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WSTĘP: ARTUR SK IBA

Postawy Polaków wobec pracy ewoluują,
a co za tym idzie następuje zmiana 

w definiowaniu przez nich idealnego 
pracodawcy. 

Coraz częściej mówimy o kafeteriach 
benefitów, roli szefa w organizacji 

i work-life integration.

Rynek kandydata wymaga stałej obserwacji oraz wychodzenia naprzeciw
oczekiwaniom pracowników. Postawy Polaków wobec pracy ewoluują,

a co za tym idzie następuje zmiana w definiowaniu przez nich idealnego
pracodawcy.

Jeszcze parę lat temu to bezpieczeństwo zatrudnienia i zachowanie work-life
balance były najważniejszymi czynnikami wpływającymi na ocenę pracy.

Dziś coraz częściej mówimy o kafeteriach benefitów, roli szefa w organizacji
i work-life integration.

Poniższe badanie pozwoli odpowiedzieć na pytania: jak zmieniają się trendy
na rynku pracy? Czego oczekują kandydaci? Jak profilować naszą ofertę jako 

pracodawcy? Dzięki jakim elementom zostaniemy uznani za dobrego pracodawcę?

Życzę ciekawej lektury, 

A R T U R  S K I B A
P R E Z E S  A N TA L

WSTĘP
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WSTĘP: ARK ADIUSZ ROCHAL A

Jesteśmy świadkami
rewolucji zarządzania
kapitałem ludzkim,
która wymaga 
od firm umiejętnego 
zarządzania potencjałem 
wielopokoleniowych 
i różnorodnych zespołów, 
na niespotykaną 
do tej pory skalę. A R K A D I U S Z  R O C H A L A

DY R E K TO R  G E N E R A L N Y
S O D E XO  B E N E F I T S  A N D  R E WA R D S  S E R V I C E S

WSTĘP
To już kolejny wspólny projekt zrealizowany z Antal, którego celem jest głębsze 
poznanie rynku, potrzeb kandydatów i pracowników. Wszystko po to, by pomóc 
pracodawcom lepiej zrozumieć rynek, branżę czy specyfikę danej grupy 
zawodowej.

Nieprzerwanie od 20 lat dzielimy się swoją wiedza i doświadczeniem z naszymi 
klientami oraz budujemy świadomość pracodawców w kontekście tworzenia 
miejsc i warunków pracy odpowiadających różnorodnym potrzebom 
pracowników.
 
Chcemy dostarczać im aktualnej wiedzy, która będzie stanowiła realny wkład
w kreowanie pozytywnego środowiska pracy rozumianego jako employee
experience. To właśnie takie podejście pozwoliło nam na osiągnięcie pozycji lidera 
świadczeń pozapłacowych i rozwiązań motywacyjnych oraz jest bazą do stałego 
rozwijania naszej oferty. 

Jedno jest pewne, przyszło nam żyć w ciekawych czasach. Mam nadzieję,
że lektura tego raportu pozwoli lepiej zrozumieć rynek pracownika w Polsce. 
Czasem utwierdzi w jakimś przekonaniu, momentami zainspiruje do innego
spojrzenia na daną kwestię, a może nawet stanie się drogowskazem
do planowania działań i budżetów na kolejny rok. 

Życzę ciekawej lektury, 
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K LUCZOWE FAKT Y

Kluczowe fakty
Wzrost oczekiwań 
w zakresie elastyczności 
pracy

01

Zdecydowana 
większość pracowników 
w Polsce oczekuje 
od pracodawcy 
oferty elastycznego 
rozpoczynania 
i kończenia 
pracy oraz możliwości 
pracy zdalnej.
W zamian są w stanie zaakceptować 
brak stałego miejsca pracy w biurze
czy konieczność biznesową zostania
w pracy po godzinach, np. w pikach 
projektowych.

81%
pracowników chce elastycznie zaczynać
i kończyć czas pracy w zależności
od natężenia obowiązków i prywatnych 
zobowiązań.

Rosnące znaczenie
zdrowego stylu życia
w równowadze z pracą

02

Respondenci cenią pracodawców 
zapewniających im możliwości wygodnego 
dbania o zdrowy styl życia. Istotne dla nich 
są konsultacje z dietetykiem, owocowe 
poniedziałki czy karty lunchowe. 

76%
respondentów deklaruje, że ważne są dla nich 
benefity związane ze zdrowym stylem życia. 

Deformalizacja
miejsca pracy

03

Czasy oficjalnego podejścia do pracy 
odchodzą do lamusa. Pracownikom obecnie 
zależy na możliwości wyboru wygodnego 
ubioru, swobodnej komunikacji i nieformalnej 
atmosferze pracy.

97%
respondentów ceni bezpośrednią
i swobodną atmosferę.

Rosnąca kultura partycypa-
cyjna w aspekcie HR

04

Pracownicy w Polsce chcą mieć wpływ
na działania HR, rozwój organizacji 
i jej kulturę organizacyjną. Zależy im, by 
samodzielnie wybierać benefity pozapłacowe 
czy szkolenia. Chętnie angażują się w akcje 
społeczne i charytatywne organizowane 
przez pracodawcę.

92%
badanych chce mieć wpływ na działania HR.

Konieczność dywersyfikacji 
polityki personalnej

05

Badanie wyłoniło 4 osobowości pracowników, 
które są charakteryzowane przez odmienny 
katalog motywacji i oczekiwań wobec 
pracodawcy. Podstawowe typy to: 

Do każdego typu należy dostosować ofertę 
pracodawcy, by skutecznie prowadzić dzia-
łania z zakresu rekrutacji, polityki płacowej, 
doboru benefitów, rozwoju pracowników 
czy employer brandingu. Ważna jest również 
dywersyfikacja oferty pod kątem specjalizacji 
pracowników czy branży.

1. Zwinni Profesjonaliści

2. Praktyczni Inicjatorzy

3. Bezpieczni Tradycjonaliści

4. Zdystansowani Zawodowcy

Wynagrodzenie i benefity 
kluczowym wymiarem 
oceny pracodawcy

06

Wyniki przeprowadzonego badania 
potwierdzają, że wśród czynników 
racjonalnych nadal niezmiennie prym wiodą 
wysokość oferowanego wynagrodzenia
oraz oferta świadczeń pozapłacowych.
Na kolejnych miejscach respondenci 
uplasowali: możliwości rozwoju, wartości 
społeczne, zgodność z zainteresowaniami 
oraz możliwości uczenia.

Czynniki racjonalne:

1. Wysokość oferowanego
     wynagrodzenia

2. Oferta świadczeń 
 pozapłacowych

3. Możliwości rozwoju

4. Wartości społeczne

5. Zgodność 
 z zainteresowaniami 

6. Możliwości uczenia
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Jeśli zadbasz
o swoich

pracowników,
oni zatroszczą się 

o klientów. 

K LUCZOWE WNIOSK I Z R APORTU
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Kluczowe wnioski
z raportu

Niniejszy raport, niezależnie od wielkości 
firmy i branży, w której działa, jest 
swoistym drogowskazem dla zespołów 
HR. Jasno wskazuje, że działy HR powinny 
koncentrować swoje działania na budowaniu 
pozytywnych doświadczeń pracowników 
(tzw. employee experience) we wszystkich 
aspektach.

Raport zwraca uwagę na konkretne potrzeby 
i zachowania, na które HR może i powinien 
odpowiadać. Od procesu rekrutacji, przez 
sposób komunikacji i atmosferę panującą 
wewnątrz organizacji, stopień integracji 
w firmie, politykę pracy zdalnej, lokalizację 
biura do dopasowania wynagrodzenia 
i benefitów do indywidualnych potrzeb. 
Tylko takie holistyczne podejście pozwoli nam 
na zbudowanie silnej pozycji pożądanego 
pracodawcy i realizację efektywnej strategii 
employer brandingowej. 

Dziś pracownicy oczekują od pracodawcy 
indywidualnego podejścia i elastyczności – 
tak, by mogli się spełniać w pracy i poza nią. 
Prezentowane 4 typy osobowości w dużym 
uproszczeniu pokazują jak bardzo jesteśmy 
do siebie podobni, a zarazem różni. 
Nie chodzi tylko o wiek czy płeć, ale o różne 
oczekiwania, potrzeby, a nawet sposób 
myślenia czy reagowania.

Sztuką staje się umiejętność wykorzystania tej 
różnorodności – czyli pełnego wykorzystania 
tkwiącego w nas potencjału. Zarządzając 
zasobami ludzkimi warto mieć świadomość 
tych różnic oraz posiadać wiedzę, jak je 
wykorzystać, by przyciągnąć i zatrzymać
w organizacji talenty, o które na polskim
rynku coraz trudniej.  

Dlaczego tak ważne jest, by potrafić 
rozpoznać indywidualne potrzeby 
zatrudnionych i na nie odpowiedzieć? 
Jak budować lojalność pracowników
o odmiennych profilach zawodowych 
i osobowościowych? Jakie rozwiązania 
systemowe wdrożyć, by zmaksymalizować 
efektywność procesu i zminimalizować 
zasoby potrzebne do jego realizacji? 

Mam nadzieję, że lektura tego raportu 
przybliży Państwu odpowiedź na te i inne 
pytania. Jedno jest pewne – jak mawiał 
Richard Branson „Jeśli zadbasz o swoich 
pracowników, oni zatroszczą się o klientów”. 

MONIK A SIELICK A-HAMALA
HUMAN RESOURCES DIRECTOR   |   SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES

RICHARD BR ANSON
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Oczekiwania
pracowników
wobec idealnego
pracodawcy

CZĘŚĆ 1
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1.01
Czas pracy i mobilność  

Pracownikom w Polsce w coraz większym stopniu zależy na elastycznym czasie pracy (81%) 
i możliwości pracy zdalnej (76%) nawet kosztem braku stałego miejsca w biurze. 

1.02
Miejsce pracy 

Dla badanych istotniejsze jest dobre zagospodarowanie własnego miejsca pracy
niż różnorodność przestrzeni (np. do relaksu, skupienia, pracy wspólnej).

Elastyczny
czas pracy

Możliwość
pracy zdalnej

Czas
prywatny

Ciągły dostęp
do informacji 

służbowych

Delegacje,
wyjazdy

CZAS PRACY I MOBILNOŚĆ

81 % Zależy mi na możliwości elastycznego 
rozpoczynania i kończenia czasu pracy, 
w zależności od natężenia obowiązków 
i prywatnych zobowiązań.

19 % Zależy mi na jasno określonych i stałych 
godzinach pracy, bez nadgodzin.

76 % Chciałbym/abym mieć możliwość pracy 
zdalnej, nawet kosztem braku stałego mie-
jsca w biurze.

24 % Możliwość pracy zdalnej nie ma dla mnie 
znaczenia, swoją pracę zawsze wykonuję 
w biurze.

68 % Praca nie powinna się przenikać z życiem
prywatnym – kiedy jestem w pracy 100% 
czasu przeznaczam na nią, po pracy nie 
chcę zajmować się obowiązkami służbo-
wymi.

32 % Lubię, kiedy praca przenika się z życiem 
prywatnym. Chcę móc zajmować się 
prywatnymi rzeczami w czasie pracy, 
ale jednocześnie jestem gotowy wypełniać 
obowiązki służbowe poza czasem pracy.

59 % Uważam, że pracodawca powinien 
zapewnić narzędzia pracy umożliwiające
wygodny dostęp do informacji służbo-
wych, niezależnie od czasu i miejsca, 
w którym przebywamy.

41 % Uważam, że pracodawca powinien wprow-
adzić zasadę braku e-maili 
poza godzinami pracy.

56 % Lubię pracę, która wymaga wielu spotkań, 
wyjazdów, delegacji.

44 % Preferuję stacjonarny styl pracy.

MIEJSCE PRACY

71 % Ważne jest dla mnie własne miejsce
w biurze, dedykowane wyłącznie 
do pracy, nie potrzebuję wyspecjali-
zowanych przestrzeni z możliwością 
zmiany.

29 % Biuro powinno mieć przestrzenie 
do relaksu, strefy ciszy, pokoje pracy 
wspólnej i dawać możliwość elastycznego 
wyboru miejsca pracy, nawet jeśli będzie 
to oznaczało brak „stałego biurka”.

61 % Lokalizacja miejsca pracy ma dla mnie 
drugorzędne znaczenie, jeśli pracodawca 
zrekompensuje mi trudności wynikające 
z gorszej lokalizacji (dodatek na dojazdy, 
samochód służbowy i/lub miejsce 
parkingowe).

39 % Wolę pracę w dobrej lokalizacji 
(centrum, dobry węzeł komunikacyjny) 
niż otrzymać rekompensatę konieczności 
dłuższych dojazdów.

Własne miejsce 
w biurze dedykowane 

do pracy

Lokalizacja ma dla 
mnie drugorzędne 

znaczenie

1.03
Wynagrodzenia i benefity

WYNAGRODZENIA
Przeważająca część respondentów docenia inicjatywy związane z promowaniem zdrowego 
stylu życia (76%). Cenione są zwłaszcza takie benefity, jak: owocowe poniedziałki czy konsultacje 
z dietetykiem.  Pożądane jest dofinansowanie lunchu, np. w formie karty lunchowej lub kuponów 
na lunch. Pracownicy uważają, że taki rodzaj wsparcia ze strony pracodawcy przełożyłby się wy-
miernie na ich przyzwyczajenia żywieniowe, umożliwiając utrzymanie lepszej formy. Najbardziej 
interesującą opcją dla badanych jest stworzenie kafeterii benefitów i zaoferowanie możliwości 
wyboru świadczeń pozapłacowych. Warto zwrócić uwagę, że pracownicy coraz bardziej świado-
mie analizują otrzymywane benefity i w związku z tym chcą znać ich finansową wartość rynkową. 
Pozwala to im skalkulować korzyści finansowe, jakie odnoszą, dzięki ofercie pracodawcy.

TAK                       NIE

TAK                       NIE
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Znajdź optymalną 
strefę wynagrodzeń
I  P O W I E D Z  S T O P  P R E S J I  P Ł A C O W E J

Według badań, pracownik zmieniający pracę oczekuje średnio 22% podwyżki.
Sprawdź, jak kształtują się wynagrodzenia oferowane w Twojej firmie na tle konkurencji
oraz znajdź bezpieczną strefę, która zapobiegnie rotacji pracowników. 
Skontaktuj się z nami, by otrzymać pełną ofertę naszych usług Market Research.
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BENEFITY
Dla większości respondentów (73%) kluczowa jest stabilność i przewidywalność wynagrodzenia. 
Warto jednak zwrócić uwagę, że już co czwarty pracownik gotów jest zmniejszyć podstawowe 
wynagrodzenie w przypadku możliwości uzyskania realnych prowizji i premii. Ten schemat jest 
najbardziej popularny w strukturach sprzedaży, gdzie tradycyjnie wynagrodzenie jest powiązane 
z osiąganymi wynikami, jednak i w innych dziedzinach daje to pole do rozwoju zarządzania 
poprzez cele.

WYNAGRODZENIA I BENEFITY

76 % Ważny jest dla mnie zdrowy styl życia, 
dlatego w pracy cenię takie inicjatywy, 
jak na przykład: owocowe poniedziałki, 
konsultacje z dietetykiem.

24 % Nie przywiązuję wagi do inicjatyw związanych
z promowaniem zdrowego stylu życia w pracy.

73 % Przewidywalność wynagrodzenia i stabilność 
wynagrodzenia są dla mnie kluczowe. Jestem 
gotowy zrezygnować z premii i bonusów na rzecz 
wyższego wynagrodzenia podstawowego.

27 % Wysokość wynagrodzenia podstawowego jest 
dla mnie mniej istotna w przypadku realnych 
możliwości uzyskania wysokich bonusów 
i premii w oparciu o osiągane wyniki/cele.

69 % Ważna jest dla mnie możliwość wyboru 
i dopasowanie świadczeń pozapłacowych 
do własnych potrzeb.

31 % Ważne są dla mnie stałe świadczenia pozapła-
cowe, takie jak: opieka medyczna, kupony/karty
na Święta, finansowanie lunchu w pracy, itp.

67 % Uważam, że pracodawca powinien oferować 
nowoczesne benefity w formie programów 
kafeteryjnych czy aplikacji mobilnych.

33 % Nie interesują mnie nowoczesne rozwiązania 
w ramach benefitów pozapłacowych.

