, 
którym już na wstępie oferują wsparcie 
w pogłębianiu kwalifikacji i zdobywaniu 
zawodowych kompetencji. Coraz częściej 
firmy sięgają także po uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych proponując ciekawe 
szkolenia, warsztaty czy boot-campy, które 
w praktyczny sposób przygotowują przyszłe 
kadry, a także – co równie ważne – od 
razu pokazują atuty organizacji i budują 
podwaliny przyszłych relacji pracodawca-
pracownik. 

Trend 6
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STX NEXT 

STX Next również postawił na praktyczne warsztaty dla potencjalnych pracowników. W Pile 
w programie „PyPiła”, STX zwrócił się do młodych pasjonatów programowania których 
studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przez cztery miesiące uczestnicy spotykali 
się na półtoragodzinnych warsztatach i pod okiem specjalistów poznawali tajniki programu 
Python. Dzięki akcji „PyPiła” wzrosło zainteresowanie pracą w STX w Pile – niewielkim mieście 
o ogromnym potencjale. 

W ramach drugiego zgłoszonego przez STX Next projektu wrocławscy eksperci firmy przeszkolili 
chętnych do pracy w roli testera: osoby z niewielkim doświadczeniem, a także te, które 
pracowały już w branży IT, ale chciałyby zmienić swoje stanowisko.

Oprócz zdobywania praktycznych umiejętności, uczestnicy mieli okazję spotkać przyszłych 
kolegów, porozmawiać o procesie rekrutacji oraz poznać STX „od kuchni” i przekonać się, 
że to konkurencyjna firma na mocno konkurencyjnym rynku IT we Wrocławiu.

Organizacja warsztatów programowania PyPiła 
jako sposób na wykształcenie przyszłej kadry 
i rozwój obecnych pracowników oraz Organizacja 
warsztatów testerskich jako innowacyjny sposób 
na przyciągnięcie talentów do firmy
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Dzięki akcji „PyPiła” wzrosło zainteresowanie pracą w STX w Pile 
– niewielkim mieście o ogromnym potencjale. 



X-kom Sp. z o.o.   

Pierwsze kroki na rynku pracy nie należą do łatwych. Trudno 
wykazać się doświadczeniem na początku kariery zawodowej. 
Wiedza teoretyczna często nie wystarcza, dlatego o pierwszej 
pracy warto pomyśleć już w trakcie studiów. Dostrzegając potencjał 
rozwojowy studentów, firma x-kom postanowiła zrealizować projekt 
„akademii”, dzięki któremu młode osoby mogły zdobyć odpowiednie 
kompetencje i zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie. 
Dla studentów Akademii im. Jana Długosza i Politechniki 
Częstochowskiej, x-kom przygotował bezpłatny cykl szkoleń w formie 
warsztatów przybliżających specyfikę pracy z klientem. Cały kurs 
trwał dziesięć dni. Program „akademii x-kom” składał się z siedmiu 
modułów tematycznych. Zajęcia miały formę ćwiczeń aktywizujących. 
W trakcie zajęć uczestnicy mogli m.in. poznać techniki i metody 
sprzedaży, rozwinąć umiejętność profesjonalnej obsługi klienta, 
podnieść poziom wiedzy z zakresu wybranego asortymentu branży 
elektronicznej, a także przyswoić sposoby działania w trudnych 
sytuacjach. Ważnym elementem było przedstawienie pracy 
i obalenie stereotypów dotyczących call center. Akademię x-kom 
zamykał egzamin praktyczny polegający na symulowanej rozmowie 
z klientem. Uczestnikom, którzy pomyślnie zakończyli cykl szkoleń 
zaproponowano dołączenie do zespołu na stanowisku młodszego 
doradcy klienta. 

