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13:00   Jak skutecznie przyciągać i pozyskiwać pracowników? O sile oddziaływania własnych pracowników   

 Wystąpienie eksperckie 

 

 Chcemy skutecznie zabiegać o przedstawicieli pokolenia Y albo Z, egoistów ery cyfrowej, dla których wartości i 

autentyczność tego, co robią jest czasem ważniejsze niż lojalność. To właśnie to pokolenie już za chwilę będzie wchodzić 

w skład każdej firmy, a za kilka lat będzie stanowić jej większość - czy jesteśmy na to przygotowani? Wyniki badań 

pokazują, że nie radzimy sobie dobrze z tym wyzwaniem, skoro w ostatnim światowym rankingu IMD World Talent w 

obszarze przyciągania i rozwijania talentów „osiągnęliśmy” ostatnią 61 pozycję. Jak skutecznie docierać do potencjalnego 

pracownika? Jak mówić do kandydatów używając nowego, adekwatnego języka? Jak stworzyć skuteczny program 

poleceń, dzięki któremu to pracownicy zrekrutują dla nas najlepszych? Coraz więcej marek próbuje sprostać temu 

wyzwaniu.  Podczas tej sesji przyjrzyjmy się wspólnie, jakie są tego efekty. 

 

13:45            Utrzymać i angażować pracowników ery cyfrowej. Nowe reguły  

 Warsztat 

 

 W II kwartale 2016 roku po raz kolejny wzrósł w Polsce wskaźnik rotacji pracowników plasując  Polskę w europejskiej 

czołówce. Również w tym roku Index mobilności osiągnął wynik 111 punktów dając Polsce pierwsze miejsce pod 

względem gotowości pracowników do odejścia od aktualnego pracodawcy. Z kolei w rankingu IMD World Talent 

analizowana jest skuteczność działań firm, ukierunkowanych na pozyskiwanie i utrzymanie specjalistów. W tym obszarze 

w zajmujemy dalekie 52 miejsce na 61 badanych krajów.  

  

 Te dane pokazują, że utrzymanie pracowników staje się zadaniem trudniejszym niż kiedykolwiek wcześniej. Gdzie leży 

problem? Czy należy go poszukiwać w rozwiązaniach, które stosują organizacje, czy może w samych osobach 

zarządzających? Peter Drucker wskazywał, że „najpierw zarządzaj sobą, potem innymi i organizacją”. Może więc warto 

dokonać refleksji: jak moje schematy myślenia, odczuwania i postępowania wpływają na mój styl zarządzania, 

postrzegania świata i ocenę innych?  

  

Podczas tej sesji z jednej strony zastanowimy się nad tym, co w największym stopniu wpływa na zwiększenie 

zaangażowania pracowników, z drugiej strony nad tym, ile w tej walce o talenty zależy od nas – naszego stylu myślenia i 

działania. 

 

 

14:30 Pozyskać i zaangażować. Nowe reguły. Debata z udziałem dyrektorów personalnych 

 

W Europie nieobsadzonych pozostaje średnio 3,7 miliona stanowisk. Pozyskanie pracowników a następnie ich utrzymanie 

staje się coraz trudniejsze i to nie tylko w wysoko wyspecjalizowanych branżach. Poprzeczka stale podnosi się pokazując, 

że zmiany gospodarcze i wyzwania rynku, doprowadziły do zmiany w myśleniu o talentach i potencjale pracowników. 

Poszukujemy potencjału ale jest to towar deficytowy. Poszukujemy kompetencji, ale konkurowanie o ich pozyskanie staje 

się coraz trudniejsze. 

  

Zapraszam Państwa do wspólnej dyskusji o tym, jak w tej zmieniającej się rzeczywistości pozyskiwać dla organizacji tych 

najlepszych i zatrzymać ich na dłużej? Dlaczego tak wiele organizacji ma programy talentów a efekty z ich wdrożenia tak 

niewiele? Jak teraz rozwijać i angażować pracowników? Pojawiły się nowe wyzwania, ale czy faktycznie pojawiły się 

nowe reguły? Poznajmy doświadczenia dyrektorów personalnych, którym udaje się sprostać wyzwaniom stawianym na 

rynku pracy. 

 

 

15:00  Podsumowanie i zakończenie spotkania 

 