67 % Chcę znać finansową wartość wręczanych 
mi świadczeń pozapłacowych.

33 % Informacje odnośnie finansowej wartości otrzy-
mywanych benefitów nie są dla mnie ważne.

66 % Chciałbym/abym, aby pracodawca dofinanso-
wywał mój lunch w pracy np. w formie karty 
lunchowej czy kuponów do kantyny.

34 % Dofinansowanie lunchu w pracy mnie 
nie interesuje.

65 % Doceniam benefity niosące za sobą dodatkowe 
oszczędności w życiu codziennym np.: dodatkowe 
zniżki w ulubionych sklepach czy kinie.

35 % Nie korzystam z programów rabatowych 
dołączonych do otrzymywanych benefitów.

61 % Dofinansowanie lunchu w pracy wpłynęłoby
pozytywnie na moje przyzwyczajenia żywieniowe.

39 % Dofinansowanie lunchu nie miałoby wpływu 
na moje przyzwyczajenia żywieniowe 
– wolę sam/a przygotowywać posiłki.

Inicjatywy:
zdrowy styl życia

Stabilność
wynagrodzenia

Świadczenia
pozapłacowe

Nowoczesne
benefity

Chcę znać
wartość świadczeń

Dofinansowanie lunchu

Dodatkowe zniżki

Wpływ dofinansowania
lunchu na przyzwyczajenia 

żywieniowe

TAK
                       
NIE



Wybierz Kartę Lunch Pass,
a Twoi pracownicy sami wybiorą 
porę, miejsce i rodzaj posiłku. 
A Ty skorzystaj ze zwolnień z ZUS.

UWOLNIJ
WSZYSTKIE

SMAKI
świata

Zwolnienie z ZUS do kwoty 190 zł 
miesięcznie na pracownika

Wygodne płatności 
zbliżeniowe

Rabaty do 50%,  
gratisy i oferty specjalne  
w sieci Partnerów Karty

SODEXO. WYŻSZY POZIOM MOTYWACJI www.sodexomotywacja.pl tel.: 22 535 11 11

RÓŻNI PRACOWNICY, RÓŻNE POTRZEBY
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A gdyby tak pracować 
krócej, a efektywniej?

Eksperci szacują, że Polacy pracują średnio 
45 godzin tygodniowo, czyli o 5 godzin więcej 
niż zakłada Kodeks pracy.  To w konsekwencji 
przekłada się na negatywne nastawienie
do pracy, niewłaściwy styl życia, w tym nie-
prawidłowe odżywianie, a także na osłabienie 
organizmu prowadzące do spadku
odporności.
W konsekwencji wpływa na jakość i wydaj-
ność pracy, absencję pracownika, a docelowo 
na koszty ponoszone przez pracodawcę 
i państwo.

Dowodzą tego dane ZUS za 2017 rok, 
w których mowa o tym, że Polacy na L4
spędzili 229 mln dni, tym samym na zasiłki 
ZUS firmy wydały 17 mld zł.

Jak można temu zapobiec? 
Pomagając pracownikom zachować 
równowagę pomiędzy życiem 
zawodowym a prywatnym. 

Dlatego przedsiębiorstwa coraz częściej 
wdrażają programy work-life balance, 
work-life integration oraz działania na rzecz 
well-being. Zachęcają do prowadzenia 
zdrowego stylu życia, zachowania bądź 
poprawy kondycji fizycznej i psychicznej 
oraz odpowiedniego i zdrowego odżywiania.

Widać to m.in. na przykładzie benefitów 
pozapłacowych. W firmowych stołówkach 
coraz częściej goszczą kosze z owocami  
i warzywami.

Duże firmy i międzynarodowe korporacje
dodatkowo stawiają na dofinansowanie 
posiłków w postaci kart i kuponów 
żywieniowych. Z jednej strony pracownicy 
zyskują możliwość wyboru ulubionego posiłku
w jednym z ponad 50 000 tysięcy punktów 
gastronomicznych w Polsce, w których mogą 
dodatkowo skorzystać ze specjalnie przygo-
towanych promocji. Z drugiej, pracodawca 
obniża ryzyko absencji pracownika,
bo wg danych Health Enhancement Research 
Organization i Brigham Young University 
właściwe odżywianie może zwiększyć 
produktywność pracownika od 20%  
do nawet 25%.

ANNA MŁYNARCZYK
PRODUCT MANAGER   |   SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES
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1.04
Formalny czy swobodny?
Jaki styl komunikacji preferują pracownicy?
Pracownicy cenią otwartość i swobodny język komunikacji w pracy (86%). Preferują również 
przejrzystość i jasne zasady w komunikacji samych firm – uważają, że do tego celu powinny
być wykorzystywane oficjalne kanały takie jak: portale zawodowe oraz zakładki „kariera”. 
Oferta pracy powinna być zbudowana standardowo, z jasno wyszczególnionym zakresem 
obowiązków i oczekiwaniami wobec kandydata (84%).

1.05
Atmosfera w pracy 

Prawie wszyscy badani cenią bezpośrednią i swobodną atmosferę w pracy (97%),
podobnie jak luźny strój (72%). Pracownicy chętnie się integrują – 82% lubi razem jeść posiłki, 
a 69% z nich chce uczestniczyć w akcjach społecznych i charytatywnych, inicjowanych przez 
pracodawcę.

STYL KOMUNIKACJI W PRACY

86 % Preferuję swobodny, bezpośredni język 
komunikacji w pracy.

14 % Uważam, że w pracy używany język 
powinien być formalny i profesjonalny.

84 % Oferty pracy powinny być przedstawiane 
w standardowy sposób, zawierając jasno 
określone obowiązki i wymagania.

16 % Atrakcyjna oferta pracy powinna się 
wyróżniać – być przedstawiona np. 
w formie atrakcyjnej wizualnie: 
jako reklama lub film video.

81 % Firmy powinny prowadzić komunikację
z kandydatami w miejscach do tego 
przeznaczonych, tj.: portale zawodowe, 
zakładki "kariera".

19 % Komunikacja firm jako potencjalnych 
przyszłych pracodawców powinna być 
prowadzona głównie w miejscach, 
do których najczęściej zaglądam: 
Facebook, media społecznościowe. 
Rzadko zaglądam na portale z ofertami 
pracy, typu LinkedIn czy Goldenline.

63 % Najbardziej przekonuje mnie do firmy 
dobrze zbudowana zakładka "kariera", 
profesjonalna strona internetowa.

37 % Na moją opinię o pracodawcy w naj-
większym stopniu wpływa komunikacja 
firmy, prowadzona w mediach społecz-
nościowych, na portalach internetowych.

ATMOSFERA W PRACY

97 % W biurze cenię bezpośrednią i swobodną 
atmosferę, mniejszą formalność.

3 % W biurze cenię formalną atmosferę.

82 % Chętnie jem wspólne posiłki w pracy
ze współpracownikami. Moim zdaniem 
przyczyniają się do integracji zespołu.

18 % Zazwyczaj jem lunch sam/a przy biurku.

72 % Chcę ubierać się do pracy w stylu 
nieformalnym (casual).

28 % Uważam, że w pracy powinien
obowiązywać strój formalny, biznesowy.

69 % Chętnie uczestniczyłbym/abym w działa-
niach społecznych i charytatywnych 
organizowanych przez pracodawcę.

31 % Nie czuję potrzeby angażowania się 
w działania społeczne w ramach 
miejsca pracy.

66 % Chętnie uczestniczę w czasie prywatnym 
w integracji ze współpracownikami 
(wspólne wyjścia, zajęcia sportowe).

34 % Niechętnie uczestniczę w integracji
ze współpracownikami w czasie 
prywatnym.

TAK                       NIE TAK                       NIE

Swobodny i bezpośredni 
język komunikacji

Oferta pracy przedstawiona  
w standardowy sposób

Komunikacja firm
na portalach zawodowych

i w zakładce “kariera:

Profesjonalna strona 
internetowa firmy

Bezpośrednia
i swobodna atmosfera 

Wspólne posiłki
w pracy

Styl casual

Działania społeczne
i charytatywne

Integracja
ze współpraco-

wnikami
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Pomaganie – ładunek 
pozytywnej energii

Coraz częściej widzimy, że firmy już nie tylko 
skupiają się na swojej podstawowej działal-
ności biznesowej, ale także podejmują
inicjatywy na rzecz wsparcia lokalnych 
społeczności czy troski o środowisko. 
Wpływa na to wiele czynników, lecz bez
wątpienia kluczowym z nich jest fakt, 
że żadna organizacja nie działa w próżni, 
ale w środowisku, które tworzą ludzie – 
począwszy od pracowników przez partnerów 
biznesowych po klientów. 

W największym stopniu na firmę wpływają 
pracownicy i to oni są najbardziej nią 
zainteresowani, a tym samym tworzą jej 
najważniejsze ogniwo. Stąd zespoły HR – 
poza polityką wynagrodzeń finansowych, 
świadczeniami motywacyjnymi i rozwojowymi 
– stawiają na tworzenie pozytywnych emocji 
związanych z pracą i daną organizacją.

Jak to odbywa się w praktyce?
Jednym z przykładów jest angażowanie 
pracowników w działania z zakresu
społecznej odpowiedzialności biznesu 
i zrównoważonego rozwoju. 

Z badania, które zostało przeprowadzone 
na zlecenie Sodexo „Wszyscy jesteśmy 
Mikołajami” wynika, że aż 90% firm zaprasza
pracowników do udziału w akcjach charyta-
tywnych, a ci coraz chętniej angażują się 
w takie przedsięwzięcia. 

Raport Antal pokazuje zaś, że 69% badanych 
chce uczestniczyć w akcjach społecznych 
i charytatywnych inicjowanych przez
pracodawcę. Dlatego w Sodexo nie tylko 
sami angażujemy się w pomoc innym, 
ale także włączamy w nią naszych klientów 
i partnerów, stwarzając im okazję
do angażowania swoich pracowników
w działania charytatywne. 

Doskonałym przykładem takiej inicjatywy 
jest Karta Podarunkowa z Pajacykiem - każde 
10 zamówionych Kart to 1 posiłek dla dziecka 
objętego Programem Pajacyk Polskiej Akcji 
Humanitarnej. Dzięki temu pomaganie
staje się poste i opłaca się każdej ze stron,
bo odpowiada na realną potrzebę
pracownika, czyli pomoc potrzebującym.

MARTA ROBAK
JUNIOR PRODUCT MANAGER   |   SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES 

więcej!

W TE ŚWIĘTA

dzięki Karcie Podarunkowej 
Sodexo

podaruj
Więcej możliwości wyboru

miejsc i form płatności

Więcej oszczędności

na świątecznych zakupach

Więcej serca, dzięki 

akcji Pajacyk



R A P O R T  A N T A L  &  S O D E X O G R U D Z I E Ń  2 0 1 8

24

1.06
Styl zarządzania
Pracownicy w Polsce chcą mieć aktywny wpływ na rozwój organizacji, kulturę pracy w firmie 
i jej kształtowanie. 92% deklaruje, że zależy im na zaangażowaniu w działania z zakresu HR. 
Jednocześnie cenią sprawiedliwość i właściwe motywowanie w zarządzaniu (74%), bardziej 
niż przyjazną postawę szefa (26%). 

Duże znaczenie ma również praca zespołowa i wsparcie organizacyjne, które przeważają 
nad potrzebą wsparcia merytorycznego ze strony swojego przełożonego.
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Pracownik przychodzi 
do firmy, a odchodzi 
od szefa
J A K  J E S T  W  T W O J E J  F I R M I E ? 

Przywództwo to wyzwanie numer 1 działów HR, w Polsce i na świecie. 
Zbadaj i rozwiń kompetencje menedżerów w Twojej organizacji, zbuduj efektywny zespół, który wspólnie
osiąga zamierzone cele. Skontaktuj się z nami, by otrzymać pełną ofertę usług Antal HR Consulting.

STYL ZARZĄDZANIA

92 % Chciałbym/abym mieć wpływ na plan 
działań HR wobec pracowników 
(np. chciałbym samodzielnie wybierać 
szkolenia, wypowiadać się na temat 
preferowanych benefitów pozapłacowych).

8 % Uważam, że dział HR może samodzielnie 
decydować o planie działań wobec pra-
cowników (sam wybiera pakiet świadczeń 
pozapłacowych i wyznacza plan szkoleń).

74 % Najważniejsze cechy dobrego szefa to: 
bycie sprawiedliwym oraz wymagającym, 
mobilizującym do działania.

26 % Najważniejsze cechy dobrego szefa to: 
bycie przyjacielskim, wyrozumiałym 
i dbającym o dobrą atmosferę.

68 % Cenię kulturę pracy opartą na osiągnię-
ciach całego zespołu – lubię współpracę 
w grupie.

32 % Cenię kulturę pracy opartą na indywidual-
nych osiągnięciach – lubię pracować 
samodzielnie.

66 % Chciałbym/abym, żeby mój szef dawał mi 
maksimum swobody – lubię być „wrzucany 
na głęboką wodę”.

34 % Chciałbym/abym, aby mój szef prezen-
tował postawę opiekuńczą i wspierał mnie 
w realizacji zadań.

57 % Główną rolą mojego szefa powinno być 
wspieranie zespołu, usuwanie przeszkód 
biurokratycznych i organizacja pracy – 
nie musi być ekspertem w mojej dziedzinie.

43 % Mój szef powinien być ekspertem i auto-
rytetem w mojej dziedzinie, a także być 
w stanie nauczyć mnie nowych rzeczy 
pod kątem merytorycznym.

TAK                       NIE

Chcę mieć wpływ
na działania HR

wobec  pracowników 

Dobry szef jest
sprawiedliwy i wymagający

Lubię współpracę w grupie

Mój szef powinien mi
dać maksimum swobody

Mój szef powinien
wspierać zespół



Dzisiejsze konkurencyjne i dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe wymusza
transformację postaw na rynku pracy. Pracownicy zaczynają szybciej reagować
na zmiany, dostosowywać się do wahań ekonomicznych, ale jednocześnie wymagają
dodatkowych ułatwień i benefitów od pracodawcy, które umożliwią im wygodny 
sposób realizacji obowiązków zawodowych. 
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Typy osobowości 
pracowników 

CZĘŚĆ 2
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2.01
Wymiary nastawienia do pracy
Wyróżnione zostały dwie główne osie, które pozwalają określić nastawienie pracowników 
do otoczenia biznesowego.

Wymiar funkcjonalny
Pierwsza z nich symbolizuje wymiar funkcjonalny. Zawierają się w nim warunki ekonomiczne, 
sposoby rozliczeń pracowników z zadań, systemy wynagrodzenia, warunki biurowe,  
bezpieczeństwo pracy czy forma umowy.

Wymiar kulturowy
Wymiar kulturowy zawiera w sobie obszary związane z atmosferą w pracy, stylem wykonywa-
nia zadań, kulturą organizacyjną, podejściem do work-life balance / work-life integration. 
Wyżej opisane wymiary pozwalają stworzyć matrycę, na której wyraźnie odznaczają się 
typy zależności spotykane na obecnym rynku pracy.

2.02
Cztery typy osobowości pracowników 

Reprezentacja poszczególnych typów postaw
wobec pracy

Zdystansowany 
zawodowiec

Praktyczny
inicjator

Zwinny
profesjonalista Bezpieczny

tradycjonalista

Zwinny
profesjonalista

Praktyczny
inicjator

Bezpieczny
tradycjonalista

Zdystansowany
zawodowiec

Zdystansowany
zawodowiec

Bezpieczny
tradycjonalista

Zwinny
profesjonalista

Praktyczny
inicjator

ELASTYCZNOŚĆ

STABILIZACJA

KONSERWATYZM LIBERALIZM
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Wymiar funkcjonalny
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Zwinny Profesjonalista prezentuje postawę elastyczną 
i liberalną. Jest to osoba preferująca nieformalny styl, 

towarzyska, otwarta na wszystkie możliwości. 

Jego mottem życiowym jest sentencja Konfucjusza: 

“Wybierz pracę, którą kochasz i nie przepracujesz 
ani jednego dnia więcej w Twoim życiu. 

Praca dla niego powinna się mocno przenikać
z życiem prywatnym – często wskazanie granic 

między jedną sferą, a drugą jest trudne.