Vistra Corporate Services

Od dwóch lat firma Vistra Corporate Services prowadzi program 
szkoleń o nazwie „Vistra Juniors Fast Track”. Skierowany jest on 
do stażystów i asystentów w dziale księgowości rozpoczynających 
swoją karierę w Vistrze. Najmłodsi stażem pracownicy to często 
osoby debiutujące na rynku pracy, które mają niezbędną wiedzę 
teoretyczną, lecz potrzebują wsparcia w zdobyciu praktycznych 
umiejętności budujących doświadczenie i umożliwiających zajęcie 
samodzielnego stanowiska. Opracowany program szkoleń ma 
na celu przybliżenie pracy specjalisty – uczestnicy zapoznają 
się z prawdziwym systemem księgowym, a także ze wszystkimi 
zagadnieniami od podstawowych dokumentów księgowych, 
poprzez transakcje księgowe, aż po raportowanie i podatki VAT 
oraz CIT. Przyszli księgowi pracują na rzeczywistych danych 
i zdobywają kompetencje niezbędne do budowania swojej kariery. 
Dzięki projektowi „Vistra Juniors Fast Track” firma szkoli i promuje 
pracowników, dzięki czemu udaje się zatrzymać w organizacji 
młode talenty.

Akademia x-kom Vistra Juniors Fast Track
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TREND 7
Dotrzymywanie obietnic czyli Employer Branding nie tylko na zewnątrz 



Dotrzymywanie obietnic  
czyli Employer Branding  
nie tylko na zewnątrz 
Kultura, wartości, rozwój to słowa „klucze”, 
które budują zaangażowanie pracowników. 
Często jednak pracownicy HR nie do końca 
wiedzą jak przełożyć niekiedy górnolotnie 
brzmiące hasła na realne działania. 
Jak sprawić by nie były to jedynie puste 
obietnice lub oddalone od rzeczywistości  
deklaracje? Jak sprawić by realnie wpływały 
na codzienną pracę w organizacji? 
Odpowiedzi warto poszukać w poniższych 
przykładach zgłoszonych do konkursu 
HR Dream Team.

Trend 7
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Nest Bank – Kultura organizacyjna oparta na wartościach

„Kultura organizacyjna oparta na wartościach” to projekt, który 
powstał w następstwie dynamicznego rozwoju i rebrandingu Banku 
w 2016 r. Ze względu na duże zmiany organizacyjne oraz znaczny 
wzrost zatrudnienia dział HR postanowił stworzyć projekt, który 
pozwoliłby na uspójnienie kultury organizacyjnej, zdefiniowanie 
wartości ważnych dla pracowników, a także ujednolicenie 
identyfikacji wizualnej marki. Pomysłodawcom programu zależało 
na wzmocnieniu poczucia przynależności i współodpowiedzialności 
pracowników, dlatego do grupy projektowej zaproszeni zostali 
wszyscy pracownicy Banku. 

Pierwszym punktem w projekcie było zbadanie obecnej kultury 
organizacyjnej. W badanie zaangażowała się niemal połowa 
pracowników Banku. Ponadto, przeprowadzone zostały warsztaty 
dla menedżerów i zarządu.  Dzięki przeprowadzonym badaniom 
i warsztatom możliwe było poznanie obecnego odbioru organizacji 
przez jej członków oraz określenie pożądanego kierunku 
kształtowania kultury organizacyjnej Banku.  Dogłębna analiza 
wyników pozwoliła również na poznanie wartości, jakimi pracownicy 
kierują i chcą kierować się w organizacji.

Na tej podstawie zidentyfikowane zostały wartości Nest Banku: 
zaangażowanie, zaradność, optymizm, nieszablonowość oraz 
współpraca. W celu wzmocnienia w kulturze organizacyjnej 
znaczenia wartości wyznawanych przez pracowników zostały one 
zaimplementowane do wszystkich obszarów życia organizacji. 
Widoczne są między innymi w komunikacji oraz aranżacji biurowej 
w formie graficznych wizualizacji. Graficzne wizualizacje wartości 
wykorzystane zostały również w działaniach rekrutacyjnych oraz 
kampaniach digital. 

W ramach projektu stworzony został konkurs „Warto działać w 
zgodzie z wartościami”. Konkurs odbywa się raz na kwartał. Każdy 
pracownik ma możliwość nominowania do niego współpracownika, 
który w jego ocenie w szczególny sposób promuje wartości Banku. 

Ponadto stworzone zostały szablony do komunikacji e-mail oraz 
opracowano Internal Communication Book z zasadami tworzenia 
komunikatów. Materiały, które powstały w ramach projektu 
codziennie towarzyszą pracownikom, przypominając im, że są 
zgranym zespołem kierującym się tymi samymi wartościami.

