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Budowanie jako!ci marki to praca zespo"owa

Talent - dar uniwersalny
Firmy szukaj!c na rynku pracy po-
tencjalnych kandydatów, zwracaj! 
uwag" nie tylko na ich umiej"tno#ci, 
wiedz" czy do#wiadczenie, ale tak$e 
na ich ambicje. Osoby ambitne nie-
ustannie podejmuj! nowe wyzwa-
nia, s! elastyczne, potrafi ! szybko 
si" uczy% i dopasowa% do nowej sy-
tuacji na rynku pracy. Ta zdolno#% 
ci!g&ego rozwijania si" i doskona-
lenia #wiadczy, o talencie danego 
cz&owieka.  Do#wiadczeni studen-
ci to osoby aktywne, które podej-
muj! si" w trakcie trwania studiów 
samodzielnej realizacji projektów, 

uczestnicz! w praktykach i sta$ach 
oraz ró$nych konkursach, maj!c 
mo$liwo#% wykorzystania wiedzy 
w praktyce. Zdobyte podczas stu-
diów do#wiadczenia #wiadcz! o po-
tencjale, umiej"tno#ciach i posta-
wach potencjalnego pracownika. 

Pierwsze kroki
Studenci podejmuj!c si" wykony-
wania ró$nych zada' i d!$!c z de-
terminacj! do osi!gni"cia za&o$o-
nych celów, poszukuj! okazji do roz-
woju swoich umiej"tno#ci. Cz"sto 
bior! aktywny udzia& w ró$nych 
projektach, które ucz! wspó&pracy 
w zespole i negocjacji. Organizuj!c 
kampanie promocyjne, zarz!dza-
j!c zespo&ami, rekrutuj!c, ustalaj!c 
plany i realizuj!c strategie, wyko-
nuj! zadania, których potem b"dzie 
oczekiwa% od nich pracodawca. Sta-
wianie pierwszych kroków w bizne-
sie umo$liwiaj!, m&odym ludziom 
mi"dzy innymi takie programy, jak 
GMC czy SIFE.

Szansa na sukces
Konkurs Global Manage-
ment Challenge jest sy-

mulacj! biznesow!, 
w której obecni, jak 

i przyszli mened$ero-
wie (studenci) pra-
cuj! w zespo&ach, za-
rz!dzaj!c wirtualny-
mi spó&kami.

 „To unikalna 
mo$liwo#% #wiet-
nego szkolenia 
i  r y wa l i z a c j i , 
a tak$e szansa sta-
nia si" liderami 

w swoim w&asnym – ju$ nie tylko 
wirtualnym – #rodowisku” – mó-
wi Magdalena Bargie&, Dyrektor 
ds. Rozwoju Talentu Grupy PZU, 
jednego ze Sponsorów GMC w Pol-
sce. – „Dla nas zaanga$owanie w ta-
kie inicjatywy jak GMC, to inwesty-
cja w ludzi i w rozwój ich potencja-
&u. Inwestycja, która powinna by% 
priorytetowa dla ka$dej fi rmy, któ-
ra d&ugookresowo my#li o sukcesie 
rynkowym”. GMC daje mo$liwo#% 
realizacji tak rozumianej „inwesty-
cji” zarówno w obecnych, jak i no-
wych pracowników, którzy dopiero 
wkraczaj! na swoj! #cie$k" kariery. 