Jest to pracownik grający zespołowo i rozliczający się 
na podstawie faktycznych rezultatów swojej pracy. 

T Y PY OSOBOWOŚCI PR ACOWNIKÓW

ZWINNY
PROFESJONALISTA

55 %
pracowników w Polsce

prezentuje typ Zwinny Profesjonalista 

Preferencje Zwinnych Profesjonalistów 

 System pracy

Zwinni Profesjonaliści w przeważającej liczbie chcą 
pracować w elastycznym wymiarze czasu pracy 
Zależy im na możliwości pracy zdalnej. 
Nie jest dla nich problemem wykonanie zadania 
w domu, poza godzinami pracy, ale chcą też móc 
załatwić prywatne sprawy w czasie pracy. 
Zależy im na tym, by pracodawca udostępnił narzędzia 
i programy umożliwiające taki sposób wykonywania 
obowiązków zawodowych. Lubią być w ciągłym ruchu 
- chętnie jeżdżą w delegacje i odbywają wiele podróży 
służbowych.

          Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe

Zwinni Profesjonaliści chcą elastycznie wybierać
świadczenia pozapłacowe. Zależy im na nowocze-
snych rozwiązaniach w formie programów kafeteryj-
nych i aplikacji mobilnych. Doceniają zróżnicowane 
benefity niosące oszczędności w życiu codziennym. 
Chcą znać wartość oferowanych im benefitów.
Częściej niż inne grupy, przyjmują ofertę niższego
wynagrodzenia w zamian za realną możliwość 
zdobycia atrakcyjnych premii i bonusów za rezultaty 
swojej pracy. 

              Lokalizacja i przestrzeń biurowa

Lokalizacja miejsca pracy dla Zwinnych Profesjona-
listów nie ma znaczenia, pod warunkiem, że praco-
dawca zaproponuje inną formę rekompensaty
dalekich dojazdów. Zależy im za to na wyglądzie 
samego biura nawet kosztem posiadania stałej
i własnej przestrzeni. Istotne są miejsca przeznaczone 
do relaksu, przystosowane zarówno do pracy 
zespołowej, jak i indywidualnej. 

            Styl pracy

Zwinni Profesjonaliści chcą ubierać się do pracy 
w sposób nieformalny, w biurze cenią bezpośrednią 
i nieformalną atmosferę i nieformalny język 
komunikacji. Chcą mieć wpływ na działania HR 
i być angażowani w projekty rozwojowe. 

             Relacje w zespole

Integracja ze współpracownikami jest ważnym
elementem dla Zwinnych Profesjonalistów - chętnie 
spotykają się po godzinach pracy, jedzą wspólne 
posiłki, angażują się w projekty społeczne
i charytatywne, inicjowane przez firmę. 
Cenią zespołową kulturę pracy. 

             Styl życia 

Zwinni Profesjonaliści, sami często będąc w centrum 
uwagi są zainteresowani wszelkimi trendami na rynku. 
Przywiązują wagę do zdrowego trybu życia. Uważają, 
że nowoczesne benefity, takie jak na przykład konsul-
tacje z dietetykiem pozwolą im zmienić na lepsze dietę 
żywieniową. Oczekują też dofinansowania posiłków.

 Relacja z szefem

Najważniejsze cechy dobrego szefa to dla Zwinnych 
Profesjonalistów: bycie przyjacielskim, wyrozumiałym 
i dbającym o dobrą atmosferę. Oczekują, że ich szef, 
jak dobry trener będzie wspierał zespół, usuwał 
przeszkody biurokratyczne i organizował czas pracy – 
nie musi natomiast być ekspertem merytorycznym 
w swojej dziedzinie.

                Komunikacja i wizerunek firmy

Według Zwinnych Profesjonalistów komunikacja firm, 
jako potencjalnych przyszłych pracodawców, powinna 
być prowadzona głównie w miejscach, do których
najczęściej zaglądają: Facebook czy inne media 
społecznościowe. Rzadko zaglądają na portale 
z ofertami pracy, typu LinkedIn czy Goldenline. 
Atrakcyjna oferta pracy będzie dla nich ofertą 
niestandardową np. w formie video.
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Jak skonstruować najbardziej
atrakcyjny pakiet benefitów dla

Zwinnego Profesjonalisty? 

Zwinny profesjonalista to osoba, która
zdecydowanie preferuje łączenie życia 
prywatnego z zawodowym oraz 
możliwość integracji w zespole.

Ważnym aspektem funkcjonowania
w przedsiębiorstwie jest stworzenie dla niej 
odpowiedniego miejsca pracy, w którym 
może być przede wszystkim sobą i realizować 
powierzone zadania w wybrany przez siebie 
sposób i zdefiniowanym przez siebie czasie. 
Ceni nieformalną atmosferę i przyjacielską 
relację z przełożonym.

Zapewnienie takiego otoczenia sprawia,
że dobrze czuje się w pracy, a także z pasją
i odpowiedzialnością realizują swoje
obowiązki.

Są zainteresowani trendami, dlatego
też ich potrzeby mogą się dynamicznie
zmieniać pod wpływem mody i otoczenia.
Konstruując ofertę benefitów dla Zwinnych 
Profesjonalistów należy pamiętać o jej
regularnym dopasowywaniu do zmieniają-
cych się okoliczności i trendów.

Należy zapewnić im szeroki wachlarz
możliwości oraz stale poszerzać listę
oferowanych benefitów, aby zawsze 
mogli znaleźć coś dla siebie. 

MARTA ROBAK
JUNIOR PRODUCT MANAGER   |   SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES 

Podsumowanie

Zwinny Profesjonalista to nieco częściej 
mężczyzna niż kobieta (57% do 52%).

Co ciekawe najliczniej reprezentowaną grupą 
są osoby o stażu pracy przekraczającym 
5 lat (57% badanych). Są to pracownicy 
dojrzali zawodowo, potrafiący pracować 
wyłącznie w oparciu o wyniki, potrafiący 
zachować dyscyplinę pracy, niepotrzebujący 
szefa mentora – ale raczej wsparcia 
organizacyjnego.

Jest to typ osobowości najczęściej reprezento-
wany przez przedstawicieli sprzedaży 
(aż 76%) oraz wyższej kadry zarządzającej 
(59%), prawników i HR-owców (57%).

Branże, dla których ten typ jest charaktery-
styczny to: Agencje marketingowe (100%), 
Ubezpieczenia (86%) Handel detaliczny 
(73%), Farmacja (71%).

Agencje
marketingowe

Ubezpieczenia FarmacjaHandel
detaliczny

Przedstawiciele
sprzedaży

Wyższa kadra
zarządzająca

Prawnicy
i HR-owcy

Pracownicy reprezentujący
ten typ osobowości

Branże, dla których ten typ 
jest charakterystyczny

to osoby o stażu pracy
przekraczającym 5 lat

Rozróżnienie na płeć Staż pracy

57%57% mężczyzn reprezentuje 
typ Zwinny Profesjonalista

52% kobiet reprezentuje 
typ Zwinny Profesjonalista



R A P O R T  A N T A L  &  S O D E X O G R U D Z I E Ń  2 0 1 8

353534

Praktyczny Inicjator zna swój cel i skupia się
na jego realizacji.

Podstawowe wynagrodzenie jest kluczowe.
Inne korzyści wynikające z pracy zawodowej

są zdecydowanie mniej ważne.

W pracy spędzi czasu tyle ile to konieczne,
koncentrując się w pełni na zadaniach, ale zamykając 

drzwi do biura przestaje też myśleć o pracy,
chyba, że chodzi o integrację z pracownikami na stopie

prywatnej – jako ceniący towarzystwo
w takich sytuacjach go nie zabraknie.

Stabilizacja i tradycja są dla niego ważne.
Jednocześnie pozostaje liberalny w obszarze 

kultury organizacyjnej. 

PRAKTYCZNY
INICJATOR

25 %
pracowników w Polsce

prezentuje typ Praktyczny Inicjator 
Jak pozyskać i zatrzymać w organizacji 
Zwinnych Profesjonalistów?

Kandydaci – Zwinni Profesjonaliści
to świadomi swoich potrzeb, zdecydowani 
zwolennicy koncepcji work-life integration, 
czyli przenikania się sfery życia prywatnego 
i zawodowego. Są to osoby, które od swoich 
pracodawców oczekują: możliwości realizacji 
zobowiązań prywatnych i zainteresowań, 
czerpania pozytywnych doświadczeń 
z pracy oraz relacji z współpracownikami 
i przełożonymi. W zamian za zrozumienie 
potrzeb i sprzyjające warunki, rewanżują się 
firmom swoją dyspozycyjnością, inicjatywą 
i samodzielnością. 

Firmy, zainteresowane zatrudnieniem 
kandydatów z tej grupy, powinny zwrócić 
uwagę w pierwszej kolejności na zapewnienie 
odpowiedniego środowiska pracy, w którym 
ogromne znaczenie mają elastyczność, 
dobra atmosfera, integracja z zespołem, 
różnorodność i możliwość wpływu.
Kolejnym krokiem na drodze do skutecznej 
rekrutacji jest dobrze skonstruowany proces 
rekrutacji i właściwa prezentacja oferty.

Jak powinien wyglądać proces rekrutacji?

Zwinni Profesjonaliści to grupa, w przypadku 
której szczególne znaczenie ma dobrze 
zaprojektowany candidate experience, 
czyli doświadczenia kandydata w procesie 
rekrutacji. Tradycyjny, sztywny i rozciągnięty 
w czasie proces z punktu widzenia tej grupy

będzie zapowiedzią tego, jak wyglądać 
będzie praca i może wpływać na rezygnację 
kandydatów z procesu. 

Warto poszukiwać nowych rozwiązań 
począwszy od niestandardowych metod 
docierania do kandydatów, ułatwienia 
procesu aplikacji, uproszczenia i zwiększenia 
atrakcyjności procesu rekrutacji. Zwinni 
Profesjonaliści do szczęścia w pracy 
potrzebują także pozytywnej, nieformalnej 
atmosfery i dobrych relacji z przełożonymi 
oraz współpracownikami, co również należy 
uwzględnić, zapewniając kandydatom 
możliwość poznania przyszłego szefa 
i kolegów.

Co podkreślać w prezentacji firmy
i oferty pracy?

Prezentacja firmy i oferty pracy powinna 
podkreślać te elementy, które są kluczem
do serc Zwinnych Profesjonalistów, czyli 
możliwość łączenia życia prywatnego 
i realizacji pasji z pracą, świetną atmosferę, 
otwartość we współpracy z szefem 
oraz możliwości wyboru narzędzi 
rozwojowych czy benefitów. Współcześni 
zawodowcy to osoby, które poszukują 
nowych, ciekawych doświadczeń także 
w sferze zawodowej i docenią niestandardo-
we działania pracodawców. Warto więc 
zainwestować w odświeżenie materiałów 
rekrutacyjnych i employer brandingowych, 
nowe formy rekrutacji oraz kreatywne 
kampanie.  

ANNA PIOTROWSK A-BANASIAK
DEVELOPMENT DIRECTOR   |   ANTAL 

T Y PY OSOBOWOŚCI PR ACOWNIKÓW

Zwinny Profesjonalista
w procesie rekrutacji
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Preferencje Praktycznych Inicjatorów 

 System pracy

Praktycznym Inicjatorom zależy na jasno określonych 
godzinach pracy, bez nadgodzin. Możliwość pracy 
zdalnej nie ma dla nich znaczenia, ponieważ swoją 
pracę zawsze wykonują w biurze. Według nich praca 
nie powinna się przenikać z życiem prywatnym – są 
to osoby, które uważają, że pracodawca powinien 
wprowadzić zasadę braku e-maili poza godzinami 
pracy.

           Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe

Dla Praktycznych Inicjatorów ważne są stałe świad-
czenia pozapłacowe, takie jak: opieka medyczna, 
kupony/karty na Święta. Nie interesują ich nowoczesne 
rozwiązania w ramach benefitów pozapłacowych. 
Nie korzystają też z programów rabatowych dołączo-
nych do otrzymywanych benefitów. Przewidywalność 
wynagrodzenia i stabilność wynagrodzenia są dla nich 
kluczowe. Są w stanie zrezygnować z premii i bonusów 
na rzecz wyższego wynagrodzenia podstawowego. 
Chcą jednak znać wartość otrzymywanych benefitów.

               Lokalizacja i przestrzeń biurowa

Praktycznym Inicjatorzy wolą pracę w dobrej 
lokalizacji (centrum, dobry węzeł komunikacyjny) 
niż rekompensatę konieczności dłuższych dojazdów 
w formie samochodu służbowego czy zwrotu kosztów 
dojazdów. Potrzebują własnego miejsca w biurze, 
które dedykują pracy. Wyspecjalizowane przestrzenie 
z możliwością zmiany miejsca pracy są dla nich 
zbędne.

             Styl pracy 

Praktyczni Inicjatorzy chcą ubierać się do pracy 
w sposób nieformalny, w biurze cenią bezpośrednią 
i nieformalną atmosferę i nieformalny język komunika-
cji. Chcą mieć wpływ na działania HR i być angażowani 
w projekty rozwojowe. 

             Relacje w zespole

Praktyczni Inicjatorzy chętnie uczestniczą w integracji 
ze współpracownikami po godzinach pracy, jedzą 
wspólne posiłki pogłębiając integrację, angażują się 
w projekty społeczne i charytatywne, inicjowane przez 
firmę. Cenią zespołową kulturę pracy.

              Styl życia 

Dla tej grupy interesujące są wszelkie trendy
na rynku – przywiązują wagę do zdrowego trybu życia.
Sądzą, że nowoczesne benefity w rodzaju konsultacji
z dietetykiem pozwolą im zmienić na lepsze dietę 
żywieniową. Oczekują również dofinansowania 
posiłków.

 Relacja z szefem

Praktyczni Inicjatorzy chcą, by szef prezentował 
postawę opiekuńczą i wspierał ich w realizacji
zadań. Najważniejsze cechy dobrego szefa to: bycie 
przyjacielskim, wyrozumiałym i dbającym o dobrą 
atmosferę. Główną jego rolą, jak u trenera powinno 
być wspieranie zespołu, usuwanie przeszkód biurokra-
tycznych i organizacja pracy – nie musi być ekspertem.

                Komunikacja i wizerunek firmy

Komunikacja firm, jako potencjalnych przyszłych
pracodawców, według Praktycznych Inicjatorów
powinna być prowadzona głównie w miejscach, 
do których najczęściej zaglądają: Facebook i inne
media społecznościowe. Atrakcyjna oferta pracy 
będzie dla nich ofertą niestandardową np. 
w formie video.

T Y PY OSOBOWOŚCI PR ACOWNIKÓW

Podsumowanie

Ten typ nieznacznie częściej występuje 
wśród kobiet niż mężczyzn (29% do 23%).

Najliczniej reprezentowany jest wśród osób 
z doświadczeniem powyżej 5 lat doświad-
czenia do 15 lat (30% badanych).

Warto zwrócić uwagę, że jest to grupa
najczęściej podejmująca się zobowiązań 
rodzinnych, kredytów etc., dlatego stabilny
system rozliczeń jest dla nich szczególnie 
ważny. 

Jest to typ pracy najczęściej preferowany 
przez przedstawicieli finansów (38%), 
marketingu (30%), prawa (29%) 
oraz inżynierii (27%). 

Branże, dla których ten typ jest charaktery-
styczny to: Centra usług wspólnych (37%), 
TSL , IT oraz telekomunikacja (32%), 
FMCG (30%).

Centra
usług wspólnych

TSL, IT oraz
telekomunikacja

FMCGFinanse Marketing Prawo Inżynieria

Pracownicy reprezentujący
ten typ osobowości

Branże, dla których ten typ 
jest charakterystyczny

to osoby ze stażem pracy
powyżej 5 lat do 15 lat

Rozróżnienie na płeć Staż pracy

30%23% mężczyzn reprezentuje 
typ Praktyczny Inicjator

29% kobiet reprezentuje 
typ Praktyczny Inicjator
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Jak skonstruować najbardziej
atrakcyjny pakiet benefitów dla

Praktycznego Inicjatora?

Praktyczny inicjator to osoba, dla której 
liczy się przede wszystkim umiejętne łączenie 
nowoczesnych kultur organizacyjnych
z tradycyjnym podejściem do pracy etatowej.

