


• Dowiecie się, czym jest EEVP 😁

• Dlaczego część z Was miała problemy 

na lekcjach historii 🏫😒

• Przedstawimy case’y m.in. z kategorii 

Employee Advocacy for Employer Branding 👍

• Pojawi się również książę Karol! 👑😲

• Opowiemy, dlaczego Programmatic to nie 

programowanie tic-taków 🤔

• I co ma wspólnego geotrapping z koncertem 

Justina Biebera 😲😍

Czego możecie spodziewać się 

po dzisiejszej prezentacji?



Kilka słów o młodym pokoleniu



Pułapki myślenia w rekrutacji pokolenia Y i Z



Nie myślcie podziałami demograficznymi i listą cech

książę 👑
bardzo zamożny 💲💲💲
urodzony w 1948 r. 🤱

wychowany w Anglii 🏴� � � � � � � � � � � �
dwukrotnie żonaty 👰👰
ojciec dwójki dzieci  🚼🚼

uwielbia psy 🐩

Prince of Wales
Książę Karol



Obaj to:
znani „książęta”,
bardzo zamożni, 
urodzeni w 1948, 

wychowani w Anglii, 
dwukrotnie żonaci,

ojcowie dwójki dzieci,
uzależnieni od psów. 

Prince of Wales Prince of Darkness
Książę Karol Ozzy Osbourne

😈😇

Nie myślcie podziałami demograficznymi i listą cech



Pamiętajcie również, że wszyscy się zmieniamy



Dlatego w całej prezentacji i tytule używamy 

sformułowania „młode pokolenie”



Oczekiwania i motywacje młodego kandydata 

(wybrane trendy)



• Działaj on-line 💻 i w social mediach🤔 .
• Przekazuj treści krótko i zwięźle 📏

(poziom utrzymywania uwagi na jednej rzeczy 
przez młode generacje jest coraz krótszy).

• Zaangażowanie w sprawy ważne nie tylko dla 
siebie (ekologia🌿, działania charytatywne💰, 
społeczne 🚯 itd.) stają się coraz bardziej istotne 
dla młodych kandydatów.

• Sens pracy💡 i własny rozwój staje się jednym 
z kluczowych czynników wyboru pracy.

• Rola środowiska pracy 🗄🛋🎮🏓 i elastyczności 
zatrudnienia ⌛🤔 się zwiększa. 

Oczekiwania i motywacje młodego kandydata 

(wybrane trendy)



Jak budować przekaz do młodego pokolenia



Młode pokolenia zostały wychowane w szumie informacyjnym, 

gdzie wszystko, co ma baterie (i nie jest hydraulikiem😂🤣) 

walczy o ich uwagę



Rozwiązaniem jest wykorzystanie EMOCJI, 

ale pamiętajcie, że emocje się 

wywołuje😭😲😍🤔😁🤣🤔 , 

a nie komunikuje 🔊



Dlaczego coś zapamiętujemy? 







Zapamiętajcie Emocje się wywołuje a nie 

komunikuje



Emotional Employee Branding Proposition

EVP EEVP



A po zwróceniu uwagi – czas na… angażowanie 

i wciąganie w „konwersację”



• Badania Pew Research Center przeprowadzone 

na grupie 1,021 respondentów z generacji Y i Z 

pokazują, że 42% z nich przed 2020 będzie spędzała 

większość czasu, „dzieląc się social mediami”, „będąc 

zabawianymi” i „odciąganymi od zaangażowania 

w głębsze relacje międzyludzkie i wiedzy”.

• Będzie brakować im umiejętności głębszej refleksji 

i radzenia sobie w relacjach na żywo, twarzą w twarz. 

• TO GŁÓWNY POWÓD, DLA KTÓREGO TO CZĘSTO 

NIE ONI WYKONAJĄ PIERWSZY RUCH.

Angażowanie - badania



• Zadawaj pytania (w tekście!)
• Mów o kandydacie i jego przyszłości. 
• Zwracaj się do niego bezpośrednio (personalizacja).
• Prowadź jasną komunikację w trakcie rekrutacji 

(pokaż proces rekrutacji)
• Pokazuj ludzi, z którymi będzie pracował, 

miejsca, w których będzie przebywał
• Daj możliwość kontaktu – „open day”, targi pracy
• Chatboty
• Gry, konkursy
• Prezentacje i działania w szkołach i na uczelniach
• Programy onboardingowe
• Social media

Angażowanie – przykładowe rozwiązania



https://carrot.is/hiring



Czyli jak budować przekaz do młodego pokolenia? 

