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Szanowni Państwo,
Z dużą radością zapowiadam kolejny raport na temat wykorzystania mediów społecznościowych w rekrutacji. Pierwszy raport otworzył polskie badania nad tym tematem. Drugi okazał się jeszcze ciekawszy, gdyż pokazuje tendencje ujawniające się
wraz z upływem czasu.
Raport zatem odpowie na pytanie, które portale społecznościowe są coraz chętniej wykorzystywane przez rekruterów, a których popularność nieco spada. Dowiedzą się z niego Państwo jak ewoluuje rola, rzadziej dotąd kojarzonych z rekrutacją
czy z życiem biznesowym w ogóle, portali takich jak Facebook czy Twitter. Zobaczymy czy i jak zmieniło się postrzeganie skuteczności mediów społecznościowych jako
sposobu na pozyskiwanie kandydatów. Dowiemy się także, co sądzą rekruterzy na
temat przydatności zapisów w profilach społecznościowych do oceny kandydata.
Te i wiele innych, czasem zaskakujących spostrzeżeń znajdziecie Państwo czytając
nasz raport. Generalna refleksja jednak nie zaskoczy zapewne nikogo. Media społecznościowe w coraz większym stopniu uczestniczą w naszym życiu i stają się coraz
ważniejszym narzędziem biznesowym, nie tylko zresztą dla profesjonalistów z działów HR czy firm konsultingowych. Niektóre z portali społecznościowych były wprawdzie od razu projektowane jako narzędzia wspierające biznes czy platformy rynkowe,
jednak u podstaw modelu web 2.0 leżało przecież założenie o ułatwianiu łączenia
ludzi i dzielenia się prywatnymi pasjami. Będziemy podczas kolejnych badań z ciekawością obserwować tę tendencję.

Chciałbym serdecznie podziękować naszym wszystkim Respondentom i przy okazji
życzyć im samych udanych rekrutacji. Bardzo dziękuję również zespołowi Konsultantów Rynku Pracy Lee Hecht Harrison DBM w Polsce za przeprowadzenie badań
i przygotowanie raportu.

Zapraszam Państwa do lektury naszego opracowania i dzielenia się z nami swoimi
refleksjami – także, jakże by inaczej, poprzez nasze media społecznościowe:
www.LinkedIn.com/company/lee-hecht-harrison-dbm-polska
www.facebook.com/LeeHechtHarrisonDBMPolska
https://plus.google.com/+LhhpolskaPl
https://twitter.com/lhhpolska

Paweł Gniazdowski
// Country Manager LHH DBM Polska // pl.LinkedIn.com/in/pawel
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profil pracowników
wewnętrznych
działów HR

Metodologia badania
i charakterystyka respondentów

2%

Badania Media społecznościowe w rekrutacji zostały
przeprowadzone metodą CAWI w dniach od 1 lipca 2016
do 30 września 2016 na próbie 301 respondentów z całej
Polski, będących pracownikami wewnętrznych działów
personalnych lub firm zajmujących się rekrutacją.

9%

79%

Na potrzeby naszego raportu przyjęliśmy definicję mediów społecznościowych jako grupy różnych aplikacji,
które opierają się na technologii sieciowej, bazują na
ideologicznych i technologicznych podstawach Web 2.0,
pozwalających tworzyć i wymieniać treści generowane
przez użytkowników1.

30%

?%

Obok znajdą Państwo charakterystykę grupy 301 respondentów.

62

%
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HR

ankietowanych
jest pracownikami
wewnętrznych działów
personalnych.

38%

HH

13%

16%
6%

Częściej w zagranicznych
oddziałach korporacji niż
w organizacjach z kapitałem
polskim

63%

HR

Pracują w dużych firmach
zatrudniających powyżej
250 osób

24%

20%

10%

Ankietowani zostali zaproszeni do wzięcia udziału w badaniach poprzez rozmowę telefoniczną lub wiadomość
e-mail. Naszym respondentom zadaliśmy od 19 do 44
pytań, które dotyczyły między innymi miejsca ich pracy,
wykorzystywanych narzędzi wspierających projekty
rekrutacyjne, a także sposobu i skali wykorzystania
mediów społecznościowych w rekrutacji, jak również
zainteresowania rozwojem w tym obszarze.

10%

63%

11%

Komunikacja wewnętrzna
Social media
Compensation and Benefits
Kadry i płace
Pozyskiwanie
talentów
Talent
Acquisition
to osoby na co dzień
Employer branding
pracujące w firmach
rekrutacyjnych.
Szkolenia i rozwój pracowników
Tworzenie polityki HR

24%

50%

50%

Najczęściej reprezentują sektor
usługowy, choć uwzględniamy
także opinie pracowników firm
produkcyjnych i handlowych

26%

Są mocno związani z obszarem
HR, na co dzień zajmują
się m.in. pozyskiwaniem
Talentów, szkoleniami
i rozwojem oraz employer
brandingiem

profil pracowników
agencji
rekrutacyjnych
Pracują w niewielkich firmach
zajmujących się świadczeniem
profesjonalnych usług rekrutacyjnych zatrudniających do 25

22%

52%

11%

52%

15%

Kadra Zarządzająca

Prowadzą kilka (raczej do 10-ciu)
projektów miesięcznie
Managerowie

Najczęściej poszukują
specjalistów i menedżerów
– i to ich starają się znaleźć
i zweryfikować w mediach
społecznościowych; rzadziej
mają zlecenia na poszukiwanie
osób z najwyższych stanowisk
zarządczych

Na co dzień poza kontaktami
z kandydatami, zajmują
się pozyskiwaniem zleceń
(sprzedażą), szkoleniem załogi
i zarządzaniem firmą

Specjaliści

Pracownicy tymczasowi

Ile Pani / Pan prowadzi projektów
rekrutacyjnych w miesiącu?

Stażyści / Praktykanci

Sprzedaż
Szkolenia i rozwój pracowników
Zadrządzanie firmą
Employer Branding
Komunikacja wewnętrzna
Social Media
Kadry i płace
Compensation and Benefits

HR+HH

HH

HR
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O Lee Hecht Harrison DBM Polska
Czyli kim jesteśmy i czym się zajmujemy

Lee Hecht Harrison DBM Polska jest największym
w Polsce, a także czołowym światowym dostawcą serwisów związanych z outplacementem, coachingiem,
zmianą organizacyjną, a także rozwojem Talentów.
Jesteśmy częścią globalnej organizacji obecnej w 65 krajach. W Polsce od 16 lat z sukcesem tworzymy, a także
adaptujemy metodologię najwyższej jakości i na co
dzień wspieramy setki organizacji w przechodzeniu
przez trudne zmiany.
W skład naszego zespołu wchodzą doświadczeni Coachowie i Trenerzy, współpracownicy polskich wyższych
uczelni, byli menedżerowie i konsultanci znanych firm
polskich i międzynarodowych, absolwenci międzynarodowych szkół coachingu akredytowanych przez ICF
(International Coach Federation) oraz ICC (International
Coaching Community).
Posiadamy liczny i doświadczony zespół Konsultantów
Rynku Pracy, odpowiedzialny za informacyjne oraz
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praktyczne wsparcie klientów w poszukiwaniu pracy,
realizowane poprzez współpracę z działami personalnymi oraz agencjami rekrutacyjnymi i headhunterami,
a także rynkowe analizy dostosowane po potrzeb
klientów i rynku pracy. Od 2012 roku zespół doradza
w zakresie kreowania profesjonalnego wizerunku w sieci, śledzi i analizuje rynkowe trendy w tym obszarze.
Z naszego wsparcia skorzystało ponad 13 000 osób
w ramach programów outplacementu indywidualnego i grupowego. Pracowaliśmy z 1500 menedżerami
przygotowując ich do komunikowania trudnych zmian
i pracy z zespołem podczas restrukturyzacji. Doradzaliśmy 60 organizacjom w projektowaniu procesu komunikacji trudnych zmian.
Mamy również doświadczenie w realizacji projektów
coachingu indywidualnego oraz złożonych programów dla zarządów i menedżerów średniego szczebla
mających na celu wzbogacenie ich warsztatu o umiejęt-

ności coachingowe. 700 menedżerów z 46 organizacji
korzystało ze wsparcia naszych coachów i uczestniczyło
w naszych programach rozwojowych. Klientami Lee
Hecht Harrison DBM Polska są największe firmy krajowe i globalne korporacje działające w Polsce.
Nasze biura i konsultanci zlokalizowani są m.in. w Warszawie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Toruniu, Szczecinie, Rzeszowie, Lublinie,
Białymstoku, Opolu i Kwidzynie. Dzięki tej rozbudowanej
sieci konsultantów współpracujących z nami na stałe, realizujemy projekty na terenie całego kraju. Odpowiadając
na potrzeby klientów wypracowaliśmy własne rozwiązania technologiczne wspierające poszukiwanie pracy.
Po więcej informacji zapraszam na www.lhhpolska.pl
a także nasze profile:

# Analiza danych
Obraz polskich rekruterów
w mediach społecznościowych
Czyli wyniki badań i wnioski ogólne
O tym, że polscy rekruterzy nie tylko korzystają z mediów społecznościowych, ale robią to wyjątkowo często, mogliśmy się przekonać
już w poprzednich badaniach. Okazało się wtedy, że 97% rekrutujących w Polsce wykorzystuje social media w swojej pracy.
Jak sytuacja wygląda dzisiaj? Co mówią dane?
Według ostatniego kwartalnego raportu dotyczącego trendów
w social networkingu przygotowanego przez GlobalWebIndex,
średnia ilość kont na platformach społecznościowych przypadająca
na osobę to 8. W Polsce wynik ten jest nieco niższy i wynosi ok. 5.2

Z naszych badań wynika, że polscy rekruterzy
średnio posiadają konto na 3,4 portalach
społecznościowych.
Podobnie jak w 2015 roku, największą popularnością cieszą się najbardziej znane portale, takie jak LinkedIn, GoldenLine i Facebook.
Zostały one również uznane za najbardziej przydatne sieci w prowadzonych projektach rekrutacyjnych. Warto jednak zaznaczyć,
że LinkedIn został nie tylko najlepiej oceniony, ale zdecydowanie
wyprzedza konkurentów.
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95%

Ma konto:
o 3% ↗ wobec 2015
Korzysta w rekrutacjach:

96%

Instagram. Tu odnotowaliśmy najbardziej

spektakularny wzrost w liczbie użytkowników. W 2016
roku, prawie co czwarty ankietowany przyznaje się do
posiadania własnego konta, wobec 1% w 2015. Obecnie w rekrutacji korzysta z niego zaledwie 1% pytanych.
Przyglądając się jednak rosnącej liczbie użytkowników,
portal ten może zacząć odgrywać coraz ważniejszą rolę
w działaniach employer brandingowych, a przez to
mieć również wpływ na rekrutację.

Twitter Odnotował 8 procentowy wzrost liczby

kont użytkowników w grupie rekruterów z 11% do 19%,
jednak w dalszym ciągu pozostaje on w Polsce portalem wykorzystywanym w rekrutacji w stopniu mar10

85%

Ma konto:
o 5% ↘ wobec 2015
Korzysta w rekrutacjach:

84%

ginalnym. Korzystanie z niego deklaruje zaledwie 3%
respondentów. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych 12% rekrutujących przyznaje, że pozyskuje kandydatów właśnie z Twittera. Warto przy tym zaznaczyć, że
w Polsce w dalszym ciągu najpopularniejszymi profilami
są profile polityków, dziennikarzy lub celebrytów.

Xing i Viadeo

– Ankietowani rekruterzy wydają się „odchodzić” z Xing (8% ankietowanych deklaruje
posiadanie konta na niemieckim odpowiedniku GoldenLine, czyli o 5% mniej niż w 2015 roku) oraz Viadeo –
liczba polskich rekruterów posiadających konto na tym
portalu zmniejszyła się w ciągu roku o połowę. Obecnie
posiada na nim konto zaledwie 2% z nich. Powodem

81%

Ma konto:
o 5% ↗ wobec 2015
Korzysta w rekrutacjach:

40%

rezygnowania z kont na dodatkowych portalach może
być ich niewielka skuteczność. Większość osób, które
posiada lub posiadało konto na tych portalach, obecnie
jest również na LinkedIn.

Glassdoor – Ten amerykański portal, pozwala

użytkownikom na ocenianie pracodawcy i managementu, a także pozostawianie informacji na temat wynagrodzeń – na zachodzie jest ważnym narzędziem employer
brandingowym. Wiele firm na bieżąco śledzi opinie
obecnych i byłych pracowników, a także publikuje
własne materiały i oferty pracy. W Polsce konto na tym
portalu posiada jedynie 4% ankietowanych HR-ów,
co dziwi zważywszy na rosnące nim zainteresowanie
wśród polskich użytkowników.

Na jakich portalach społecznościowych posiada
Pani / Pan konto (prywatnie i / lub biznesowo)?

Z jakich portali społecznościowych korzysta
Pani / Pan w procesie rekrutacji?

HR

HH

Innymi portalami, o których wspominali
ankietowani są: Google+, vk.com, Pinterest, AngelList, nofluff, Bullhorn Reach.
Przy czym nofluff i Angellist są portalami
z ofertami pracy, a Bullhornnie jest portalem społecznościowym, a oprogramowanie wspierającym rekrutacje.

HR+HH

Portalem na którym konto ma co dziesiąty rekruter, jest SnapChat, dostępny jedynie w wersji aplikacji mobilnej. Jednak
nie jest on przez nich wykorzystywany
w rekrutacji.
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Na jakich portalach społecznościowych posiada Pani / Pan konto (prywatnie i / lub biznesowo)?
Jaki jest profil działalności firmy, w której Pani / Pan pracuje?
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Czy, jak i w jakim celu rekruterzy wykorzystują media społecznościowe?
Czy korzystają? Tak, ale…
Nowe dane wskazują na nieco niższy, choć w dalszym
ciągu bardzo wysoki procent 95% rekruterów aktywnych w social media.

91% rekruterów wewnątrz organizacji i 98%
headhunterów przynajmniej raz wykorzystało
media społecznościowe w swojej pracy.
Możemy w tym obszarze zauważyć spadek względem
poprzedniego roku, który może wynikać z większej
liczby respondentów. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że o 10% wzrosła liczba rekruterów, deklarujących
sfinalizowanie projektu z pomocą mediów społecznościowych. W 2015 roku wynosiła 79%, a w roku 2016
możemy mówić o 89%.

91%

98%

95%

HR

HH

HR+HH

82%

95%

89%

HR

HH

HR+HH

Jak często korzysta Pani / Pan z portali społecznościowych w celach służbowych?
Codziennie

3-5 razy
w tygodniu

1-2 razy
w tygodniu

Rzadziej

35%

24%

17%

23%

Handlowa

31%

23%

23%

23%

Produkcyjna

38%

13%

15%

33%

Usługowa

36%

30%

15%

19%

HH

78%

13%

6%

3%

HR+HH

44%

21%

16%

20%

HR

Jak korzystają? Dość często…
Jeżeli chodzi o częstotliwość korzystania z social media
do celów służbowych, to aż 78% headhunterów deklaruje, że korzysta z nich w codziennej pracy. Natomiast
w grupie rekruterów wewnętrznych podobną intensywność deklaruje co trzeci pytany. W podobny sposób rozkładają się proporcje jeżeli chodzi o wykorzystanie social
media przy rekrutacjach. Zdecydowanie częściej robią to
headhunetrzy, niż rekruterzy wewnątrz organizacji.
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W jakim celu? W celach służbowych…
Warto jednak zaznaczyć, że cele służbowe są w ankiecie
rozumiane szerzej niż tylko poszukiwanie pracowników.
Poszukiwane są tam również informacje biznesowe,
opinie o firmie, treści edukacyjne lub podejmowane
działania employer brandingowe.

Interesuje ich to, co publiczne w sieci…
W 2016 roku wzrosła liczba rekruterów, którzy pod
wpływem treści / zdjęć zamieszczonych przez kandydata na portalach społecznościowych (biznesowych
i prywatnych), podali w wątpliwość jego kandydaturę.

62%

vs.

50%

W jakim celu wykorzystuje Pani / Pan media społecznościowe w celach służbowych?
HR

HH

HR+HH

Poszukiwanie pracowników

87%

92%

89%

Poszukiwanie informacji branżowych

73%

71%

72%

Weryfikowanie opinii pracowników i kandydatów o firmie

56%

63%

59%

Weryfikowanie posiadanych informacji

64%

44%

54%

Budowanie wizerunku pracodawcy

51%

39%

45%

Poszukiwanie informacji o możliwych szkoleniach

35%

30%

32%

Poszukiwanie dostawców

9%

1%

5%

Inne

1%

3%

2%

Czy zdarza się Pani / Panu weryfikować kandydata na podstawie profili na prywatnych portalach
społecznościowych (np. Facebook, Instagram, G+, YouTube)?
nie
tak

2016 r.

2015 r.

