
Badanie
Mali i średni przedsiębiorcy 

szukają pracowników. 
Jak robić to skutecznie?



Kontakt do mediów

Maciej Hassa, dyrektor zarządzający Jobflow 
maciej@jobflow.co, tel.: +48 663 503 666

Karolina Sieniawska, PR & business partner Jobflow 
k.sieniawska@wordsmith.pl, tel.: +48 696 172 123
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Opis badania

Badanie zostało stworzone z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach.
Jest ich w Polsce ponad 2 mln i stanowią 98% wszystkich biznesów. 
Na rynku w Polsce brakowało badania związanego z rekrutacją i budowaniem 
marki pracodawcy przez firmy z sektora MŚP. To badanie ma wypełnić tę lukę  
i jest pierwszym, jakie realizujemy.

Podczas ankiety online respondenci zostali poproszeni o odpowiedź na kilka  
istotnych kwestii związanych z poszukiwaniem i utrzymaniem pracowników
lub współpracowników.

Dzięki badaniu możemy dowiedzieć się m.in.: jak mali i średni przedsiębiorcy
radzą sobie z zatrudnianiem pracowników i współpracowników, gdzie ich szukają,
jakie mają w związku z tym problemy oraz jak je rozwiązują.

Organizatorem badania jest Jobflow, pierwsza na rynku aplikacja mobilna  
do rekrutacji społecznościowej, którą pobrać można ze sklepów z aplikacjami  
Apple i Google.
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O nas

Jobflow stworzony został przez pasjonatów digital marketingu, employer  
brandingu i rekrutacji, wspartych solidną wiedzą i ekspertami z obszaru IT.  
Innowacyjny pomysł oparty został na obserwacji głównej grupy docelowej pro-
duktu, jaką stanowią osoby w wieku 16–29 i procesu, w jakim poszukują oni pracy. 
Przede wszystkim łatwo nabywalnej – ang. blue collar.

Z kolei grupą pracodawców, która ma w aplikacji publikować swoje posty  
z ofertami pracy, są właśnie mali i średni przedsiębiorcy. Dlatego pierwsze badanie,  
na jakie zdecydował się Jobflow, zostało skierowane właśnie do nich.

Aplikacja dostępna jest bez opłat w polskim Apple Store i Google Play  
(Android). Jej obsługa jest tak prosta, że zarówno do poszukiwania pracowników, 
jak i pracodawcy wystarcza smartphone. 

Jobflow wyróżnia komunikacja w czasie rzeczywistym, dzięki szybkiemu  
i intuicyjnemu chatowi, który skraca do minimum porozumienie się pomiędzy 
pracodawcą a pracownikiem. 

Jobflow odrzuca zdecydowanie CV, traktując je jako relikt przeszłości.  
Twórcy aplikacji uważają, że w obszarze łatwo nabywalnych prac, skierowanych 
do ludzi nieposiadających doświadczenia, CV jest tylko problemem zarówno dla 
tworzących go osób, jak i dla muszących go potem weryfikować pracodawców.

Aktualnie działanie Jobflow obejmuje Warszawę. Stopniowo, wraz ze wzrostem 
liczby użytkowników, aplikacja będzie udostępniana w kolejnych miastach 
w Polsce. 

Więcej na temat aplikacji na stronie – www.jobflow.pl 
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Główne wnioski 

Jakie kanały rekrutacji najchętniej wykorzystują pracodawcy z sektora MŚP, 
poszukując pracowników lub współpracowników?

Cały czas najbardziej popularnym kanałem dotarcia do kandydatów z ofertą pracy pozostaje 
publikacja ogłoszeń na portalach pracy (77%). W zestawieniu z możliwymi budżetami, jakie firmy 
z sektora MŚP mogą przeznaczyć na działania rekrutacyjne, które są, mówiąc szczerze niewysokie, 
nie dziwi, że na kolejnych miejscach znajdują się kanały bez lub niskokosztowe. 

Są to przede wszystkim: wykorzystywanie własnej sieci kontaktów (71%) czy też wywieszanie  
materiałów rekrutacyjnych we własnych punktach (68%) oraz wykorzystanie social media, które 
wskazuje (67%) badanych. 

Istotną rolę zajmują również, coraz bardziej popularne w Polsce aplikacje mobilne, w których oferty 
często lub zawsze publikuje 52% ankietowanych i profile pracodawców online, z których chętnie 
korzysta 51% respondentów.

Jakie kanały rekrutacji najczęściej wykorzystujesz poszukując pracowników 

lub współpracowników do Twojej firmy?

Publikacja ogłoszeń na portalach pracy

Sieć kontaktów

Wywieszanie ogłoszeń w moim punkcie sprzedaży
lub świadczenia usług lub oddziale

Publikacja ogłoszeń w grupach w social mediach
lub na swoim profilu w social mediach

Publikacja ogłoszeń w aplikacjach mobilnych

80%40%20% 60%0%
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Po drugiej stronie barykady znajdują się wyraźnie odchodzące w zapomnienie lub nigdy nie 
wykorzystywane w sektorze MŚP narzędzia, takie jak gazety, urzędy pracy, biura karier uczelni.  
Te nigdy lub rzadko wykorzystywane są przez ponad 88% badanych. Firmy z tego sektora równie 
rzadko decydują się także na tworzenie kampanii employer brandingowych – nigdy lub rzadko  
robi to 84% z nich. 

Jakie kanały rekrutacji najrzadziej wykorzystujesz poszukując pracowników 

lub współpracowników do Twojej firmy?

Publikacja ogłoszeń na biurach karier uczelni

Publikacja ogłoszeń w gazecie

Publikacja ogłoszeń w urzędzie pracy

Tworzenie kampanii employer brandingowych

Rozdawanie ulotek na ulicy lub w punkcie 
sprzedaży, lub świadczenia usług, lub...

Dane pokazują pewne globalne tendencje. W naturalny sposób pracodawcy z sektora MŚP  
wykorzystują narzędzia dostępne online, jako te bardziej skuteczne. Nie posiadając większych  
budżetów, decydują się również na działania niskokosztowe.

Jacek Przemieniecki 
założyciel i CEO Jobflow

 
Widząc te wyniki, możemy czuć satysfakcję. Dane pokazują, że decyzja o stworzeniu  
Jobflow była słuszna. Dajemy użytkownikom z obszaru MŚP możliwość łatwego 
założenia profilu i wykorzystania social mediów, których Ci pracodawcy chcą używać. 
Trafiamy również z naszym pomysłem w ich biznesowe możliwości. Dziś aplikacja  
Jobflow dostępna jest dla użytkowników bez kosztów, co jest, jak widać, nie bez  
znaczenia dla tej grupy pracodawców.

http://www.jobflow.pl
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Adrian Martinez
I love HR

Czy employer branding jest zarezerwowany tylko dla dużych firm i korporacji? Takie 
przeświadczenie panuje w branży HR od pewnego czasu i badanie Jobflow niestety  
tylko je potwierdza. 84% firm z sektora MŚP decyduje się na kampanie employer 
branding rzadko lub wcale. Wynika to zapewne z trzech czynników. Pierwszy z nich to 
niewielki budżet MŚP przeznaczany na działania z zakresu rekrutacji. Firmom zależy  
na jak najtańszym dotarciu do kandydatów, co sprawia, że wybierają jak najkrótszą  
i dobrze im znaną drogę dotarcia oraz źródła pozyskiwania.