Przyciągaj�emocjami Angażuj�i�wciągaj�w�konwersację



Kanały komunikacji 



Ogłoszenie na portalach rekrutacyjnych



https://jobnjoy.pl/ogloszenie-rekrutacyjne-agencja-up/



Ogłoszenie na portalach rekrutacyjnych

https://jobnjoy.pl/ogloszenie-rekrutacyjne-agencja-up/

https://jobnjoy.pl/ogloszenie-rekrutacyjne-agencja-up/


Ogłoszenie na portalach rekrutacyjnych



Strona rekrutacyjna/zakładka kariery



Strona rekrutacyjna/zakładka kariery 

PRZY NIEKTÓRYCH 

KAMPANIACH 

REKRUTACYJNYCH DO 

MŁODEGO POLOLENIA 

NAWET 

70-90% 
RUCHU GENEROWANE JEST 

PRZEZ URZĄDZENIA MOBILNE



Strona rekrutacyjna/zakładka kariery 

– ważne aspekty dla młodego pokolenia

• 📲 Responsive

Web Design

• 🎥 Video 

• 📸 Zdjęcia�

• ✂ Krótkie�opisy

• 🔄 Kody do   

retargetingu

(piksel konwersji 

i Google Tag)

• 🤱 Integracja 

z social mediami



Video nie może być nudne!

https://jobnjoy.pl/filmy-360-grupa-pracuj/

https://jobnjoy.pl/filmy-360-grupa-pracuj/


Video nie może być nudne!

https://www.youtube.com/watch?v=lG5ychcz8ko

https://www.youtube.com/watch?v=Ckknn4y37kEAtos�Łódź�(realizacja�Job’n’Joy)

Atos�Wrocław�(realizacja�Job’n’Joy)

https://www.youtube.com/watch?v=lG5ychcz8ko
https://www.youtube.com/watch?v=Ckknn4y37kE


Social media 



• Facebook 📉 (spada popularność) – kampanie 

rekrutacyjne, retargeting, prowadzenie firmowego 

fanpage’a, konkursy, ogłoszenia rekrutacyjne

• Messenger – chatboty 🤔

• Instagram – przedstawienie firmy, atmosfery, 

📸budowanie wizerunku firmy poprzez pracowników 

• LinkedIn – m.in. wzrost znaczenia video 💼

Social media – najważniejsze zastosowania





Employee Advocacy for Employer Branding



• Content udostępniony przez pracowników generuje 
8-krotnie większe zaangażowanie niż content
udostępniany na kanałach marki
(źródło: Social Media Today)

• 98% pracowników używa prywatnie przynajmniej 
jednego z mediów społecznościowych, 
a 50% z nich dodaje posty dotyczące swojej pracy
(źródło: Weber Shandwick).

• Polecenia są obecnie jednym z głównych źródeł 
zewnętrznych rekrutacji (źródło: Hays, CareerXRoads). 
Idealnie w tym zadaniu może wspierać nas Employee
Advocacy, które może również zmniejszać koszty 
rekrutacji.

Employee Advocacy for Employer Branding

http://www.socialmediatoday.com/content/employee-advocate-mobilize-your-team-share-your-brand-content
http://www.webershandwick.com/news/article/employee-activists-spark-a-new-social-movement-in-the-digital-age


• 31% rozwiniętych firm w USA ma formalnie ułożony 

program employee advocacy.

• Blisko 86% uczestników programów mówi, że tego typu 

zaangażowanie w social media ma pozytywny wpływ 

na ich karierę (źródło: Hinge Research Institute 

and Social Media Today).

Employee Advocacy for Employer Branding

https://hingemarketing.com/blog/story/research-shows-firms-with-employee-advocacy-programs-grow-faster


• #lifeatca

• Prawie 6000 postów na Instagramie oznaczonych # 

• Dużo większy zasięg i szeroka skala informacji często 

mówiących o atmosferze pracy czy sukcesach 

projektów

• https://www.instagram.com/explore/tags/lifeatca/?hl=pl

Stwórz platformę do promowania Waszego stylu pracy

https://www.instagram.com/explore/tags/lifeatca/?hl=pl


• Celem programu Social Circle było przede wszystkim 

poprawienie wizerunku AT&T.

• Blisko 2,300 pracowników zgłosiło się do udziału 

w programie, do dzielenia się informacjami o firmie i jej 

osiągnięciach.

