
HR DREAM TEAM 2019
Konkurs promujący najlepsze zespoły
i praktyki human resources



Pierwszy konkurs dla branży HR,
który docenia pracę całych zespołów
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Zobacz jakie to proste!
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.

Zrealizowaliście na potrzeby wewnętrzne swojej organizacji 
ciekawe projekty, którymi chcecie się pochwalić?  
Lubicie dzielić się wiedzą i doświadczeniem?

Zapraszamy Wasz zespół do jubileuszowej  
V edycji konkursu HR DREAM TEAM.

Krok
1

2
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Wybierz najciekawsze projekty, 
którymi chcesz się pochwalić.

Wypełnij formularz online.

I prześlij go do nas!ZDOBĄDŹ WRAZ Z ZESPOŁEM
prestiżowy tytuł i cenne nagrody!



W jakich kategoriach możesz zgłosić swój projekt?
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 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?

 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?

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

 A może przygotowałeś ciekawą 
akcję CSR?

https://bit.ly/2VAty8w
https://bit.ly/2NHdr6j
https://bit.ly/2tRpMfj


Co czeka na zwycięzców?
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Prestiżowy tytuł HR DREAM TEAM 2019.

Zaproszenie do Kapituły konkursu  
w przyszłej edycji.

Obecność na Gali HR DAY w Warszawie.

Wyjątkowe nagrody integrujące cały zespół.

Zobacz relację  
z gali rozdania nagród  
HR DREAM TEAM 2018

https://youtu.be/Bsj7apgOr6c


Zastanawiasz się jaki projekt możesz zgłosić  
do konkursu?
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Poznaj najlepsze koncepty, które zwyciężyły w HR DREAM TEAM 2018

KATEGORIA: Skuteczna i przyjazna rekrutacja pracowników

Nagroda główna: McDonald’s Polska „Witamy w McDonald’s”
Praca wyłącznie dla młodych, a może dla tych, którym się nie udało? Między innymi z takimi stereotypami mierzył się polski McDonald’s, 
rozpoczynając prace nad strategią employer branding. Towarzyszące jej rozbudowane badania wewnątrz i na zewnątrz organizacji pokazały, że 
skala wyzwań jest ogromna – zróżnicowane grupy docelowe, wysokie oczekiwania ze strony licencjobiorców i kierowników restauracji, wreszcie 
silna potrzeba biznesowa. Z niedoborem pracowników po prostu trzeba było sobie poradzić, żeby móc realizować strategię wzrostu na polskim 
rynku!

Firma potrzebowała wiarygodnej kampanii, więc zaprosiła do jej współtworzenia pracowników. To oni stali się ambasadorami, opowiedzieli 
swoje inspirujące historie: ktoś zaczął pracę na studiach i dostał szansę szybkiego awansu, ktoś właśnie w McDonald’s na nowo odnalazł 
stabilizację, ktoś do pracy uciekł przed nudą. Ilu ludzi, tyle potrzeb.

Kampania była szeroka: prasa, radio, telewizja, kanały online, media społecznościowe. Ale prawdziwym kluczem do sukcesu okazało się to, że 
firma nie zapomniała o działaniach wewnętrznych i usprawnieniu narzędzi. Aplikacja możliwa w 30 sekund. Moduł umożliwiający korzystanie 
ze strony WWW osobom głuchym. Przeszkolenie osób odpowiedzialnych za rekrutację w ponad 400 restauracjach sieci. Praca nad zmianą 
kulturową. Wzmacnianie kompetencji przywódczych liderów. Bez tego wszystkiego nie byłoby wyników. Jakich? Wystarczy wspomnieć, że tylko w 
pierwszym kwartale 2018 firma otrzymała więcej aplikacji niż… w całym roku 2016. Znacząco poprawił się też wizerunek marki i ocena procesu 
rekrutacyjnego w oczach kandydatów. Przekłada się to na wyniki biznesowe, które w 2018 roku były dla polskiego oddziału rekordowe – a to nie 
byłoby możliwe bez zaangażowanego i odpowiednio dużego zespołu.