Program SIFE, &!cz!cy obecnych 
liderów, przedstawicieli biznesu 
oraz #rodowiska akademickiego 
z liderami przysz&o#ci: zdolnymi
i aktywnymi studentami – ma na 
celu pobudzenie przedsi"biorczo#ci 
oraz aktywizacj" okre#lonych #ro-
dowisk. Jednym z uczestników pro-
gramu by& Aleksander Gajdus, który 
tak wspomina swoje do#wiadczenia 
– „To wyj!tkowa idea, która poma-
ga kszta&towa% charakter. Dla mnie, 
by&ego studenta SIFE, wyznaczanie 
i osi!ganie celów by&o najwi"ksz! 
lekcj!, jak! wynios&em z programu. 
Rozwin!&em umiej"tno#ci komuni-
kacji, wspó&pracy, autoprezentacji, 
rozwi!zywania problemów, a pó(-
niej równie$ zdolno#ci przywódcze”. 
Wyj!tkowo#% programu podkre#la 
tak$e Tomasz Mi&osz, Dyrektor Per-
sonalny jednego z Partnerów SIFE 
Poland, jakim jest fi rma PwC – „Dzi"-
ki SIFE m&odzi ludzie wykorzystuj! 
wiedz" zdobyt! na uczelniach i jed-
nocze#nie rozwijaj! umiej"tno#ci in-
terpersonalne. Jeste#my przekonani, 

$e nasza wspó&praca w ramach SI-
FE przyczyni si" równie$ do szerze-
nia wiedzy na temat odpowiedzial-
no#ci spo&ecznej i realizacji wielu 
ciekawych projektów dla lokalnych 
spo&eczno#ci”.

Wspólna droga
Sukcesy w zakresie organizacji sa-
modzielnych projektów (w ko&ach 
naukowych, organizacjach, SIFE), 
czy te$ udzia& w konkursach (GMC, 
Grasz o sta$) lub praca w ramach 
wolontariatu czyni! ze studenta cie-
kawego i obiecuj!cego kandydata. 
Ju$ na wst"pie jest on znacznie le-
piej przygotowany do pracy w #ro-
dowisku biznesowym ni$ student 
z wiedz! wy&!cznie akademick!. 
Osobom z talentem mo$na powierzy% 
bardziej odpowiedzialne obowi!zki.  
A$ 85% ankietowanych studentów 
wskazuje, i$ wybieraj!c pracodaw-
c", motywuje ich przede wszystkim: 
mo$liwo#% rozwoju umiej"tno#ci, 
zdobycie do#wiadczenia i perspekty-
wa awansu. Zatem, je#li oczekuj! tego 
od pracodawcy, sami powinni umie% 
zademonstrowa% swój talent i umie-
j"tno#ci w tym zakresie, pokazuj!c 
swoj! ch"% do nauki i zdobywania 
nowych kwalifi kacji.

Do#wiadczenia zdobyte ju$ na 
studiach pozwalaj! m&odym lu-
dziom bardziej #wiadomie podejmo-
wa% decyzje i dokonywa% wyborów 
zwi!zanych z $yciem zawodowym. 
Taka sytuacja przynosi korzy#ci oby-
dwu stronom. Student jest bardziej 
#wiadomy kierunku swojej karie-
ry, a pracodawca zyskuje pewno#%
o talencie i dopasowaniu kandydata 
do organizacji. 

 MAGDALENA CZARNKOWSKA
redakcja@mediaplanet.com

Student z do!wiadczeniem 
– dzisiejsza rzeczywisto!# 
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„Samo 
zwyci#stwo 
nic nie znaczy, 
trzeba umie$ 
je wykorzy-
sta$. Na wojnie 
ten wygrywa, 
kto najmniej 
b%#dów 
pope%nia”.
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Paulina Mazur
Mened&er dzia%u Rozwoju Talentów i Wizerunku Pracodawcy 
w BIGRAM Personnel Consulting. Koordynator mi#dzynaro-
dowych projektów: Global Management Challenge oraz 
SIFE w Polsce (www.gmcpoland.pl) (www sife.pl) Napoleon Bonaparte

Wi"kszo#% polskich przedsi"biorców 
kojarzy poj"cie employer brandin-
gu wy&!cznie z atrakcyjnie przygo-
towanym og&oszeniem rekrutacyj-
nym. To rzeczywi#cie wa$ny element 
w ca&ym procesie, ale kiedy przyj-
rzymy si" bli$ej temu, jak wygl!da 
on w mi"dzynarodowych korpora-
cjach, zauwa$ymy, $e to tylko cz"#% 
wszystkich dzia&a'.