Połowa ankietowanych przyznaje również, że weryfikuje treści zamieszczane przez kandydata na portalach
o charakterze prywatnym np. Facebook, Instagram,
G+, YouTube. Robią to nieznacznie częściej rekruterzy wewnątrz organizacji, co może wiązać się z chęcią
sprawdzenia ewentualnego dopasowania do kultury
organizacyjnej. Headhunterom zaś bardziej zależy na
sprawdzeniu kompetencji, które zamówił klient. Warto jednak dodać, że z ankiety wynika, że to rekruterzy
zewnętrzni częściej podają w wątpliwość lub odrzucają
kandydaturę osób, które sprawdzają np. na Facebooku.
Jednym z wyjaśnień może być obawa przed poleceniem
takiego kandydata do pracodawcy.
14

48%

HR

52%

52%

HH

48%

50%

HR+HH

50%

Czy pod wpływem treści / zdjęć zamieszczonych przez kandydata na portalach społecznościowych,
zdarzyło się Pani / Panu podać w wątpliwość jego kandydaturę?
nie
tak
43%

HR

57%

34%

HH

66%

38%

HR+HH

62%

Innym, może być fakt, że headhunterzy wykonują więcej researchy w związku z tym istnieje większe ryzyko
trafienia na niewłaściwych kandydatów. Średnio co
trzeci rekruter zdecydował się na odrzucenie kandydata
pod wpływem treści znalezionych na prywatnych portalach społecznościowych.

Czy pod wpływem treści / zdjęć zamieszczonych przez kandydata na portalach społecznościowych,
zdarzyło się Pani / Panu odrzucić jego kandydaturę?

Wyniki drugiej edycji badań Media społecznościowe
w rekrutacji wskazują, że chociaż ogólna ilość rekruterów deklarujących obecność w social media w Polsce
nieznacznie się zmniejszyła, to w porównaniu z rokiem
2015 rekruterzy korzystają z nich częściej i skuteczniej.
Jednocześnie 4 na 5 pracowników działów HR i agencji
rekrutacyjnych jest zainteresowanych zwiększeniem
swojej wiedzy w obszarze wykorzystania portali społecznościowych w swojej pracy.

Zainteresowanie zwiększeniem wiedzy na temat wykorzystania mediów
społecznościowych w swojej pracy?

nie
tak

HR

74%

nie wiem

HH

71%

9%

nie
tak

26%

29%

73%

HR+HH

27%

9%

11%

10%

HR

80%

HH

81%
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W jaki sposób Pani / Pana firma jest obecna w internecie?
HR

HH

HR+HH

Strona www z zakładką Kariera

94%

67%

81%

Strona www bez zakładki Kariera

3%

20%

12%

Mobilna wersja strony www

42%

46%

44%

Aplikacja mobilna zakładki karierowej

13%

7%

10%

Profil firmy na LinkedIn

61%

76%

69%

Profil firmy na Facebook

63%

67%

65%

Profil firmy na Glassdoor

6%

0%

3%

Profil firmy na GoldenLine

43%

58%

50%

Profil firmy na Pracuj.pl

42%

42%

42%

Profil firmy na G+

4%

11%

7%

Profil firmy na Twitter

21%

11%

16%

Profil firmy na Instagram

11%

9%

10%

Inne

4%

1%

3%

W jakim dziale pracuje osoba odpowiedzialna za wizerunek firmy w Internecie?
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Wizerunek firm w mediach
społecznościowych
Czyli wyniki badań i wnioski ogólne
Przy okazji kolejnej edycji raportu, zdecydowaliśmy się także na
sprawdzenie, czy i w jaki sposób firmy są obecne w internecie.
Z uzyskanych danych wynika, że zaledwie 1% pracodawców nie
korzysta z żadnej formy prezentacji własnej marki w internecie.
97% pracowników wewnętrznych działów HR zadeklarowało, że ich
pracodawca ma stronę Internetową. Zdecydowana większość (94%)
posiada na niej osobną zakładkę poświęconą karierze. Co ważne,
ze względu na zmieniające się przyzwyczajenia użytkowników sieci,
coraz więcej firm zdecydowało się dokonać inwestycji w mobilną
wersję strony www – 44%, a także mobilną aplikację zakładki karierowej – 10%. Obecnie ponad 60% firm posiada również profile na
przynajmniej jednym portalu społecznościowym. Firmy do prezentacji swojej marki najczęściej wybierają LinkedIn i Facebook, nieco
rzadziej GoldenLine i Pracuj.pl.
Sama obecność firmy w internecie nie jest jednak gwarancją
sukcesu. Posiadanie przez firmę kont na kilku rożnych portalach
społecznościowych, może przynieść wiele korzyści, ale również
strat. Wszystko zależy od tego jakie treści będą zamieszczane na
tych profilach i na ile będą one dopasowane i atrakcyjne dla potencjalnych klientów czy kandydatów. Z tego względu coraz więcej firm
decyduje się na zatrudnianie osoby, która odpowiada za wizerunek
pracodawcy w Sieci. Z naszych badań wynika, że robi to prawie
90% pracodawców. Najczęściej osoby zajmujące się tym obszarem
umiejscowione są w działach związanych z marketingiem, komunikacją i PR-em (65%), rzadziej w dziale Human Resources (17%).

Po pierwsze
Mobile!
Według badań We Are Social Singapore w 2016 roku
liczba wyszukań z urządzeń mobilnych w Polsce, przewyższyła liczbę zapytań do wyszukiwarki z komputerów – 51% vs 48%3. W globalnym zestawieniu, urządzenia mobilne wyprzedziły wyszukiwarki desktopowe
już w roku 2014, a eksperci podkreślają, że w najbliższych latach różnica ta będzie się pogłębiać na korzyść
smartphonów i tabletów.

To ważne by pracodawcy byli przygotowani na tę
zmianę i nie tracili interesujących kandydatów z powodu niewygodnej strony lub braku przyjaznej aplikacji
mobilnej.
Firmy w Polsce:

44% posiada mobilną wersję strony Internetowej
• 10% posiada mobilną aplikację zakładki karierowej
• 42% planuje w 2017 zainwestować w tym obszarze .
•

4

Trend ten, wpływa również na nawyki związane z poszukiwaniem pracy. Coraz więcej osób przegląda oferty pracy korzystając ze swoich telefonów, na których
chcieliby mieć także możliwość zaaplikowania na interesującą ich pozycję.

5

Według Jobvite, prawie co piąty badany Amerykanin,
w 2016 roku szukał nowej pracy przy pomocy Facebooka, najczęściej robiąc to w łóżku (52%) lub będąc
w obecnym miejscu pracy (37%)6.

8%

14%

18%

2015: 7%

2015: 8%

2015: 13%
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„Największym ryzykiem jest nie podejmowanie
żadnego ryzyka… W tak szybko zmieniającym się
świecie, jedyną strategią gwarantującą porażkę,
jest nie podejmowanie odważnych decyzji.”
Mark Zuckerberg
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Specyfika branżowa a wykorzystanie portali społecznościowych
Czyli o tym czy i jak IT różni się od finansów

W powszechnej intuicji to branże nowoczesnych technologii są uważane za te, które w największym stopniu
wykorzystują portale społecznościowe w procesach
rekrutacyjnych. Czy rzeczywiście tak jest? Aby znaleźć
odpowiedź na to pytanie, przeanalizowaliśmy dane
z raportu dotyczące 5 branż, najliczniej reprezentowanych wśród ankietowanych: Finanse, IT/R&D, FMCG,
Farmacja i Retail.
Na pytanie czy kiedykolwiek
wykorzystywano media
społecznościowe w procesie
rekrutacji – odpowiedź twierdzącą zadeklarowało w tych
branżach 92%.

92%

Pośród tej grupy przedstawiciele:
● branży finansowej oraz IT/RD odnotowali 100% odpowiedzi twierdzących,
● branża farmaceutyczna 82%,
● branża FMCG 88%,
● branża retail 89%.
Podobne parametry możemy obserwować w odpowiedzi na pytanie czy zdarzyło się zatrudnić
kandydata dzięki portalom społecznościowym 84%
respondentów odpowiedziała twierdząco. Pośród tej
grupy patrząc na strukturę branżową:
branża finansowa wykazuje 89% procent twierdzących odpowiedzi,
● branża IT/R&D 93%,
● branża farmaceutyczna 67%,
● branża FMCG 68%,
● branża retail 100%.

Czy kiedykolwiek wykorzystał/-a Pani / Pan media
społecznościowe w procesie rekrutacji?

Czy zdarzyło się Pani / Panu zatrudnić
kandydata dzięki portalom społecznościowym?
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Publikacja otwartych
projektów np. jako
post, w grupie

Direct Search

Kontaktowanie się
z kandydatami

Weryfikacja
kandydata przed
rozmową

Weryfikacja
kandydata po
rozmowie

Generowanie
poleceń
pracowniczych

Kampanie Employer
brandingowe

Farmaceutyczna / Medyczna

78%

56%

78%

67%

44%

67%

11%

22%

Finansowa

64%

54%

82%

86%

57%

50%

7%

32%

FMCG

73%

45%

77%

73%

45%

27%

5%

23%

IT / RD

43%

64%

86%

79%

36%

14%

0%

50%

Retail

50%

50%

75%

100%

50%

25%

0%

25%

średnio

65%

56%

81%

84%

56%

36%

11%

30%

Facebook

Twitter

Glassdoor

Xing

Viadeo

Instagram

SnapChat

Inne

Na jakich portalach społecznościowych posiada Pani / Pan konto (prywatnie i / lub biznesowo)?
GoldenLine

Myślę, że zaskoczeniem nie będą portale które zostały
przywołane w odpowiedzi na pytanie o to, które portale
społecznościowe wykorzystuje się w procesie rekrutacji.
Dwa czołowe miejsca przypadły portalom LinkedIn 95%
oraz GoldenLine 76%. Na trzecim miejscu wskazywany
jest Facebook 40%. W zestawieniu omawianych branż –
LinkedIn wykorzystuje branża farmaceutyczna – 100%,
finansowa – 86%, FMCG – 95%, IT/R&D 100%, retail
– 100%. Natomiast GoldenLine wykorzystuje się w branży farmaceutycznej w 67%, finansowej w 96%, FMCG
w 68%, IT/RD w 64%, retail w 75%.

Publikacja płatnych
ofert pracy

Gdybyśmy mieli porównać omawiane wcześniej branże
w kontekście pytania o sposób wykorzystania mediów
społecznościowych wyglądałoby to następująco: zastosowanie metody direct search branża FMCG – 77%, IT/RD
86%, retail – 75%, farmaceutyczna – 78%, finansowa – 82%.
Wykorzystanie social mediów do kontaktu z kandydatem:
branża FMCG 73%, IT/RD – 78%, retail 100%, farmaceutyczna 67%, finansowa – 86%. Do publikacji płatnych ofert
wykorzystuje branża FMCG w 73%, IT/RD w 43%, retail
w 50%, farmaceutyczna w 78%, a finansowa w 64%.

W jaki sposób korzysta Pani / Pan z mediów społecznościowych przy projektach rekrutacyjnych?

LinkedIn

Nie będą zaskoczeniem odpowiedzi na pytanie o sposób korzystania z mediów społecznościowych, jako
dwa pierwsze sposoby deklarowano direct search 81%
odpowiedzi oraz kontaktowanie się z kandydatem 84%
odpowiedzi. Z równie wysokim wynikiem pojawiły się
odpowiedzi odnoszące się do publikacji płatnych ofert
pracy 65% czy publikacji otwartych projektów jako np.
post, aktualność, informacja w grupie 56%. Do ciekawostek należą odpowiedzi o wykorzystanie mediów
społecznościowych do weryfikacji kandydata przed rozmową 56% i weryfikacji kandydata po rozmowie 37%.

Farmaceutyczna / Medyczna

100%

62%

62%

15%

8%

15%

0%

31%

0%

0%

Finansowa

89%

84%

76%

11%

3%

5%

0%

24%

11%

3%

FMCG

90%

77%

77%

16%

3%

0%

0%

26%

16%

3%

IT / RD

100%

89%

78%

22%

6%

6%

0%

33%

6%

0%

Retail

92%

77%

85%

15%

0%

0%

0%

23%

15%

0%

średnio

95%

81%

77%

16%

4%

5%

1%

23%

10%

2%

Innymi portalami społecznościowymi wymienionymi
jako źródła wykorzystywane w procesach rekrutacyjnych były: Twitter – 2%, Glassdoor – niespełna 1%,
Xing – 2%, Instagram – 1,5%, SnapChat – niespełna 1%.
Przytoczone dane potwierdzają postawioną na początku tezę o regularności i powszechności wykorzystania
portali społecznościowych w rekrutacji. Jednak tylko
połowicznie potwierdzają częste założenie, dotyczące
powszechności wykorzystania portali społecznościowych przez branżę IT. Rzeczywiście rekruterzy z IT
i R&D, korzystają z nich bardzo często i z nieco większej ilości źródeł, ale przedstawiciele innych branż nie
pozostają w tyle.
Analizując tendencje rynkowe i funkcjonalne zastosowanie social media możemy śmiało zakładać, że
w najbliższym czasie będziemy obserwować wzrost
wykorzystania i zainteresowania portalami społecznościowymi w kontekście ich udziału w realizacji procesów rekrutacyjnych zarówno po stronie pracodawcy, jak
i kandydata.
Joanna Kwiatkowska // Project Manager
& Senior Job Market Consultant //
pl.LinkedIn.com/in/joannakwiatkowska
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Social media w świecie produkcji

Czy zdarza się Pani / Panu wykorzystywać media społecznościowe w celach służbowych?
Jaki jest profil działalności firmy, w której Pani / Pan pracuje?

Czyli o mediach społecznościowych w produkcji,
handlu i usługach
W pierwszej edycji badań okazało się, że rekruterzy związani
z firmami produkcyjnymi z mediów społecznościowych korzystali
rzadziej i z mniejszą skutecznością niż ich koledzy z innych branż.
Okazało się również, że są grupą w której najmniejsza ilość użytkowników posiada własne konta na portalach społecznościowych.
Wyniki te są z jednej strony zrozumiałe ze względu na brak części
poszukiwanych profili na portalach biznesowych typu LinkedIn czy
GoldenLine. Z drugiej strony trudno uwierzyć, że ich grupa docelowa w ogóle nie korzysta z portali społecznościowych. Nie jest to
również zgodne z moim doświadczeniem przy koordynowanych
programach fabrycznych.
Sprawdźmy czy coś się zmieniło na przestrzeni roku.
Nasze badania wskazują, że 83% rekruterów z branży produkcyjnej wykorzystuje portale społecznościowe w swojej pracy, a 74%
konkretnie w rekrutacji. Jest to wciąż rzadziej niż w przypadku
kolegów z innych firm usługowych i handlowych, ale częściej niż
w roku poprzednim. Podobnie prezentuje się sytuacja, jeżeli chodzi
o pytanie dotyczące udziału social media w procesie zatrudnienia
pracownika. W 2016 roku 69% rekruterów z produkcji stwierdziło,
że zatrudniło kandydata przy pomocy mediów społecznościowych.
Okazuje się, że rekruterzy z doświadczeniem w produkcji częściej
niż w 2015, a także częściej niż ich koledzy z usług i handlu posiadają konto na LinkedIn 95% i Facebook-u 79%. Rzadziej od nich
decydują się jednak na profil na rodzimym GoldenLine. Wyniki te
mogą być o tyle zaskakujące, że w powszechnej ocenie to GoldenLine jest miejscem, w którym łatwiej znaleźć kandydatów niższego
22

85%

83%

89%

HANDLOWA

PRODUKCYJNA

USŁUGOWA

86%
ŚREDNIO

Czy kiedykolwiek wykorzystywał/-a Pani / Pan media społecznościowe w procesie rekrutacji?
Jaki jest profil działalności firmy, w której Pani / Pan pracuje?

94%

74%

99%

HANDLOWA

PRODUKCYJNA

USŁUGOWA

91%
ŚREDNIO

Czy zdarzyło się Pani / Panu zatrudnić kandydata dzięki portalom społecznościowym?
Jaki jest profil działalności firmy, w której Pani / Pan pracuje?

81%

69%

87%

HANDLOWA

PRODUKCYJNA

USŁUGOWA

79%
ŚREDNIO

GoldenLine

Facebook

Twitter

Glassdoor

Xing

Viadeo

Instagram

SnapChat

Inne

93%

78%

74%

13%

2%

2%

0%

22%

11%

2%

Produkcyjna

96%

75%

79%

15%

6%

8%

2%

21%

8%

2%

Usługowa

95%

86%

78%

19%

4%

5%

1%

24%

11%

2%

średnio

95%

80%

77%

16%

4%

5%

1%

22%

10%

2%

Twitter

Glassdoor

Xing

Viadeo

Instagram

SnapChat

Na jakich portalach społecznościowych posiada Pani / Pan konto (prywatnie i / lub biznesowo)?
Facebook

Warto zauważyć, że przy procesach prowadzonych na
stanowiska produkcyjne rekruterzy mogą otrzymywać
dużą ilość aplikacji, a ich projekty charakteryzują się z
góry wyznaczonym budżetem oraz warunkami zatrudnienia. Rekruterzy, aby zaoszczędzić swój czas przeprowadzają wstępną rozmowę telefoniczną podając
informacje na temat stanowiska oraz oczekiwania
pracodawcy. Na samą rozmowę kwalifikacyjną zapraszani są już tylko kandydaci zainteresowani podjęciem
zatrudnienia.

Handlowa

GoldenLine

Zdecydowanie wzrosła aktywność rekruterów z tego
obszaru w mediach społecznościowych. W 2015 roku
jedynie 15% respondentów deklarowało korzystanie z nich codziennie, teraz wyprzedzili oni kolegów
z usług i handlu, co prawda o kilka procent – 38%, ale
jest to niewątpliwie duża zmiana względem roku 2015.