Taki pracownik jest skupiony na realizacji 
powierzonych zadań w podstawowym 
wymiarze czasu pracy. Jest otwarty 
na pozostanie po godzinach tylko 
w przypadku aktywności nie związanych 
z wykonywanymi obowiązkami. 
Dlatego też doceni wyjścia i wyjazdy
integracyjne, które będą odbywały się 
w nieformalnej atmosferze. 

Od pracodawcy oczekuje standardowych 
benefitów, takich jak opieka medyczna, 
dofinansowanie posiłków czy kupony 
na święta.

Szczególnie docenia nagrody za staż pracy 
lub polecenie innego pracownika. Wybiera 
rozwiązania praktyczne, sprawdzone i takie, 
które z pewnością wykorzysta. 

Co ważne, jest żywo zainteresowany
wartością otrzymywanych benefitów, chce 
znać kwotę jaką pracodawca ich nagradza 
bądź docenia. 

Ma to duże znaczenie w przypadku zmiany 
miejsca pracy przez postępowego profesjo-
nalistę, który porównuje nie tylko wynagro-
dzenie zasadnicze czy lokalizację biura, 
ale właśnie wartość dodatkowych świadczeń 
pozapłacowych jakie otrzymuje.

ANNA MŁYNARCZYK
PRODUCT MANAGER   |   SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES 

T Y PY OSOBOWOŚCI PR ACOWNIKÓW

Jak zatrudnić i zatrzymać w organizacji 
kandydata - Praktycznych Inicjatorów?

Udana rekrutacja Praktycznego Inicjatora 
wiąże się z koniecznością poznania zarówno 
jego zalet, jak i wad. Są to pracownicy 
angażujący się, nastawieni na budowanie 
pozytywnej atmosfery pracy i rzadko kiedy 
stwarzający problemy w organizacji.
Są to osoby nastawione zadaniowo
na pracę – stąd chęć wykonania pracy 
możliwe najszybciej, jak i najlepiej. 
Celem jest efektywne wykonanie obowiązków, 
nie narażając się na ryzyko pracy w nadgo-
dzinach. Chyba, że są to spotkania z zespołem 
lub inicjatywy społeczne – wtedy chętnie 
poświęcą swój czas prywatny.

Praktycznego Inicjatora powinniśmy szukać 
poprzez ciekawe ogłoszenie o pracę 
umieszczone w nowoczesnych mediach 
oraz poprzez networking. Ogłoszenie 
powinno być skonstruowane w taki sposób, 
by wskazywało na dobrą atmosferę pracy, 
odpowiednią kulturę organizacyjną – mniej 
formalną oraz szefa/przełożonego, który 
dba o wszystkie wymienione elementy życia 
zawodowego. Nie może zabraknąć również 
jasno wytyczonego zakresu zadań oraz 
możliwości podejmowania decyzji w zakresie 
odpowiednim dla danego stanowiska.

Bardzo ważna jest pierwsza, telefoniczna 
rozmowa z takim kandydatem, podczas której 
go zaintrygujemy i zachęcimy do spotkania.

W trakcie rozmowy face 2 face bardzo ważne 
jest przedstawienie konkretnych danych, 
zadań, oczekiwań, sposobów rozliczania 
i metodyki pracy. Najlepiej, by przełożony 
opowiedział również o tym, jak pracuje 
z zespołem i na czym mu zależy.
Jeśli te cele są choć w części zbieżne, 
a pomiędzy rozmówcami zapanuj 
przysłowiowa „chemia” – mamy dużą 
szansę na pozyskanie pracownika.

W mojej ocenie przejrzystość, realistyczne 
podejście do biznesu, umożliwienie 
zachowania work-life balance oraz dbałość 
o rozwój pracowników – zarówno 
w wymiarze obowiązków zawodowych, 
jak i możliwości współpracy, integracji 
czy angażowania się w akcje społeczne –
zapewni popularność pracodawcy wśród 
Praktycznych Inicjatorów. 

SEBASTIAN SALA
TEAM MANAGER   |   ANTAL SSC/BPO

Praktyczny Inicjator
w procesie rekrutacji
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Bezpieczny Tradycjonalista to osoba ceniąca
stabilizację i bezpieczeństwo pracy w obszarze
funkcjonalnym oraz konserwatyzm w zakresie

kultury organizacyjnej. 

Jest odpowiedziany za określony obszar,
lubi jasne i przewidywalne sytuacje.

Opowiada się za konserwatywnym stylem działania, 
lubi grać w pojedynkę.

T Y PY OSOBOWOŚCI PR ACOWNIKÓW

BEZPIECZNY
TRADYCJONALISTA 

10 %
pracowników w Polsce

prezentuje typ Bezpieczny Tradycjonalista 

Preferencje Bezpiecznych Tradycjonalistów 

 System pracy

Bezpiecznym Tradycjonalistom zależy na jasno
określonych godzinach pracy, bez nadgodzin. 
Możliwość pracy zdalnej nie ma dla nich znaczenia, 
ponieważ swoją pracę zawsze wykonują w biurze. 
Według nich praca nie powinna się przenikać z życiem 
prywatnym – są to osoby, które uważają, że praco-
dawca powinien wprowadzić zasadę braku e-maili 
poza godzinami pracy.

          Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe

Dla Bezpiecznych Tradycjonalistów ważne są stałe 
świadczenia pozapłacowe, takie jak: opieka medy-
czna, kupony/karty na święta. Cenne jednak byłoby 
dofinansowanie lunchu. Nie interesują ich nowoczesne 
rozwiązania w ramach benefitów pozapłacowych. 
Nie korzystają też z programów rabatowych 
dołączonych do otrzymywanych benefitów. 
Przewidywalność wynagrodzenia i stabilność
wynagrodzenia są dla nich kluczowe. Są w stanie 
zrezygnować z premii i bonusów na rzecz wyższego 
wynagrodzenia podstawowego.

             Lokalizacja i przestrzeń biurowa

Bezpieczni Tradycjonaliści wolą pracować w dobrej 
lokalizacji (centrum, dobry węzeł komunikacyjny) 
niż otrzymać rekompensatę konieczności dłuższych 
dojazdów. Potrzebują własnego miejsca w biurze, 
które dedykują pracy. Wyspecjalizowane przestrzenie 
z możliwością zmiany miejsca pracy są dla nich 
zbędne. 

            Styl pracy

Bezpieczni Tradycjonaliści wolą do pracy ubierać się 
w sposób formalny, cenią też formalną atmosferę 
pracy i formalny język używany w organizacji. 
Niechętnie angażują się w projekty rozwojowe – 
uważają, że HR posiada niezbędne do tego kompe-
tencje i nie czują potrzeby wpływu na działania 
tego departamentu.

             Relacje w zespole

Bezpieczni Tradycjonaliści niechętnie uczestniczą 
w integracji poza godzinami pracy, lunch jedzą 
najczęściej sami przy biurku, nie angażują się w działa-
nia prospołeczne i charytatywne inicjonowanie przez 
firmę. Cenią kulturę pracy opartą na indywidualnych 
osiągnięciach. 

            Styl życia 

Trendy nie są ważne dla Bezpiecznych Tradycjonalis-
tów. Nie przywiązują wagi do zdrowego stylu życia, 
nie interesują ich inicjatywy takie jak: konsultacje 
z dietetykiem. Nie sądzą, żeby dofinansowanie 
lunchu wpłynęło pozytywnie na ich przyzwyczajenia 
żywieniowe.

               Relacja z szefem

Bezpieczni Tradycjonaliści chcą, by szef prezentował 
postawę opiekuńczą i wspierał ich w realizacji zadań. 
Uważają, że dobry przełożony jest sprawiedliwy oraz 
wymagający, mobilizujący do działania. Szef dla tych 
osób powinien być ekspertem i autorytetem w swojej 
dziedzinie i być w stanie uczyć nowych rzeczy
w aspekcie merytorycznym.

                Komunikacja i wizerunek firmy

Według Bezpiecznych Tradycjonalistów firmy 
powinny się komunikować na kanałach do tego 
przeznaczonych, tj. portalach zawodowych, 
zakładkach kariera. Atrakcyjna oferta pracy powinna
zaś wyglądać standardowo – zawierać jasny opis 
stanowiska, obowiązków i oczekiwań.  
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Jak skonstruować najbardziej
atrakcyjny pakiet benefitów dla
Bezpiecznego Tradycjonalisty?

Bezpieczny Tradycjonalista jasno
określa zasady wykonywania i rozliczania 
swoich obowiązków oraz definiuje granice 
współpracy. Z założenia nie miesza pracy
z życiem prywatnym. Niechętnie zostaje 
po godzinach i nie odpowiada na maile 
po skończeniu pracy. 

Pragmatycznie podchodzi również do miejsca 
pracy – chce pracować w dobrych
lokalizacjach, nie docenia stref relaksu, 
ale oczekuje własnego biurka. 

Zależy mu na stabilności i bezpieczeństwie. 
Motywowanie takich pracowników powinno
mieć ścisły związek z ich osiągnięciami 
i zrealizowanymi celami. 

Ich zaangażowanie i chęć do realizacji 
projektów wzrasta wraz z poczuciem 
docenienia i uznania. 

Dlatego w tym przypadku doskonale 
sprawdzą się takie benefity, jak np. 
indywidualne spotkania coachingowe 
z przełożonym, kupony na święta 
czy rozszerzona opieka medyczna. 

MARTA ROBAK
JUNIOR PRODUCT MANAGER   |   SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES 

Podsumowanie

Ten typ nieznacznie częściej występuje wśród 
kobiet niż mężczyzn (10% do 9%). 

Najliczniej reprezentowany jest wśród
stanowisk juniorskich mających staż pracy 
nieprzekraczający 5 lat (12% badanych), 
co jest związane z większą potrzebą jasnych 
struktur. 

Jest to typ pracy najczęściej preferowany 
przez przedstawicieli logistyki (19%)
i finansów (12%).

Branże, dla których ten typ jest charakterysty-
czny to: Nieruchomości i branża budowlana 
(27%) oraz Energetyka (23%).

Nieruchomości
i branża budowlana

EnergetykaLogistyka Finanse

Pracownicy reprezentujący
ten typ osobowości

Branże, dla których ten typ 
jest charakterystyczny

to osoby o stażu pracy
nieprzekraczającym 5 lat

Rozróżnienie na płeć Staż pracy

12%10% mężczyzn reprezentuje 
typ Bezpieczny Tradycjonalista

9% kobiet reprezentuje 
typ Bezpieczny Tradycjonalista
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Rekrutacja Bezpiecznego Tradycjonalisty 
może być bardzo prosta i skuteczna, o ile 
pamięta się o kilku podstawowych kwestiach.

Zacznijmy od początku i pierwszego kontaktu, 
czyli rozpoznania. Dzwoniąc szybko zderzymy 
się ze ścianą i swoistym poczuciem niechęci 
do „skrócenia relacji”. To może być pierwszy 
sygnał, że mamy do czynienia właśnie z 
Bezpiecznym Tradycjonalistą. Szybko zadaje 
pytanie: „ale, o co chodzi?”, a następnie od 
razu prosi o konkrety: „gdzie, co dokładnie 
i za ile?”. Z dużą dozą prawdopodobieństwa 
możemy wtedy stwierdzić, że trafiliśmy 
na Bezpiecznego Tradycjonalistę.  

W komunikacji z przedstawicielami tego 
typu sprawdzają się krótkie i zasadnicze 
komunikaty, takie jak: nazwa firmy, sektor 
oraz projekt, na jaki szukamy. Należy 
przedstawić zakres obowiązków, ale w formie 
„esencji”. Pytania pogłębiające kandydat sam 
zgłosi na dalszym etapie i to te, które są dla 
niego istotne. Na pewno nie należy zbytnio 
rozwodzić się na temat misji, wizji organizacji, 
ponieważ są to kwestie, które raczej 
zniecierpliwią kandydata aniżeli 
wpłyną na jego zainteresowanie. 

Sam życiorys przeważnie będzie napisany 
bardzo schludnie, ale skrótowo. Kwestie 
osiągnieć czy zakres obowiązków mogą się 
pojawić – natomiast nie należy liczyć na zbyt 
duże eseje.

Przed spotkaniem warto zapoznać się dość
dokładnie i zadawać pytania o konkretne 
projekty czy stanowiska, niż prosić o ogólne 
opowiedzenie o swoim doświadczeniu. 

Możemy usłyszeć od kandydata „przecież 
jest to w CV, proszę przeczytać”. Nie wynika 
to z uszczypliwości, a z przekonania i wiary 
kandydata, że przyszedł porozmawiać 
z osobą, która powinna o nim już coś wiedzieć. 

Proces rekrutacyjny, a dokładnie jego wielo-
stopniowość, ma bardzo duże znaczenie. 
Optymalne wydaje się jedno, maksymalnie 
dwa spotkania. Przedłużające się oczekiwanie
na decyzje czy też kolejne etapy weryfika-
cyjne, spowodować mogą wycofanie się 
kandydata z procesu. 

Bezpieczny Tradycjonalista jest świadomy 
swojej wartości na rynku, jak również posiada 
jasne i realne oczekiwania finansowe. 
Nie widzi problemu w ich ujawnieniu 
ani rozmowie o tym, skąd one wynikają.
Na etapie rozmów rekrutacyjnych warto 
ustalić dokładną wysokość wynagrodzenia. 
Składanie oferty poniżej oczekiwań 
w większości przypadków kończy się jej 
odrzuceniem oraz zamknięciem drogi 
do dalszych rozmów. Odpierane jest to 
w pewien sposób jako „dyshonor” czy też 
próba umniejszenia osiągnięciom, 
a nie jako wstęp do negocjacji. 

FABIAN PIETR AS
TEAM MANAGER ANTAL IT SERVICES

Zdystansowany Zawodowiec
to osoba o poglądach elastycznych w obszarze

funkcjonalnym i konserwatywnym w zakresie kultury 
organizacyjnej.

Zna swoje miejsce w firmie i zależy mu na jasnej, 
formalnej strukturze.

Zdystansowany Zawodowiec woli pozostawać
na swojej, dobrze znanej połowie boiska, broni
tradycyjnych zasad w kulturze organizacyjnej,

ale potrafi też być elastyczny, jeśli przemawiają
za tym względy funkcjonalne.  

ZDYSTANSOWANY
ZAWODOWIEC

10 %
pracowników w Polsce

prezentuje typ Zdystansowany Zawodowiec 

T Y PY OSOBOWOŚCI PR ACOWNIKÓW

Jak zatrudnić kandydata
Bezpiecznego Tradycjonalistę? 
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Preferencje Zdystansowanych Zawodowców 

 System pracy

Zdystansowani Zawodowcy chcą pracować
w elastycznym wymiarze czasu pracy oraz zależy 
im na możliwości pracy zdalnej. 
Nie jest dla nich problemem wykonanie zadania 
w domu, ale chcą też móc np. załatwić prywatne 
sprawy w czasie pracy. Zależy na tym, by pracodawca 
udostępnił narzędzia i programy umożliwiające taki 
sposób wykonywania obowiązków zawodowych. 
Z łatwością radzą sobie z delegacjami i koniecznością 
częstych podróży służbowych.

           Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe

Zdystansowani Zawodowcy chcą elastycznie
wybierać świadczenia pozapłacowe oraz zależy im 
na nowoczesnych rozwiązaniach w formie programów 
kafeteryjnych czy aplikacji mobilnych. Doceniają 
zróżnicowane benefity niosące oszczędności w życiu 
codziennym. Jednak informacja o ich wartość jest dla 
nich drugorzędna. Są to osoby, które są też w stanie 
częściej przyjąć ofertę niższego wynagrodzenia 
w zamian za realną możliwość zdobycia atrakcyjnych 
premii i bonusów za rezultaty swojej pracy. 

              Lokalizacja i przestrzeń biurowa

Lokalizacja miejsca pracy nie ma dla znaczenia dla 
Zdystansowanych Zawodowców, jeśli pracodawca
zaproponuje inną formę rekompensaty dalekich 
dojazdów. Zależy im za to na wyglądzie samego biura 
nawet kosztem posiadania stałej i własnej przestrzeni. 
Istotne są miejsca przeznaczone do relaksu,
przystosowane zarówno do pracy zespołowej, 
jak i indywidualnej. 

              Styl pracy 

Osoby z tej grupy wolą do pracy ubierać się w sposób 
formalny, cenią też formalną atmosferę pracy
i formalny język używany w organizacji. Cenią kulturę 
pracy opartą na indywidualnych osiągnięciach. 