Wyróżnienie w kategorii kultura organizacyjna 
i zaangażowanie pracowników

31



Costa Coffee Polska

Zespół Costa Coffee tworzą przede wszystkim młode 
osoby, dla których środowisko i atmosfera pracy 
oraz poczucie przynależności do zespołu, stanowią 
bardzo ważny aspekt wyboru i pozostania u danego 
pracodawcy. Projekt „To my, Costa Team” miał na 
celu zaadresowanie tych potrzeb, czyli wspieranie 
przyjaznego i angażującego środowiska pracy, a tym 
samym budowanie zgranego i zadowolonego zespołu! 

W ramach trzech filarów projektu: relacji, 
wspólnocie i dumie, zrealizowano szereg działań 
z zakresu komunikacji wewnętrznej. Zadbano 
o proces onboardingu, zaproponowano warsztaty 
integracyjne, angażowanie się w akcje CSR czy 
wspólne świętowanie sukcesów. Pracownicy mieli 
także okazję do udziału w firmowych eventach, 
piknikach i wyjściach integracyjnych. Ważny element 
akcji stanowiło podejmowanie działań charytatywnych 
wspierających lokalną społeczność. Znacznie wzrosło 
również zainteresowanie firmowym newsletterem, 
w którym pracownicy dzielili się swoimi pasjami 
i osiągnięciami w pracy.

To my! Costa Team

32



Podsumowanie

Analizując tezy raportu Deloitte „2017 Deloitte Global 
Human Capital Trends – Rewriting the rules for the digital 
age” łatwo można dostrzec, że złożoność problemów 
i aspektów funkcjonowania organizacji podkreśla 
potrzebę „napisania” pewnych reguł biznesu od nowa. 
Technologia rozwija się w niespotykanym tempie, 
środowisko zmienia się nieustannie, kandydaci są coraz 
bardziej świadomi i wymagający. Właśnie pojawiające się 
luki między technologiami, biznesem i potrzebami ludzi 
tworzą przestrzeń dla Human Resources. To HR-owcy 
mogą efektywnie pomóc liderom i zespołom odnaleźć 
się w środowisku nowych technologii, pracownikom 
– rozwijać się w ramach nowych modeli pracy i budować 
satysfakcjonujące kariery, a organizacjom w wygrywaniu 
przewag konkurencyjnych. To, o czym możemy 
przeczytać w raporcie Deloitte – znajdujemy z sukcesem 
zrealizowane w projektach zgłoszonych do konkursu 
HR Dream Team 2017. 
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Masz już pomysł, który 
ze swoich projektów zgłosisz 
do HR Dream Team 2018?

Na Twoje zgłoszenie  
czekamy do 7 maja 2018 r.
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Sprawdź szczegóły!  »

http://www.wyzwaniahr.pl/hr-dreamteam/


Skontaktuj sie z Twoim doradcą z Grupy Pracuj 
+ 48 22 373 73 00

Dane teleadresowe

Włascicielem marki Pracuj.pl jest

Warszawa

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

Bielsko-Biała

ul. Piłsudskiego 12/28
43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 821 96 97
faks: 22 373 73 01
e-mail: bielsko-biala@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 05 36
faks: 22 373 73 01
e-mail: katowice@pracuj.pl

Kraków

ul. Promienistych 1
31-481 Kraków
tel.: 12 413 09 90
faks: 22 373 73 01
e-mail: krakow@pracuj.pl

Lublin

ul. Jana Pawła 17, JPBC Business 
Centre, V piętro, 20-535 Lublin
tel. 81 532 28 86
faks: 22 373 73 01
e-mail: lublin@pracuj.pl

Łódź

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

Poznań

ul. Mielżyńskiego 14
61-725 Poznań
tel.: 61 852 94 84
faks: 22 373 73 01
e-mail: poznan@pracuj.pl

Rzeszów

Al. Rejtana 65, C.H. Plaza IV pietro
35-326 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.: 71 332 80 96
fax: 22 373 73 01
e-mail: wroclaw@pracuj.pl