LinkedIn

Wyniki ankiety wskazują, że opisywana grupa rekruterów częściej niż inne korzysta w swojej pracy z portalu
Facebook, co deklaruje połowa ankietowanych. Jest
to zrozumiałe ze względu na obecność na tym portalu
osób z bardzo różnym doświadczeniem, nie posiadających go w ogóle lub szukających np. pracy tymczasowej.

Na jakich portalach społecznościowych posiada Pani / Pan konto (prywatnie i / lub biznesowo)?

LinkedIn

szczebla, a także mieszkańców mniejszych miejscowości na terenie kraju.

Handlowa

97%

69%

31%

0%

0%

3%

0%

0%

0%

Produkcyjna

92%

77%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Usługowa

94%

79%

41%

4%

1%

3%

0%

3%

1%

średnio

95%

76%

40%

2%

1%

2%

0%

2%

1%

Jak często korzysta Pani / Pan z portali społecznościowych w celach służbowych?

Handlowa

Codziennie

3-5 razy w tygodniu

1-2 razy w tygodniu

Rzadziej

31%

23%

23%

23%

Produkcyjna

38%

13%

15%

33%

Usługowa

36%

30%

15%

19%

średnio

35%

24%

17%

23%
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Warto zwrócić uwagę, że działy HR przy takiego typu wania się z kandydatami (88%) i robią to częściej niż
projektach często mierzą się z wieloma wyzwaniami rekruterzy z usług czy handlu. Dodatkowo częściej od
spowodowanymi m.in.:
swoich kolegów weryfikują wizerunek potencjalnych
● obserwowanym już od kilku miesięcy rynkiem pra- kandydatów w sieci zarówno przed (65%), jak i po
cownika,
rozmowie (46%).
● dużą rotacją na stanowiskach najniższego szczebla,
● trudnością ze znalezieniem zmotywowanych pracow- 100% rekruterów z firm produkcyjnych, dostrzega
ników.
korzyści z wykorzystania social media w procesach
Sytuacja może wyglądać nieco lepiej przy rekrutacjach
specjalistów oraz managerów, gdzie wykorzystanie mediów społecznościowych może być łatwiejsze, ze względu na większą reprezentację kandydatów. Większość
badanych korzysta z portali głównie w celu kontakto-

rekrutacyjnych. 9 na 10 jako główną korzyść
wymienia dotarcie do kandydatów pasywnych.

Ponad połowa ceni sobie wzrost liczby potencjalnych
kandydatów oraz skrócenie czasu rekrutacji i co za tym
idzie oszczędność kosztów.

Publikacja otwartych
projektów np. jako
post, w grupie

Direct Search

Kontaktowanie się
z kandydatami

Weryfikacja
kandydata przed
rozmową

Weryfikacja
kandydata po
rozmowie

Generowanie poleceń
pracowniczych

Kampanie Employer
brandingowe

Inne

Handlowa

Publikacja płatnych
ofert na portalach

W jaki sposób korzysta Pani / Pan z mediów społecznościowych przy projektach rekrutacyjnych?

69%

53%

75%

81%

53%

38%

3%

28%

3%

Produkcyjna

69%

54%

81%

88%

65%

46%

8%

23%

0%

Usługowa

62%

58%

85%

83%

54%

31%

15%

34%

0%

średnio

65%

56%

81%

84%

56%

36%

11%

30%

1%
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Zestawienie wyników z roku 2015 i 2016 zapewne nie
daje podstaw by mówić o pewnikach, ale wyraźnie
widać wzrost zainteresowania wykorzystaniem mediów społecznościowych przez rekruterów w firmach
produkcyjnych. Ze względu na specyfikę pracy i profil
poszukiwanych kandydatów wiele rozwiązań, które
sprawdzają się w handlu czy usługach, może nie sprawdzać się w ich przypadku i potrzeba czasu na wypracowanie własnych rozwiązań dopasowanych do branży
produkcyjnej, ale ostatecznie każda firma mierzy się
z własnymi wyzwaniami.
Izabela Głowala // Senior Job Market Consultant //
LinkedIn/izabelaglowala

Headhunterzy w social media

Jak często trafiają do Pani / Pana kandydaci za pośrednictwem poszczególnych kanałów?
Czasami

Często

Bardzo
często

Jak wiadomo, zadaniem headhunterów jest pozyskanie najlepszych
kandydatów do zleconego projektu rekrutacyjnego, często w możliwie jak najkrótszym czasie. W tym celu wykorzystują oni różnorodne dostępne im zasoby. Charakterystyczną dla nich metodą pracy,
jest direct search, który polega na bezpośrednim docieraniu do kandydatów pasywnych. Wśród narzędzi wykorzystywanych w dotarciu
do potencjalnych kandydatów media społecznościowe okazują
się wyjątkowo cenne. Ich wykorzystywanie w procesie rekrutacji
deklaruje aż 98% headhunterów, a 95% przyznaje, że social media
pomogły im przy sfinalizowaniu projektu.

Wcale

Czyli jak można wykorzystać potencjał mediów
społecznościowych
Direct Search

2%

21%

32%

44%

Portale społecznościowe

3%

19%

39%

39%

Wewnętrzna baza kandydatów

6%

24%

48%

22%

Odpowiedzi na publikowane oferty pracy

5%

35%

40%

20%

Networking

7%

39%

35%

19%

Rekrutacje ze wskazaniem

21%

56%

16%

6%

Aplikacje na stronie firmowej

35%

43%

16%

6%

Najczęściej wybieranymi przez headhunterów portalami są LinkedIn 97%, GoldenLine 92% i Facebook 46%.
Porównując wyniki z obu edycji badań można zauważyć wzrost
wykorzystania GoldenLine (89 vs 92%) oraz Facebooka (38 vs 46%)
w procesach rekrutacyjnych. Tym samym można podważyć tezę
o coraz mniejszym znaczeniu GoldenLine w codziennej pracy rekrutera. Jak się okazuje, portal nadal skupia na tyle interesującą grupę
potencjalnych pracowników, że pozostaje ważnym źródłem kandydatów. Dodatkowo coraz więcej rekruterów sięga w swojej pracy
po Facebook, co w tym kontekście może być sygnałem zanikania
granicy pomiędzy tym co prywatne a biznesowe.

Z jakich portali społecznościowych korzysta Pani / Pan w procesie rekrutacji?

97%

92%

46%

LINKEDIN

GOLDENLINE

FACEBOOK

8%
XING

1%
VIADEO
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Gdy zapytaliśmy do czego media społecznościowe służą najczęściej, konsultanci odpowiedzieli, że w 89% do poszukiwań metodą
direct search, ale aż 92% konsultantów określiło media społecznościowe jako narzędzie do kontaktowania się z potencjalnymi
kandydatami. To pokazuje potencjał jaki posiadają te narzędzia
oraz główną potrzebę rekruterów. Coraz częściej wyzwaniem staje
się nie tyle odnalezienie osoby w zasobach Internetu, a skontaktowanie się i nawiązanie relacji z potencjalnym kandydatem.
Rozmawiając z konsultantami firm rekrutacyjnych często słyszę
tezę o małej responsywności użytkowników. Jest to również jedno
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Źle

Neutralnie

Dobrze

Bardzo dobrze

Media społecznościowe dają możliwość dotarcia do wielu kandydatów. Pozwalają również przyjrzeć się kandydatowi pod kątem
wartości, spójności i kultury osobistej. W 2015 roku połowa rekruterów podała w wątpliwość aplikację w wyniku przeglądania profili
społecznościowych i pojawiających się na nich postów lub zdjęć.
W 2016 roku taką sytuację zgłosiło 65% headhunterów, a 30%
deklaruje że zdarzyło się im odrzucić kandydata na podstawie przeglądania profili w social mediach.

Bardzo źle

Zapytaliśmy headhunterów o to, jakimi kanałami najczęściej zapewniają sobie kandydatów do realizowanych projektów rekrutacyjnych. Na pierwszym miejscu wskazali metodę direct search, drugim
kanałem jest search w mediach społecznościowych, jako trzecia
w kolejności pojawia się wewnętrzna baza CV. Dopiero jako czwarty
kanał pozyskania kandydatów wskazują oferty pracyi co ciekawe,
w podobnym stopniu networking w celu zaspokojenia swoich potrzeb rekrutacyjnych.

W jaki sposób ocenia Pani / Pan przydatność poszczególnych portali społecznościowych
w procesie rekrutacji?
Nie korzystam

Warto jednak zaznaczyć, że w dalszym ciągu większość headhunterów najbardziej ceni sobie korzystanie z LinkedIn – aż ¾ ocenia
go bardzo dobrze, a kolejne 20% dobrze. W ten sposób pozostawia
w tyle GoldenLine (bardzo dobrze 34%; dobrze 46% ) i Facebook-a,
którego wsparcie oceniane jest w sposób neutralny.

LinkedIn

0%

0%

1%

3%

22%

75%

GoldenLine

3%

0%

3%

14%

46%

34%

Facebook

28%

1%

7%

40%

20%

5%

Twitter

75%

1%

5%

18%

1%

0%

Glassdoor

87%

1%

2%

8%

2%

0%

Xing

77%

1%

4%

13%

5%

0%

Viadeo

87%

1%

3%

9%

0%

0%

Instagram

81%

2%

5%

11%

1%

0%

SnapChat

86%

2%

4%

8%

0%

0%

StackOverflow

85%

1%

4%

8%

2%

0%

W jakim celu wykorzystuje Pani / Pan media?
Poszukiwanie pracowników

92%

Poszukiwanie informacji branżowych

71%

Weryfikowanie opinii pracowników i kandydatów o firmie

63%

Weryfikowanie posiadanych informacji

44%

Budowanie wizerunku pracodawcy

39%

Poszukiwanie informacji o możliwych szkoleniach

30%

Inne

3%

Poszukiwanie dostawców

1%

z największych wyzwań, na które wskazują w naszych badaniach
headhunterzy (46%).
Kolejnym równie często deklarowanym wyzwaniem wynikającym
z wykorzystania mediów społecznościowych jest walka o kandydata
(45%). Nie łączyłbym jednak tego wyniku z obecną w mediach tezą
o rynku pracownika. Headhunterzy z definicji zajmują się projektami trudnymi, które często są poufne. Stąd też walka o kandydata
jest chlebem powszednim w ich pracy.
Tegoroczne wyniki potwierdzają, że headhunterzy są grupą, która
posługuje się mediami społecznościowymi w sposób najpłynniejszy i najskuteczniejszy. Oczywiście może to wynikać z kilku
powodów. Jednym z nich, może być stosunkowo młody wiek wielu
rekruterów, należących do pokolenia digital natives, które w internecie porusza się o wiele sprawniej od swoich starszych kolegów.
Niemniej równie prawdopodobne może być to, że headhunterzy
pracują na swój własny rachunek, a ich wynagrodzenie zależy od
powodzenia rekrutacji. W związku z tym ich motywacja do wykorzystywania i uczenia się nowych narzędzi może być większa.
Bartosz Owczarek // Headhunters Market Consultant //
LinkedIn/bartoszowczarek
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# Rekrutacja i narzędzia
Rekrutacja? Przecież to nic
trudnego! – czy na pewno?
Czyli o trudnościach w rekrutacji
i niestandardowych rozwiązaniach
Wiele osób, które na co dzień nie zajmują się rekrutacją
ma poczucie, że poszukiwanie pracowników to zajęcie
stosunkowo proste: publikacja oferty, setki zgłoszeń,
szybka selekcja wsparta ATS-ami, standardowe rozmowy, a potem trud decyzji na głowie decydenta. Sami
wielokrotnie słyszymy to od naszych rozmówców, którzy jako menedżerowie włączają się w proces rekrutacji.
Tylko czy znalezienie odpowiedniego kandydata na
rynku jest rzeczywiście takie proste? Postanowiliśmy
zapytać o to w ankiecie.
Według naszych badań aż 82% rekruterów przyznaje,
że problemy w pozyskaniu odpowiednich kandydatów ma często (29%) lub czasami (53%). Okazuje się
również, że podobne trudności znajdują się zarówno
po stronie wewnętrznych i zewnętrznych rekruterów,
chociaż częściej mówią o nich pracownicy działów HR.
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12%

Kto ma trudniej: łowcy talentów czy poszukiwacze pracowników
szeregowych?
Ponieważ o trudnościach w pozyskaniu odpowiednich kandydatów
słyszymy często na spotkaniach z pracownikami działów personalnych i headhunterami, nie mieliśmy wątpliwości, że jest to temat
żywy. Zastanawialiśmy się jednak, jakie grupy pracowników są
najbardziej poszukiwane.
Żeby to sprawdzić zdecydowaliśmy się zadać naszym respondentom otwarte pytanie dotyczące specyfiki ich trudności. Zebrane
odpowiedzi postaraliśmy się uporządkować w grupy, które pozwolą
na doprecyzowanie – jedna osoba mogła wskazać kilka obszarów.
Ze względu na różnorodność wskazań mieliśmy kłopot z ich jasnym
pogrupowaniem, ale mamy poczucie, że zebrane wyniki oddają
realny obraz zagadnienia.

32%

HR

Można powiedzieć – drodzy headhunterzy czy HR-owcy – nie jesteście sami, podobne problemy mają też inne osoby z branży.

tak, często
tak, czasami
nie

56%

23%
26%

HH

Wśród szczegółowych odpowiedzi ankietowanych nie będzie zaskoczeniem – częste występowanie deficytu osób z umiejętnościami
IT i technicznymi. O trudnościach w pozyskaniu tych kandydatów
z rynku mówi:
●● ponad 40% rekruterów wewnętrznych;
●● ponad 30% headhunterów.
Jednocześnie ankietowani bardzo często wskazują na trudności
w znalezieniu specjalistów, ekspertów, czy po prostu osób z doświadczeniem, którego akurat potrzebują. Krótko mówiąc, poszukują oni
odpowiednio wykwalifikowanych pracowników umysłowych. Wspomina o tym:
●● przeszło 36% rekruterów wewnętrznych;
●● ponad 30% headhunterów.

Czy posiada Pani / Pan trudności
w pozyskaniu kandydatów na rynku
pracy?

51%

18%

29%

HR+HH
53%
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Trzecią najczęściej wskazywaną przez pracowników
HR odpowiedzią są pracownicy fizyczni, produkcyjni;
o ich deficycie wspomina ponad 20% ankietowanych.
Wielu rekruterów wskazuje również na problemy
z pozyskiwaniem handlowców (ok. 11%), analityków
i finansistów (ok. 10%). Cały czas sporym wyzwaniem są również stanowiska zarządcze i oczekiwania
pracodawców względem kandydatów ze znajomością
języków obcych, innych niż angielski (7%). Jednak
największe trudności pojawiają się gdy chodzi o połączenie znajomości języka z konkretnymi kwalifikacjami
w innej dziedzinie, np. „stale poszukiwany księgowy
z językiem niemieckim”.
Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku headhunterów, którzy rzadziej skarżą się na brak pracowników
fizycznych czy produkcyjnych. Częściej jednak mówią
o problemach w znalezieniu kandydatów ze znajomością języków obcych (20%) i kadry zarządzającej (10%).
Warto jednak zaznaczyć, że headhunterzy częściej
w swoich odpowiedziach zwracają uwagę na trudności, które nie są związane z kompetencjami, a z oczekiwanymi finansowymi, motywacją czy gotowością
na relokację kandydata. Co może być bezpośrednio
związane z wyławianiem kandydatów pasywnych,
którzy są mniej zmotywowani do zmiany, ale również
odważniejsi w negocjacjach.
Dane te ostatecznie dalej nie rozwiązują dylematu:
talenty czy szeregowi pracownicy? Wynika to jednak
z braku spójnego rozumienia tego, kim jest talent a kim
jest pracownik szeregowy. Określenie „talent” pojawia
się jedynie w 1% odpowiedzi. Kilka osób wskazuje na
pracowników „dobrze rokujących”, „z potencjałem”.
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Widać jednak, że przede wszystkim brakuje pracowników doświadczonych, którzy by do firmy dołączyli już
z pewną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami – bez
względu na to czy będzie to stanowisko produkcyjne,
czy menedżerskie.
Zapewne każdy z nas spotkał się z powracającą opinią
o tym, że wraz ze spadającym bezrobociem nastał
rynek pracownika, a znalezienie dobrych kandydatów
to swoista walka. Niektórzy respondenci wskazują na
problemy z pozyskaniem wszystkich typów pracowników. Jeden z uczestników pisze: „W chwili obecnej są
trudności z pozyskaniem kandydatów praktycznie na
każde stanowisko, trzeba mieć bardzo dobrą ofertę”.
Tylko jak trafić do właściwych osób z bardzo dobrą
ofertą?
Mamy poczucie, że w wielu przypadkach to serwisy typu LinkedIn, GoldenLine czy nawet Facebook
i niestandardowe działania rekrutacyjne są sposobem na radzenie sobie z problemami rekrutacyjnymi.
Dlaczego?

Powyższy mechanizm można również przełożyć na
proces szukania pracownika, a sporadycznie widywanych znajomych na przestrzeń social media. Portale
społecznościowe są przecież miejscem, w którym
kultywujemy m.in. słabe więzi – te silne są bardziej
obecne w bezpośrednich rozmowach, spotkaniach czy
nawet czatach za pośrednictwem komunikatorów.
Czy w takim razie odpowiedzią na wyżej wymienione
problemy są social media?
Wyniki naszej ankiety nie pozwalają wysnuć takiego
wniosku. Niewątpliwie stanowią one jedną z możliwości radzenia sobie z trudnościami, na co wskazuje fakt,
że 95% rekruterów korzysta z social media przy realizowanych projektach.