Drugim czynnikiem jest wiedza czym jest employer branding oraz jak długotrwałe  
i świadome budowany wizerunek pracodawcy może wpłynąć zarówno na prowadzone 
rekrutacje jak i na ich koszty. Trzecim czynnikiem jest to, kto prowadzi rekrutacje  
w małych i średnich firmach. Ponieważ działania te są zazwyczaj prowadzone przez 
właścicieli (w 42% przypadków) lub wyznaczonych do tego pracowników, nie mają  
oni samej świadomości różnego rodzaju rozwiązań, optymalizacji kosztów, możliwości. 
Czy stan ten ulegnie zmianie? W celu tym potrzeba edukacji przedsiębiorców z zakresu  
zarówno HR jak i employer brandingu. 

Artur Nowak-Gocławski
Grupa ANG SA

W Grupie ANG w ostatnim roku odeszliśmy od publikowania ogłoszeń w serwisach  
rekrutacyjnych. Jesteśmy obecni w Internecie, ale postawiliśmy na współpracę z portalami  
branżowymi. Skupiliśmy się także na jeszcze większym niż wcześniej wykorzystaniu 
potencjału mediów społecznościowych i stron internetowych wspierających kampanie 
employer branding’owe. Przykładem jest kampania „Korporacja czy kooperacja”, mająca 
na celu przedstawienie przewag naszego modelu biznesowego wśród ekspertów  
kredytowych oraz ubezpieczeniowych. Do tej akcji włączyli się nasi akcjonariusze, którzy 
występując w serii filmików, stali się naturalnymi ambasadorami marki ANG. Ogłoszenia  
o pracę publikujemy na profilu Grupy ANG na Facebooku i stronie na LinkedIn, co  
pozwala nam dotrzeć do osób, które realnie może zainteresować nasza oferta. Mamy też 
szansę w pełni wykorzystać siłę rekomendacji oraz zaufania do marki i nas jako godnego  
uwagi pracodawcy. Korzystanie z rekomendacji ma dodatkową wartość – wzrasta 
poziom wzajemnego zaufania. To szczególnie ważne w dobie izolacji społecznej, gdzie 
cała rekrutacyjna odbywa się on-line (od rozmowy rekrutacyjnej przez negocjacje po 
podpisanie umowy), czego sami doświadczyliśmy, zatrudniając nowe osoby do zespołu. 
Poszukując kandydatów, coraz częściej sięgamy po wsparcie headhunterów.
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Jaki rodzaj pracy lub współpracy najczęściej oferują kandydatom 
pracodawcy z sektora MŚP?

Zdecydowanie najpopularniejszym sposobem zatrudniania jest umowa B2B i umowa zlecenia. 
Pierwszą wybrało 63% badanych, a drugą 59%. Umowę o pracę wskazało także dużo, ale jednak 
mniej badanych – 53%. 

Jaki rodzaj pracy lub współpracy najczęściej oferujesz kandydatom?

B2B

Umowa zlecenie

Umowa o pracę

Zatrudniam bez umowy

Umowa o dzieło 

Pokazuje to, że w biznesie małych i średnich przedsiębiorców niepewność jutra, decyduje o wyborze 
umów łatwiejszych do zakończenia oraz mniej kosztogennych dla pracodawców. 

Niestety ma to wpływ również fakt, iż mimo okresu pandemicznego większość z nich była w procesie 
poszukiwania pracowników, co jak często widać, jest działaniem stałym w prowadzeniu tego typu 
biznesów. Rotacja pracowników zatrudnianych na tego typu umowach jest duża.

Co ciekawe, mimo dużej rotacji pracowników, MŚP chcąc ograniczać koszty pracy, nie korzystają  
np. z usług leasingu pracowniczego lub agencji pracy tymczasowej – 0% odpowiedzi. Szara strefa  
w tym sektorze jest natomiast znaczna. Bez umowy zatrudnia pracowników 19% z badanych.

80%60%40%20%0%
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Artur Nowak-Gocławski 
Grupa ANG SA

Obecnie pracodawcy szczególnie powinni skupić się na budowaniu bezpiecznego  
i przewidywalnego środowiska pracy. Chodzi o stworzenie takiej przestrzeni, w której 
pracownicy będą mieli okazję nie tylko rozwijać się zawodowo, realizować swoje pasje 
i czuć radość z bycia częścią organizacji, co jest oczywiste, ale mieć poczucie bezpieczeń- 
stwa zatrudnienia, wynagrodzenia, akceptowalności różnorodności, własnego zdania. 

Powinni też mieć poczucie, że firma zrobi wszystko, by to bezpieczeństwo było prze- 
widywalne w dłuższej perspektywie. Oczywiście, uwzględniając specyfikę czasów,  
w których żyjemy. By tak się stało, firma powinna rozwijać się w sposób zrównoważony, 
na pierwszym miejscu stawiając człowieka i jego potrzeby. To wyraz nie tylko wzięcia 
odpowiedzialności za tu i teraz, ale przede wszystkim za wspólną przyszłość. 

http://www.jobflow.pl


Badanie: Mali i średni przedsiębiorcy szukają pracowników. Jak robić to skutecznie?                                                    Jobflow.pl 1010Badanie: Mali i średni przedsiębiorcy szukają pracowników. Jak robić to skutecznie?                                                         Jobflow.pl

Jak pracodawcy z sektora MŚP szukają pracowników?

Ponad 20% badanych uważa, że tworzenie profili pracodawców w sieci nie ma sensu.  
29% z nich posiada jednak profil, a 27% myśli o jego założeniu. To dobry prognostyk dla tego 
sektora pokazujący, że kwestie wizerunku, mimo że związane czasem z wydatkami, zaczynają być  
ważnymi dla pracodawców z sektora MŚP. 

Jaka jest Twoja opinia o profilach pracodawców w internecie?   

Posiadam profil swojej firmy na jednym z portali

Mam zamiar otworzyć taki profil na jednym z portali

Nigdy nie myślałam/em o tym, aby ich używać

Uważam, że ich używanie nie ma sensu

Próbując analizować najbardziej popularne narzędzie do publikacji ofert w sektorze MŚP, a więc 
portale pracy, wyraźnie zarysowuje się opinia, że są one stworzone dla większych i posiadających 
większe zasoby graczy, niż Ci z sektora MŚP. 

73% badanych bierze pod uwagę publikację na portalach pracy, ale uważa, że są one za drogie. 
Tyle samo respondentów uważa, że portale są raczej dla tych, którzy dysponują większymi środkami, 
co jest potwierdzeniem tej samej tezy. 

W kontekście dostępności do innych możliwości zaistnienia w internecie można powiedzieć, 
że to dobrze, iż firmy z sektora MŚP mają wybór innych kanałów. 43% z nich jest zadowolona 
ze skuteczności płatnych portali pracy. 

40%35%20%15% 30%25%10%5%0%

http://www.jobflow.pl


11Badanie: Mali i średni przedsiębiorcy szukają pracowników. Jak robić to skutecznie?                                                         Jobflow.pl

Na ile zgadzasz się z następującymi opiniami

dotyczącymi płatnych portali pracy?