Dobry HR to podstawa
Wszystko zaczyna si" w dziale HR. 
To tam skumulowana jest wiedza 
na temat mo$liwo#ci, jakie poten-
cjalnemu pracownikowi mo$e da% 
fi rma. Specjali#ci w tej dziedzinie 
s! w stanie pokaza% #cie$k" karie-
ry, a tak$e inne dodatkowe korzy-
#ci. Jednak zwykle specjali#ci HR 
nie s! w stanie albo nie potrafi! 

w atrakcyjny sposób przekaza% swo-
jej wiedzy. Prawie niemo$liwym 
wydaje si" równie$, $eby dotarli 
z ni! np. do studentów czy bardziej 
masowego odbiorcy, co, jak pod-
kre#laj! eksperci, jest wa$nym ele-
mentem w budowaniu wizerunku 
pracodawcy. – „W ramach dzia&a' 
z zakresu employer branding warto 
pojawia% si" na targach karier, za-
ch"ca% studentów do przesy&ania 
aplikacji, wysy&a% wszystkim kan-
dydatom informacj" zwrotn! na 
temat ich CV” – mówi Bart&omiej 
Owczarek, partner w Goldenber-
ry. Dlatego eksperci coraz cz"#ciej 
przyznaj!, $e skuteczny employ-
er branding mo$na osi!gn!%, w&!-
czaj!c do pracy nie tylko HR, ale 
równie$ PR i marketing – „Employ-
er branding wymaga umiej"tnego

po&!czenia dzia&a' z za-
kresu HR oraz public 
relations. Taki przekaz 
musi by% spójny i dobrze 
zdefiniowany. Dotyczy 
to zarówno komunikacji 
wewn"trznej z pracow-
nikami, jak i budowania 
wizerunku w#ród przy-
sz&ych pracowników” 
- mówi Marek Gieorgi-
ca, partner zarz!dzaj!cy 
Clear Communication 
Group.

Warto zadba" 
o by#ych pra-
cowników
To jednak nie wszyst-
ko, bo jak zauwa$a eks-
pert, warto równie$ 

pami"ta% o utrzymywaniu 
dobrych relacji z osobami, 
które ju$ odesz&y z firmy. 
Nie znikaj! one przecie$ 
bez #ladu, ca&y czas s! na 

rynku i niejednokrotnie 
zdarza si", $e do danej fi r-
my wracaj!. Przedsi"bior-
stwo nie powinno zamy-
ka% im drogi do powro-
tu, gdy$ ich kompetencje 
mog! by% bardzo przydat-

ne. Tacy pracownicy 
cz"sto s! po prostu 

firmie potrzebni, 
wi"c dobrze, aby 

t" fi rm" cenili, na-
wet ju$ po odej#ciu 

z niej.
Na by&ych pracow-

ników zwraca uwag" 

równie$ Nina Ha&abuz z BCG. Jej 
zdaniem, warto pokazywa% co robi! 
oni po odej#ciu z fi rmy. BCG chwali 
si", $e do grona polskich alumnów 
BCG nale$! m.in. twórca Alior Ban-
ku, najwi"kszego bankowego start-
-upu ostatnich lat, czy Marcin Kar-
nowski, country marketing mana-
ger w Google.

Budowanie wizerunku dobrego 
pracodawcy to proces, który cz"sto 
trwa kilka lat. Jednak ko'cowy efekt 
mo$e sprawi%, $e do naszej firmy 
zaczn! aplikowa% najlepsi kandy-
daci, wcale nie z uwagi na wysokie 
zarobki, ale z powodu warto#ci do-
danej, jak! mo$e ona zaoferowa% 
pracownikowi.