Czy Pani / Pana firma zrealizowała jakąś niestandardową kampanię rekrutacyjną z wykorzystaniem
mediów społecznościowych?
tak
nie
nie wiem

Już w latach 70 Mark Granovetter, autor pojęcia
silnych i słabych więzi społecznych pokazał, że często
w poszukiwaniu pracy cenniejszy będzie sporadycznie widywany znajomy, niż osoba bliska, np. krewny
czy przyjaciel: „Otóż krewni mają zazwyczaj bardzo
podobny krąg znajomych, w efekcie nie są w stanie
zaproponować nic nowego. Zupełnie inaczej rzecz ma
się z kolegą np. z rady parafialnej. Jego znajomi tworzą inny świat, w którym być może kryją się nieznane
nam możliwości”.

14%

7%

17%
29%

HR
69%

HH
64%

Dodatkowo okazuje się, że 17% pracowników HR i 7% headhunterów ma za sobą doświadczenie wykorzystania mediów społecznościowych przy niestandardowej kampanii rekrutacyjnej.
Wyobrażamy sobie, że pojęcie „niestandardowe” może być bardzo
różnie odbierane i to co dla jednych firm wydaje się standardem,
dla innych może być nowatorskie i zaskakujące. Wśród odpowiedzi
ankietowanych jako nietypowe działania, najczęściej wskazywane
są te, które mają miejsce na portalu Facebook np. konkursy, zagadki, płatne kampanie, rekrutacje stażystów czy praktykantów, użycie
kodu binarnego, ale również pojawiają się filmiki na YouTube. Jedna
z osób podzieliła się, że wielkim sukcesem zakończyła się rekrutacja
po opublikowaniu postu o zespole, z niestandardowymi zdjęciami
i informacjami.
Po tym jak Facebook ogłosił, że udostępni pracodawcom opcję
publikowania ofert pracy na swoim portalu może okazać się, że
do tej pory prywatny portal społecznościowy zacznie spełniać rolę
podobną do tej, którą ma LinkedIn. Co prawda, wśród odpowiedzi
nie pojawiły się portale typu Instagram czy SnapChat, ale mamy poczucie, że to kwestia czasu, kiedy również one zaczną być ważnym
kanałem komunikacji pomiędzy pracodawcą a kandydatami.
Liliana Cichy // Job Market Consultant & Project Manager //
pl.LinkedIn.com/in/lilianacichy
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Publikowanie ofert czy networking, co sprawdza się lepiej?
Czyli o sposobach pozyskiwania najlepszych kandydatów, wyzwaniach i korzyściach
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Wydaje się, że przyczyną tej sytuacji jest specyfika pracy firm rekrutacyjnych, która w większym stopniu opiera się na zasadzie aktywnego poszukiwania kandydatów
idealnych, niż opieraniu się jedynie na już dostępnych
zasobach. Wykorzystywanie różnych technik poszukiwań jest gwarancją sukcesu w obszarze wspierania
działów HR w rekrutacjach. Oczywiście to się powoli
zmienia, ponieważ także rekruterzy wewnętrzni coraz
częściej mówią nam o metodzie direct search, jednak
w dalszym ciągu jest to mniej popularny sposób pracy.

Jak często trafiają do Pani / Pana kandydaci za pośrednictwem poszczególnych kanałów?

HR

Bardzo
często

Inne źródła potencjalnych pracowników, oceniane
są przez działy HR na niższym poziomie przydatności.
Zakładka kariera i portale społecznościowe, są oceniane podobnie, chociaż finalnie być może trochę więcej
kandydatów trafia do projektów przez social media.
Natomiast programy referencyjne i wsparcie agencji
rekrutacyjnych, jako że muszą one zostać poprzedzone
działaniem po stronie działów HR zajmują dwa ostatnie

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku przedstawicieli firm rekrutacyjnych, opierających się głównie na
metodzie direct search, który stanowi podstawę do
pozyskania ciekawych kandydatów. Natomiast następne miejsce zajmują portale społecznościowe. W dalszej
kolejności headhunterzy wskazują na aplikacje w odpowiedzi na oferty pracy, a także korzystanie z wewnętrznej bazy kandydatów i networking. Rzadziej

Często

Wyniki naszych badań wskazują, że do działów HR
kandydaci najczęściej trafiają poprzez aplikowanie na
oferty za pośrednictwem portali pracy.
● 68% respondentów wskazało ten kanał jako najbardziej popularny

źródłem kandydatów jest rekrutacja ze wskazaniem
czy aplikacja przez stronę firmową.

Czasami

Popularność portali społecznościowych jako kanału
informacji o kandydatach

miejsca pod względem częstotliwości napływających
kandydatów.

Wcale

Przygotowany przez nas raport, zgodnie z tytułem dotyczy przede wszystkim wykorzystania mediów społecznościowych w rekrutacji. W tej edycji zdecydowaliśmy
się jednak poprosić uczestników badania, aby zgodnie
z własnym doświadczeniem wskazali najskuteczniejsze
sposoby docierania do kandydatów. Dzięki uzyskanym
odpowiedziom mamy możliwość umiejscowienia obszaru social media w szerszym kontekście.

Portale z ofertami pracy

3%

7%

22%

68%

Portale społecznościowe

7%

52%

27%

13%

Programy referencyjne

22%

45%

25%

9%

Agencje rekrutacyjne

22%

50%

22%

6%

Zakładka karierowa

9%

44%

29%

18%

HH

Czasami

Często

Bardzo
często

Powyższe dane warto skonfrontować z wynikami, pokazującymi co według naszych respondentów sprawdza
się najlepiej w codziennej pracy rekruterów wewnętrznych. Wyniki są o tyle ciekawe, że możemy porównać
ze sobą szeregowanie, którego dokonały cztery różne
grupy pracowników działów HR: 1. rekrutujący korzystający z social media; 2. rekrutujący niekorzystający;
3. nierekrutujący korzystający z social media; 4. nierekrutujący i niekorzystający. Warto jednak pamiętać, że
najliczniejszą grupą są rekruterzy, korzystający z mediów społecznościowych w swojej pracy.

Jak często trafiają do Pani / Pana kandydaci za pośrednictwem poszczególnych kanałów?
Wcale

Skuteczność kanałów pozyskiwania kandydatów bezpośrednio przez pracodawców

Odpowiedzi na publikowane oferty pracy

5%

35%

40%

20%

Wewnętrzna baza kandydatów

6%

24%

48%

22%

Direct Search

2%

21%

32%

44%

Portale społecznościowe

3%

19%

39%

39%

Aplikacje na stronie firmowej

35%

43%

16%

6%

Networking

7%

39%

35%

19%

Rekrutacje ze wskazaniem

21%

56%

16%

6%
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Które spośród wymienionych kanałów pozyskiwania
kandydatów są według Pani / Pana najskuteczniejsze?
HR rekrutujący, nie wykorzystujący
Social media

Średnia
pozycja

HR rekrutujący i korzystający
z Social media

Średnia
pozycja

Które spośród wymienionych kanałów pozyskiwania
kandydatów są według Pani / Pana najskuteczniejsze?

Portale z ofertami pracy

2,5

Portale z ofertami pracy

2,2

Program poleceń pracowniczych

3,5

Program poleceń pracowniczych

3,3

Wewnętrzne działy pozyskiwania talentów

4,1

Wewnętrzne działy pozyskiwania talentów

4,0

Zakładka karierowa

4,4

Agencje rekrutacyjne

4,3

Media społecznościowe

4,6

Zakładka karierowa

4,4

Networking

4,7

Media społecznościowe

5,5

Agencje rekrutacyjne

5,2

Networking

5,6

Obecność na targach pracy

7,0

Obecność na targach pracy

6,7

HR korzystający z Social media,
ale nie rekrutujący
Program poleceń pracowniczych

2,7

Portale z ofertami pracy

3,0

Portale z ofertami pracy

3,3

Program poleceń pracowniczych

3,5

Wewnętrzne działy pozyskiwania talentów

4,1

Wewnętrzne działy pozyskiwania talentów

3,7

Zakładka karierowa

4,6

Agencje rekrutacyjne

4,3

Networking

4,7

Zakładka karierowa

4,6

Agencje rekrutacyjne

4,9

Networking

4,8

Media społecznościowe

5,0

Media społecznościowe

5,3

Obecność na targach pracy

6,7

Obecność na targach pracy

7,0
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HR nie korzystający z Social media

Średnia
pozycja

Które spośród wymienionych kanałów pozyskiwania
kandydatów są według Pani / Pana najskuteczniejsze?

Średnia
pozycja

Które spośród wymienionych kanałów pozyskiwania
kandydatów są według Pani / Pana najskuteczniejsze?

W klasyfikacji najskuteczniejszych kanałów pozyskiwania kandydatów przez działy HR, we wszystkich grupach
na podium uplasowały się portale z ofertami pracy,
programy poleceń pracowniczych oraz wewnętrzne
działy pozyskiwania talentów. Ostatnie miejsce zajmuje zaś obecność na targach pracy. Największe różnice
widoczne są w kanałach: zakładka karierowa, media
społecznościowe, agencje rekrutacyjne i networking.
Co ciekawe, jedynie grupa rekruterów wykorzystujących social media w swojej pracy wyżej ocenia skuteczność mediów społecznościowych niż agencji rekrutacyjnych, których efektywność jest bardziej doceniana
przez te grupy, które nie korzystają z portali społecznościowych w swojej pracy lub rekrutacji.
Uzyskane wyniki mogą mieć w dużej mierze związek ze
zmianami na rynku pracy i przejściu z rynku pracodawcy na rynek pracownika, a w związku z tym z koniecznością uruchamiania wielu kanałów dotarcia do kandydatów. Wysoko oceniana skuteczność wewnętrznych
działów pozyskiwania talentów, pokrywa się z intensywnym rozwojem działów Talent Acquisition w wielu
firmach. Jako Konsultanci Rynku Pracy coraz częściej
mamy okazję rozmawiać na ten temat z pracownikami
działów Human Resources. Często słyszymy od nich
również o wyzwaniach związanych z zatrzymaniem
dobrych pracowników, szczególnie wśród młodszego
pokolenia, które jest mniej przywiązane do jednego
pracodawcy. To wszystko często spędza sen z powiek
działom personalnym i motywuje do tworzenia atrakcyjnych programów karierowych, talentowych, przesunięć pionowych i poziomych, a także stałego dbania
o employer branding.

Interesująca wydaje się wysoka ocena skuteczności
docierania do kandydatów poprzez programy poleceń
pracowniczych, przy jednoczesnym uznawaniu ich za
niezbyt częste źródło napływu CV. Może to świadczyć
o wysokiej efektywności tego kanału, z którego korzysta przeszło ¾ firm. Dzięki referencjom często korzystają wszystkie strony tego procesu. Pracodawca nabywa
nowego zaufanego pracownika, osoba polecająca
nierzadko otrzymuje nagrodę pieniężną za skuteczną
rekomendację, a polecany nową pracę.
Jakie są wyzwania w korzystaniu z social media?
Pomimo, iż portale społecznościowe są ważnym kanałem wykorzystywanym w rekrutacjach to nadal nie

należą do najbardziej popularnych i skutecznych. Jakie
mogą być tego przyczyny? Respondenci na pierwszym
miejscu wskazują wysokie ceny płatnych kont. To, co
zniechęca to również mała responsywność kandydatów, a także czasochłonność całego procesu. Co
trzeci ankietowany wskazuje również kwestie prawne
i atmosferę walki o kandydatów jako problematyczne.
Specjaliści z działów HR, którzy nie korzystają z social media w swojej pracy, traktują ten kanał jako
narzędzie do celów prywatnych. Brak aktywności
w mediach społecznościowych argumentują również
niedostateczną wiedzą jak poruszać się po portalach,
a także przekazywaniem tych działań innym współpracownikom.

Jakie według Pani / Pana są największe wyzwania przy wykorzystaniu mediów społecznościowych
w procesach rekrutacji?
HR

HH

Wysokie ceny płatnych kont

57%

66%

Mała responsywność kandydatów

50%

46%

Czasochłonność

34%

18%

Walka o kandydatów

29%

45%

Kwestie prawne

29%

16%

Brak kandydatów na szeregowe stanowiska

24%

29%

Brak wiedzy na temat możliwości poszczególnych portali

22%

24%

„Ilość kandydatów inicjujących kontakt z pytaniem o pracę”

12%

12%

Inne

5%

7%
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Co sprawia, że rekruterzy korzystają z social media?
Nic nie wskazuje na to by media społecznościowe
zastąpiły bardziej tradycyjne formy docierania do kandydatów. Nie ma również wątpliwości, że tak jak każde
inne narzędzie social media mają również swoje wady.
Ostatecznie jednak korzysta z nich znakomita większość
rekruterów co oznacza, że mają one niewątpliwie również swoje plusy.
Największą korzyścią, wskazywaną zarówno przez
specjalistów działów HR oraz agencji rekrutacyjnych
jest możliwość dotarcia do kandydatów pasywnych.
W przypadku tych kandydatów tak popularne ogłoszenia na portalach pracy nie sprawdzą się. Według
respondentów poprzez social media wzrasta liczba potencjalnych kandydatów. Rekruterzy zaznaczają, że
tym kanałem mogą dotrzeć do wyspecjalizowanych
pracowników.

Jakie korzyści dostrzega Pani / Pan z wykorzystania mediów społecznościowych w rekrutacji?

Respondenci doceniają skrócenie czasu rekrutacji
a także oszczędność kosztów. Tak naprawdę procesy
rekrutacyjne zawsze wiążą się z pochłonięciem zasobów czasowych i pieniężnych, ale jak się okazuje jest
grupa rekruterów którym social media pomogły znacznie usprawnić proces.
Ada Grzesiecka // Senior Job Market Consultant //
LinkedIn/adagrzesiecka
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HR

HH

Wzrost liczby kandydatów

63%

79%

Skrócenie czasu rekrutacji

48%

68%

Oszczędność kosztów

52%

60%

Dotarcie do kandydatów pasywnych

81%

79%

Poprawa jakości kandydatów

35%

36%

Wzrost poleceń pracowniczych

16%

19%

Poprawa wizerunku firmy

46%

21%

Inne

2%

2%

Nie dostrzegam żadnych

1%

1%

WhatsApp
– jak go wykorzystać w rekrutacji?
WhatsApp to najpopularniejszy na świecie komunikator,
z którego korzysta ponad miliard ludzi! Aplikacja jest bezpłatna, prosta i bardzo łatwa w obsłudze. Jest ona połączona z numerem telefonu po potwierdzeniu którego możemy
czatować, dzwonić, prowadzić wideo-rozmowy i przesyłać
zdjęcia, filmiki, nagrania czy pliki. W Polsce WhatsApp nie
cieszy się taką popularnością jak w innych krajach (statystyka w Polsce WhatsApp 2 miliony vs Messenger 11 milionów). Warto jednak dodać, że jest to aplikacja wybierana
przez osoby podróżujące i posiadające znajomych w różnych częściach świata – co może być ciekawą informacją
dla potencjalnego pracodawcy.
Tylko w jaki sposób wykorzystać komunikator w rekrtuacji?
Ponieważ aplikacja przypisana jest do numeru telefonu, który kandydaci udostępniają w swoim CV możemy
wykorzystać WhatsApp do komunikacji z kandydatami,
którzy nie zawsze odpowiadają na maile i nie zawsze
mogą rozmawiać w ciągu dnia. Aplikacja pozwala na łatwy
i bezpłatny kontakt, daje możliwość szybkiego sprawdzenia
czy kandydat odczytał wiadomość i zapewnia dyskrecję.
Ponadto dla wielu kandydatów będzie ona naturalnym
i wygodnym sposobem komunikacji, równie wartościowym
jak ten mailowy czy telefoniczny.
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Które portale i elementy profili są najważniejsze?
Czyli o tym gdzie i na co patrzą rekruterzy szukając osób do pracy
W internecie możemy znaleźć już nie kilka a kilkaset różnych portali społecznościowych, zrzeszających różne grupy społeczne i spełniających najróżniejsze
cele. Większości z nich nie udaje się jednak na dłużej zaciekawić odbiorców
i rozbudować sieci użytkowników, tak by stanowiły konkurencją dla liderów,
takich jak Facebook czy LinkedIn. Takim sukcesem mogą się pochwalić twórcy
nielicznych aplikacji, w tym SnapChata – który bardzo szybko trafiła w gusta
młodego pokolenia. Wcześniej udało się to również autorom portalu Instagram, wchłoniętego przez firmę Marka Zuckerberga. Cześć użytkowników
Internetu chętnie sprawdza wszelkie nowości, większość jednak decyduje się
na korzystanie jedynie z tych portali, na których jest najwięcej ich znajomych
lub najwięcej się dzieje. Ostatecznie o to w social media chodzi.