             Relacje w zespole

Zdystansowani Zawodowcy niechętnie uczestniczą
w integracji poza godzinami pracy, lunch jedzą naj-
częściej sami przy biurku, nie angażują się w działania 
prospołeczne i charytatywne, inicjonowanie przez 
firmę. Sami też nie wychodzą przed szereg. Niechętnie 
angażują się w projekty rozwojowe – uważają, że HR 
posiada niezbędne do tego kompetencje i nie czują 
potrzeby wpływu na działania tego departamentu. 

              Styl życia 

Dla Zdystansowanych Zawodowców trendy nie są 
ważne. Nie przywiązują wagi do zdrowego stylu życia, 
nie interesują ich inicjatywy takie jak: konsultacje 
z dietetykiem. Nie sądzą, żeby dofinansowanie lunchu 
wpłynęło pozytywnie na ich przyzwyczajenia żywie-
niowe.

               Relacja z szefem

Od szefa Zdystansowani Zawodowcy oczekują 
maksimum swobody. Uważają, że dobry przełożony 
jest sprawiedliwy oraz wymagający, mobilizujący 
do działania. Powinien być również ekspertem
i autorytetem.

               Komunikacja i wizerunek firmy

Zdystansowani Zawodowcy uważają, że firmy 
powinny się komunikować na kanałach do tego 
przeznaczonych, tj. portalach zawodowych, 
zakładkach kariera. 
Atrakcyjna oferta pracy powinna zaś wyglądać
standardowo – zawierać jasny opis stanowiska, 
obowiązków i oczekiwań. 

T Y PY OSOBOWOŚCI PR ACOWNIKÓW

Podsumowanie

Ten typ nieznacznie częściej występuje wśród 
mężczyzn niż kobiet (10% do 9%). 

Najliczniej reprezentowany jest wśród 
stanowisk juniorskich, mających staż pracy 
nieprzekraczający 5 lat (14% badanych), co 
tłumaczy wysoką elastyczność i mobilność – 
często wobec braku zobowiązań rodzinnych. 

Jest to typ pracy najczęściej preferowany 
przez przedstawicieli administracji (aż 33%) 
oraz logistyki (23%), a także wyższej kadry 
zarządzającej (19%). 

Branże, dla których ten typ jest charakterysty-
czny to: Kancelarie prawne (50%), TSL (27%), 
Nieruchomości i branża budowlana (20%).

Kancelarie
prawne

TSL Nieruchomości 
i branża budowlana

Administracja Logistyka Wyższa
kadra zarządzająca

Pracownicy reprezentujący
ten typ osobowości

Branże, dla których ten typ 
jest charakterystyczny

to osoby ze stażem pracy
nieprzekraczającym 5 lat

Rozróżnienie na płeć Staż pracy

14%10% mężczyzn reprezentuje 
typ Zdystansowany Zawodowiec

9% kobiet reprezentuje 
typ Zdystansowany Zawodowiec
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Jak skonstruować najbardziej
atrakcyjny pakiet benefitów dla
Zdystansowanego Zawodowca?

Zdystansowany Zawodowiec, mimo iż 
preferuje formalną atmosferę i formalny 
strój, to w codziennej pracy życie zawodowe 
przenika się z prywatnym.
Ceni sobie wolność i wymaga akceptacji
jego niezależności – szczególnie w kontekście 
możliwości pracy zdalnej czy w dogodnych 
dla siebie godzinach

Chętnie wyjeżdża w delegacje, bierze udział 
w szkoleniach i konferencjach branżowych, 
podczas których może pogłębiać swoją 
wiedzę oraz zdobywać dodatkowe
doświadczenia. 

Nie wyobraża sobie funkcjonowania
bez wsparcia rozwiązań technologicznych 
czy bogatej oferty benefitów gwarantującej 
oszczędności w życiu codziennym. 

Oczekuje nie tylko szerokiego wyboru
oferowanych świadczeń pozapłacowych, 
ale także chce znać ich wartość. 

Co ciekawe dla Zdystansowanego
Zawodowca szanse na zdobycie intratnych 
bonusów i premii są niejednokrotnie
ważniejsze niż wyższa pensja. 

Idealnym rozwiązaniem motywacyjnym 
dla tej grupy pracowników jest wdrożenie 
rozwiązań ułatwiających codzienne zadania 
oraz gwarantujące oszczędności jak np. 
dofinansowanie do posiłków. 

ANDRZEJ BODAK
PRODUCT MANAGER   |   SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES 

W przypadku rekrutacji Zdystansowanych 
Zawodowców należy zadbać o właściwe 
przygotowanie ogłoszenia o pracę. Powinno 
pojawić się na tradycyjnych kanałach, to 
jest na portalach z ogłoszeniami o pracę, 
bądź też na zakładkach kariery na stronach 
internetowych pracodawców. 

Warto zwrócić uwagę na to, by ogłoszenie 
było napisane bezbłędnie, z zachowaniem 
konserwatywnego stylu, jasnych barw 
i stonowanej grafiki. Można je zilustrować 
na przykład w formie zdjęcia albo 
przestrzeni pracy. 

Kandydaci typu Zdystansowanego 
Zawodowca będą szukać konkretnych, 
interesujących informacji już na etapie 
zapoznania się z ogłoszeniem. Nie będą 
aplikować, jeśli nie znajdą w nim szczegółów 
dotyczących godzin pracy, benefitów czy 
sposobu wynagradzania za indywidulne 
osiągnięcia. Nie jest to typ osoby, którą 
przyciągnie ogłoszenie zaprezentowane 
w formie wizualnej reklamy – tu liczy się 
maksymalna informacyjność. 

Zdystansowanego Zawodowca może 
zaskoczyć bezpośredni kontakt headhuntera. 
To osoba, która raczej sama szuka i sama 
decyduje, kiedy wychodzi na rynek pracy.

W trakcie samego procesu rekrutacyjnego 
bardzo ważny jest pierwszy profesjonalny 
kontakt. 

Ten typ kandydata będzie oczekiwał jasnych 
informacji dotyczących etapów 
i kryteriów procesu rekrutacyjnego. Doceni 
również bezpośredni kontakt rekrutera 
i feedback przekazywany telefonicznie, 
a nie mailowo. Prezentując firmę warto 
w mniejszym stopniu skupić się na pracy 
zespołowej, świetnej atmosferze, na rzecz 
przełożonego, który oferuje swobodę 
działania, jednocześnie będąc ekspertem
 i autorytetem w swojej dziedzinie. 

Zdystansowani Zawodowcy najbardziej 
będą zainteresowani systemem bonusowym, 
uzależnionym mocno od wyników 
indywidualnych. Warto przedstawić zasady 
systemu bonusowego w szczególności, 
jeśli jest on zorientowany na docenienie 
indywidualnych osiągnięć. 

Gdy już pojawia się list intencyjny dla 
zaofertowanego kandydata, istotne jest, 
by w treści umieścić szczegóły oferty 
dotyczącej właśnie możliwości pracy zdalnej, 
informacje i zasady dotyczące bonusów 
i premii, a także benefitów. 

Zdystansowany Zawodowiec doceni 
tę staranność i dbałość o szczegóły również 
w takich dokumentach. To szczególnie ważne, 
jeśli kandydat wybiera spośród wielu ofert.

AGNIESZK A PASTUŁA
TEAM MANAGER ANTAL HR & LEGAL

T Y PY OSOBOWOŚCI PR ACOWNIKÓW



Specjaliści i menedżerowie różnych dyscyplin inaczej postrzegają wartość poszczególnych 
elementów wpływających na postrzeganie miejsca pracy jako atrakcyjnego środowiska. 
W zależności od specyfiki wykonywanego zawodu oraz typów osobowości pracownicy mają 
inne potrzeby.  Ważnym aspektem jest dostosowanie oferty pracy oraz warunków zatrudnienia 
do Przedstawiamy 10 cech w największej części charakteryzujących poszczególne specjalizacje.

RÓŻNI PRACOWNICY, RÓŻNE POTRZEBY

SODEXO. WYŻSZY POZIOM MOTYWACJI 

Z nową platformą Sodexo Select możesz wejść 
na wyższy poziom dopasowania świadczeń i dać 
pracownikom wybór. Pozwól im samym ułożyć 
indywidualne plany motywacyjne i ciesz się 
wzrostem wskaźników zaangażowania.

Sodexo Select to:

UWOLNIJ
SIŁĘ

indywidualnej
motywacji

Wszystkie świadczenia w jednym miejscu

www.sodexomotywacja.pl tel.: 22 535 11 11

Swobodny dostęp do świadczeń 
24/7 z każdego urządzenia

Stała opieka Dedykowanego Opiekuna

Budzik budzi inaczej 
w każdej branży 
Potrzeby i oczekiwania pracowników według branż

CZĘŚĆ 3
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3.01
Specjalista ds. IT

Wszyscy badani specjaliści i menedżerowie z obszaru IT preferują luźną i swobodną atmosferę 
w biurze. Badanie obala również stereotyp introwertycznego i skupionego na własnej pracy 
informatyka. Są to osoby, które chcą mieć wpływ na działania HR i chętnie się integrują. 
Zależy im na elastycznym czasie pracy oraz możliwości wyboru świadczeń pozapłacowych 
względem indywidualnych potrzeb.

BUDZIK BUDZI INACZEJ W K A ŻDEJ BR ANŻ Y

Motywacja napędzana
technologią

Nowe technologie stanowią obecnie 
integralny element niemal każdego aspektu 
naszego życia, a rynek usług IT należy 
do najdynamiczniej rozwijającego się 
sektora gospodarki w Polsce i na świecie. 

W konsekwencji, w tej branży od wielu 
lat obserwujemy nieustanną walkę  
o pracownika. 

Dobry specjalista czy to programista, 
informatyk, web master, czy administrator 
sieci, jest coraz częściej bardziej świadomy 
swojej wartości i dyktuje warunki 
oraz jasno definiuje swoje oczekiwania 
w stosunku do pracodawcy. 

Jak pokazują nasze doświadczenia kluczową 
kwestią dla pracowników z branży IT 
i nowych technologii jest zapewnienie im 
miejsca, w którym poczują się dobrze, będą 
mogli rozwijać siebie i swoje kompetencje. 

Motywują ich nowe projekty i wyzwania, 
a przede wszystkim możliwość decydowania 
o sobie w zakresie pracy zdalnej, składu 
zespołów projektowych czy wyboru 
świadczeń pozapłacowych. 

Dlatego specjaliści IT potrzebują 
indywidualnych programów motywacyjnych, 
wykorzystujących nowoczesne technologie, 
które są dla nich naturalnym środowiskiem 
pracy, w których mogą samodzielnie 
wybierać benefity. 

A to właśnie benefity stają się coraz 
ważniejszym elementem wynagrodzenia. 
Czasem nawet ważniejszym niż premia, 
która często ma charakter uznaniowy 
i nie jest gwarantowana w stu procentach. 

TOMASZ WRONKOWSKI
IT AND OPERATIONS  DIRECTOR   |   SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES 

53
W biurze ceni bezpośrednią i swobodną 
atmosferę oraz mniejszą formalność;100 %

92 %

97 %

89 %

89 %

87 %

84 %

82 %

79 %

Chce ubierać się do pracy w stylu 
nieformalnym (casual);

Oferty pracy skierowane do nich powinny być przedstawiane 
w standardowy sposób, zawierając jasno określone obowiązki 
i wymagania;

Preferuje swobodny, bezpośredni język 
komunikacji w pracy;

Ważna jest dla nich możliwość wyboru i dopasowanie 
świadczeń pozapłacowych do własnych potrzeb.

Zależy im na możliwości elastycznego rozpoczynania i kończenia 
czasu pracy, w zależności od natężenia obowiązków i prywatnych 
zobowiązań;

Chce mieć wpływ na plan działań HR wobec pracowników 
(np. samodzielnie wybierać  szkolenia, wypowiadać się 
na temat preferowanych benefitów pozapłacowych);

Sądzi, że firmy powinny prowadzić komunikację z kandydatami 
w miejscach do tego przeznaczonych, tj.: portale zawodowe, 
zakładki “kariera”;

Chętnie je wspólne posiłki w pracy ze współpracownikami, 
według nich przyczyniają się do integracji zespołu;

Wymagania i cechy specjalistów ds. IT
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Pracownik IT
wbrew stereotypom

Sektor IT w Polsce od wielu lat cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem wśród 
polskich i zagranicznych firm otwierających 
swoje oddziały w Polsce.

Z drugiej strony koniunktura i promowanie 
przedsiębiorczości mają znaczący wpływ 
na powstawanie licznych start-upów, 
z których większość już po roku zatrudnia 
od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. 
Podaż miejsc pracy wciąż przewyższa liczbę 
dostępnych zasobów na rynku, które według 
danych GUS z końca zeszłego roku oscylują 
w granicy 50 tys. wakatów do zapełnienia. 
Taka sytuacja skłania pracodawców
do wprowadzania indywidualnego podejścia 
do pracowników i niebanalnych rozwiązań, 
które zatrzymają zasoby w organizacji.

Przeprowadzone badanie „4 osobowości– 
jeden rynek pracy” obala popularny stereo-
typ odizolowanego specjalisty IT, który 
skupiony jest wyłącznie na swoich zadaniach 
i niechętnie integruje się z pozostałymi 
pracownikami. Praktycznie każdy chce 
mieć wpływ na wybór świadczeń HR takich 
jak szkolenia i benefity pozapłacowe. 
Jednocześnie 9 na 10 pracowników chce się 
ubierać do pracy w stylu nieformalnym
oraz komunikować się przy użyciu 
bezpośredniego i swobodnego języka. 

Tyle samo respondentów ceni integrację 
ze współpracownikami i chętnie spożywa 
posiłki wspólnie. Bardzo ważne dla specja-
listów i menedżerów z obszaru IT są elasty-
czne godziny pracy, które wskazało 84% 
respondentów. 

Warto zwrócić uwagę, że nie wszystkie 
aspekty pracy powinny być określane 
w sposób elastyczny i nieformalny. 
Aż 89% ankietowanych przyznało, 
że zdecydowanie woli, kiedy oferty pracy 
skierowane do niego są przedstawiane
w standardowy sposób oraz zawierają 
jasno określone obowiązki i wymagania. 
Niewiele mniej, bo 82% preferuje komunikację 
z potencjalnym pracodawcą głównie 
w miejscach do tego przeznaczonych, takich 
jak portale zawodowe i dedykowane zakładki 
„kariera” na stronie firmy, gdzie spodziewają 
się dokładnego opisu profilu pracodawcy, 
kultury organizacyjnej, stosu technologicznego 
i benefitów, jakie oferuje firma. 

FABIAN PIETRAS
TEAM MANAGER ANTAL IT SERVICES 

3.02
Handlowiec

Handlowcy to grupa ceniąca maksimum swobody – zależy im na tym, by szef „wrzucał ich na 
głęboką wodę”, cenią pracę zdalną i elastyczne godziny pracy. Jednak mimo wysokiego pozio-
mu samodzielności jest to również grupa ceniąca integrację w zespole, wspólne spożywanie 
posiłków z kolegami z pracy. Chętnie też angażują się w działania z obszaru HR. Warto zwrócić 
uwagę, że handlowcy cenią też inicjatywy mające na celu promowanie zdrowego stylu życia. 

Praca handlowca często wiąże się z wysokim poziomem stresu oraz nieregularnymi godzinami 
pracy. W związku z tym zadbanie o działania integracyjne czy zdrowy styl życia w tym wypadku
ma podwójną wagę. 97% - w biurze ceni bezpośrednią i swobodną atmosferę, mniejszą 
formalność.

BUDZIK BUDZI INACZEJ W K A ŻDEJ BR ANŻ Y

W biurze ceni bezpośrednią i swobodną atmosferę, 
mniejszą formalność;97 %

92 %

87 %

87 %

86 %

86 %

84 %

84 %

81 %

81 %

81 %

Lubi pracę, która wymaga wielu spotkań, wyjazdów, delegacji;

Preferuje swobodny, bezpośredni język komunikacji w pracy;

Najważniejsze cechy dobrego szefa to dla nich: bycie sprawiedliwym 
oraz wymagającym, mobilizującym do działania;

Chętnie je wspólne posiłki w pracy ze współpracownikami, 
wg nich przyczyniają się do integracji zespołu;

Cenią zdrowy styl życia oraz inicjatywy takie jak:  
owocowe poniedziałki, konsultacje z dietetykiem.