Biorę pod uwagę publikację ofert na nich, ale są za drogie

Są nieskuteczne – szybciej jestem w stanie 
pozyskać kandydatów innymi kanałami

Duże firmy, multiplikujące oferty na różnych portalach 
i dysponujące budżetami, mają większe szanse 

efektywnie pozyskiwać na nich kandydatów

Nie i raczej nie                   Tak i raczej tak

Joanna Kotzian
Well.hr

W małych i średnich przedsiębiorstwach kluczowy dla pozyskania kandydata do pracy  
jest szybki i efektywny proces rekrutacji. Przedsiębiorcy nie mają czasu ani budżetu na 
wnikliwe badanie kompetencji, przy wyborze pracownika kierują się swoim doświad-
czeniem i intuicją. Wybór musi nastąpić szybko, bez zbędnych formalności.
 
Takiego szybkiego i pozbawionego formalności procesu rekrutacji oczekują też od nich 
kandydaci. Dbałość o dobre doświadczenia kandydata polega w MŚP m.in. na tym,  
by szanować jego czas i ograniczać wymagania formalne. Korporacje również od kilku 
lat upraszczają swoje procesy rekrutacji – ograniczają liczbę etapów i stosują systemy 
umożliwiające aplikowanie z wykorzystaniem profili na LinkeIn czy Facebooku. Wszystko  
po to, żeby nie trzeba było pisać CV. Trend ten dotyczy zatem nie tylko małych firm  
i nie tylko pracy „łatwo nabywalnej”. W zależności od wielkości firmy inaczej tylko jest 
realizowany.

80%60%40%20%0%
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Łukasz Jarota
Agencja Grow

Kiedy poszukujemy pracy i otrzymujemy propozycje zatrudnienia, jesteśmy ciekawi,  
kim jest nasz potencjalny pracodawca. Chcemy zebrać o nim jak najwięcej informacji,  
by przekonać się, czy warto u niego pracować. Nic w tym dziwnego, ponieważ  
w pracy spędzamy bardzo dużo czasu, często więcej niż na prywatnych aktywnościach,  
dlatego chcemy trafić do przedsiębiorcy, który będzie dla nas najbardziej odpowiedni.  

Skąd więc czerpać informacje o potencjalnym pracodawcy? Fora opiniotwórcze,  
profile pracodawców w social mediach czy portalach pracy – to one często stanowią  
pierwszy punkt styku kandydata z marką pracodawcy. Jak wynika z badań Jobflow.pl, 
bez mała 56% respondentów albo posiada profil pracodawcy, albo planuje taki profil 
stworzyć. Jest to bardzo słuszny kierunek komunikacji marki i późniejszego dialogu  
z kandydatami. 
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Jak wygląda proces rekrutacji w firmach z sektora MŚP?

Za rekrutację w firmach z sektora MŚP najczęściej odpowiadają właściciele (75%) lub wyznaczeni 
pracownicy (67%). Pokazuje to z jednej strony, jak ważnym zadaniem jest rekrutacja, ale z drugiej  
jest kolejnym wyzwaniem dla prowadzących firmy, którzy w znakomitej większości sądzą, że wszystko  
muszą zrobić sami. Tylko w 15% firm za rekrutację odpowiada rekruter, a w 16% zewnętrzny podmiot. 

Kto najczęściej odpowiada za rekrutację w Twojej firmie?

Właściciel

Wyznaczony pracownik, inny niż rekruter

Zewnętrzny podmiot zajmujący się rekrutacją

Rekruter

Wykorzystywanie zewnętrznych podmiotów czy dedykowanych rekruterów zdarza się rzadko i jest 
raczej zarezerwowane dla tych większych firm z sektora MŚP. Nigdy lub rzadko z usług rekrutera 
korzystało 83% badanych, z zewnętrznego podmiotu aż 86%. 

Kto najczęściej odpowiada za rekrutację w Twojej firmie? 

Odpowiedź RZADKO lub NIGDY

Rekruter

Zewnętrzny podmiot zajmujący się rekrutacją 

80%60%40%20%0%
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Co ciekawe, jedynie 5% badanych oczekuje od aplikującego listu motywacyjnego. Zdaje się,  
że jest to już całkowity relikt przeszłości. 32% wskazuje, że wystarczy im rozmowa, aby ocenić  
kandydata, dodatkowe 10% mówi o krótkim opisie doświadczeń kandydata, który wystarczy  
im do rekrutacji.

Ciekawe dane pokazuje też kwestia potrzeby przesyłania CV. Ci, którzy dotychczas spróbowali  
procesu rekrutacyjnego w mediach społecznościowych wiedzą, że dosyć rzadko kandydaci aplikujący  
na posty z pracą przesyłają coś więcej niż „jestem zainteresowana/y”. 

Odkryciem tego badania jest więc informacja, że 46% badanych nie oczekuje bezwzględnie  
CV od kandydatów. Oczywiście cały czas tego dokumentu wymaga spora grupa, bo 39% badanych, 
ale wynik wydaje się znaczący. 15% badanych deklaruje, że wystarczy im krótki opis doświadczeń 
kandydata, niekoniecznie CV. W sumie potrzeby CV nie widzi więc 61% ankietowanych. 

Czy bezwzględnie oczekujesz od kandydatów CV?

Tak

Nie

Wystarczy mi krótki opis doświadczeń kandydata,
niekoniecznie CV 

60%50%30%10% 40%20%0%
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Wciąż najbardziej preferowanym kanałem kontaktu z kandydatami jest spotkanie osobiste. 64% 
wskazuje ten sposób poznania drugiego człowieka jako najważniejszy. Ciekawe jednak jest to,  
że 50% respondentów dopuszcza telefon jako narzędzie rekrutacji, a 45% komunikator i chat. 

Jaki rodzaju kontaktu z kandydatami preferujesz?

Możesz wybrać maksymalnie dwie opcje.

Spotkanie osobiste

Telefon

Komunikator/chat

Mail

Video rozmowa

Jacek Przemieniecki
założyciel i CEO Jobflow

Dane, które najmocniej zwracają naszą uwagę, dotyczą odchodzenia CV do lamusa.  
Tworząc Jobflow na bazie obserwacji młodych ludzi i tego, że aplikacja była i jest  
dedykowana dla prac z obszarów blue collars, a więc tych wymagających małego  
doświadczenia, założyliśmy, że wystarczy krótki profil w aplikacji. Jak widać, była to 
dobra decyzja. 

Cieszy nas również fakt, że tak dużo osób dopuszcza chat jako dobrą formę komuni- 
kacji. Jobflow dysponuje właśnie takim narzędziem do kontaktu, pomiędzy szukającymi 
i oferującymi pracę.

80%40% 60%20%0%
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Adrian Martinez
I love HR

Bardzo ciekawym wynikiem i miłym zaskoczeniem jest informacja, że aż 46% 
ankietowanych nie oczekuje CV od swoich kandydatów. To pokazuje, że mali i średni  
przedsiębiorcy dostosowują swoje działania zarówno do wymagań, jakie narzuca  
konkurencyjność w rekrutacji, jak również do oczekiwań samych kandydatów względem 
działań rekrutacyjnych. Z roku na rok, coraz więcej aplikacji składanych jest przez  
telefony komórkowe i urządzenia mobilne. Na nich bardzo rzadko posiadamy plik z na- 
szym CV, co sprawia, że aplikowanie bez niego jest dużo łatwiejsze. 