Polscy rekruterzy to grupa, która w pracy woli korzystać z mniejszej ilości
portali, za to takich, które pozwolą im dotrzeć do największej grupy
docelowej. Podobnie jak w roku poprzednim, najlepiej oceniają oni
przydatność portali: LinkedIn, GoldenLine i Facebook.
Aż 85% rekruterów wewnętrznych ocenia LinkedIn jako przydatne narzędzie
w rekrutacji. O GoldenLine w podobny sposób wyraża się ½ respondentów,
a o Facebook-u ¼ pytanych. W grupie headhunterów zdania są podobne,
chociaż jeszcze więcej z nich ocenia pozytywnie wspomniane portale biznesowe – kolejno 97% i 80%. Wyniki wskazują jednoznacznie, że pozostałe
portale odgrywają marginalną rolę w procesach rekrutacyjnych. Przyjrzyjmy
się, co przykuwa uwagę rekruterów na portalach biznesowych.
38

update background photo

doświadczenie
zawodowe
Jeżeli kandydat chce być zauważony i „wyłowiony” spośród konkurencji musi
zadbać o stworzenie profesjonalnego wizerunku w mediach społecznościowych. Wyniki naszych tegorocznych badań wskazują, że dla ok 80% badanych
pracowników działów HR oraz headhunterów najważniejszym elementem
profilu jest sekcja doświadczenie zawodowe. Pracując z naszymi klientami poszukującymi pracy przy tworzeniu e-wizerunku zwracam uwagę na
spójność pomiędzy profilem biznesowym, a tym, co jest umieszczone w CV.
Nasze rozmowy z rekruterami potwierdzają, że rozbieżności w doświadczeniu
zawodowym mogą budzić wątpliwości, kandydat traci swoją wiarygodność,
co w konsekwencji negatywnie odbija się na jego wizerunku.

znajomość
języków obcych
Duże znaczenie w profilu biznesowym odgrywa również informacja o znajomości języków obcych. Jest to ważne dla ¾ badanych headhunterów i prawie
½ pracowników działów HR. Wiedza na temat języków usprawnia proces
selekcji kandydatów. Szczególnie ważne jest to, kiedy dany język jest kompetencją kluczową na stanowisku, na które poszukiwany jest kandydat.

podsumowanie
zawodowe
Kolejnym elementem, na który zwracają uwagę osoby profesjonalnie zajmujące się rekrutacją jest podsumowanie zawodowe. Podsumowanie zawodowe umieszczone na początku profilu biznesowego może być zachętą do
przeczytania całości doświadczenia zawodowego kandydata. Dla prawie 60%
„łowców talentów” i 50% HR-ów znaczenie mają również projekty, w które
kandydat był zaangażowany w trakcie jego kariery zawodowej. Połowa badanych respondentów za nie mniej ważne uważa zrealizowane przez kandydata
kursy i uzyskane certyfikaty.

dane
kontaktowe
Dane kontaktowe umieszczone w profilu są bardzo przydatne według 66%
headhunterów i 44% pracowników HR. Jest to, po językach, drugi obszar, w
którym widać zdecydowaną różnicę pomiędzy obiema grupami. Może ona
wynikać z faktu, że zewnętrznym rekruterom dużo częściej zależy na jak najszybszym skontaktowaniu się z ciekawym kandydatem, a numer telefonu czy
bezpośredni adres mailowy zdecydowanie usprawnia kontakt.

umiejętności
W dalszej kolejności pracownicy działów HR i headhunterzy zwracają uwagę
na pojawiające się w profilu umiejętności. W tym przypadku ilość wypunktowanych kompetencji nie ma znaczenia, ważne są przede wszystkim kompetencje kluczowe, mogące pokazać kandydata jako eksperta w danej dziedzinie. Referencje pojawiające się na profilu zawodowym, a które wystawiają
współpracownicy i przełożeni są przydatne według 44% wszystkich respondentów.

zdjęcie
Wielu spośród naszych klientów poszukujących pracy ma wątpliwości, co do
zamieszczania zdjęcia na portalach społecznościowych. Nasze badania pokazują, że zdjęcie jest przydatne według 30% ankietowanych. Co prawda, nie
jest to taki odsetek jak w przypadku doświadczenia zawodowego czy języków
obcych, nie mniej jednak rekruterzy, z którymi mamy kontakt podkreślają, że
jeżeli już ktoś decyduje się na wstawienie zdjęcia do profilu społecznościowego, to musi to być zdjęcie profesjonalne i biznesowe, na którym kandydat
korzystnie się prezentuje.

kontakty
Ponad 35% headhunterów i 33% pracowników działów HR uznaje za przydatną informację o wspólnych kontaktach. Jeżeli chodzi o aktywność kandydatów na portalach społecznościowych w postaci np. udostępnień, polubień
czy dodawanych treści, to według naszych badań nie są to jeszcze elementy,
które w znacznym stopniu determinują wizerunek kandydata.

Pozostałe formy prezentacji swojego doświadczenia zawodowego takie jak: Prezentacje multimedialne np. w PowerPoint, Prezi, nagrana prezentacja na YouTube,
portfolio online, własna strona Internetowa, blog, życiorys z elementami graficznymi, traktowane są przez przedstawicieli działów HR jako ciekawą, interesującą formę
prezentacji swoich doświadczeń zawodowych, aczkolwiek nadal nie wygrywają one
z profilami biznesowymi utworzonymi na LinkedIn, GoldenLine czy nadal obowiązującym tradycyjnym życiorysem.
Ewelina Kotarba // Job Market Consultant //
LinkedIn.com/in/ewelinakotarba
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W jaki sposób ocenia Pani / Pan przydatność poszczególnych portali społecznościowych w procesie rekrutacji?
Nie korzystam

Bardzo źle

Źle

Neutralnie

Dobrze

Bardzo dobrze

LinkedIn

HR
4%

HH
0%

HR
1%

HH
0%

HR
1%

HH
1%

HR
10%

HH
3%

HR
33%

HH
22%

HR
52%

HH
75%

GoldenLine

8%

3%

1%

0%

5%

3%

34%

14%

33%

46%

19%

34%

Facebook

34%

28%

1%

1%

3%

7%

36%

40%

24%

20%

2%

5%

Twitter

78%

75%

2%

1%

2%

5%

15%

18%

3%

1%

1%

0%

Glassdoor

83%

87%

1%

1%

2%

2%

12%

8%

2%

2%

1%

0%

Xing

83%

77%

1%

1%

2%

4%

12%

13%

2%

5%

0%

0%

Viadeo

87%

87%

1%

1%

2%

3%

10%

9%

1%

0%

0%

0%

Instagram

85%

81%

1%

2%

2%

5%

11%

11%

1%

1%

0%

0%

SnapChat

86%

86%

1%

2%

2%

4%

11%

8%

1%

0%

0%

0%

StackOverflow

81%

85%

1%

1%

1%

4%

13%

8%

2%

2%

2%

0%
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W jaki sposób ocenia Pani / Pan przydatność poszczególnych elementów profili biznesowych w procesie rekrutacji?
W ogóle nieprzydatne

Czasem przydatne

Neutralne

Przydatne

Bardzo przydatne

Zdjęcia

HR
11%

HH
9%

HR
21%

HH
23%

HR
24%

HH
29%

HR
36%

HH
33%

HR
8%

HH
6%

Podsumowanie zawodowe

4%

1%

5%

8%

9%

5%

43%

51%

39%

35%

Doświadczenie zawodowe

0%

0%

1%

0%

1%

0%

20%

18%

78%

82%

Zrealizowane projekty

0%

1%

2%

2%

6%

3%

43%

35%

50%

59%

Kursy i certyfikaty

0%

2%

5%

7%

21%

11%

50%

51%

23%

29%

Języki

2%

1%

2%

1%

10%

2%

39%

24%

47%

73%

Umiejętności

1%

4%

8%

6%

18%

21%

48%

39%

26%

31%

Referencje

5%

5%

8%

20%

23%

18%

43%

43%

22%

14%

Wspólne kontakty

5%

8%

17%

18%

33%

33%

36%

33%

9%

8%

Dane kontaktowe

0%

2%

5%

4%

17%

8%

34%

21%

44%

66%

Aktywność (m.in. polubienia
/ dzielenie się treściami)

15%

18%

16%

16%

47%

45%

19%

17%

3%

4%

W jaki sposób Pani / Pan ocenia przydatność różnych sposobów prezentowania własnego doświadczenia zawodowego przez kandydatów?
Nieprzydatne

Ciekawostka

Przydatne

Konieczne

Nadmiarowe

Profil na LinkedIn

HR
1%

HH
2%

HR
0%

HH
5%

HR
37%

HH
49%

HR
62%

HH
43%

HR
0%

HH
1%

Profil na GoldenLine

2%

9%

1%

9%

53%

57%

44%

23%

0%

1%

Prezentacje multimedialne
np. PowerPoint, Prezi

15%

22%

49%

47%

24%

21%

2%

1%

10%

10%

Nagrana prezentacja na
YouTube

24%

25%

56%

53%

7%

13%

0%

1%

14%

8%

Portfolio online

11%

16%

37%

39%

48%

39%

1%

3%

3%

4%

Własna strona Internetowa

8%

17%

48%

49%

36%

26%

1%

2%

7%

6%

Własny blog

10%

19%

59%

55%

23%

19%

0%

1%

8%

6%

Tradycyjny życiorys

3%

9%

5%

6%

35%

30%

57%

53%

1%

1%

Życiorys z elementami
graficznymi

15%

15%

38%

40%

31%

37%

5%

2%

11%

6%
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Czy warto wydać te pieniądze?
Czyli o korzyściach z płatnych kont na portalach biznesowych
Pytanie o konieczność zainwestowania pieniędzy
w konto Premium na LinkedIn, jest jednym z tych,
które nasi klienci zadają nam standardowo w trakcie
konsultacji dotyczących e-wizerunku. Jest to pytanie
bez jednej właściwej odpowiedzi, ponieważ zależy od
indywidualnych potrzeb rozmówców. Zawsze jednak najpierw zachęcamy do sprawdzenia wszystkich
możliwości bezpłatnego konta, których często nie są
świadomi, a dopiero później wskazujemy na ewentualne korzyści wynikające z płatnej wersji np. możliwość
nieograniczonych przeszukiwań, dostępne In-Maile,
lepsze pozycjonowanie. Ostateczna decyzja zawsze leży
po stronie uczestnika.

Czy posiada Pani / Pan płatny dostęp
do portali społecznościowych?

Według naszych badań: 57% wewnętrznych rekruterów
i aż 77% headhunterów korzysta z płatnego dostępu
do LinkedIn i / lub GoldenLine. Okazuje się, że podobna ilość rekruterów posiada konto na jednym i drugim
portalu, a część z nich ma do swojej dyspozycji oba.

LinkedIn Premium

Inne

GoldenLine Rekruter

Nie korzystam z płatnych kont

23%

35%

HR

14%

33%

43%

HH

47%

58%
1%

HR+HH

58%

2%
36%
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Bardzo często w rozmowach z rekruterami pojawiają się podobne wątpliwości, o których rozmawiamy w trakcie spotkań z pracownikami działów HR
i headhunterami. Z tego powodu w naszej ankiecie
zdecydowaliśmy się sprawdzić, jak wielu rekruterów korzysta z płatnych kont, a także jakie korzyści
dostrzega w korzystaniu z nich. Zapytaliśmy o korzyści,
ponieważ głównym wyzwaniem związanym z wykupieniem konta Premium, w tym szczególnie dostępu
Rekrutera, są oczywiście koszty.

47%

Wśród najczęściej wymienianych korzyści posiadania
płatnego konta rekruterzy wymieniają trzy:
● zwiększone możliwości wyszukiwarki, o których
wspomina: 45% HR-ów i 49% HH-ów
● dostęp do większej ilości kandydatów wskazuje:

32% HR-ów i 52% HH-ów

● możliwość łatwego kontaktowania się z kandydatami
docenia: 23% HR-ów i 33% HH
Ponadto część użytkowników wspomina o możliwościach tworzenia kampanii skierowanych do konkretnych grup użytkowników, publikowaniu ofert pracy,
docieraniu do osób, które są otwarte na zmianę pracy,
tworzenie i zapamiętywanie projektów, a także grupowanie kandydatów. Inną korzyścią, dostrzeganą przez
część rekruterów, jest możliwość zadbania o wizerunek

Jakie korzyści dostrzega Pani / Pan z płatnych dostępów
do portali społecznościowych?

pracodawcy, a także skrócenie czasu prowadzonych projektów.
Warto jednak zaznaczyć, że dane te są przybliżone, ponieważ ankietowani mogli wymienić więcej niż jeden obszar lub nie wskazać
żadnego. Dodatkowo duża różnorodność odpowiedzi pozwoliła
jedynie na częściowe ich pogrupowanie.
Wśród odpowiedzi nie pojawiły się najnowsze, wprowadzone już
po ankiecie, udogodnienia LinkedIn, a są nimi m.in. synchronizacja
z ATS; możliwość kontaktowania się z osobami, które przerwały swoją aplikację, a także informacja na temat otwartości na potencjalną
zmianę kandydata – czyli opcja znana już z GoldenLine czy Xing.
W poprzednich badaniach ankietowani wśród minusów wykorzystywania social media w rekrutacji wskazywali wysokie koszty kont
rekruterów. W tej edycji badań kosztowność płatnych dostępów
do portali typu LinkedIn czy GoldenLine jest wskazywana przez
ekspertów jako największe wyzwanie zarówno w grupie rekruterów
wewnętrznych (57%), jak i zewnętrznych (66%).
To, co na pewno warto zrobić przed wykupieniem płatnego konta,
to research czy i z których portali korzystają interesujący nas kandydaci. Płatne konto na LinkedIn i wszystkie jego możliwości mogą
niewiele pomóc, jeżeli wśród użytkowników portalu brakuje grupy
docelowej. Można również porozmawiać z osobami, już korzystającymi z takiego dostępu lub ekspertem, który może nam go zaprezentować. Dodatkowo warto mieć w pamięci, że np. LinkedIn daje
możliwość skorzystania z bezpłatnego okresu próbnego i zweryfikowania jego przydatności. GoldenLine Rekrutacje nie daje co prawda
30-dniowego okresu próbnego, ale warto porozmawiać z konsultantem, który może zaproponować indywidaulne rozwiązania.
Magdalena Tyburcy // Senior Job Market Consultant //
pl.LinkedIn/magdalenatyburcy
Liliana Cichy // Job Market Consultant & Project Manager //
pl.LinkedIn.com/in/lilianacichy
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Kilka słów o ATS-ach
Czyli o tym jak niektórzy mogą ułatwić
sobie pracę
Jako Konsultantka Rynku Pracy na co dzień pracuję
z osobami, które przygotowują się do podjęcia nowych
wyzwań zawodowych. Aby jak najlepiej wesprzeć
ich w procesie kontynuacji kariery zawodowej, wraz
z zespołem na bieżąco obserwujemy zmieniającą się
koniunkturę oraz rozwój technologii, które nadają kierunek działaniom pracodawców i rekruterów.
Wszyscy uczestnicy naszych programów zainteresowani
podjęciem pracy etatowej, rozpoczynają przygotowania
od wypracowania celu zawodowego oraz materiałów
aplikacyjnych. Często już na tym etapie staramy się
ich zachęcić by myśleli „słowami kluczowymi”, uczymy
ich analizowania treści ogłoszeń i trafnego nazywania
swoich kompetencji aby osoby odpowiedzialne za daną
rekrutację bez problemu znalazły w ich CV to na czym
im zależy, a my możemy im to dać.
Jeszcze parę lat temu znaczna część rekruterów samodzielnie dokonywała wstępnej selekcji dokumentów
aplikacyjnych, przesyłanych przez kandydatów nie
tylko w formie elektronicznej, ale również papierowej.
Jednak od kilku lat, wraz z rosnącym znaczeniem Internetu i powszechną automatyzacją różnych procesów,
technologia wyszła naprzeciw potrzebom rekruterów.
Obecnie dokumenty aplikacyjne coraz częściej trafiają
do różnego rodzaju specjalnych systemów służących do
śledzenia aplikacji i selekcji kandydatów.

ATS, czyli Applicant Tracking System to elektroniczny
system, którego celem jest usprawnienie procesu
zarządzania rekrutacjami, a także porządkowania
gromadzonych danych o kandydatach.
ATS-y mogą mieć bardzo różne funkcjonalności, często
dostosowywane do potrzeb konkretnej organizacji, tak by
usprawnić pracę rekruterów. Każda organizacja na rynku
jest na swój sposób oryginalna, czy specyficzna. Firmy
definiują, co dokładnie rozumieją pod tym pojęciem,
ustalają jakie wartości są dla nich charakterystyczne,
a następnie poszukują kandydatów, którzy będą najlepiej
do nich pasować. Także tutaj pomocne mogą okazać się
nowoczesne systemy rekrutacyjne, umożliwiające dotarcie do poszukiwanych kandydatów z dużą precyzją.

Według danych z 2015 roku przygotowanych na
zlecenie Grupy Pracuj w Polsce 40% firm, posługuje
się ATS-ami8. Nieco wyższe statystyki przedstawia
Praca.pl, która mówi że 54% organizacji w naszym
kraju korzysta z elektronicznych systemów
wspierających rekrutację9.
Wyniki naszych badań bliższe są danym prezentowanym przez eRecruiter i wynika z nich, że w swojej pracy
z systemów ATS korzysta:
● 41% pracowników działów personalnych;
● 18% rekruterów z agencji rekrutacyjnych.
Warto jednak zaznaczyć, że w naszych badaniach pytaliśmy o indywidualne wykorzystanie systemów typu ATS,
więc liczby te nie muszą odnosić się do realnej liczby
pracodawców, którzy mają takie systemy.

Czy w Pani / Pana firmie wykorzystywane są programy do śledzenia aplikacji
(ATS – Applicant Tracking System)?