Lokalizacja miejsca pracy ma dla nich drugorzędne znaczenie, jeśli pracodawca 
zrekompensuje im trudności wynikające z gorszej lokalizacji (dodatek na dojazdy, 
samochód służbowy i/lub miejsce parkingowe);

Chce mieć wpływ na plan działań HR wobec pracowników 
(np. samodzielnie wybierać szkolenia, wypowiadać się na temat 
preferowanych benefitów pozapłacowych);

Chce mieć możliwość pracy zdalnej, nawet kosztem braku stałego miejsca w biurze;

Chce, żeby mój szef dawał mi maksimum swobody – lubią być „wrzucani na głęboką wodę”;

Zależy im na możliwości elastycznego rozpoczynania i kończenia czasu pracy, 
w zależności od natężenia obowiązków i prywatnych zobowiązań;

Wymagania i cechy handlowców
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Handlowiec wie,
czego chce

Aktualna sytuacja na rynku pracy jasno
wskazuje na dominację kandydatów,
a regularne braki kadrowe i stale rosnące 
zapotrzebowanie na wykwalifikowanych 
specjalistów umacnia pozycję największych 
talentów.

Zjawisko to jest bardzo dobrze widoczne
w sprzedaży i marketingu, a świadomi swoich 
kompetencji handlowcy zdają sobie doskonale 
sprawę ze swojej atrakcyjności na rynku pracy
Zjawisko to powoduje stały wzrost oczekiwań 
w stosunku do oferowanego wynagrodzenia 
czy benefitów pozapłacowych, równocześnie 
zwracając uwagę na wiele innych wartości 
dodanych, jakie potencjalny pracodawca
ma do zaoferowania. 

Poza jasnymi ścieżkami rozwoju kariery oraz 
perspektywy regularnych szkoleń, handlowcy
przykładają dużą wagę do swobody działa-
nia, a co się z tym wiąże, do elastycznych 
godzin pracy czy możliwości pracy zdalnej. 
Coraz częściej, jako szczególnie istotny czynnik 
motywacyjny, wskazują oni również atmosferę 
w miejscu pracy, styl zarządzania, wartości, 
jakimi kieruje się firma czy relacje z bezpo-
średnim przełożonym.

W pracy cenią swobodną, bezpośrednią
komunikację, liczą na wzajemny szacunek
i zaufanie oraz by zaangażowanie w powie-
rzone im zadania wiązało się z uznaniem 
przełożonego, którego obowiązkiem powinno 
być zarówno motywowanie do działania,
jak i udzielanie konstruktywnej krytyki. 

W dobie dynamicznie zmieniającej się sytuacji 
na rynku pracy, a także stosunkowo wysokiej 
liczbie tzw. kandydatów pasywnych, warto 
zwrócić szczególną uwagę na atrakcyjność 
proponowanych warunków zatrudnienia
i dostosowanie ich do aktualnych trendów. 

Wartościowa oferta oraz inteligentny styl 
zarządzania z całą pewnością ułatwi
przyciągnięcie najbardziej pożądanych
na rynku handlowców, a dodatkowo pozwoli
na zminimalizowanie zjawiska odpływu 
pracowników, utrzymując w ten sposób dział 
sprzedaży w dobrej formie, a poziom moty-
wacji i zaangażowania sprzedawców
na najwyższym poziomie.

KRZYSZTOF BORKOWSKI 
CONSULTANT ANTAL SALES & MARKETING

BUDZIK BUDZI INACZEJ W K A ŻDEJ BR ANŻ Y

Samochód, telefon
i kompetentny szef

Przedstawiciele handlowi doskonale 
rozumieją swoją pozycję na rynku. Wiedzą, 
że firmom zależy na pracownikach z odpo-
wiednim doświadczeniem, których coraz 
trudniej pozyskać. Przez to zwiększają się 
ich wymagania w stosunku do pracodawców. 

Musimy zauważyć, że osoby pracujące 
w handlu mają styczność z nowymi 
technologiami, które w znacznym 
stopniu wspomagają wykonywane 
przez nich obowiązki. Dlatego oczekują 
zaawansowanych systemowo narzędzi 
do pracy, które stanowią dla nich mobilne 
centra zarządzania biznesem. 

Urządzenia muszą być lekkie, wydajne, 
energooszczędne powinny integrować 
maksymalnie dużo procesów i działań 
w jednym narzędziu – tak by stanowić 
realnie wsparcie biznesowe codziennych 
operacji prowadzonych przez przedstawicieli 
handlowych – od sprawdzania dostępności 
produktów, przez zamówienia, po dzielenie 
się sukcesami z współpracownikami. 
Właśnie sposób komunikacji oparty 
na zaawansowanych technologicznie 
rozwiązaniach zapewnia szybką i płynną 
wymianę danych oraz informacji, co pozwala 
na efektywną pracę, także zespołową, 
z dowolnego miejsca. 
Ponadto takie podejście pozwala stworzyć 
atrakcyjne miejsce pracy, w którym każdy 
może uzyskać niezbędną pomoc lub podzielić 
się swoim doświadczeniem czy osiągnięciami. 
Co więcej, mobilność przedstawicieli 
handlowych oraz specyfika pracy znacząco 
wpływa na ich postrzeganie pracodawcy jako 
społecznie odpowiedzialnego. 

Istotną dla nich kwestią jest wybór samocho-
dów służbowych. Cenią firmy, które budują 
swoja flotę samochodów osobowych 
bazując na idei zrównoważonego wzrostu 
i wybierają modele auto o najniższej emisji 
dwutlenku węgla. Przedstawiciele handlowi, 
jak żadna inna grupa zawodowa, wymagają 
umiejętnego połączenia klasycznych 
systemów motywacyjnych opartych na świad-
czeniach pozapłacowych z systemami 
premiowymi – czyli nagradzaniem za efekty. 
To wymaga wdrożenia zaawansowanych 
technologicznie rozwiązań, które pozwolą na 
równoległe funkcjonowanie obu systemów, by 
zapewnić optymalny poziom zaangażowania 
pracowników. Doskonale w tej roli sprawdza 
się platforma do tworzenia i zarządzania 
indywidulanymi programami premiowymi, 
którą Sodexo ma w swojej ofercie. 

Znaczącą rolę odgrywa szef, który powinien 
budzić zaufanie, wykazywać się empatią 
oraz dbać o poczucie bezpieczeństwa
i dobre samopoczucie zatrudnionych. 
A z drugiej strony jego zadaniem jest 
stawianie ambitnych, ale realnych celów, 
wskazywanie drogi i docenianie na forum 
firmy. To właśnie na przełożonym spoczywa 
obowiązek zdefiniowania mocnych stron 
i zbudowanie ścieżki kariery w zależności 
od predyspozycji danej osoby. 

Każdy pracownik jest inny i potrzebuje 
innego podejścia. Obecnie nie chodzi o to, 
aby prześcigać się w benefitach, ale o to by 
odpowiednio rozpoznać potrzeby pracownika 
już na etapie rekrutacji oraz stale budować 
kulturę organizacyjną firmy, której integralną 
częścią są świadczenia pozapłacowe.

SEBASTIAN LACHOWSKI
SALES DIRECTOR   |   SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES 
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3.03
Finansista

Finansiści są grupą, która w wysokim stopniu ceni przewidywalność i stałość wynagrodzenia, 
nawet kosztem premii i bonusów. Zależy im na dofinasowaniu do posiłków, istotny jest dla nich 
zdrowy tryb życia i benefity w rodzaju np. konsultacji z dietetykiem. Ważne jest dla nich stałe 
miejsce w biurze, nawet, jeśli będzie się to wiązać z brakiem przestrzeni pracy wspólnej
czy pokojów relaksu. Cenią bezpośrednią i swobodną atmosferę.

BUDZIK BUDZI INACZEJ W K A ŻDEJ BR ANŻ Y

Finansiści poszukują takiego miejsca pracy, 
w którym mają zapewnione odpowiednie 
warunki do rozwoju i realizacji określonej 
ścieżki kariery. Zdecydowanie potrzebują 
kontaktu z innymi pracownikami, z którymi 
mogą na bieżąco wymieniać doświadczenia 
w nieformalnej atmosferze. 

Brakuje im okazji do wychodzenia z biura, 
rzadko spotykają się z klientami i partnerami, 
dlatego chęć integracji i pogłębiania relacji 
realizują w biurze. Często sami wychodzą 
z inicjatywą organizacji spotkania poza pracą.

W relacjach z szefem finansiści potrzebują 
swobody w działaniu i oczekują wsparcia 
merytorycznego i autorytetu, zarówno pod 
względem doświadczenia jak i wiedzy. 

W przypadku benefitów finansiści mają 
dokładnie sprecyzowane wymagania. 
Zależy im na opiece medycznej, karnetach 
sportowych czy możliwości pracy zdalnej. 

Co ciekawe, na początku nie wychodzą 
sami z inicjatywą dotyczącą dofinansowania 
posiłków, jednak gdy takową dostają bardzo 
ja doceniają. 

Oferta świadczeń pozapłacowych jest 
rodzajem karty przetargowej w procesie 
rekrutacji nowych pracowników z obszaru 
zakresu controllingu, kontroli wewnętrznej 
czy podatków. 

Dlatego też pracodawcy powinni mieć 
świadomość, że możliwość korzystania 
z dodatkowych świadczeń pozapłacowych 
jest działaniem na plus, które owocuje 
dodatkową motywacją, a jednocześnie 
zmniejsza ryzyko rotacji w zespole.

MACIEJ BIEŃKOWSKI
FINANCE DIRECTOR   |   SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES 

W biurze ceni bezpośrednią i swobodną 
atmosferę, mniejszą formalność;96%

91%

84%

84%

80%

79%

79%

78%

76%

74%

73%

Chce mieć możliwość pracy zdalnej, nawet kosztem 
braku stałego miejsca w biurze;

Preferuje swobodny, bezpośredni język komunikacji w pracy;

Przewidywalność wynagrodzenia i stabilność wynagrodzenia
są dla nich kluczowe. Są gotowi zrezygnować z premii i bonusów 
na rzecz wyższego wynagrodzenia podstawowego;

Według nich firmy powinny prowadzić komunikację z kandydatami
w miejscach do tego przeznaczonych, tj.: portale zawodowe, zakładki 
“kariera”;

Ważne jest dla nich własne miejsce w biurze, jest to miejsce dedykowane 
pracy, nie potrzebuję wyspecjalizowanych przestrzeni z możliwością 
zmiany miejsca pracy;

Chce mieć wpływ na plan działań HR wobec pracowników 
(np. samodzielnie wybierać  szkolenia, wypowiadać się 
na temat preferowanych benefitów pozapłacowych);

Ważny jest dla nich zdrowy styl życia, dlatego w pracy cenią
takie inicjatywy, jak na przykład: owocowe poniedziałki, 
konsultacje z dietetykiem;

Chętnie je wspólne posiłki w pracy ze współpracownikami, 
według nich przyczyniają się do integracji zespołu;

Wymagania i cechy finansistów

Chce, by pracodawca dofinansowywał ich lunch w pracy 
np. w formie karty lunchowej czy kuponów do kantyny;

Ceni kulturę pracy opartą na osiągnięciach całego zespołu 
– lubią współpracę w grupie.
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Przesadny formalizm
jest passé

Żeby zatrudnić finansistę i zatrzymać go
w organizacji na dłużej, trzeba pomyśleć 
o tym wcześniej, już na etapie planowania 
budżetu. Ważne jest również przygotowanie 
ścieżki rozwoju i atrakcyjnego zakresu obo-
wiązków, wpasowującego się w oczekiwania 
kandydatów na adekwatnych stanowiskach. 

Finansiści, to grupa pracowników, którą iden-
tyfikuje się jako tzw. back office i w ramach 
tej grupy, pojawiają się podobne oczekiwania. 
Coraz większa liczba osób zwraca uwagę 
na swobodną atmosferę, bezpośrednią
komunikację i mniejszą formalność. Kultura 
organizacyjna nie jest czymś, co jesteśmy 
w stanie zmienić z dnia na dzień, jedną
decyzją. Jest to proces długoterminowy – 
samo wypracowanie nawyków i komfortowe 
przeprowadzenie takiej zmiany wymaga 
czasu. Ze względu na to, że jest to element, 
którego oczekują kandydaci, trzeba zwracać 
na to uwagę już podczas procesu rekrutacji.
Znam przypadki menedżerów, którzy bardzo 
skracają relacje podczas rozmów, są zdania, 
że tylko w taki sposób poznają osobowość 
potencjalnego pracownika, zapewnią
wzajemny komfort rozmowy, jak i pokażą 
namiastkę kultury organizacyjnej w firmie. 
Jest na to wiele sposobów, od najbardziej 
oczywistych, po najbardziej zaskakujące. 
Takim przykładem może być spotkanie rekru-
tacyjne podczas gry w golfa, czy - będąc 
przy tematyce sportowej - podczas gry 
w tenisa ziemnego. W obu przypadkach 
kandydaci w CV wskazali zainteresowania, 
które były zgodne z zainteresowaniami po-

tencjalnego przełożonego. Innym przykładem 
są spotkania poza firmą, choćby podczas 
lunchu biznesowego czy w lobby hotelowym.
Ciekawym sposobem, który często rekomen-
duję jest zaproszenie na rozmowę z kandyda-
tem, członka zespołu. Jeżeli jest to podobny 
poziom doświadczenia, wieku czy współpra-
cownik przeszedł przez ścieżkę rozwoju 
zaczynając na podobnym stanowisku, 
potencjalny kandydat, który stara się o zatru-
dnienie w danej firmie będzie w stanie już na 
tym etapie poznać osobę, z którą potencjalnie 
mógłby na co dzień współpracować.

Dla finansistów coraz ważniejsza staje się 
ścisła współpraca z HR i wpływ również 
na ten obszar w ramach swojego zespołu. 
Często zmieniające się przepisy, szeroko 
wkraczające technologie IT powodują, 
że pracownicy działów finansowych chcieliby 
mieć wpływ na wybór szkoleń, czy obszary 
do rozwoju. Nie mam na myśli tylko twardej 
wiedzy merytorycznej, ale za względy na rolę 
finansisty, która coraz częściej wkracza 
w obszary biznesowe, również obszar 
szkoleń miękkich.

Żeby zatrudnić finansistę, trzeba podążać
za nowymi trendami, znać oczekiwania 
kandydatów, które dyktuje rynek i uginające 
się pod nimi inne firmy z bezpośredniego 
otoczenia. Żeby zatrzymać pracowników 
wewnątrz organizacji potrzebny jest proces 
zmiany, który dopasuje kulturę organizacyjną 
zdolną konkurować z firmami wychodzącymi 
na rynek z nowymi procesami rekrutacyjnymi.  

MICHAŁ BORKOWSKI 
TEAM MANAGER ANTAL ACCOUNTANCY & FINANCE

3.04
Inżynier

Inżynierowie oczekują od pracodawcy sztywnych ram funkcjonowania w obrębie oficjalnych 
kanałów (portali zawodowych, stron firmowych) przy jednocześnie zachowaniu swobodnej 
formy w aspekcie atmosfery czy języka używanego w organizacji. Zależy im na tym, by wpły-
wać na działania HR. Cenią elastyczny czas pracy, chętnie się integrują z zespołem np. spoży-
wając wspólnie posiłki.

BUDZIK BUDZI INACZEJ W K A ŻDEJ BR ANŻ Y

Wymagania i cechy inżynierów

W biurze ceni bezpośrednią i swobodną atmosferę, 
mniejszą formalność;97 %

94 %

92 %

92 %

89 %

84 %

84 %

84 %

81 %

78 %

78 %

Najważniejsze cechy dobrego szefa to: bycie sprawiedliwym
oraz wymagającym, mobilizującym do działania;

Preferuje swobodny, bezpośredni język komunikacji w pracy;

Sądzi, że oferty pracy powinny być przedstawiane w standardowy 
sposób, zawierać jasno określone obowiązki i wymagania;

Ważny jest dla zdrowy styl życia, dlatego w pracy cenią takie inicjatywy, 
jak na przykład: owocowe poniedziałki, konsultacje z dietetykiem;

Ceni kulturę pracy opartą na osiągnięciach całego zespołu 
– lubi współpracę w grupie.