W przypadku procesów wymagających załadowania takiego pliku zmusza to kandydata 
do odłożenia aplikacji na później, co często wiąże się z rezygnacją z tego procesu w ogóle. 
Tego rodzaju rekrutacje mogą być również dużo tańsze jeżeli umiejętnie wykorzystamy  
w tym celu media społecznościowe i możliwości reklamowe, jakie ze sobą niosą (nawet  
przy małym budżecie).

Paulina Mazur
paulinamazur.com

Kandydaci dążą do zmniejszenia dystansu i chcą jak najszybciej poznać swoich  
przyszłych szefów/szefowe. Dla MŚP to jest dobra wiadomość. To, o co warto zadbać, to  
przygotowanie właścicieli firm i menedżerów do prowadzenia rekrutacji i rzetelnego 
dokonywania oceny kandydatów. 

W trakcie rekrutacji kandydaci też oceniają przyszłe miejsce pracy i osoby, które prowadzą  
z nimi spotkania. Dlatego radziłabym rekrutującym przygotować się również do  
zaprezentowania firmy. MŚP rywalizuje o kandydatów z większymi pracodawcami,  
a Ci mają zazwyczaj mocniejszą pozycję i przygotowanie do „sprzedania” siebie na 
rynku jako atrakcyjnych pracodawców. MŚP kojarzy się również z mniejszą stabilnością, 
która po 2020 roku przesunęła się na wiodącą pozycję, jeśli chodzi o motywacje do 
zmiany pracy. Aby przyciągnąć pracowników MŚP musi dać się lepiej poznać, nie tylko 
mieć oczekiwania od kandydatów, ale też mieć ofertę od siebie, zachować elastyczność  
i otwartość w stosunku do przyszłych pracowników. Przychodzimy pracować do  
ludzi i to oni mają wielką moc przyciągania do organizacji. Realizowane bezpośrednio 
przez właścicieli rekrutacje mogą być ogromną szansą dla pracodawców na zdobycie 
uwagi i uznania w oczach kandydatów.

Wielu pracodawców, szczególnie z sektora produkcyjnego, ale również usługowego, 
rezygnuje z tradycyjnych formatów CV. Jest to też krok w kierunku oczekiwań kandy-
datów. Zamiast zbierać, a następnie analizować aplikacje, można zorganizować dzień 
pracy próbnej i zaprosić kandydatów, aby pokazać im, jak firma funkcjonuje i jakie ma 
oczekiwania, co oferuje. Takie otwarte dni dają więcej możliwości na poznanie  
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kandydatów i sprawdzenie jak odnajdą się w firmie. Korzystne rozwiązanie dla obu  
stron. Młodsze pokolenia pracowników zniechęca do aplikowania wymóg związany  
z przygotowaniem listu motywacyjnego, więc odejście od listów jest dobrym posunięciem. 
zmniejszenie formalności i drogi aplikowania może dać sektorowi MŚP przewagę nad 
korporacjami i dużymi przedsiębiorstwami, które bardzo często niepotrzebnie formalizu-
ją procesy aplikowania. Ale odejście od listu czy CV to dopiero początek. MŚP musi  
zadbać o doświadczenia kandydata w całym procesie, czyli tzw. candidate experience.

Joanna Kotzian
Well.hr

W dużych firmach prezesi i wysokiej rangi menadżerowie są zapraszani na spotkania 
ze stażystami lub nowo pozyskanymi pracownikami. Podczas tych spotkań opowiadają  
o firmie, o swojej wizji rozwoju organizacji, celach biznesowych i kulturze. Ich zaanga-
żowanie ma pokazać, że pracodawca przywiązuje dużą wagę do pozyskiwania talentów. 

W małej firmie zaangażowanie szefa w rekrutację jest czymś naturalnym – to właśnie 
on w większości przypadków za ten proces odpowiada. Ma jednak dzięki temu niepo-
wtarzalną okazję, by osobiście, bez żadnych pośredników opowiedzieć o firmie i o tym, 
co ją wyróżnia jako pracodawcę. Warto, by z tej okazji korzystał, a nie ograniczał się  
do sprawdzenia kompetencji kandydatów.

Łukasz Jarota 
Agencja Grow

Rekruterzy co roku kontaktują się z tysiącami kandydatów, poszukując tych naj- 
odpowiedniejszych na dane stanowisko. Spotykają ludzi o różnych osobowościach, 
oczekiwaniach i pomysłach na swoją ścieżkę kariery. Rekruterzy często dzielą ich na 
dwie kategorie: kandydatów aktywnych i kandydatów biernych. Na podstawie tych 
dwóch kategorii dobierają odpowiednie narzędzia i sposób rekrutacji, tak by trafić  
z odpowiednim przekazem do kandydata z danej grupy. Dla 421 respondentów badania, 
co stanowi 63,9% próby, spotkania osobiste (pomimo wielu narzędzi i dobrodziejstw 
technologii, a także globalnej pandemii) są wciąż wiodącą formą kontaktu z kandyda- 
tami. Prawdopodobnie fakt ten jest silnie skorelowany ze skuteczniejszą oceną kom-
petencji kandydata i w konsekwencji, krótszym okresem adaptacji kandydata do pracy 
(trafiona rekrutacja, lepsze dopasowanie do kultury organizacji).
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Czas i pieniądze w rekrutacji w sektorze MŚP?

Kwestia ograniczonego czasu i środków wybrzmiała już w badaniu. Postanowiliśmy ją jednak  
sprawdzić dokładnie. 13% badanych odpowiada, że nie posiada środków na rekrutację. 65% z nich 
dysponuje funduszami od 50 do 500 złotych na jednego pracownika. Co można zrobić dziś za te 
pieniądze? Na pewno niewiele… Jedynie 14% firm może pozwolić sobie na wydatki od 1000 zł  
w górę, na osobę. 

Jakim budżetem na rekrutację jednego pracownika dysponujesz?

Chodzi o środki na sam proces zatrudnienia, a nie wynagrodzenie.

Ponad 5000 zł

Maksymalnie 5000 zł

Maksymalnie 3000 zł

Maksymalnie 1000 zł

Maksymalnie 500 zł

Maksymalnie 300 zł

Maksymalnie 100 zł

Maksymalnie 50 zł

Nie mam budżetu na rekrutację 

20% badanych wskazuje, że posiada jedynie kilka godzin, aby zrekrutować pracownika. Dla 30%  
jest to maksymalnie dzień. Kolejne 25% wskazuje dwa dni. Te wszystkie dane pokazują, że mimo iż 
proces jest istotny dla prowadzenia biznesu, to firmy z sektora MŚP nie mogą poświęcić rekrutacji 
zbyt wiele czasu. Z jednej strony to przykre, z drugiej warto zadać sobie pytanie, na jakie inne obszary  
działania firmy MŚP poświęcają swój czas. 