15%

3%

HR
40%

3%
21%

HH

18%

Tak
Nie
Nie wiem

58%
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41%

Jesteśmy na etapie
wdrażania ATS

Najbardziej popularnymi w Polsce systemami okazały się:
●● eRecruiter, oferowany przez polską Grupę Pracuj;
●● Taleo, które jest rozwiązaniem oferowanym przez
firmę Oracle;
●● TalentFinder, który należy do Grupy HRK;
●● SAP SuccessFactor.
Jednocześnie popularne okazują się rozwiązania projektowane na potrzeby firmy.
3% ankietowanych przyznaje, że ich pracodawca jest
na etapie wdrażania tego typu rozwiązania. To co jednak najbardziej zadziwiające to fakt, że 15% wewnętrznych rekruterów i 21% headhunterów nie ma pewności
czy w swojej firmie ma dostęp do systemów ATS. Jest
to o tyle zaskakujące, że zadaniem tych systemów jest
ułatwienie życia pracownikom działów personalnych,

a także rekruterom, którzy jak wynika z naszych badań
nie mogą narzekać na brak zajęć.
Ogólne korzyści jakie widzą użytkowcy systemów ATS są
następujące:
●● dostęp do jednej, spójnej bazy gromadzącej wszystkie
CV, co jednocześnie odciąża skrzynki e-mailowe w firmie.
● systemy pozwalają skutecznie mierzyć efektywność
poszczególnych źródeł aplikacji, rozpoznając dodatkowo z jakiego źródła wpłynęła dana aplikacja.
●● dostęp do jednolitych formularzy rekrutacyjnych,
dzięki którym można uniknąć przedzierania się przez
mnogość stylów, w jakich kandydaci opisują swoje
kompetencje oraz oczekiwania.
●● możliwość zadbania o popularne obecnie Candidate
Experience, które w dużej mierze może być elementem zautomatyzowanego procesu rekrutacyjnego.

Komunikacja z Kandydatem
przez SMS? Teraz to jeszcze
prostsze!
W odpowiedzi na wyzwania rekruterów, dotyczące
czasochłonności komunikacji z kandydatami i braku
automatyzacji pewnych procesów w rekrutacji, przy

Oczywiście nie są to jedyne atuty przedstawionych
systemów, a każdy system oferuje nieco inne możliwości lub projektuje, odpowiadające potrzebom pracowników. Jednocześnie systemy ATS to do dodatkowe
koszty, na które nie zawsze można znaleźć pieniądze
w budżecie. Dodatkowo część z systemów jest mało
intuicyjna, na co skarżą się rekruterzy, z którymi mamy
okazję rozmawiać na ten temat. Nierzadko potrzeba
czasu by system zaczął przynosić zauważalne korzyści,
a paradoksalnie może brakować czasu by usystematyzować ten proces. Nie bez znaczenia jest również konieczność regularnego uzupełniania systemu by ten działał
w sposób właściwy, ponieważ nawet najlepszy ATS nie
wykona pracy bez wsparcia człowieka.
Marlena Borysewicz // Job Market Consultant //
pl.LinkedIn.com/in/marlenaborysewicz

równoległym oczekiwaniu kandydatów o zadbanie
o ich dobre doświadczenia kontaktu z potencjalnym
pracodawcą, jeden z systemów ATS – eRecruiter od
stycznia 2017 roku oferuje nową usługę, polegającą na automatycznej wysyłce wiadomości SMS do
kandydata z potwierdzeniem terminu rozmowy oraz
przypomnieniu o spotkaniu dzień przed.
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Rekrutacja przed monitorem
Czyli o tym jak czas i elastyczność
nabierają nowych znaczeń
Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość wymusza
optymalizację wielu procesów i działań. Dotyczy to
również rekrutacji, w której czas i koszty odgrywają
znaczącą rolę. Większość z Państwa ma doświadczenie
prowadzenia kilku projektów rekrutacyjnych jednocześnie. Zdarza się, że w organizacji pojawia się pilna
potrzeba zatrudnienia nowego pracownika i okazuje
się, że kandydatów jest zbyt wielu, albo właśnie tak
niewielu, że każda aplikacja jest na wagę złota!
W obu scenariuszach wszelkie narzędzia usprawniające
ten proces wydają się bardzo potrzebne. Jednym ze
sposobów na zwiększenie efektywności procesu rekrutacyjnego jest wykorzystanie programów telekonferencyjnych w celu prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
W naszym badaniu zapytaliśmy o wykorzystywanie
narzędzi video podczas przeprowadzania procesów
rekrutacyjnych. Zależało nam na tym, by sprawdzić, czy
to, co zdarza nam się słyszeć od kandydatów, a także
osób przeprowadzających rekrutacje na temat rekrutacji na odległość, może być tendencją, czy też szerszym
zjawiskiem.
65% rekruterów wewnętrznych i 89% headhunterówpotwierdziło, że korzysta z programów, które
umożliwiają przeprowadzanie zdalnych rozmów kwalifikacyjnych. Obie grupy wskazały Skype, jako program
z którego korzystają najczęściej. Daleko za nim jest
WebEx, a następnie GoToMeeting. W znikomym stop46

Czy w Pani / Pana firmie wykorzystywane
są profesjonalne programy
do wideorekrutacji?
7%

11%

1%

11%

HR

Dla kandydatów to ważna informacja z punktu widzenia
rekrutacji, w których będą brali udział. Skype jest dość
prosty w obsłudze i jednocześnie łatwo dostępny dla
użytkowników Internetu. Znajomość narzędzia może
znacznie ułatwić rekrutację i obniżyć poziom stresu
związany z możliwymi technicznymi wpadkami.

HH

82%

niu – niespełna 1% – z wymieniane były również inne
programy np. Hangouts, Lync, Polycom. Popularność
Skype’a przeważa nie tylko w rekrutacji, ale także w
codziennym użytkowaniu jako narzędzie komunikacji na
odległość.

88%

Zapytaliśmy również o jeszcze jedną formę rekrutacji,
jaką jest wideorekrutacja polegająca na udzielaniu
przez kandydata odpowiedzi na wyświetlające się na
ekranie pytania. Ta formuła pozwala na standaryzację
procesu rekrutacyjnego, ponieważ każdy kandydat
otrzymuje taki sam zestaw pytań, a odpowiedzi udziela
w określonym przez rekrutera czasie. Jednak pytani

przez nas headhunterzy w zdecydowanej większości,
bo w 88% odpowiedzieli, że nie korzystają z takiej
formy prowadzenia procesów rekrutacyjnych. Niespełna 1% osób zadeklarował, że takiego narzędzia używa.
Nieco inaczej sprawa ma się w przypadku rekrutacji
prowadzonych przez osoby z działów HR, wśród których 1/10 już używa tego rodzaju narzędzi. Najczęściej
wymienianymi był VideoRecruit oraz HireVue, a także
zapraszamnarozmowe.pl.
Wykorzystywanie programów typu Skype, czy VideoRecruiter w pracy rekrutera ma swoje zalety, ale również
wady. Do korzyści można zaliczyć: łatwiejszą logistykę,
elastyczność, czy obiektywizację. Do minusów: brak
bezpośredniego kontaktu i zwyczajowego uściśnięcia ręki
rozmówcy, a także powszechne problemy techniczne.
Małgorzata Andreasik // Job Market Consultant //
LinkedIn/malgorzataandreasik

Czy w Pani / Pana firmie wykorzystywane
są programy do wideokonferencji w celu
przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych?
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34%
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Referencje w dobie Internetu
Czyli o zaufaniu do endorsmentów
i pochwał w social media
O tym, że referencje mogą być ważną i wartościową
informacją na temat potencjalnego pracownika zdaje
sobie sprawę niemal każdy kto zajmuje się rekrutacją.
Powszechność ich weryfikowania potwierdzają również
wyniki naszych badań według których sprawdza je 91%
rekruterów wewnętrznych i 92% headhunterów. Dzięki
referencjom można potwierdzić czy dokumenty i fakty,
które przedstawia kandydat są prawdziwe, a także
dowiedzieć się więcej na temat jego kompetencji
miękkich i funkcjonowania w organizacji. Często jednak
pojawia się pytanie o wiarygodność opinii, uzyskanych
od wskazanych przez kandydata osób. Z tego względu
wielu zatrudniających korzysta z więcej niż jednego
źródła informacji.
Referencje są udzielane w trzech formach: ustnej,
papierowej i online. W trakcie naszych spotkań z pracownikami działów personalnych i headhunterami
często słyszymy zdanie, że prawdziwą wartość ma
jedynie rozmowa telefoniczna z byłym przełożonym i/
lub współpracownikami. To dzięki niej mogą oni dowiedzieć się najwięcej na temat potencjalnego pracownika.
Rekruter ma wówczas możliwość zadać otwarte pytania, które pozwolą uzyskać odpowiedzi na pytania np.
jakim pracownikiem była dana osoba? dlaczego odeszła
z firmy? jakie miała relacje w zespole i stosunki z przełożonym? jaka jest jej motywacja? jaką ma osobowość
albo wady? Odpowiednio przygotowana lista pytań
może pomóc określić stopień wiarygodności referen48

cji. Wsłuchanie się w głosy innych może być cennym
potwierdzeniem, czy kandydat jest dobrze dopasowany
do danego stanowiska oraz organizacji.

Referencje w formie papierowej czyli tzw. listy
rekomendacyjne uważa się za mniej wartościowe.
Opinie wystawiane są na życzenie odchodzącego pracownika i nierzadko ich autorem jest sam
zainteresowany. Trudno szukać w nich również
odzwierciedlenia pełnej rzeczywistości, zwłaszcza
że dotyczą one głównie mocnych stron kandydata.
W dobie Internetu, coraz większą popularność zdobywają referencje online, stanowiące ciekawe uzupełnienie
informacji, które kandydat opublikował na swój temat
w sieci. Kandydaci gromadzą referencje nie tylko od
przełożonych i współpracowników, ale także podwładnych i kontrahentów. I jak się okazuje, to bardzo dobrze!

Według naszych badań ok. 6o% wszystkich rekruterów
w jakiś sposób wykorzystuje media społecznościowe
w celu weryfikacji referencji.
●● ½ rekruterów czyta pozostawione na profilach kandydatów rekomendacje,
●● ¼ zwraca uwagę na potwierdzenia jego umiejętności przez innych tzw. endorsementy.
Te dwie sekcje na portalach biznesowych zostały również określone jako przydatne lub bardzo przydatne
przez ponad połowę respondentów. 6 na 10 rekruterów ocenia w ten sposób referencje, a 7 na 10 umiejętności. Taki wynik może dziwić, ze względu na fakt,
że potwierdzenia umiejętności, można zdobyć w łatwy
sposób, poprzez jedno kliknięcie. A nierzadko wśród
osób potwierdzających są osoby zupełnie obce. Warto
jednak pamiętać, że umiejętności zawarte w sekcji Skills,
mogą być również doceniane ze względu na prosty fakt
bycie słowami kluczowymi.

W jaki sposób wykorzystuje Pani / Pan media społecznościowe do weryfikacji referencji kandydatów?
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Czytam referencje na LinkedIn
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„Zwracam uwagę na ilość potwierdzeń umiejętności na LinkedIn”
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Kontakt ze wspólnymi znajomymi
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Kontakt z osobami, które mogą znać kandydata
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W jaki sposób ocenia Pani / Pan przydatność poszczególnych elementów biznesowego profilu kandydata?
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Podobnie jak w przypadku tradycyjnych pisemnych
referencji, opinie online są pewnym tropem, który może
zaprowadzić do ich autora - osoby kontaktowej. Z naszych badań wynika, że co trzeci rekruter wewnętrzny
wykorzystuje media społecznościowe przy weryfikacji
referencji kandydata, kontaktując się ze wskazanymi przez
niego osobami i/lub łączącymi go z nim znajomymi. Przy
kontaktowaniu się z łączącymi kontaktami, warto jednak
pamiętać, że procedura weryfikacji referencji powinna
odbywać się za zgodą i wiedzą kandydata, co nie zawsze
się dzieje.
Dyrektor Zarządzający LHH DBM Polska – Paweł Gniazdowski podkreśla, że przy weryfikowaniu kandydatów
kwitnie proceder „podpytywania”, tj. zbierania informacji ze źródeł własnych, niezależnych od listy kandydata. Takie działania „są zresztą mocno krytykowane

przez profesjonalistów rynku rekrutacyjnego. W wielu
krajach, w tym w Polsce, istnieją kodeksy etyczne, które
uznają „podpytywanie” za niewłaściwe. Uważa się,
skądinąd słusznie, że zbieranie referencji poza wiedzą
kandydata w praktyce odbiera mu prawo do przedstawienia swojej perspektywy, sprostowania, obrony
przed obmową, a zatem jest na swój sposób nieuczciwe”10. Oczywiście pojawia się pytanie na ile informacje
z takiego „podpytywania” są choć w połowie obiektywne i czy nie są one jednak bliższe plotce.
Zebrane przez nas dane wskazują, że częściej z możliwości wykorzystania mediów społecznościowych
w procesie weryfikacji referencji korzystają rekruterzy
wewnętrzni niż headhunterzy. Z jednej strony może to
dziwić, bo często rekruterzy „wyciągając” pracownika
z organizacji nie mają możliwości porozmawiać z prze-

łożonym, a referencje online, mogą być dodatkowym
źródłem informacji o kandydacie, którego przedstawią
później klientowi. Z drugiej strony to pracodawcom często bardziej zależy na dokładnym sprawdzeniu referencji kandydata, ponieważ stanie się częścią organizacji,
a błędne decyzje rekrutacyjne mogą wiele kosztować.
Jednocześnie w dalszym ciągu dla 1/3 rekruterów,
referencje w mediach społecznościowych nie mają
dużego znaczenia. To również jest zrozumiałe, przede
wszystkim ze względu na ich jednostronny, pozytywny
wydźwięk, a także fakt, że większość jest pisana na
prośbę użytkownika lub jest rewanżem za wystawioną
przez niego opinię.
Powyższe dane wskazują, że większość osób, które
zajmują się rekrutacją uważnie przygląda się opiniom
wystawionym przez współpracowników czy przełożonych. Jedną z przyczyn może być fakt, referencje trafiają
do sieci użytkowników czyli szerokiego grona odbiorców,
co tym samym zwiększa ich stopień wiarygodności. Ostatecznie nawet jeżeli na profilach kandydatów pojawiają
się same „laurki”, to oznacza, że ktoś nie bał się ich napisać/przepisać i podpisać swoim imieniem i nazwiskiem.
Dominka Kluz // Job Market Consultant & Project Manager //
LinkedIn.com/in/dominikakluz
Krystyna Walaszek // Job Market Consultant //
LinkedIn.com/in/krystynawalaszek
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# Trendy w świecie HR

„Wdrażając nowe technologie bez
odpowiedniego zaplecza i bez wizji
przyszłości z tyłu głowy – możemy
być pewni, że technologia ta, nas
zawiedzie.”
Jason Averbook
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Talent Acquisition
czyli o co właściwie chodzi z akwizycją talentów
Na początek dwa szybkie ćwiczenia:
Pierwsze, wpisujemy hasło „Talent Acquisition”

w wyszukiwarce LinkedIn i szukamy w kategorii
„people”, otrzymujemy wynik – 1 865 100 na
świecie i 7 099 w Polsce. Teraz zawężamy wyszukiwania do osób aktywnie zajmujących się tym obszarem, które określenie Talent Acquisition mają
wpisane w nazwę stanowiska – hasło wpisujemy
w obszarze „title”, a poniżej zaznaczamy Current.
Na świecie jest to 139 082 osób, po zawężeniu
zapytania do Polski, pozostaje 584 osób11. Dodam
tylko, że jest to kolejno: 6 tysięcy (4%) i 60 (10%)
profesjonalistów więcej niż 3 miesiące wcześniej.

Drugie, pora na wpisanie hasła „Talent

Acquisition” w wyszukiwarce Google, oczywiście
wpisujemy je w cudzysłowie, a następnie zawężamy poszukiwania do stron w języku polskim.
Efekt – pierwszych kilkadziesiąt stron to właściwie

Wiele osób z którymi rozmawiam, w tym również
rekruterów, zapytanych o różnicę pomiędzy rekrutacją
a akwizycją talentów mówi o nowym, modniejszym
nazewnictwie, nie wnoszącym nic nowego. Z drugiej
strony sami zainteresowani, którzy wcześniej byli głównie rekruterami dostrzega kilka istotnych różnic:
1. Współpraca z biznesem: ich zadania są ściśle związane ze strategią firmy. Wspólnie z biznesem określają
kluczowe role / stanowiska dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju organizacji.

1

same propozycje pracy. Poszukiwani są zarówno specjaliści, jak również eksperci, którzy będą
mogli odpowiadać za proces „nabywania” nowych
pracowników. Wśród tych stron pojawiają się
pojedyncze na temat zarządzania talentami, czy
na przykład film na YouTube, dodany przez kanał
Groupon EMEA Talent Acquisition:
youtube.com/talenacquisition. By dowiedzieć się
więcej na temat tego czym jest ten obszar, a także
czy i w jaki sposób specjalista Talent Acquisition,
różni się od specjalisty HR / rekrutacji, należy
szukać na zagranicznych stronach.12
Jest to o tyle zastanawiające, że niewiele jest dyskusji poświęconych przyszłości rekrutacji, w której
hasło Talent Acquisition nie pada. Ostatecznie
sukces większości organizacji zależy od tego czy
uda się im zatrzymać obecne i pozyskać następne
Talenty z rynku.

czasowa: ich działania nie skupiają się
22. Perspektywa
jedynie na bieżącej, często nagłej i pilnej potrzebie
zatrudniania pracownika. Poszukują ekspertów
z interesujących ich obszarów, z którymi nawiązują
relacje. Tworzą bazę kandydatów na przyszłość.
3. Priorytety: cała ich praca skupia się na obserwowaniu i mapowaniu konkretnych kompetencji na
rynku, ważne są spotkania z kandydatami, pomagające lepiej poznać rynek i mogą być wykorzystane
w przyszłości.