Chętnie je wspólne posiłki w pracy ze współpracownikami, 
wg nich przyczyniają się do integracji zespołu;

Chce mieć wpływ na plan działań HR wobec pracowników 
(np. samodzielnie wybierać szkolenia, wypowiadać się na temat 
preferowanych benefitów pozapłacowych);

Uważa, że firmy powinny prowadzić komunikację z kandydatami 
w miejscach do tego przeznaczonych, tj.: portale zawodowe, 
zakładki “kariera”;

Chce ubierać się do pracy w stylu nieformalnym (casual);

Zależy im na możliwości elastycznego rozpoczynania i kończenia czasu 
pracy, w zależności od natężenia obowiązków i prywatnych zobowiązań;
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Zaangażowanie budowane
z inżynieryjną precyzją

6362

Praktyczny
inżynier

Kultura organizacyjna oraz atmosfera
panująca w zespole są czynnikami, które  
są bardzo istotne zarówno dla osób
rozważających dołączenie do danej firmy, 
jak i osób już w niej pracujących. Wiele 
wskazuje, że jest to jeden z najważniejszych 
aspektów, które determinują zatrzymanie 
talentów w firmach. 

Kandydaci rozważając przyjęcie oferty
u nowego pracodawcy poszukują informac-
ji na ten temat polegając głównie na opinii 
osób, które pracują lub kiedyś pracowały 
w danej organizacji lub wręcz podlegały 
danemu menedżerowi.
Ważne są dla nich takie względy jak: dobra,
swobodna atmosfera pracy, możliwość 
dostosowania godzin pracy do prywatnych 
zobowiązań, przejrzystość przepływu infor-
macji i jak najmniej formalnych aspektów 
pracy, takich jak ubiór czy sposób komunikacji 
na linii szef-pracownik. 

Co ważne, tak naprawdę inżynierowie 
o pozostaniu w danej organizacji decydują 
wielokrotnie w ciągu roku, ponieważ dostają 
wiele ofert, które zachęcają ich do wzięcia
udziału w procesach rekrutacyjnych.

Ważna jest świadomość, że o cenne talenty 
należy dbać, dawać im poczucie, że mają 
wpływ na rozwój swojej ścieżki kariery.
Odpowiedni dobór szkoleń (i przede
wszystkim ich dostępność dla pracowników), 
troska o dobrą atmosferę pracy, stawianie 
pracownikom inspirujących wyzwań mobili-
zujących do działania i pozwalających im się 
wykazać w codziennej pracy są tym, co często 
sprawia, że inżynierowie rzadziej angażują się 
w poszukiwania innej organizacji.

ZUZANNA WITKOWSKA
TEAM LEADER ANTAL ENGINEERING & OPERATIONS

BUDZIK BUDZI INACZEJ W K A ŻDEJ BR ANŻ Y

Inżynierowie to trzecia najbardziej 
poszukiwana grupa zawodowa w Polsce. 
I choć studia techniczne przyciągają coraz 
więcej chętnych, to nadal odnotowuje się 
znaczący niedobór kadrowy w tym obszarze. 

Jeśli dodamy do tego fakt, że polscy 
inżynierowie są wysoko cenieni na świecie 
i większość z nich bez problemu znajdzie 
bardzo dobrze płatną pracę za granicą, 
to pracodawcy szukający inżynierów 
w naszym kraju stoją przed ogromnym 
wyzwaniem. 

Warto przyjrzeć się wynikom tego badania, 
by wiedzieć co jest ważne dla tej grupy 
zawodowej i jak przygotować ofertę, 
by wpisać się w ich oczekiwania i preferencje. 

Koniecznie trzeba wziąć pod uwagę dwa 
aspekty. Po pierwsze inżynierowe cenię 
swobodę i bezpośredniość – w biurze, 
w relacjach, w języku komunikacji. 

Chcą czuć się pewnie i otrzymywać jasne 
komunikaty, szczególnie w kwestiach 
pełnionych obowiązków i wymagań jakie 
przed nimi stawiamy. 

Po drugie chcą mieć wpływ na tworzenie 
środowiska pracy i chętnie angażują się 
w inicjatywy HR. Wysoko na liście priorytetów 
inżynierów znalazły się samodzielne 
wybieranie szkoleń czy wybór preferowanych 
benefitów pozapłacowych. 

To pokazuje jak ważne jest włączanie ich 
w życie organizacji oraz zagwarantowanie 
możliwości wyboru kształtowania nie tylko 
swojej obecnej pozycji w firmie, ale także 
swojej przyszłości u konkretnego pracodawcy.

MAŁGORZATA KROH
MARKETING AND DEVELOPMENT DIRECTOR   |   SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES 
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3.05
Millenialsi

Millenialsi są specyficzną grupą na rynku pracy. Z jednej strony w wysokim stopniu cenią 
możliwość pracy zdalnej i elastyczność godzin pracy, z drugiej strony jednak oczekują
ścisłego rozgraniczenia strefy zawodowej od strefy prywatnej
O ile sami oczekują nieformalnej atmosfery pracy, możliwości swobodnego ubioru, o tyle 
od pracodawcy wymagają prowadzenia komunikacji na portalach zawodowych i stronach 
firmowych oraz zapewnienia stałego wynagrodzenia w mniejszym stopniu uzależnionego
od efektu pracy. 

BUDZIK BUDZI INACZEJ W K A ŻDEJ BR ANŻ Y

Millenialsi są pewni siebie i swoich mocnych 
stron. Ich poczucie wartości może wpływać 
na otoczenie, firmę i pracowników. 
Oczekują możliwości rozwoju w organizacji 
oraz odpowiedniego przywództwa. 

Szef powinien być dla nich mentorem 
i inspirować do działania. Jednocześnie 
nie powinien bać się powierzyć im odpowie-
dzialności i być otwarty na współpracę 
i dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem. 
Należy zauważyć, że coraz lepiej poznajemy 
Millenialsów, gdyż już od jakiegoś czasu są 
obecni na rynku pracy. 

Pokolenie Y komunikuje się wprost odnośnie 
swoich oczekiwań i dlatego pracodawcy 
mają świadomość ich potrzeb. Dlatego też 
najbardziej demotywująco działa na nich 
brak zrozumienia oraz ignorowanie ich 
różnorodnych potrzeb. Są to osoby, które 
oczekują szybkich efektów i faktycznej 
realizacji ustalonych działań. Od tego zależy 
ich postrzeganie pracodawcy. 

Spotkanie z innymi pokoleniami w firmie 
jest okazją do wymiany doświadczeń. Starsi 
stażem pracownicy często mają problem 
ze zrozumieniem oczekiwań Millenialsów. 

Po ich postawach nie oczekują zaangażo-
wania, a jednak ostatecznie są oceniani 
jako ambitni i zorientowani na cel 
współpracownicy. 

Ważnym aspektem motywacji Millenialsów 
są atrakcyjne benefity, które wychodzą 
poza schematy i są dopasowane do ich 
indywidualnych potrzeb. 

Idealnym rozwiązaniem jest w tym przypadku 
platforma kafeteryjna dająca pracownikom 
swobodę wyboru świadczeń pozapłacowych,  
która pomaga spełniać ich aspiracje 
rozwojowe i społecznościowe, a w niektórych 
przypadkach stać się wsparciem budżetu 
domowego. 

Pracodawcy muszą pamiętać, że możliwość 
wyboru oraz elastyczne podejście do potrzeb 
pracowników jest kluczową kwestią. 

Oferowanie minimum lub powielanie 
podejścia innych firm jest krótkowzrocznym 
działaniem. Stale powinniśmy podążać 
za trendami w motywowaniu pracowników, 
które zmieniają się wraz z ich 
doświadczeniem zawodowym i życiowym.

K AMILA GŁOGOWSK A
JUNIOR HR BUSINESS PARTNER   |   SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES 
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Wymagania i cechy millenialsów

W biurze ceni bezpośrednią i swobodną 
atmosferę, mniejszą formalność;96%

89%

88%

86%

79%

79%

78%

78%

75%

73%

73%

Zależy im na możliwości elastycznego rozpoczynania i kończenia 
czasu pracy, w zależności od natężenia obowiązków i prywatnych 
zobowiązań;

Oferty pracy dla nich powinny być przedstawiane w standardowy 
sposób, zawierając jasno określone obowiązki i wymagania;

Preferuje swobodny, bezpośredni język komunikacji w pracy;

Firmy według nich powinny prowadzić komunikację z kandydatami 
w miejscach do tego przeznaczonych, tj.: portale zawodowe, 
zakładki “kariera”;

Przewidywalność wynagrodzenia i stabilność wynagrodzenia są dla nich 
kluczowe. Są gotowi zrezygnować z premii i bonusów na rzecz wyższego 
wynagrodzenia podstawowego;

Chce mieć wpływ na plan działań HR wobec pracowników 
(np. samodzielnie wybierać  szkolenia, wypowiadać się 
na temat preferowanych benefitów pozapłacowych);

Chce ubierać się do pracy w stylu nieformalnym (casual);

Chętnie je wspólne posiłki w pracy ze współpracownikami, 
według nich przyczyniają się do integracji zespołu;

Chcą mieć możliwość pracy zdalnej, nawet kosztem 
braku stałego miejsca w biurze;

Praca nie powinna się przenikać z życiem prywatnym 
– kiedy są w pracy, 100% czasu przeznaczają na nią, 
po pracy nie chcą zajmować się obowiązkami służbowymi.

Alfabet potrzeb
pokolenia Y
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Dzieci schyłku VHS i narodzin 
nowych technologii

Wizerunek Millenialsów na rynku pracy 
obrósł w stereotypy, często krzywdzące. 
Wprawdzie przedstawiciele tego pokolenia 
dzielą pewne cechy, ale sprowadzanie ich 
do wspólnego mianownika, to jeden
z największych błędów pracodawców 
borykających się dziś z zatrudnieniem. 

Prezentowane wyniki raportu potwierdzają, 
że tradycyjne podejście do kariery już się nie 
sprawdza, a wytyczone przed laty granice 
pokoleniowe zaczynają się zacierać.

Okazuje się, że pracownicy dojrzali bizne-
sowo, o większym stażu pracy, częściej
wymagają od pracodawcy elastycznych 
godzin pracy czy możliwości pracy zdalnej, 
które dotąd kojarzyły nam się wyłącznie
z przedstawicielami młodszych generacji.
Millenialsi z kolei dążą do work-life balance 
i wymagają stabilnych warunków
zatrudnienia.

Kluczem do zrozumienia Millenialsów jest 
zatem ich różnorodność.
Część z nich została wychowana w kulcie 
prezesa, część nie lubi tradycyjnej hierarchii.
Część jest nastawiona na rozwój kariery 
zawodowej na stanowiskach kierowniczych, 
inni czerpią z poczucia wspólnoty i nie chcą 
zarządzać kolegami, z którymi tworzą zwarte 
kręgi zarówno w życiu prywatnym, 
jak i zawodowym. Nie ma w tym nic złego. 
Dzieci schyłku VHS i narodzin najnowszych 
technologii, wychowane w czasie wielkich 
przemian to grupa, która bardzo

świadomie kształtuje swoją karierę zawodo-
wą – niezależnie od obranej ścieżki rozwoju 
czy preferowanego systemu pracy. Równie 
świadomy powinien być pracodawca
i w czasie rzeczywistym odpowiadać
na dynamicznie zmieniające się potrzeby 
Millenialsów. W tym celu powinien prowadzić 
otwartą komunikację z kandydatem tam, 
gdzie jest najczęściej aktywny, czyli on-line. 
Wpływa to na autentyczny wizerunek praco-
dawcy, pozwala Millenialsom poznać kulturę 
organizacji, misję czy możliwości rozwoju
kariery zawodowej.

Obecność pracodawcyw mediach, na porta-
lach i grupach branżowych – nie w formie 
obcesowej promocji, ale edukacji oraz działań 
prospołecznych – tworzą wizerunek firmy, 
której ogłoszenie o pracę kandydat chętnie 
otworzy lub sam będzie zabiegał o zatrud-
nienie. Te działania powinny jednak należeć 
do dzisiejszego standardu firm i tak się powoli
dzieje. Jednocześnie na wadze zyskuje
komunikacja z kandydatem poprzez mniej 
biznesowe kanały takie jak: Instagram, 
YouTube, blogi i media life-stylowe.

Potencjalny pracownik chce widzieć w swoim
pracodawcy aktywistę, eksperta, a także
doradcę. Wynika to z faktu, że Internet
zdominował naszą codzienność na tyle,
że stał się głównym źródłem informacji
o pracodawcy i nie możemy tego ignorować.

KARINA CHOWANIAK 
HEAD OF PR   |   ANTAL

Ocena oferty
pracodawcy 

CZĘŚĆ 4



Multioferta
dla multigeneracyjnych zespołów

Rynek pracownika oraz obecność pięciu 
pokoleń w jednym miejscu pracy powodują, 
że tylko dopracowane oferty mają szansę 
zainteresować najlepszych kandydatów. 

Dlatego tak duże znaczenie mają 
odpowiednio dobrana  ścieżka kariery, 
lokalizacja biura, atmosfera jaka w nim 
panuje czy otrzymywane benefity. 

Zadaniem działów HR jest przygotowanie 
oferty pracy, która jasno wskazuje, 
że pracownicy otrzymują znacznie więcej 
niż comiesięczne wynagrodzenie wynikające 
z umowy o pracę. 

Świadomość całkowitej wartości – pensji, 
świadczeń pozapłacowych, premii – jaką 
otrzymują zatrudnieni pozwala zwiększyć 
ich satysfakcję i zaangażowanie, podnosi 
poziom wiedzy o funkcjonowaniu i celach 

firmy oraz jest ważnym elementem 
budowania wizerunku pożądanego 
pracodawcy – czyli employer brandingu. 

Co więcej, pozwala także budować lojalność 
pracowników oraz zmniejsza ich absencję 
w pracy. Istotne jest, by podczas tworzenia 
oferty myśleć przyszłościowo i jej założenia 
przekładać na późniejsze zatrudnienie. 

MAŁGORZATA KROH,
MARKETING AND DEVELOPMENT DIRECTOR   |   SODEXO BENEFITS AND REWARDS SERVICES 
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4.01
Wstęp
Rynek kandydata, rosnąca świadomość silnej pozycji na rynku pracy specjalistów 
i menedżerów sprawia, że zwiększa się odsetek kandydatów pasywnych, czekających 
na bezpośrednie zaproszenia do rekrutacji. 

Sytuacja ta stawia przed firmami jeszcze większe niż dotychczas wyzwania w zakresie
pozyskiwania pracowników. Na decyzje o wyborze danej oferty przez przyszłego pracownika 
ma wpływ wiele czynników. Zawsze jest to jednak kombinacja czynników racjonalnych 
oraz emocjonalnych.  

Zwykle pracodawcy podczas określania strategii wizerunkowej, mają do wyboru
4 główne wymiary atrakcyjności pracodawcy, jak i samej oferty. Są to: 

01. wymiar finansowy, 

02. wymiar rozwojowy, 

03. wymiar społeczny, 

04. wymiar oparty o zainteresowania
      samego kandydata.

W badaniu respondenci ocenili poszczególne wartości oferowane przez pracodawców 
względem ich wagi oraz wskazali najlepsze i najgorsze doświadczeń z procesów
rekrutacyjnych. Wiedza ta pomaga dobrać właściwy kierunek działań mających 
na celu skuteczne praktyki z zakresu employer brandingu.
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Przesłałam CV do praco-
dawcy, nikt się nie odezwał. 
Zadzwoniłam zapytać, 
czy w ogóle ktoś otrzymał 
mój życiorys.

Otrzymałam ofertę pracy.
Po godzinie osobiście 
dostarczyłam
zaktualizowane CV. 

Rozmawiałam z człowiekiem, 
który zastępował sekretarkę. 
Nie przyznał się wtedy, że jest
prezesem firmy, w której 
obecnie pracuję.

Kiedy sobie to uzmysłowiłam, 
wiedziałam, że dostanę 
pracę ;)

4.02
Znaczenie oferty pracodawcy
w oczach pracowników

W oczach pracowników najistotniejsze pozostają oferowane benefity i warunki finansowe. 
W drugiej kolejności ocenę otrzymały możliwości rozwoju i tuż za nimi – wartości społeczne. 
Kolejne ex aequo – zgodność z zainteresowaniami oraz możliwości uczenia. 