40%20%10%5% 15% 25% 35%30%0%
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Maciej Hassa
dyrektor zarządzający Jobflow w Polsce

Od początku tworzenia Jobflow zdawaliśmy sobie sprawę, że korzystanie z aplikacji musi 
być proste i szybkie. Publikacja oferty pracy w aplikacji trwa średnio nieco ponad minutę. 
Odpowiedź na nią to kliknięcie. Stworzenie profilu pracodawcy czy kandydata zajmuje  
tylko kilka minut. Dodatkowo dziś aplikacja dostępna jest na terenie Warszawy komple- 
tnie bez kosztów, co z jednej strony jest naszą odpowiedzią na ciężkie czasy pandemii,  
a z drugiej biznesową decyzją opartą na fakcie, że aby monetyzować market place, taki  
jak Jobflow, potrzebni są zarówno pracodawcy jak i kandydaci, których w ten sposób 
chcemy pozyskać.

Ile czasu jesteś w stanie poświęcić na zatrudnienie 

jednego pracownika lub współpracownika?

Maksymalnie dzień

Maksymalnie dwa dni

Maksymalnie kilka godzin

Maksymalnie trzy dni

Maksymalnie tydzień

Nie mam na to czasu

Paulina Mazur
paulinamazur.com

Tak niski czas przeznaczony przez pracodawców na rekrutację pracowników jest nie- 
pokojący. Może wynikać z niedoszacowania korzyści/strat, jakie pociąga za sobą trafiona/
nietrafiona rekrutacja. Właściciele firm z sektora MŚP powinni korzystać z wyliczeń  
kosztów rekrutacji i ocenić, jaką pozyskanie odpowiedniego pracownika ma dla nas war- 
tość? Zakładam, że wartość ma, bo bez ludzi nie rozwiniemy biznesu. Skoro tak, to  
dlaczego poświęcamy rekrutacji tak niewiele czasu? Pośpiech nie jest dobrym doradcą.
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Co myślą o kandydatach i pracownikach pracodawcy z sektora MŚP?

W rekrutacji zawsze mamy do czynienia z dwiema stronami. Z jednej są oczywiście kandydaci,  
z drugiej pracodawcy. Strony zawsze oceniają się nawzajem. Również o to postanowiliśmy zapytać 
uczestników naszego badania.

Zastanawiając się nad zaufaniem, jakim darzą kandydatów pracodawcy z sektora MŚP,  
zapytaliśmy ich o organizację okresu próbnego. Co zaskakujące nie praktykuje go aż 59% badanych. 
Czyżby kolejny relikt przeszłości? 

Jeśli chodzi o opinię na temat odpowiednich kandydatów i zachowań, aż 58% z nich 
prezentuje według firm z sektora MŚP opinię, że małe i średnie firmy są gorszymi pracodawcami  
niż duże podmioty. 

Kandydaci prezentują pogląd, że małe i średnie firmy są 

gorszymi pracowdawcami niż duże podmioty

Zdecydowanie i raczej się zgadzam

Zdecydowanie i raczej się nie zgadzam

Nie mam zdania 

Wpływ na to ma na pewno mały odsetek firm podejmujących działania employer brandingowe  
i niskie budżety na działania rekrutacyjne. Również 57% raczej się zgadza lub zdecydowanie 
zgadza się z tezą, że potencjalnych kandydatów cechują zbyt wygórowane oczekiwania finansowe,  
czego w kontekście innych wyników badania nie trzeba dodatkowo komentować. 
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Potencjalnych kandydatów cechują zbyt wygórowane 

oczekiwania finansowe

Zdecydowanie i raczej się zgadzam

Zdecydowanie i raczej się nie zgadzam

Nie mam zdania 

Aż 51% ankietowanych twierdzi również, że potencjalnych kandydatów cechuje brak determinacji 
do podjęcia pracy. Czyżby mnogość ofert i podejrzewany przez nas brak dobrego kontaktu pomiędzy 
pracodawcami i kandydatami robiły tutaj swoje?

Jeśli chodzi zaś o samo utrzymanie pracowników w firmie i samoocenę pracodawców z sektora MŚP 
związaną z tym procesem, aż 54% szczerze mówi, że nie jest w stanie zaproponować pracownikom 
ścieżki rozwoju. Kolejne 52% jest przekonana, że nie jest w stanie zwiększyć im wynagrodzenia, a Ci 
odchodzą do większych organizacji, które mają środki na reklamowanie swoich miejsc pracy. 

Na ile zgadzasz się ze stwierdzeniami dotyczącymi 

utrzymania dobrych pracowników w firmie?

Nie jestem w stanie zapewnić im benefitów

Odchodzą do większych organizacji, które mają środki 
na reklamowanie swoich miejsc pracy

Nie jestem w stanie zwiększać im wynagrodzenia

Nie jestem w stanie zaproponować im ścieżki rozwoju

To nieco krytyczne podejście pokazuje, że mali i średni pracodawcy powinny szukać swoich zalet  
w innych obszarach, takich jak chociażby decyzyjność, atmosfera pracy, dobre stosunki z przełożonym, 
które jak pokazuje wiele innych badań, są również ważne dla pracowników. Skupianie się na wyna- 
grodzeniu nie rozwiąże wszystkich problemów i nie jest również jedyną drogą do celu.

60%

55%54%53%52%51%
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Na ile zgadzasz się ze stwierdzeniami dotyczącymi 

odpowiednich kandydatów do Twojej firmy?

Potencjalni kandydaci mają za słabe
zdolności komunikacyjne

Nie ma dobrych kandydatów

Ciężko mi uzyskać odpowiednią liczbę kandydatów 
do porównania

Potencjalnych kandydatów cechuje 
brak potrzebnych kompetencji

Potencjalnych kandydatów cechuje brak doświadczenia

Potencjalnych kandydatów cechuje
 brak determinacji do podjęcia pracy

Kandydaci prezentują pogląd, że małe i średnie firmy są 
gorszymi pracodawcami niż duże podmioty

Potencjalnych kandydatów cechują zbyt wygórowane 
oczekiwania finansowe

Łukasz Jarota
Agencja Grow

57% pracodawców „zdecydowanie zgadza się” ze stwierdzeniem, iż potencjalnych kan- 
dydatów cechują dzisiaj zbyt wygórowane oczekiwania finansowe. Pracodawcy coraz 
bardziej usztywniają się w kontekście wynagrodzeń i są mniej skłonni do odpowiadania 
na presję płacową wywieraną przez kandydatów, a tym samym do konkurowania  
o pracowników ofertą finansową. 

Choć firmy mają świadomość, że poziom wynagrodzenia stanowi główny powód zmia-
ny pracy dla niemal wszystkich kandydatów, to stabilizują płace i starają się docierać do 
osób, które od miejsca pracy oczekują czegoś więcej (elastyczne środowisko pracy, zgod-
ność z wartościami, opowiadanie się za równością społeczną czy światopoglądową). 
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Paulina Mazur
paulinamazur.com

Zamiast skupiać się na tym czym „przegrywamy” z większymi pracodawcami,  
warto dostrzec obszary, w których możemy wygrać. Krótsze działania rekrutacyjne 
(wynikające jednak nie z pośpiechu, a z szybkich procesów decyzyjnych), bezpośrednie  
poznanie przełożonych, przyjazna atmosfera, większe utożsamianie się z firmą,  
widoczność wpływu, jaki mam jako pracownik na wyniki firmy etc. Możliwości jest  
wiele. Pytanie, co jako pracodawcy faktycznie dajemy naszym pracownikom?  
I czy oni chcą nas polecać jako pracodawcę swoim znajomym.