Okiem Kapituły Konkursu  
HR Dream Team:
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Ten projekt porusza wszystkie trudne tematy, które organizacje 
muszą zaadresować, by stawić czoła przyszłości. Warto docenić 
nie tylko metodyczne podejście do budowania strategii EB, 
kompleksowość kampanii i jej skalę, ale także fakt, że została ona 
wypracowana w oparciu o głęboką analizę wewnętrzną i zewnętrzną, 
z wykorzystaniem ‘insightów’ z badań. Zespół 
McDonald’s uwzględnił w strategii wszystkie etapy 
cyklu życia kandydata i pracownika – strategia 
objęła nie tylko działania usprawniające rekrutację, 
ale także te związane z budowaniem doświadczeń 
kandydatów, budowaniem wewnętrznych 
kompetencji rekrutacyjnych u kierowników  
i menedżerów restauracji, a nawet elementy 
zmiany kulturowej wewnątrz organizacji. 

Jest to doskonały wzór na budowanie 
realistycznego obrazu pracy w firmie, a 
dzięki temu przyciąganie kandydatów lepiej 
rozumiejących jej specyfikę i gotowych  
związać się z firmą na dłużej.
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KATEGORIA: Rozwój talentów w organizacji

Nagroda główna: Costa Coffee „Akademia Costa Coffee  
– czyli zmaluj karierę w Costa po swojemu”
Akademia Costa Coffee to kompleksowy program szkoleniowy w ramach jasno określonej ścieżki kariery w strukturach Costa Coffee. 
Program otwarty jest dla wszystkich zatrudnionych w organizacji począwszy od poziomu Baristy. Wspiera doskonalenie umiejętności 
pracowników oraz ich rozwój zgodnie z potencjałem i indywidualnymi talentami. Punktem wyjścia do opracowania programu ścieżki 
kariery i rozwoju talentów była analiza grupy pracowniczej pod kątem danych demograficznych oraz oczekiwań i wyzwań związanych  
z młodym pokoleniem na rynku pracy. 90% zespołu Costa Cofee to Millenialsi, dla których rozwój i zdobywanie unikatowych umiejętności 
stanowi istotny element wyboru, a następnie pozostania w szeregach firmy. 

Celem projektu zgłoszonego do Konkursu HR Dream Team było zaproponowanie ciekawej, różnorodnej i realnej ścieżki oraz 
ustabilizowanie i obniżenie poziomu rotacji. Zespół HR Costa Coffee zaproponował 4 drogi rozwoju pracownika. Pierwsze dwie miały 
charakter menedżerski: uwzględniały możliwość pionowego awansu od stanowiska Baristy do menedżera kawiarni, bądź też rozwój 
zawodowy w centrali firmy. Pozostałe 2 specjalistyczne kierunki rozwoju uwzględnia talenty artystyczne pracowników: MISTRZ LATTE 
ART - dla osób uzdolnionych, które stawały się ambasadorami marki wewnątrz i na zewnątrz oraz BARISTA OF THE YEAR - ogólnofirmowy 
konkurs dla pasjonatów i mistrzów techniki parzenia kawy - prawdziwych ekspertów. 



Okiem Kapituły Konkursu  
HR Dream Team:
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Kompleksowy program szkoleniowy w ramach jasno określonej 
ścieżki kariery, otwarty dla wszystkich pracowników. Zwróciliśmy 
szczególną uwagę na umiejętne zarządzanie w odniesieniu do 
konkretnych potrzeb organizacji – Costa Coffee sprawnie korzysta 
z wiedzy i talentu osób, które wybrały konkretne ścieżki programu. 
Dużym plusem są ciekawe materiały szkoleniowe 
i wykorzystanie podręczników on-line. 