3

na to co dzieje się poza i wewnątrz
44. Uważność:
organizacji, by szukając ciekawych kandydatów poza
firmą, nie stracić tych, którzy już w niej są.

Osoby zajmujące się obszarem Talent Acquisition,
zazwyczaj wykazują dużą otwartość i gotowość do
kontaktu i spotkań z ludźmi z rynku niezależnie od
tego czy w danym momencie prowadzą projekt
rekrutacyjny o danym profilu. Często otrzymujemy od
tych osób informację, by przesyłać im ciekawych kandydatów bez względu na aktualne zapotrzebowanie.
Rozmawiając ze specjalistami i menedżerami zajmującymi się akwizycją talentów trudno nie oprzeć się
pokusie porównania ich z headhunterami i rzeczywiście
nazwanie ich wewnętrznymi łowcami głów, wydaje się
bardzo trafne. Ich sposób działania jest bardzo zbliżony
do działania headhunterów, łączy ich również bardzo
intensywne korzystanie z mediów społecznościowych
w swojej pracy. Okazuje się również, że organizacje,
które zainwestowały w działy Talent Acquisition dużo
rzadziej korzystają ze wsparcia zewnętrznych agencji
rekrutacyjnych. Często posiłkują się nimi w przypadku
wybranych grup stanowisk np. ze znajomością niszowych języków lub w celu upewnienia się czy na pewno
nie przeoczyli kogoś ciekawego.
Oczywiście dla wielu firm inwestycja w takie działy
może wydawać się ryzykowna, szczególnie że potrzeba
na to środków i czasu na ich wdrożenie. A najczęściej
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to właśnie tych dwóch rzeczy brakuje w wymagającym
świecie rekrutacji.
Wśród naszych ankietowanych 2/3 rekruterów
przyznaje, że zajmuje się również obszarem Talent
Acquisition.
Pracownicy działów personalnych uważają wewnętrzne
działy pozyskiwania talentów za jeden ze skuteczniejszych sposobów pozyskiwania kandydatów, jednak
w dalszym ciągu pracownicy działów personalnych za
wartościowsze uważają programy poleceń pracowniczych i portale z ofertami pracy.

Za które obszary, poza
rekrutacją, odpowiada
Pani / Pan w swojej firmie?

Które spośród wymienionych kanałów pozyskiwania
kandydatów są według Pani / Pana najskuteczniejsze?
średnia pozycja

66%

2,7

3,3

3,9

TALENT
ACQUISITION

PORTALE
Z OFERTAMI PRACY

PROGRAM POLECEŃ
PRACOWNICZYCH

WEWNĘTRZNE DZIAŁY
POZYSKIWANIA
TALENTÓW

Magdalena Tyburcy // Senior Job Market Consultant //
pl.LinkedIn/magdalenatyburcy

Media społecznościowe w służbie employer brandingu
Czyli o tym, dlaczego warto być transparentnym
Kilka faktów na początek:
●● 70% firm powierza działania związane z emz GoldenLine i Pracuj.pl, a 20% aktywnie
ployer brandingiem zespołom HR
działa na Twitterze
●● 40% organizacji ma opracowane lub jest
●● Blisko 80% pracowników działu HR używa
w trakcie tworzenia zbioru wytycznych i promediów społecznościowych do wyszukiwania
cedur dotyczących obecności pracowników
i kandydatów (direct search), a 30% realiw mediach społecznościowych
zuje poprzez ten kanał kampanie employer
●● Ponad 60% pracodawców ma profile na
brandingowe
portalach LinkedIn i Facebook, 40% korzysta
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Employer branding to wyzwanie dla każdej współczesnej
firmy, ponieważ wymaga użycia wielu narzędzi z różnych
obszarów, takich jak komunikacja, HR, czy marketing. Trudność w opracowaniu dobrego planu na EB stanowi też fakt,
że dziś kandydaci szukają tych informacji w miejscach, które
pięć lat temu jeszcze nie istniały!

W jakim dziale pracuje osoba odpowiedzialna
za employer branding w Pani / Pana firmie?
HR
Human Resources

69%

Marketing / PR / Komunikacja

13%

Samodzielne stanowisko

2%

Zajmuje się tym firma zewnętrzna

2%

Nie ma takiej osoby w naszej firmie

12%

Nie wiem czy w naszej firmie jest taka osoba

3%

Czy w Pani / Pana firmie istnieje zbiór wytycznych
i procedur dotyczących obecności pracowników w mediach
społecznościowych?
HR
Tak, istnieją formalne wytyczne i procedury

28%

Tak, istnieje nieformalny zbiór wytycznych

7%

Nie istnieją

52%

Jest w trakcie tworzenia

4%

Nie wiem

9%

W jaki sposób Pani / Pana firma jest obecna w internecie?
HR
Profil firmy na Facebook

63%

Profil firmy na LinkedIn

61%

Profil firmy na GoldenLine

43%

Profil firmy na Pracuj.pl

42%

Profil firmy na Twitter

21%

Profil firmy na Instagram

11%

Profil firmy na Glassdoor

6%

Profil firmy na G+

4%

W jakim celu wykorzystuje Pani / Pan media
społecznościowe w celach służbowych?
HR
Poszukiwanie pracowników

87%

Weryfikowanie opinii pracowników i kandydatów
o firmie

56%

Budowanie wizerunku pracodawcy

51%

Poszukiwanie informacji o możliwych szkoleniach

35%

Poszukiwanie dostawców

9%
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W ostatnim czasie w sposób naturalny jednym z głównych narzędzi związanych z budowaniem marki pracodawcy, stały się media społecznościowe. I choć kilka lat
temu była to domena młodych, aktywnych towarzysko
osób, teraz sięgają po nie wszyscy, niezależnie od
poziomu stanowiska, czy branży. Nie dziwi więc fakt,
że obecnie już ponad 30% firm wykorzystuje kanał
mediów społecznościowych, do kampanii employer
brandingowych.

W jaki sposób korzysta Pani / Pan z mediów
społecznościowych przy projektach rekrutacyjnych?
Kontaktowanie się z kandydatami

84%

Direct Search

81%

Publikacja płatnych ofert pracy

65%

Publikacja otwartych projektów jako np.
post, aktualność, informacja w grupie

56%

Weryfikacja kandydata przed rozmową

56%

Weryfikacja kandydata po rozmowie

36%

Kampanie employer brandingowe

30%

Generowanie poleceń pracowniczych

11%

Dzięki social media dostarczenie kandydatom i pracownikom informacji, których poszukują wcale nie
musi być trudne i drogie. Jednak decyzja o wejściu
w ten świat wymaga otwartości komunikacji i odpowiedzialności na każdym poziomie organizacji. Przede
wszystkim dlatego, że należy tu pamiętać o ciągłym
monitorowaniu reputacji i natychmiastowym rozwiązywaniu problemów, gdy tylko jest taka konieczność.
Ale także dbaniu o to, żeby do osób, które są naszymi
potencjalnymi idealnymi, czyli dobrze dopasowanymi
kandydatami, informacja o firmie trafiała odpowiednim
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kanałem i dobrym momencie, czyli po prostu żeby dać
się znaleźć tam, gdzie będą nas szukać.
Aby jak najlepiej wykorzystać możliwości social media
i wzmocnić przekaz, który trafia do odbiorców, warto
zastosować się do kilku zasad:
●● Dopasuj styl komunikacji do grupy docelowej
i wyeksponuj markę pracodawcy wszędzie, gdzie
kandydaci szukają informacji o firmie – oczywiście
ważne jest, żeby przekaz dotyczący zasad i wartości
Twojej organizacji niezależnie od kanału był spójny,
ale warto pamiętać o tym, że każda platforma to
inny klimat i grupa docelowa.
●● Daj głos swoim pracownikom – sprawdź za co Twoi
pracownicy cenią organizację najbardziej, a co negatywnie wpływa na reputację organizacji. Zapytaj ich
z jakiego powodu wybrali tę firmę na pracodawcę
i dlaczego chcą w niej być. To właśnie warto pielęgnować, żeby ich zatrzymać w organizacji i być może
to właśnie przekona kolejnych…
●● Wykorzystaj media społecznościowe budując
profile firmowe – ale zrób też użytek z aktywności
pracowników w social media! Niech wezmą udział
w działaniach na rzecz Twojej firmy. Zbuduj zaangażowanie swoich pracowników, żeby oni budowali
świadomość marki pracodawcy w kręgach swoich
znajomych.
●● Zadbaj o benchmarki! Buduj dumę wśród Twoich
pracowników i pozytywne wrażenie u potencjalnych
kandydatów – nagrody i wyróżnienia dla firmy, to
ważna informacja. Publikuj to zatem w miejscu odwiedzanym przez obie grupy.
●● Przejmij kontrolę nad komunikacją, gdy pojawią się negatywne wpisy. Przyjmuj jednak każdy
feedback i bądź otwarty na krytykę. Potraktuj to

też jako wskazówkę, że może warto zbadać czy te
opinie są zupełnie bezpodstawne. Zachowaj jednak
ostrożność, ponieważ każda Twoja odpowiedź może
wpływać na zaufanie do Twojej firmy. Cytuj pozytywne opinie tam, gdzie mogą je przeczytać kandydaci
i pracownicy. Zapraszaj zatem do dyskusji i reaguj na
opinie o pracodawcy!
●● Zadbaj o obecność marki Twojej firmy dla użytkowników urządzeń mobilnych – pamiętaj, że jeśli Twoje
działania w sieci nie są kompatybilne z urządzeniami
mobilnymi, Twój przekaz nie dociera do dużej grupy
– nawet 40% ruchu w social media jest realizowane
przez użytkowników urządzeń mobilnych.
●● Udostępniaj i inspiruj często! – dziel się informacjami o swojej firmie często, bo siła mediów społecznościowych to ich aktualność i content.
I w końcu – stwórz rozsądną politykę dotyczącą obszaru social media – zastanów się nad opracowaniem
polityki obecności w sieci Twoich pracowników opartej
nie na zakazach i restrykcjach, lecz rekomendacjach, zaleceniach, dobrych praktykach. To umocni pozycję pracodawcy w oczach pracowników, a firmę może uchronić
przed negatywnym wpływem błędów wizerunkowych
swoich pracowników. Już ponad 40% badanych przez
nas organizacji ma lub jest w trakcie opracowywania
zbioru takich wytycznych.
W 2016 roku social media służy employer brandingowi
najczęściej przez takie kanały jak: Facebook, LinkedIn,
GoldenLine, Twitter, Google+, YouTube, Glassdoor czy
coraz częściej – Instagram.
Katarzyna Młynarczyk // Job Market Consultant & Team Leader //
LinkedIn/katarzynamlynarczyk

Media społecznościowe
a relacje biznesowe B2B
Czyli jakich kontrahentów szukać
w internecie
Media społecznościowe udostępniają obecnie całą paletę możliwości pozwalających efektywnie kontaktować się
z otoczeniem biznesowym. Najczęstszym skojarzeniem
dotychczas było wykorzystanie mediów społecznościowych w celu pozyskiwania kandydatów, dziś zastosowanie a także portfolio social media pozwala organizacjom
budować employer branding czy wspierać działania
marketingowe i PR-owe, co prowadzi w długofalowym
spojrzeniu do realizacji planów biznesowych.
Tendencje wykorzystania mediów społecznościowych
w realizacji celów biznesowych potwierdza 86% re-

spondentów naszego badania. Jednym ze wskazanych
obszarów do jakich wykorzystywane są media społecznościowe jest poszukiwanie dostawców. Do najczęściej
poszukiwanych partnerów biznesowych należą dostawcy: usług payroll, doradztwo podatkowe i prawne, usług
szkoleniowych / coachningowych, agencje zatrudnienia,
assessment centre. Media społecznościowe służą również wyszukiwaniu informacji i weryfikacji potencjalnych
dostawców.
Realizację zróżnicowanych celów biznesowych ułatwia
obecność firm w mediach społecznościowych. Tu najczęściej wykorzystywanymi rozwiązaniami są m.in. profile
firmowe na LinkedIn, GoldenLine, Glassdoor, Pracuj.pl,
G+ czy Instagram. Z mnogości rozwiązań do najpopularniejszych należy profil firmy na LinkedIn wykorzystywany
najszerzej w branży SSC/BPO 89% czy IT/RD 67%. Innym
równie częstym rozwiązaniem są profile firmy na GoldenLine i Pracuj.pl.

Obecność organizacji w mediach społecznościowych
ułatwia potencjalnym kontrahentom bycie w kontakcie
i przedstawieniu oferty współpracy. Pozwala firmom
docierać ze swoją ofertą do szerszej grupy odbiorców
zarówno w kanale B2B jak i B2C, jak również pozwala na
prezentowanie pozabiznesowych aktywności organizacji budując ich employer branding. To wszystko może
okazać się również bardzo pomocne w zmieniającej
się rzeczywistości rynkowej, w której wielu ekspertów
nie szuka pracy etacie, a oferuje swoją usługę i czas na
zasadzie on-demand. Firmy korzystające z rozwiązań
jakie oferują poszczególne portale znają już mechanizmy
i korzyści, będą mogli zdecydowanie skuteczniej realizować stawiane przed nimi cele biznesowe.
Joanna Kwiatkowska // Project Manager
& Senior Job Market Consultant //
LinkedIn/joannakwiatkowska

W jakim celu wykorzystuje Pani/Pan media społecznościowe w celach służbowych?
Budowanie
wizerunku
pracodawcy

Poszukiwanie
informacji
branżowych

Weryfikowanie
posiadanych
informacji

Poszukiwanie
dostawców
(Jakich?)

Weryfikowanie
opinii
pracowników
i kandydatów
o firmie

Poszukiwanie
pracowników

Poszukiwanie
informacji
o możliwych
szkoleniach

Inne

Farmaceutyczna / Medyczna

58%

75%

50%

17%

50%

83%

33%

0%

Finansowa

55%

74%

58%

10%

58%

94%

35%

0%

FMCG

63%

59%

56%

7%

52%

89%

22%

4%

IT / RD

63%

94%

69%

6%

75%

88%

50%

0%

Retail

27%

82%

45%

0%

45%

82%

18%

0%

średnio

51%

73%

64%

9%

56%

87%

35%

1%

W jakiej branży Pani / Pan
pracuje?
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Trendy na rynku rekrutacyjnym
Czyli o relacjach i korzystaniu z potencjału „tłumu” i baz danych
1. Po pierwsze budowanie relacji
Na obecnym rynku pracy, bez względu na to czy poszukujemy pracownika tymczasowego, czy najlepszych
talentów, ważne jest by zadbać o doświadczenie, które
serwujemy kandydatowi. W tym celu warto przysłowiowo wejść w jego buty, zastanowić się nad jego potrzebami i frustracjami, a następnie zaprojektować proces,
którego sami byśmy oczekiwali.
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Wielu uczestników naszych programów dzieli się
z nami negatywną opinią na temat pracodawcy bądź
agencji, którzy w jego odczuciu nie potraktowali go
z należytym zainteresowaniem lub opieką. Zdarza się
również, że eksperci HR którzy przeszli przez proces
poszukiwania nowego pracodawcy, w rozmowach
z nami mówią o tym, że to otworzyło ich oczy i w nowej firmie zadbają o lepsze standardy komunikacji
z kandydatem.

Na doświadczenie, serwowane przez organizację kandydatom coraz częściej zwraca również uwagę biznes.
Finalnie większość tych osób to również potencjalni
klienci, którzy niezadowoleni z jakości produktu / usługi
kojarzonej z daną marką, mogą od niej odejść. Co
więcej swoją opinią mogą podzielić się z innymi i ich
również do niej zniechęcić.
Dbając o pozytywny Candidate Experience, dbamy
o rozwój biznesu i budujemy solidną bazę kandydatów, która jeżeli nie dziś, może przydać się w przyszłości. Dzięki systemom typu ATS, do wybranych osób,
które są już w bazie, można kierować sprofilowane
kampanie rekrutacyjne, dając im niejako pierwszeń-

stwo w tych projektach, jednocześnie oszczędzając czas
i pieniądze na publikacji ogłoszeń w internecie. W tym
miejscu pojawia się oczywiście wiele wątpliwości dotyczących kosztów i możliwości sprawnego zarządzenia
tym procesem. Warto jednak zastanowić ile może nas
kosztować brak tej inwestycji i jak długo taki proces
można odkładać.
Zadbanie o pozytywne odczucia kandydatów może być
szczególnie ważne w kontekście zachodzącej obecnie
zmiany pokoleniowej. Teraz Millenialsi, a w przyszłości
zapewne również pokolenie Z, cenią sobie13:
●● wygodę – najchętniej korzystają z aplikacji mobilnych, lubią możliwość synchronizowania danych, nie
lubią używać opcji „cofnij” etc.
●● przyjazne środowisko pracy – zwracają uwagę na
działania Employer brandingowe, możliwości rozwoju, opinie o marce etc.
●● indywidualne traktowanie i możliwość otrzymania
informacji zwrotnej.
Pokolenie Y nie przywiązuje się tak szybko do pracodawcy, łatwiej przychodzi mu zmiana firmy na atrakcyjniejszą. Z tego względu warto zadbać o ich doświadczenie w trakcie rekrutacji, a subtelne spersonalizowane
informacje o tym, że „pamiętamy” o nich, mogą być
odebrane bardzo pozytywnie.
Projektowanie Candidate Experience niekoniecznie
musi być drogim, czasochłonnym i skomplikowanym
procesem, który odstrasza pracodawców i rekruterów.
Czasami wystarczy odkrycie możliwości oprogramowania, które już w firmie istnieje i dostosowanie go do
nowych potrzeb. Niekiedy może to być drobny upominek
firmowy, którym dziękujemy kandydatowi za rozmowę.