W rekrutacjach do sektora MŚP najskuteczniejsze, według innych raportów, okazują się 
polecenia pracownicze. Ludzie zadowoleni, że pracują u nas, ściągają do firmy kolejnych  
kandydatów, a swoimi opiniami wpływają na to, jak postrzegana jest marka. Przy zado- 
wolonych pracownikach nie są potrzebne duże nakłady na kampanie employer bran-
dingowe. Aby jednak cieszyć się zainteresowaniem ze strony kandydatów, trzeba naj-
pierw zadbać o stworzenie kultury doceniającej i włączającej obecnych pracowników.  
Trzeba zadbać o swoich pracowników i relacje panujące w organizacji. W MŚP klimat 
organizacji tworzą właściciele. I to od nich będzie zaczynała się budowa marki praco-
dawcy, to oni będą determinowali popularność (lub nie) pracodawcy na rynku.

Zacznij od poszukiwania odpowiedzi na pytania:

• Czy do Twojej organizacji aplikują znajomi Twoich pracowników?

• Czy pracownicy chcą polecać Cię jako pracodawcę? Jeśli nie to, czy wiesz, 
dlaczego nie? Pytałeś/aś pracowników, za co cenią swoje miejsce pracy?

• Czy pytasz ich, dlaczego odchodzą? (To, że masz poczucie, że wiesz “dlaczego”, 
nie znaczy, że tak jest naprawdę. Póki nie zapytasz, przyjmij, że nie wiesz.). 
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Co robić, aby lepiej rekrutować, będąc małym i średnim pracodawcą?

Łukasz Jarota
Agencja Grow

Employer branding przestał być „luksusem” i modą dla największych organizacji  
czy międzynarodowych korporacji, ponieważ stał się potrzebą niemal każdej firmy. 
Potrzebę świadomego i celowego kształtowania wizerunku marki swojej firmy jako  
pracodawcy, dostrzegli także przedsiębiorcy kierujący średnimi i małymi firmami.
 
Co w obszarze employer brandingu może mała lub średnia firma? 
 
Bardzo często całość działań employer brandingowych utożsamiana jest błędnie przez 
menedżerów czy właścicieli firm z employer brandingiem zewnętrznym. U podłoża 
takiego myślenia tkwi przekonanie, że rynkowy wizerunek pracodawcy funkcjonuje  
w oderwaniu od tego, co dzieje się wewnątrz firmy. Szczególnie dla pracodawców 
małych i średnich organizacji jest to błędne założenie. Na lokalnym rynku pracy (nie- 
zależnie czy mówimy o firmie z branży IT, marketingu internetowego czy warsztacie 
samochodowym lub małej hurtowni), wizerunek pracodawcy kształtują w największym 
stopniu opinie samych pracowników tej firmy. Działania skierowane do wewnątrz 
organizacji, czyli tzw. internal branding, zapewniający pracownikom godne i atrakcyjne 
warunki pracy (nie chodzi wyłącznie o warunki płacy), jest najlepszym i paradoksalnie 
najtańszym rozwiązaniem. Zapewnienie dobrej komunikacji wewnątrz firmy w relacjach 
przełożony-podwładny, pracodawca-pracownik jest pierwszym i kluczowym czyn-
nikiem. Odejście od transakcyjnej formy relacji celem zbudowania relacji opartej na 
wzajemnym zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji. 
 
Aby to osiągnąć, pracodawca powinien być gotowy do dialogu. Ze względu na wielkość 
organizacji, działania mogą przynosić szybkie i bardzo odczuwalne rezultaty. Łatwiej 
jest też powiązać inwestycje w employer branding z celami biznesowymi firmy.  
Np. inwestycja w szkolenia pracowników dopasowane do ich potrzeb i oczekiwań 
przyniesie także korzyści biznesowe firmie. Lepiej wyszkolony pracownik to lepsza 
jakość jego pracy i większe zyski dla firmy. Pracownicy firmy zadowoleni z warunków 
pracy, a przede wszystkim z tego jak traktuje ich pracodawca (szacunek i rozsądne 
uwzględnianie potrzeb i oczekiwań załogi) są najlepszymi ambasadorami każdej firmy.
 
Nie ma jednej tajnej formuły na stworzenie idealnego budżetu employer branding.  
Niektóre firmy wydają dziesiątki tysięcy złotych miesięcznie, podczas gdy inne  
nie wydają ani grosza. Niby im większy budżet, tym lepszy. Jednak czy tylko wielkość 
budżetu stanowi o atrakcyjności marki pracodawcy? Zdecydowanie nie!
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Joanna Kotzian
Well.hr

Z badania wynika, że małe i średnie firmy rzadko inwestują w kampanie employer 
brandingowe. Tyle że employer branding to nie tylko billboardy, filmy rekrutacyjne czy  
wydarzenia na uczelniach; nie tylko oddzielne zespoły i duże budżety. To przede wszy- 
stkim budowanie pozytywnych doświadczeń z marką pracodawcy. Małym z pewnością 
jest trudniej – nie mają szansy konkurować z dużymi ani poziomem wynagrodzeń,  
ani możliwościami rozwoju. Rzadziej też oferują umowę o pracę, co w dzisiejszych nie-
pewnych czasach może mieć wpływ na decyzje kandydatów. A jednak w porównaniu  
z dużymi ich oferta może okazać się bardzo atrakcyjna. Dla wielu kandydatów atutem 
mniejszych firm jest swobodna, rodzinna atmosfera oraz możliwość utrzymania rów-
nowagi między życiem zawodowym i prywatnym. W korporacjach o ten luksus bywa 
znacznie trudniej.
 
Bez względu na wielkość firmy warto porozmawiać ze swoimi pracownikami i ustalić, 
co w swojej pracy lubią, co firmę pozytywnie na rynku wyróżnia i właśnie na te cechy 
postawić w komunikacji. Nawet jeśli ogranicza się ona – jak w większości małych firmy –  
do ogłoszeń w siedzibie firmy, na profilach internetowych czy do informacji przeka- 
zywanych przez szefa podczas rozmowy rekrutacyjnej.

Adrian Martinez 
I love HR

Małe i średnie firmy od lat stoją przed dużym wyzwaniem w rekrutowaniu najlepszych 
talentów. Jak więc przy ograniczonym budżecie i braku wielu udogodnień oferowanych 
przez dużych graczy przyciągać dobrych pracowników?

Pierwszym wyzwaniem jest oczywiście mały budżet na rekrutacje. Z jednej strony  
ogranicza to nasze możliwości, z drugiej zaś skłania do szukania optymalnych rozwiązań 
(co zresztą potwierdzają dane zebrane w tym badaniu).