• W lutym 2014 firma szacowała, że 1533 pracowników 

w ramach swojego zaangażowania wygenerowało ponad 

20 000 postów w różnych social mediach (FB, Instagram, 

Twitter), generując zaangażowanie blisko 400,000

użytkowników. 

• Firma szacowała ROI z realizacji programu po roku na 

ok. 1 milion dolarów.

AT&T – The Social Circle



https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=R78QypAV9qE

AT&T – The Social Circle

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=R78QypAV9qE


• Przygotuj ramy funkcjonowania Social Media Policy 

w sieci.

• Identyfikuj liderów – osoby, które staną się wewnętrznymi 

influencerami, rozpoczną działania i rozpropagują ideę.

• Pomyśl o stworzeniu „platformy” oraz narzędzi do dzielenia 

się swoimi doświadczeniami z pracy.

• Stosuj mechanizmy grywalizacji, aby promować program 

wewnętrznie.

Od czego zacząć?



Targi pracy (Jobicon – przykład innowacyjnego podejścia)



• Targi to nie przeniesienie strony rekrutacyjnej 

na stoisko!

• To idealny moment na nawiązanie dialogu 

i kontaktu.

• Osoby na stoisku – nie tylko jakie, ale też ile osób 

zabieramy, młodzi pracownicy, ambasadorzy na 

uczelniach, specjaliści (inżynierowie, IT, osoby 

kompetentne w danej specjalizacji)

• Mechanizmy zatrzymania (gry, konkursy)

• Zbierajmy dane i przekierowujmy w inne miejsca 

(Fb, Instagram).

Targi pracy – na co zwrócić uwagę



Jobicon – tylko dla oglądających webinarium

uchylamy rąbka tajemnicy (nowy Key Visual) 

https://jobicon.pracuj.pl/

https://jobicon.pracuj.pl/


Jobicon – tylko dla oglądających webinarium

uchylamy rąbka tajemnicy (nowy Key Visual) 

WROCŁAW�26.II.2019� KRAKÓW�5.III.2019 WARSZAWA 7.III.2019 



Działania na uczelniach



• Współpraca z kołami i organizacjami

• Dni firmy na uczelni, połączone z wykładami otwartymi

• Programy ambasadorskie 

• Stała współpraca z wydziałami i uczelniami

• Realne zaangażowanie w projekty studenckie powiązane 
z działaniami firmy oraz jej strategią czy strategią CSR 

• Programy praktyk i staży

• Konkursy – grywalizacja

• „Zamawiane” kierunki studiów 

• Programy stypendialne

Działania na uczelniach



• Buduj realną wartość dla studentów 
z Twojej grupy celowej 

• Angażuj się w różne formy rozwoju i grywalizacji, 
które pozwalają rozwijać się studentom, a Tobie 
identyfikować osoby z największym potencjałem

• Bądź dobrze przygotowany do spotkania 
ze studentami – angażuj jak najwięcej swoich 
pracowników 

• NAWIĄZUJ KONTAKT WCZEŚNIE!

Działania na uczelniach – na co zwrócić uwagę



• Praktyka w trakcie trwania semestru

• Praca projektowa dostosowana do firmy i do studentów

• Praca nad realnymi wyzwaniami fabryki

• Możliwość weryfikacji kandydatów w realnej pracy

• Inne nastawienie uczestników

• Praca w formule dostosowanej do przyszłej formy 
pracy i kultury firmy

Zaskakujące efekty:
• Już w pierwszej edycji jedna z grup projektowych 
rozwiązała wyzwanie, z którym zakład ścierał się od 
kilkunastu lat

Praktyki semestralne – Case Michelin



• 64 osoby na praktykach i stażach w pierwszym 

roku współpracy 

• Wiele osób podjęło dłuższą współpracę w centrali 

i w regionie 

• Dedykowane ścieżki rekrutacji 

oraz zaangażowanie w rozwój studentów 

• Celem głównym była zmiana wizerunku banku 

oraz rekrutacja na potencjalnych kierowników 

w regionach

PKO Bank Polski w Enactus



Geotrapping



Geotrapping – przykład zastosowania



Programmatic (głównie on-line i mobile)

Dotarcie�do�właściwej�osoby we�właściwym�momencie z�odpowiednią�treścią



Prowadzący

https://www.linkedin.com/in/tomek-graszewicz

Tomek Graszewicz

https://www.linkedin.com/in/tomasz-duda 

Tomek Duda



Dziękujemy za uwagę – agencja Job’n’Joy