O tym, że zaprojektowane narzędzia wpisują się 
w potrzeby pracowników świadczą także wyniki – 
1.085 osób (72% załogi) wzięło udział  
w zaproponowanych programach rozwojowych  
i ponad 70% zespołu ocenia je pozytywnie.  
To doskonałe wyniki i powód do dumy  
dla zespołu HR. 
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KATEGORIA: Kultura organizacyjna i zaangażowanie pracowników

Nagroda główna: LINK4 „Link4 Pory Roku”
„LINK4 Pory Roku” promuje wartości firmy przez cały rok opierając się na usystematyzowanych programach motywacyjnych  
i sezonowych inicjatywach pracowników. Ze względu na prowadzone inicjatywy projekt został podzielony na 4 cykle: wiosna, lato, jesień, 
zima. Każda pora roku charakteryzowała się stałymi elementami, czyli programami całorocznymi (Rodzina Link4, Link4U, Harmonia Życia, 
Nasze pasje: Link4Run, Planszówki, Liga piłkarska) oraz atrakcjami sezonowymi (Lubimy poniedziałki, Konkursy ad hoc, Tydzień zdrowia). 
Dodatkowo, wprowadzono uroczystości i świętowano m.in. 15-lecie firmy, wspólne sukcesy, kartki z kalendarza, witamy na pokładzie, 
gratulujemy awansów, a także prowadzono akcje z obszaru CSR.

Projekt był realizowany samodzielnie przez pracowników firmy, a jedynie koordynowany przez Pion HR. Co ważne angażował on wielu 
pracowników w firmie obejmując większość obszarów biznesowych m.in. zarząd, administrację, IT, marketing, PR, sprzedaż, obsługę 
klienta. Pozytywne efekty widoczne były w wynikach badań poziomu zaangażowania wśród pracowników - 82% oraz wyróżnieniu  
w badania Great Place to Work 2018.



Okiem Kapituły Konkursu  
HR Dream Team:
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Już w 2016 r. LINK4 rozpoczął opracowywanie wartości, misji i wizji. 
Zespół odpowiedzialny za ten proces zadbał o to, by nie ograniczył 
się on do zawieszenia kolorowych plakatów na ścianach firmy czy 
wyprodukowania gadżetów. Tegorocznym celem zespołu stało się 
ugruntowanie wypracowanych wartości tak,  
by stały się one widoczne w codziennych  
działaniach na poziomie całej Grupy PZU,  
budowały zaangażowanie nowych pracowników,  
którzy dołączyli do organizacji oraz podtrzymywały  
motywację i przeciwdziałały rutynie wśród  
pozostałych pracowników. 

To przykład długofalowych, strategicznych działań.  
Wachlarz propozycji i realizowanych projektów  
pokazuje siłę i kreatywność zespołu.  
LINK4 Pory Roku to przykład fantastycznych  
działań HR skupionych wokół kultury  
organizacyjnej. 



Partnerem konkursu jest eRecruiter
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eRecruiter, najczęściej wykorzystywana w Polsce platforma do 
zarządzania rekrutacjami, wspierająca na co dzień tysiące rekruterów  
w pozyskiwaniu aplikacji, komunikacji z kandydatami i współpracy  
z biznesem w jednym miejscu. System zabezpiecza i przetwarza dane 
kandydatów na każdym etapie procesu rekrutacyjnego zgodnie  
z wymogami RODO.



Zgłoś swój zespół do konkursu!
Zgłoszenia do 19 kwietnia 2019 r.

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


Dane teleadresowe

Właścicielem 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

Budynek JPBC Business Centre
ul. Jana Pawła 17, piętro 5
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 Łódź
tel.: 42 663 24 79
faks: 22 373 73 01
e-mail: lodz@pracuj.pl

Poznań

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

Rzeszów

ul. Powstańców Warszawy 38 m.74
35-239 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
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