Warto więc skierować się w stronę mediów społecznościowych, zarówno umieszczając 
ogłoszenia bezpłatne na odpowiednich grupach dyskusyjnych czy w naszych kanałach, 
jak również zainwestować ten niewielki budżet w reklamę ogłoszeń rekrutacyjnych  
np. na Facebooku. Warto więc zainteresować się możliwościami reklamowymi takich 
platform jak Facebook, Instagram czy Google, ponieważ mogą one przynieść nam  
sporo kandydatów przy niewielkim budżecie i koszcie per kandydat. Jest to rozwiązanie 
szczególnie godne uwagi jeżeli nie zależy nam na CV na pierwszym etapie rekrutacji  
i zadowolimy się samymi danymi kontaktowymi lub rozmową telefoniczną czy też  
przez komunikator.
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Drugim wyzwaniem jest przekonanie kandydatów, by wybrali właśnie nas. Warto 
pomyśleć nad tym, jaką kulturę firmy tworzymy i co w naszej firmie przyciągnąć może 
potencjalnych kandydatów. Porozmawiaj z obecnymi pracownikami i zapytaj, dlaczego 
właśnie Twoją firmę wybrali, a nie większą konkurencję. Postaraj się postawić na te 
komunikaty w procesie rekrutacji, jak również w codziennej komunikacji firmy.  
Nie zapominaj, że komunikacja firmy nie musi opierać się tylko na produktach. Pokaż, 
jak się u Ciebie pracuje, co ludzie cenią i kto się u Ciebie w firmie odnajdzie. Wykorzystaj 
do tego kanały konsumenckie. Zobaczysz, wpłynie to pozytywnie zarówno na rekrutację, 
jak i sprzedaż.

Paulina Mazur
paulinamazur.com

MŚP może realizować doskonały employer branding bez większych nakładów. Komu- 
nikację marki pracodawcy wystarczy oprzeć o ludzi, którzy markę tworzą. W badaniu 
często przewija się temat i ogromna rola właściciela, prezesa, który determinuje  
kierunek działania, dokonuje kluczowych decyzji, rekrutuje. To właściciel MŚP może stać 
się największym brand herosem organizacji. Warunek? Musi wyjść na rynek, pokazać się  
w Internecie, zaistnieć w mediach społecznościowych, dać się poznać. Właściciel, prezes, 
lider w organizacji powinien świadomie realizować personal branding, który będzie 
wspierał employer branding organizacji. Jak to zrobić przeczytasz tu.

Już ponad 44% kandydatów szuka informacji o potencjalnych przełożonych w sieci 
(dane PwC). Warto skorzystać z bezpłatnych form, jak np. LinkedIn czy Facebook,  
czy np. Jobflow, aby dać się odnaleźć. Liderzy firm, którzy prowadzą aktywności np. 
na LinkedIn, docierają do potencjalnych pracowników bezpośrednio, mogą prowadzić 
komunikację na temat marki, usług, oraz rekrutacji. 69% pracowników oczekuje wręcz 
dziś od przełożonych, że będą w mediach społecznościowych (Sproutsocial). Dlaczego? 
Bo oni już tam są. Klienci również dążą większym zaufaniem firmy, których prezesi są 
dostępni na LinkedIn.

Aby zacząć korzystać z mediów społecznościowych potrzebujesz określić najpierw cel, 
poznać możliwości, jakie oferuje LinkedIn (pomogą Ci w tym szkolenia, webinary). 
Jeśli potrzebujesz więcej argumentów, dla których warto być w mediach społecznościo- 
wych, zajrzyj na mój blog: paulinamazur.com. 
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Artur Nowak-Gocławski
Grupa ANG SA

Tym, co przykuwa coraz większą uwagę osób, które są zainteresowane daną ofertą, 
jest tożsamość marki i realne wartości, którymi kieruje się firma w codziennej pracy.  
W mojej opinii ważną wskazówką dla sektora MŚP jest to, aby wyróżnić się na rynku  
i przyciągnąć do firmy talenty, firma powinna mieć charakter. Już nie chodzi tylko o to,  
by być spójnym w deklaracjach i czynach, ale także mieć odwagę być wyrazistym.  

Mieć swoje zdanie w ważnych sprawach biznesowych i społecznych, angażować się  
w działania, które są istotne dla otoczenia. Reagować, gdy ktoś narusza wartości  
naszej firmy, nawet wtedy gdy się wiąże to z biznesową stratą. Mieć odwagę, by 
istotnie różnić się od konkurencji, iść pod prąd czy inwestować w ludzi i ich przyszłość, 
nawet jeśli czasy są niepewne. Dziś miernikiem sukcesu prowadzonej rekrutacji nie  
jest samo zatrudnienie kandydata, leczy efektywne wykonywanie przez niego zadań, 
jak również nawiązanie trwałych i dobrych relacji z pozostałymi członkami zespołu.

To, jak oceniani jesteśmy przez społeczność, potwierdzają badania, certyfikaty. I tak  
na przykład w badaniu Great Place to Work® 2020–2021 aż 95%. przedstawicieli 
społeczności ANG przyznało, że jesteśmy świetnym miejscem do pracy. 94%. respon-
dentów wskazuje, że pracując dla Grupy ANG może być sobą i tyle samo chce pracować  
w organizacji przez długi czas. Naszą wartość w oczach kandydatów buduje także fakt, 
że Grupa ANG w czerwcu 2020 roku otrzymała certyfikat B Corp – prestiżowe wyróż-
nienie przyznawane firmom, które nie tylko deklarują odpowiedzialność, ale całą swoją 
działalnością udowadniają swój pozytywny wpływ na otoczenie. Tym samym jesteśmy 
jedynym przedstawicielem branży finansowej, który posiada ten prestiżowy certyfikat.
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Podsumowanie

Czas przeprowadzanie ankiety
15 września – 15 listopada 2020

Metodologia
CAWI

Próba
W badaniu wzięło udział 732 respondentów. 
Ukończyło je 643 osoby. 

Demografia

• Wielkość firmy liczona zatrudnionymi 
73% badanych prowadzi lub pracuje w firmach do 10 osób. 
18% badanych prowadzi lub pracuje w firmach od 11 do 50 osób.
Firmy powyżej 50 osób były reprezentowane przez 9% badanych.

• Potrzeba rekrutacji 
Większość badanych, bo 59%, w trakcie wykonywania badania szukała pracowników. 

• Branże
W badaniu reprezentowane było kilkanaście branż. 
Najliczniejsi byli przedstawiciele sprzedaży (20%), usług (18%), obsługi klienta (18%), handlu 
(14%), transportu (14%) oraz gastronomii (13%). Respondenci mogli wybrać dwie branże,  
do których kwalifikowali swoją działalność.

• Wiek badanych
Zdecydowana większość badanych była w wieku od 25 do 44 roku życia – blisko 71%.  
Osoby +45 stanowiły 21%, a poniżej 25 roku życia, 9% badanych. 

• Wykształcenie 
Najbardziej reprezentowanym poziomem wykształcenia było średnie 42% i wyższe 40%. 
14% ankietowanych posiadało wykształcenie zawodowe. 

• Płeć
57% stanowili mężczyźni, a 43% kobiety. 

Metoda dotarcia do próby
Kampania reklamowa przy wykorzystaniu Facebooka i Instagrama oraz publikacji na forach 
poświęconych biznesowi, przedsiębiorczości i szukaniu pracowników w social mediach. 
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Eksperci wypowiadający się w raporcie:

Łukasz Jarota, Agencja Grow

Z wykształcenia psycholog, absolwent studiów MBA, ekspert ds. budowania wizerunku pracodawcy, 
certyfikowany trener i konsultant HR. Od 15 lat merytorycznie zaangażowany w działania wpływające  
na poprawę kondycji polskiego HR-u. Jest współtwórcą wysoko cenionego wśród HR-owców portalu  
wiedzy HRNews.pl. Producent największych konferencji i seminariów w Polsce, dedykowanych branży 
HR. Kreator, dyrektor programowy oraz trener w ramach projektu Employer Brand Leaders Training. 
Współtwórca ogólnopolskiego projektu badawczego #TrendyHR, a także współzałożyciel Polskiego 
Stowarzyszenia HRBP. Projekty strategiczne, doradcze i badawcze z zakresu Employer Branding  
prowadził m.in. dla: Ikea, Burger King, Pizza Hut, Play, LINK4, Mars Polska, DHL Express, Benefit 
Systems, Electrolux, Lagardere Travel Retail, Innogy, Japan Tobacco International, Recman, Grupa CRH  
czy Grupa Eurocash.