Warto również pamiętać, że CE jest inwestycją, która
w efekcie może przełożyć się na konkretne wyniki biznesowe. Ale od czego zacząć? Jeżeli mamy odpowiedni
budżet – możemy zatrudnić firmę zewnętrzną, która
wesprze nas w tym procesie. Jeżeli nie mamy w tym
momencie dodatkowych środków na ten cel. możemy
prześledzić dotychczasowy proces – jak, krok po kroku,
wygląda on teraz. A następnie poszukać przestrzeni na
drobne zmiany, zaczynając od odpowiedzi na kilka pytań:
●● Jaki jest wizerunek firmy i czy jest on spójny z procesem rekrutacyjnym?
●● Jak sam chciałbym zostać potraktowany na różnych
etapach rekrutacji?
●● Kiedy i o czym chciałbym zostać informowany w trakcie
projektu?
●● Jakie jest maksimum i minimum, które chcę i mogę dać?

w wielu miejscach pracy, które może pomóc w docieraniu do ciekawych kandydatów, w tym także tych pasywnych. Z drugiej strony pomaga angażować pracowników
w proces budowania organizacji. Obecnie na rynku
są firmy, które zajmują się tworzeniem programów
dopasowanych do celów biznesowych, ale również

Czy w Pani / Pana firmie istnieje program
poleceń pracowniczych?

55

%

TAK, ISTNIEJE FORMALNY
PROGRAM POLECEŃ
PRACOWNICZYCH

●● Jak pomogą mi w tym dostępne mi narzędzia?

Na koniec, warto zastanowić się jeszcze, czy i w jaki
sposób można sprawdzić swoje przypuszczenia z realnymi oczekiwaniami kandydatów. Te wbrew pozorom
mogą odbiegać od naszych wyobrażeń

2. Po drugie korzystanie ze społeczności
i elastyczność
Pisząc o społecznościach nie mam na myśli tylko tych
związanych z social media. Chodzi przede wszystkim
o programy referencji pracowniczych, crowdsourcing,
czy on-demand, contingent workers, czyli pojęcia, które
są ze sobą poniekąd powiązane.
Coraz częściej firmy tworzą przemyślane programy
referencyjne. Z jednej strony chodzi o sformalizowanie,
czy uporządkowanie zjawiska powszechnie obecnego

21

TAK, ISTNIEJE NIEFORMALNA
MOŻLIWOŚĆ POLECANIA
PRACOWNIKÓW

18%

NIE ISTNIEJE

%

6%

JEST W PROCESIE TWORZENIA
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kultury organizacji. Czasami gratyfikacją dla pracownika
polecającego może nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych,
a niekiedy możliwość zaparkowania na miejscu prezesa.
Według naszych badań aż 76% firm w Polsce wykorzystuje sieć kontaktów swoich pracowników, a 55% ma
ten proces sformalizowany.
Dodatkowo polecenia pracownicze są po ogłoszeniach
na portalach pracowych, drugim najlepiej ocenianym
źródłem kandydatów przez pracowników HR. Może to
wynikać m.in. z dobrego dopasowania do kultury firmy,
łatwiejszego procesu adaptacji, ale również ze starań
kandydata by nie przysporzyć znajomemu problemów.
Innym, ostatnio wyraźnie rosnącym trendem jest
wzrost popularności rozwiązań biznesowych bazujących
na gotowości ludzi do współdzielenia się, współużytkowania, współkupowania, czy współtworzenia. Mówi się
o zjawisku ekonomii współpracy (ang. sharing economy)14, o procesie „uberyzacji”. Uber, AirBnB, Facebook,
Alibaba – to największe marki, o globalnym zasięgu,
które opierają się na modelu angażowania różnych grup
interesariuszu w proces ich tworzenia15. Wielu uważa,
że wykorzystanie tego modelu jest również ważne dla
przyszłości rekrutacji. Ponad 80% zarządów przyznaje, że w najbliższym czasie zwiększy zapotrzebowanie
na pracowników typu on-demand16. Co pokrywa się
z coraz częściej podkreślaną potrzebą pokolenia Y na
elastyczne formy zatrudniania.
Kolejną możliwością wykorzystania już istniejących
społeczności jest crowdsourcing. Który chociaż nie jest
zjawiskiem nowym, w Polsce nie jest zbyt rozpoznawal-

Czy Pani / Pana firma wykorzystuje
crowdsourcing jako jedną z form poszukiwania
pracowników / współpracowników?

8

%

47%
4%
40%

TAK, WYKORZYSTUJEMY
CROWDSOURCING
W NASZEJ ORGANIZACJI

NIE KORZYSTAMY Z TEJ FORMY
WSPÓŁPRACY

PLANUJEMY WYKORZYSTAĆ
CROWDSOURCING
W PRZYSZŁOŚCI

NIE ZNAM TEJ METODY

nym i popularnym modelem pozyskiwania „współpracowników”. Dane z naszych badań wskazują, że jedynie
8% firm wykorzystuje ten model, 4% planuje, a aż 40%
nie zna tej metody. Po raz pierwszy pojęcia crowdsourcing użył w 2006 roku Jeff Howe, w tekście „The Rise of
Crowdsourcing”, pisząc o zjawisku przerzucenia różnych
zadań biznesowych na „tłum”, który można znaleźć
w internecie17. Bazuje on na otwartym procesie komunikowania się z dużą liczbą osób dostępnej w sieci,
które mogą podzielić się swoją wiedzą, opinią, umiejętnościami, czasem czy zasobami.
Crowdsourcing jest modelem, który może znaleźć
zastosowanie w niemalże każdym obszarze, zarówno
w marketingu czy PR (graficy, copywriterzy, feedback od
klientów), jak również w sektorze rządowym (konsultacje społeczne). Jest to również model, w którym każda
ze stron czerpie określone korzyści – niekoniecznie
finansowe – na które warto się wcześniej umówić.
W crowdsourcingu mogą być również wykorzystywane
elementy grywalizacji.
Jednym z ciekawszych pomysłów na wykorzystanie
potencjału społeczności jest Bank Pomysłów Banku
Zachodniego BZW https://bankpomyslow.bzwbk.pl/,
który wdrożył już kilkaset pomysłów zasugerowanych
przez swoich klientów.

Strony, które warto sprawdzić:
https://bankpomyslow.bzwbk.pl/
https://www.LinkedIn.com/profinder
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https://slack.com/
https://github.com/
https://www.wspolnyprojekt.pl/

3. Po trzecie wykorzystanie
gromadzonych informacji
Poza wspomnianymi trendami, wiele mówi się o analitycznym podejściu do zarządzania zasobami ludzkimi,
w tym także w rekrutacji. Pewnie trudno byłoby znaleźć
firmę, która nie gromadzi informacji na temat swoich
klientów, czy kontrahentów. Bardzo często są to dane
krytyczne dla ciągłości i rozwoju biznesu. Od tego
w jaki sposób są one przechowywane, zorganizowane,
w jakim stopniu uzupełnione i aktualne, może zależeć
powodzenie firmy. Nie dziwi więc, że pracodawcy poświęcają wiele uwagi by nie były one przechowywane
w prywatnych folderach poszczególnych pracowników,
a gromadzone w specjalnych systemach CRM – najlepiej w chmurze, by następnie wykorzystać je do
tworzenia precyzyjnych i skuteczniejszych kampanii
marketingowych.
Większość firm gromadzi również szereg informacji
o swoich pracownikach, a także przeszłych kandydatach. Niestety w tym wypadku biznes rzadziej posługuje się zaawansowanymi technologiami, które mogą
ułatwiać ich porządkowanie i przetwarzanie. W wielu
firmach podstawową metodą do zbierania i analizowania danych, w dalszym ciągu pozostają narzędzia
z pakietu MS Office, w tym głównie Excel. Tradycyjne
raportowanie działań operacyjnych i wyników jest bardzo pomocne, może także pomóc przy podejmowaniu
niektórych decyzji biznesowych. Dodatkowo przy stale
rosnącej liczbie danych jest nie tylko zawodne, czasochłonne, ale również nie daje możliwości wykorzystanie
ich potencjału! W przypadku dużych, zmiennych i różnorodnych zbiorów danych, korzystanie z tradycyjnych

metod analitycznych okazuje się niewystarczające – to
właśnie wtedy pojawia się pojęcie Big Data.
Firmy takie jak Google, CreditSuisse, czy Shell od dawna
nie tylko gromadzą ogromną ilość danych na temat
swoich pracowników, czy kandydatów do pracy, ale
również zatrudniają świetnych ekspertów, którzy dane
te poddają zaawansowanym analizom statystycznym.
Ich wyniki mogą okazać się pomocne w identyfikowaniu
problemów biznesowych, a następnie przy opracowywaniu opłacalnych rozwiązań. To niewątpliwie wartościowe, ale globalnym liderom to nie wystarcza, zależy
im na przewidywaniu przyszłości, a na to pozwala Big
Data. Według raportu Josha Bersina, dotyczącego
nowych technologii w HR, obecnie jedynie 7% organizacji deklaruje, że poddaje gromadzone dane analizie
predykcyjnej, a przeszło połowa firm zatrzymuje się
na etapie raportowania. Świadczyć to może o ogromnym, chociaż wciąż niewykorzystanym potencjale, który
w świecie HR wzbudza wiele emocji.
Wśród licznych artykułów, książek, czy prezentacji
poświęconych przyszłości HR i wykorzystania w nich
Big Data – nie zawsze właściwie rozumianej – pojawia
się wiele emocji. Temat ten wzbudza wśród rekruterów
mieszane uczucia. Dla jednych analityka HR to zagrożenie automatyzacją i wizja utraty pracy. Według raportu
Jobvite w 2015 roku taka wizja była bliska 25% amerykańskich HR-ów, w 2016 już tylko 10%. Dla drugiej
grupy, jest to nadzieja na usprawnienie wielu procesów,
wsparcie przy podejmowaniu decyzji, które będę mniej
opierały się na „czuciu”, a bardziej na faktach, a finalnie
możliwość zainwestowania oszczędzonego czasu w inne
aktywności.

Analityka w obszarze HR, nie tylko ta predykcyjna, paradoksalnie może przyczynić się do zbliżenia
HR-u z pracownikami. Dzięki niej pracownicy działów personalnych będą mogli zmniejszyć ilość czasu
poświęcanego procesom rekrutacyjnym, które w tym
momencie pochłaniają ich najbardziej. W zaoszczędzonym czasie będą mogli lepiej przyjrzeć się m.in.
problemom i potrzebom już zatrudnionych, współpracy
z biznesem, tworzeniu długotrwałej strategii HR-owej,
czy działaniom z pogranicza HR i marketingu np. targetowanym kampaniom employer brandingowym. „Big
Data” we wszystkich tych obszarach może okazać się
bardzo pomocna, jednak w najbliższych latach nic nie
zapowiada by zastąpiła człowieka. Jest możliwością wykorzystania ogromnej ilości informacji, którymi jednak
należy umiejętnie zarządzić i poddać odpowiedniej analizie. Kwestią otwartą pozostaje jednak pytanie o kierunek rozwoju ekspertów w obszarze Human Resources.
Dodatkowo, zważywszy na ilość rekruterów, którzy
dzisiaj nie korzystają jeszcze z prostszych technologii
jakimi są np. ATS-y (wg naszych badań jest to ok. 60%)
– wizja w której Big Data automatycznie dopasowuje idealnych pracowników, na podstawie informacji
pozostawionych przez nich w internecie, wydaje się
być jeszcze dość odległa. Nie oznacza to jednak, że
rekruterzy mogą spokojnie czekać na rozwój wydarzeń,
ponieważ najbliższe decyzje i inwestycje, mogą decydować o powodzeniu organizacji, które z najlepszą
strategią, ale bez odpowiednich ludzi, nie będą w stanie
przetrwać na rynku.
Magdalena Tyburcy // Senior Job Market Consultant //
pl.LinkedIn/magdalenatyburcy
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#Wnioski końcowe i zaproszenie
do dyskusji
Tegoroczny raport potwierdza, że polscy rekruterzy nie tylko intensywnie wykorzystują media społecznościowe w swojej pracy, ale
robią to również coraz skuteczniej, przy jednoczesnej chęci zwiększania swojej wiedzy w tym obszarze.
To co zaskakujące to fakt, że pomimo większej niż w poprzednim
roku skuteczności przy zatrudnianiu pracowników dzięki mediom
społecznościowym, rekruterzy niżej oceniają korzyści wynikające
z wykorzystania portali społecznościowych. Może to się wiązać z coraz trudniejszym rynkiem pracy po stronie pracodawców, a także
większymi wyzwaniami, które stoją przed organizacjami i rekruterami, na które social media nie są w stanie odpowiedzieć. Z drugiej
strony może mieć to również związek z większą liczbą respondentów lub ich rosnącymi oczekiwaniami względem social media.
Podobny trend można zaobserwować również w innych krajach.
Tam, podobnie jak w Polsce, rekruterzy wykorzystują social media
częściej do publikowania ofert pracy, niż aktywnego poszukiwania kandydatów. Dostrzegają również większe znaczenie poleceń
pracowniczych, które są oceniane lepiej niż rekrutacje w mediach
społecznościowych. To co może wyróżniać Polaków na tle zagranicznych kolegów, to częstsze korzystanie z Facebooka, przy
znikomym zainteresowaniu innymi portalami. Z jednej strony może
to świadczyć o rosnącej otwartości na prywatne portale. Z drugiej
o mniejszej dynamiczności, a także braku czasu na odkrywanie
nowych miejsc w sieci do wyróżnienia się i budowania wizerunku
pracodawcy, który przyciąga nowych kandydatów.
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Przy okazji drugiej badań mamy możliwość porównania uzyskanych przez nas
wyników, nie tylko z badaniami JobVite,
ale również ciekawym raportem „Unraveling the Mysteries of a Job Search”, przygotowanym przez LHH. Polscy rekruterzy,
prawie dwukrotnie częściej niż zagraniczni
koledzy, wykorzystują Facebook w celu
poszukiwania nowych pracowników. Zdecydowanie rzadziej korzystają z Twitter-a,
Glassdoor, ale również Instagrama, blogów, YouTube etc. Natomiast, bez względu na lokalizację, rekruterzy są zgodni w
ocenie LinkedIn, jako najskuteczniejszego
portalu społecznościowego w ich pracy.21

Wykorzystanie poszczególnych portali społecznościowych przez rekruterów?
Polska

świat

LinkedIn

95

98

Facebook

40

23

Glassdoor

1

15

Twitter

3

12

95%
97%

2016
2015

REKRUTERÓW (HR I HH)
WYKORZYSTUJE SOCIAL
MEDIA W PROWADZONYCH
REKRUTACJACH

89%
79%

ZATRUDNIŁO KANDYDATA
DZIĘKI SOCIAL MEDIA

Jakie korzyści dostrzega Pani / Pan z wykorzystania
mediów społecznościowych w rekrutacji?

80%
71%
58%
56%
35%
33%
17%

brak danych

75%
72%
brak danych

43%
43%
25%

DOTARCIE DO KANDYDATÓW PASYWNYCH
WZROST LICZBY KANDYDATÓW
SKRÓCENIE CZASU REKRUTACJI
OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW
POPRAWA JAKOŚCI KANDYDATÓW
POPRAWA WIZERUNKU FIRMY
WZROST POLECEŃ PRACOWNICZYCH

44%
56%

WYKORZYSTUJE MEDIA
SPOŁECZNOŚCIOWE
W CODZIENNEJ PRACY

80%
85%

REKRUTERÓW PLANUJE /
JEST ZAINTERESOWANYCH
ZWIĘKSZENIEM WIEDZY
W OBSZARZE SOCIAL MEDIA

Obok znajdą Państwo zestawienie danych, które porównują rok 2015 i 2016 pod względem wykorzystania mediów
społecznościowych przez rekruterów.
Mamy nadzieję, że przedstawiony Państwu raport okaże
się nie tylko interesujący, ale również przydatny w rozmowach z biznesem na temat wykorzystania mediów społecznościowych w obszarze rekrutacji. Wierzymy, że przedstawione przez nas dane mogą być dobrym wprowadzeniem
do tematu i dalszych dyskusji na temat social media.
Jednocześnie mamy poczucie, że zaprezentowany przez
nas materiał jest jedynie wycinkiem albo raczej wierzchołkiem góry lodowej, która w dalszym ciągu pozostaje
niezmierzona i nieopisana. Oczywiście jest to okazja do
tego by rozmawiać na ten temat, stawiać kolejne pytania
i szukać sposobów na trafniejsze odpowiedzi.
Zachęcamy Państwa do dzielenia się z nami swoimi przemyśleniami i opiniami na temat zaprezentowanego materiału – w trakcie spotkań, rozmów telefonicznych, a także
za pośrednictwem mediów społecznościowych.
W przypadku zainteresowania pierwszą edycją
raportu, zapraszam do kontaktu pod adresem:
magdalena.tyburcy@dbm.pl
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