4.03
Najlepsze i najgorsze doświadczenia 
kandydatów z procesów rekrutacyjnych

NAJLEPSZE
DOŚWIADCZENIA
KANDYDATÓW:

• merytorycznie prowadzone spotkania, 

• świetna organizacja i informacja o tym, jak będą 
wyglądały poszczególne etapy rekrutacji,  

• jasno określone zasady i warunku pracy, a także  
wymagań podczas procesu rekrutacyjnego, 

• feedback, 

• luźna, przyjacielska atmosfera  
podczas spotkania rekrutacyjnego,  

• krótka rozmowa bezpośrednio  
z osobą decyzyjną, 

• możliwość konsultacji i dostęp 
do pracownika firmy pośredniczącej.

Warunki
finansowe

Możliwości
rozwoju

Wartości
społeczne

Zgodność
z zainteresowaniami

Możliwości uczenia

ZNACZENIE OFERTY PRACY W OCZACH PRACOWNIKÓW

Warunki finansowe 
(wysokość wynagrodzenia, benefity, bonusy)

4,6

Możliwości rozwoju
(możliwość awansu, możliwość zdobycia uznania w otoczeniu zawodowym)

4,4

Wartości społeczne
(dobra atmosfera w pracy, zgrany zespół)

4,3

Zgodność z zainteresowaniami
(interesujące/kreatywne środowisko pracy)

4,1

Możliwości uczenia i rozwoju
zespołu/współpracowników

4,1
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Wyniki przeprowadzonego badania 
potwierdzają, że wśród czynników 
racjonalnych nadal niezmiennie prym wiodą 
wysokość oferowanego wynagrodzenia, 
a więc wymiar finansowy oraz możliwości 
rozwoju zawodowego. 

Te kryteria pozostają takie same od lat, 
bez względu na region czy poziom 
stanowiska. Warto dodać, że wymiar 
rozwojowy jest bardziej istotny dla młodszego 
pokolenia i często kandydaci akceptują niższe 
poziomy wynagrodzenia, w zamian 
za większe możliwości rozwoju i nauki 
w ramach organizacji. Doświadczenie 
pokazuje, że pracodawcy przy planowaniu 
strategii employer brandingowej zwykle 
przykładają największą wagę do tych właśnie 
wymiarów. 

Drugim elementem składowym w ramach 
czynników emocjonalnych jest modny 
ostatnio tzw. candidate experience, czyli 
doświadczenie kandydata podczas samego 
procesu rekrutacyjnego. 

Jednym z celów naszego badania było 
przybliżenie najlepszych i najgorszych 
doświadczeń, przez jakie przechodzi 
kandydat aplikujący na wybrane stanowisko. 
Z tych najgorszych tj. negatywnie
wpływających na decyzje o przyjęciu 
oferty lub poleceniu organizacji znajomym, 

niezmiennie pojawia się brak informacji 
zwrotnej – cisza jest najczęstszym zabójcą 
doświadczeń kandydata.
 
Wiele firm zapomina, że pracownicy są 
wizytówka firmy. Przyjazny, profesjonalny
i dostępny rekruter to połowa sukcesu 
w budowaniu CX. Jest to również jeden 
z aktualnych trendów w EB. Wspomniana 
w wynikach zmiana kryteriów poszukiwanego 
kandydata to często „wymówka” firm 
prowadzących rekrutacje tj. delikatne 
podziękowania kandydatowi za udział 
w procesie bez konieczności podawania 
szczegółów. 

Jak wiec pozytywnie wpływać na decyzje 
kandydatów? Odpowiedź jest prosta, 
a rozwiązanie nie wymaga wielkich 
nakładów. Transparentny proces 
rekrutacyjny, z określeniem następnych 
kroków oraz merytorycznie prowadzone 
spotkanie to dwa główne czynniki 
zapewniające wyróżnienie się na tle 
konkurencji i pozytywne doświadczenia 
kandydata.

Pamiętajmy, że kandydat dziś odrzucony 
może nim znowu być w niedalekiej 
przyszłości, a co więcej ma znakomity 
wpływ na kształtowanie opinii o pracodawcy, 
jak i samej ofercie wśród swoich znajomych 
oraz w internecie… 

IWO PALISZEWSKI
CEE MARKETING & EMPLOYER BRANDING MANAGER   |   ANTAL

Moc Candidate
Experience

737372

OCE NA OFE RT Y PR ACODAWCY

Dziwne zagadki na spotkaniu, 
które nie miały związku
z pracą. 

Brak przygotowania rekru- 
terki - wzięła kilka CV, bo nie 
wiedziała, z kim się umówiła 
i nawet wcześniej nie zapo-
znała się z moim CV/doświad-
czeniem. Na początku 
rozmowy spytała o to, jak się 
nazywam, żeby poszukać cv.

Jechałam 3 godziny na spotka-
nie z dyrektorem, na które 
byłam umówiona 2 tygodnie 
wcześniej i 2 razy było 
potwierdzane.
Przyjechałam wcześniej. 
Dyrektor nie przyszedł, 
bo miał inne plany.

Pół roku rekrutacji w ciągu, 
którego zmieniły się m.in. 
moje wymagania finansowe, 
a kiedy powiedziałam o zmia-
nie otrzymałam obrazę
majestatu (jak ja mogę
jednak chcieć więcej - dosta-
łam podwyżkę, więc logiczne, 
że zmiana pracy na mniej 
opłacalną odpada), po 
spotkanie nie otrzymałam 
odpowiedzi. Ostatni kontakt 
był - “oddzwonię później”. 

4.03
Najlepsze i najgorsze doświadczenia 
kandydatów z procesów rekrutacyjnych

NAJGORSZE
PRZEŻYCIA
KANDYDATÓW:

• zmiana kryteriów względem poszukiwanego  
kandydata, 

• brak wiedzy i profesjonalizmu ze strony rekrutera, 

• zagadki i zadania behawioralne niemające  
bezpośredniego związku z obowiązkami, 

• wysoka liczba etapów rekrutacyjnych, 

• arogancja i brak szacunku ze strony  
osoby prowadzącej rekrutację, 

• brak informacji zwrotnej po rekrutacji, 

• dyskryminacja ze względu na wiek lub płeć.
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Metodologia

Badanie Antal Cztery osobowości 
- jeden rynek pracy przeprowadzone 
było na reprezentatywnej próbie osób 
aktywnych zawodowo dobieranej losowo – 
421 respondentach.

Badanie metodą CAWI w terminie
23.07.2018-02.08.2018 roku.

Business Environment Assessment Study
OCENA POTENCJAŁU INWEST YCYJNEGO POLSKICH MIAST

Cykl raportów dedykowanych głównym ośrodkom miejskim w Polsce ma 
na celu opis rzeczywistości biznesowej, w jakiej funkcjonują firmy. Materiał 
pozwala spojrzeć na polski rynek z perspektywy biznesu i wskazać główne 
trendy w rozwoju ekonomicznym przedsiębiorstw.
SPRAWDŹ

Poznaj raporty ANTAL

Raport płacowy ANTAL
W YNAGRODZENIA OFEROWANE SPECJALISTOM I  MENEDŻEROM

Raport przygotowywany co roku, zawiera informacje dotyczące poziomu 
wynagrodzeń specjalistów i menedżerów na polskim rynku.
SPRAWDŹ

Najbardziej Pożądani Pracodawcy w opinii Specjalistów i Menedżerów

Badanie prowadzone co roku, ukazuje preferencje polskich specjalistów 
i menedżerów odnośnie potencjalnego miejsca zatrudnienia.
SPRAWDŹ

Procesy HR w firmach w Polsce

Procesy HR bezpośrednio przekładają się na jakość i efektywność funkcjono-
wania organizacji. Wyznaczają zasady prowadzenia rekrutacji i selekcji, 
wdrożenia nowego pracownika do pracy, obiegu dokumentów kadrowych 
i płacowych, naliczania wynagrodzeń, oceny wyników pracy i kompetencji. 
Raport opisuje praktyki w tym zakresie.
SPRAWDŹ

SPRAWDŹ WSZYSTKIE RAPORTY ANTAL

https://www.investmentplansreport.eu/
https://antal.pl/trendy/raporty-rynku-pracy/19-raport-placowy-antal 
https://antal.pl/trendy/raporty-rynku-pracy/18-najbardziej-pozadani-pracodawcy-w-opinii-specjalistow-i-menedzerow-3 
https://antal.pl/trendy/raporty-rynku-pracy/1526-procesy-hr-w-firmach-w-polsce
https://antal.pl/trendy/raporty-rynku-pracy
https://antal.pl/trendy/raporty-rynku-pracy
https://antal.pl/trendy/raporty-rynku-pracy
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Antal to więcej
niż rekrutacja 
NAR ZĘDZIA ,  D OR ADZ T WO,  BADANIA  RYNKU PR AC Y

Antal to więcej niż rekrutacja. Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług HR: wyspecjalizowane 
dywizje rekrutacyjne, RPO, Market Research, HR Consulting oraz Employer Branding.
Nie ma dwóch takich samych projektów, dlatego do każdego z Klientów podchodzimy indywidualnie.
Przy wykorzystaniu naszej wiedzy i doświadczenia, przygotowujemy zestaw dedykowanych rozwiązań, 
uwzględniających specyfikę branży, wyzwania oraz potrzeby organizacji. 
Skontaktuj się z nami i poznaj pełen zakres naszych usług.

C
Y

K
L

 Ż
Y

C
I

A
 P

R
A

C
O

W
N

I
K

A

Wspieramy firmy
na każdym etapie

Każdy etap współpracy stawia nowe wyzwania, zarówno przed pracownikiem, jak i pracodawcą. 
Bieżące monitowanie sytuacji w organizacji pozwala na kompleksowe zarządzanie zmianą, dogłębnie 
zweryfikowane decyzje personalne oraz stworzenie dopasowanego do potrzeb planu działania.  

CYKL ŻYCIA
PRACOWNIKA

01
PRZYCIĄGANIE I PLANOWANIE KANDYDATÓW 
• Raporty płacowe
• Raporty potencjału zatrudnienia 
• Raporty wizerunku pracodawcy 
• Employer Branding
• Marketing rekrutacyjny

05
ROZWÓJ KOMPETENCJI
I SUKCESJA 
• Development Center

06
ZAKOŃCZENIE
WSPÓŁPRACY
• Outplacement

02
SELEKCJA
KANDYDATÓW
• Assessment Center
• Core Skills Review
• Testy kompetencji

04
UTRZYMANIE PRACOWNIKÓW
W ORGANIZACJI 
• Raport płacowy
• Badanie satysfakcji 

         i zaangażowania

03
ADAPTACJA
• Wnioski Assessment Center
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O ANTAL

Antal jest liderem rekrutacji specjalistów i menedżerów
oraz doradztwa HR. Marka obecna jest w 35 krajach, 

w Polsce działa od 1996 roku. 

Biura w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu oraz Gdańsku prowadzą 
projekty w Polsce i za granicą, dla największych globalnych oraz lokalnych 

przedsiębiorstw z wszystkich sektorów gospodarki.

Jako jedna z pierwszych firm rekrutacyjnych na polskim rynku wprowadziliśmy
macierzowy podział zespołów, dzięki czemu nasi konsultanci specjalizują się

zarówno w rekrutacji w zakresie sektora, jak i stanowiska. 

Obecnie w Antal działa 9 dywizji rekrutacyjnych oraz zespoły doradzające firmom
w ramach oceny i rozwoju pracowników, employer brandingu oraz analiz rynkowych.

NASZE USŁUGI

Elastycznie i kompleksowo podchodzimy do potrzeb pracodawców.
Specjalizujemy się nie tylko w rekrutacji, ale również w doradztwie HR.

Oferujemy usługi rekrutacji stałej, kontraktowej i RPO (Recruitment Process 
Outsourcing), a także zaawansowane rozwiązania wspierające rekrutacje 

czy wzmacniające wizerunek pracodawcy oraz narzędzia służące rozwojowi 
pracowników. Prowadzimy również badania rynku pracy dostosowane

do potrzeb naszych klientów.

Rekrutacja Market Research Recruitment Process
Outsourcing

HR Consulting

Interim  managementContracting Employer branding 

ANTAL Market Research

Antal Market Research to wyspecjalizowany dział odpowiedzialny za przygotowanie raportów 
analizujących rynek pracy. W ramach dywizji realizowane są zarówno raporty prezentujące 
trendy na rynku pracy, jak i materiały przygotowane w odpowiedzi na indywidualne potrzeby 
klientów. Antal Market Research opracowuje między innymi: raporty płacowe, raporty wizerun-
ku pracodawcy czy potencjału inwestycyjnego w obszarze kapitału ludzkiego, w określonych 
branżach lub regionach.

BADANIA WYNAGRODZEŃ
Opracowujemy kompleksowe raporty płacowe w wybranych obszarach rynkowych. Dzięki 
specjalizacjom zespołów w Antal jesteśmy w stanie przedstawić wynagrodzenia nawet w przy-
padku wąskich i niszowych grup stanowisk. Każde badanie projektujemy i przygotowujemy 
według indywidualnego zapotrzebowania klienta. 

BADANIA WIZERUNKU PRACODAWCY
W czasach rynku kandydata opinia potencjalnych pracowników o firmie ma kluczowy wymiar 
przekładający się bezpośrednio na koszty i czas rekrutacji oraz poziom rotacji dobrowolnej
w organizacji. Antal Market Research oferuje przeprowadzenie badania wizerunku pracodaw-
cy wśród precyzyjnie określonej grupy docelowej wskazanej przez klienta (np. specjalistów IT). 
Raport przedstawi silne strony pracodawcy i potencjalne obszary rozwojowe. Wskaże trafne 
kanały komunikacji informacji o firmie czy nowych wakatach. 

BADANIA DOSTĘPNOŚCI KANDYDATÓW I POTENCJAŁU INWESTYCYJNEGO
W OBSZARZE KAPITAŁU LUDZKIEGO
W sytuacji, gdy firma zastawia się nad inwestycją w nowym regionie, dostępny kapitał ludzki 
może zaważyć o powodzeniu i wysokości kosztów całego projektu. Antal oferuje przeprowa-
dzenie kompleksowych badań określających: potencjał edukacyjny w konkretnych obszarach 
specjalizacji, dostępność kompetencji na danym rynku, skalę trudności pozyskania pracowników, 
przybliżony czas rekrutacji, wynagrodzenia w określonych lokalizacjach, cechy specyficzne
danego regionu wpływające na pozyskanie kapitału ludzkiego, potencjał relokacyjny
oraz analizę konkurencji.

Klientom oferujemy również usługę porównania wybranych lokalizacji zarówno w Polsce,
jak i za granicą. 

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O BADANIACH RYNKU PRACY PROWADZONYCH PRZEZ ANTAL? 
Skontaktuj się z nami  

https://antal.pl/zapytanie-ofertowe/?did=15
https://antal.pl/zapytanie-ofertowe/?did=15
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KONTAKT
Jeśli chcieliby uzyskać Państwo dodatkowe 

informacje zapraszamy do kontaktu:

DANE ZAWARTE W RAPORCIE

AGNIESZKA WÓJCIK
agnieszka.wojcik@antal.pl

Tel.: +48 728 527 940   |   Tel.: +48 22 483 50 00

USŁUGI HR COUNSULTING

MAŁGORZATA PUKROPEK
malgorzata.pukropek@antal.pl

Tel.: +48 22 483 50 00

USŁUGI REKRUTACYJNE

ANNA PIOTROWSKA-BANASIAK
anna.piotrowska-banasiak@antal.pl

Tel.: +48 22 483 50 00

www.antal.pl     |   www. sodexomotywacja.pl

DORADCA KLIENTA SODEXO

KATARZYNA RÓŻAŃSKA
katarzyna.rozanska@sodexo.com

Tel.: +48 22 535 13 52

mailto:agnieszka.wojcik%40antal.pl%20?subject=
mailto:malgorzata.pukropek%40antal.pl?subject=
mailto:anna.piotrowska-banasiak%40antal.pl?subject=
http://www.antal.pl
http://www.sodexomotywacja.pl
mailto:katarzyna.rozanska%40sodexo.com?subject=
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