Joanna Kotzian, Well.hr

Jedna z założycielek firmy Well.hr. Ekspert i strateg employer brandingu i wellbeingu. Od blisko 20 lat  
działa w branży doradczej. Przez wiele lat zajmowała się budowaniem wizerunku pracodawców,  
dziś wspólnie z partnerami Well.hr buduje lepsze miejsca pracy. Prowadzi badania, szkolenia i pro- 
jekty doradcze, dzieli się swoją wiedzą na konferencjach, szkoleniach oraz w publikacjach. Wśród jej 
zawodowych pasji są kultura organizacyjna (zwłaszcza kultura feedbacku), budowanie pozytywnych  
doświadczeń kandydatów i pracowników, badania wizerunku pracodawcy, budowanie zaangażowania  
pracowników, employer branding oraz zarządzanie różnorodnością. Doświadczony trener biznesu, 
autorka wielu publikacji, propagatorka idei wellbeing w pracy. Współtwórczyni pierwszej w Polsce  
bazy pracoumilaczy Well.hr – miejsca spotkań pracodawców i dostawców produktów i usług poprawia- 
jących jakość życia pracowników. Nic nie sprawia jej większej radości niż informacja, że po wdrożeniu 
jej rekomendacji pracownicy są bardziej zadowoleni i zaangażowani w pracę.

Adrian Martinez, I love HR

Konsultant, szkoleniowiec i praktyk, od lat związany z branżą marketingową i HR. Prowadzi szkolenia  
i konsultacje z zakresu komunikacji i reklamy na Facebooku, Instagramie i LinkedIn oraz strategii  
obecności marki online. Projektuje i konsultuje strategie employer branding oraz procesy rekrutacyjne  
od strony komunikacji. Wśród klientów, z którymi współpracuje znajdują się̨ firmy takie jak: Citi 
Handlowy, Coca-Cola HBC, Innogy Polska, Grupa Żywiec, Budimex, Cushman & Wakefield, eSky.pl, 
Badura, Kitchen Aid, Biuro Karier SWPS, infoShare, e-point czy j-labs. Jest również prelegentem na 
wielu konferencjach branżowych takich jak: I love Marketing, HR Summit, Recruitment Days, Golden 
Marketing Conference, Pipeline Summit, Babel Camp czy Akademia Marketingu.Miłośnik tworzenia 
i rozbudowywania zaangażowanych społeczności online. Założyciel najaktywniejszej grupy HR na 
Facebooku – I love HR.
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Paulina Mazur, paulinamazur.com

Konsultantka HR, propagatorka odpowiedzialnego Employer brandingu, ekspertka ds. pokoleń,  
blogerka i prelegentka. Doradza pracodawcom jak budować dobre relacje z pracownikami i kandydatami.  
Zajmuje się m.in. obszarem candidate experience, employee experience, employee advocacy. Szkoli 
pracowników, menedżerów i liderów w komunikacji w social media. Organizuje wydarzenia i warsztaty 
(on-line i off-line) łączące różne pokolenia w miejscu pracy. Wcześniej, przez 15 lat w firmie doradztwa 
personalnego BIGRAM, członek zarządu i koordynator ogólnopolskiego konkursu GMC Poland oraz  
lider międzynarodowej inicjatywy Enactus w Polsce.

Autorka studiów podyplomowych employer branding w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, 
członek rady programowej konkursu Dream Employer, prelegentka na konferencjach I love Marketing,  
LinkedinLocal, HRarena, EBshow, Sales Angels. Prowadzi bloga na www.paulinamazur.com

Artur Nowak-Gocławski, Grupa ANG SA

Współzałożyciel i prezes Grupy ANG SA (dawniej ANG Spółdzielnia), działającej w branży finansowej  
i ubezpieczeniowej oraz Fundacji Nienieodpowiedzialni. Zaangażowany w wiele projektów społecznych  
w tym Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, Konfederację Lewiatan, zwolennik strategii bizneso- 
wych opartych o idee zrównoważonego rozwoju, zaangażowania społecznego i budowy wartości 
wspólnej. Grupa ANG SA, którą współtworzy, otrzymała wiele nagród biznesowych i społecznych m.in. 
Etyczna Firma 2015–2018 w Konkursie Pulsu Biznesu i PwC, Pracodawca Roku 2015–2019 w konkursie 
AON, Best Place to Work 2020, Gazele Biznesu 2015–2020 Pulsu Biznesu, Listki CSR Polityki 2015– 
–2019 a w 2020 roku certyfikat B Corp, najważniejsze wyróżnienie w kategorii CSR na świecie. 
Otrzymał osobiste wyróżnienie „Człowiek, który zmienia biznes” w pierwszej edycji nagrody Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu, finalista nagrody im. Jana Rodowicza „Anody” Muzeum Powstania  
Warszawskiego za działalność społeczną. 
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Jakie kanały rekrutacji najchętniej wykorzystują pracodawcy z sektora MŚP, 
poszukując pracowników lub współpracowników?
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Jakie kanały rekrutacji najrzadziej wykorzystujesz poszukując pracowników 

lub współpracowników do Twojej firmy?

Publikacja ogłoszeń na biurach karier uczelni

Publikacja ogłoszeń w gazecie

Publikacja ogłoszeń w urzędzie pracy

Tworzenie kampanii employer brandingowych

Rozdawanie ulotek na ulicy lub w punkcie 
sprzedaży, lub świadczenia usług, lub...

Dane pokazują pewne globalne tendencje. W naturalny sposób pracodawcy z sektora MŚP wyko-
rzystują narzędzia dostępne online, jako te bardziej skuteczne. Nie posiadając większych budżetów, 
decydują się również na działania niskokosztowe.

Komentarz Jobflow…

– Widząc te wyniki, możemy czuć satysfakcję – mówi Jacek Przemieniecki, założyciel 
i CEO Jobflow. – Dane pokazują, że decyzja o stworzeniu Jobflow była słuszna. Daje-
my użytkownikom z obszaru MŚP możliwość łatwego założenia profilu i wykorzystania 
social mediów, których Ci pracodawcy chcą używać. Trafiamy również z naszym pomy-
słem w ich biznesowe możliwości. Dziś aplikacja Jobflow dostępna jest dla użytkow-
ników bez kosztów, co jest, jak widać, nie bez znaczenia dla tej grupy pracodawców.
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Kontakt do mediów

Maciej Hassa, dyrektor zarządzający Jobflow
maciej@jobflow.co, tel.: +48 663 503 666

Karolina Sieniawska, PR & business partner Jobflow 
k.sieniawska@wordsmith.pl, tel.: +48 696 172 123
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