
Czy język rekrutacji to tylko dobre ogłoszenie?
Filip Nocny



EB i oferty pracy, które konwertują 

→ od pierwszej litery do ostatniej kropki  



• Zakładka „Kariera” 

• Zakładka „O nas”

• Oferty pracy 

TAK JAK WSZYSCY 



TAK JAK WSZYSCY 

„Nasza firma jest lokalnym liderem na rynku palarni kaw. 

Wraz ze zdobywaniem doświadczenia w zakresie palenia 

i prażenia kawy, poszerzaliśmy również naszą wiedzę o 

surowcu, jakim jest kawa najwyższej jakości.

Uczestniczyliśmy w wielu sympozjach związanych z 

kawą, konkursach kawowych oraz światowych 

wydarzeniach kawowych, m.in. World Of Coffee”.



Źr. http://www.praska.pl/



Źr. http://www.praska.pl/





Human 2 Human 

Korpo-gadka

Vs. 

Przyjazna i prosta
komunikacja H2H
Human to Human



Jeśli myślisz, że Klienci reagują na formalną narrację, to 
grubo się mylisz. Jeśli myślisz, że im bardziej 

skomplikowany przekaz, tym bardziej profesjonalna jest 
Twoja oferta, to mylisz się jeszcze bardziej.  

Pisz dalej bez serca i przemawiaj do Odbiorców
zamiast z nimi rozmawiać. 

Pamiętaj tylko, że światowe badania we wszystkich 
niemal branżach wykazują przewagę tych firm, które 

przechodzą na H2H. 





Źródło: 
Barbara Pasterczyk, ING

Uproszczenie języka przełożyło się na znaczną 
poprawę konsumpcji treści, czytania ze 

zrozumieniem oraz szybkości reakcji na komunikaty 
informacyjne, promocyjne i sprzedażowe. 

Uproszczenie języka zwiększyło liczbę cytatów, 
udostępnień oraz polubień w Social Media oraz 
wzmocniło przyjazny wizerunek ING jako banku 

oraz miejsca pracy. 



W imieniu dyrekcji dziękujemy za 

zaangażowanie oraz rzetelną pracę, która 

przekłada się na rozwój naszej firmy i całego regionu. 



Posłuchaj historii o zwykłym człowieku,

który napędza swoją firmę i każdego dnia zmienia 

marzenia ludzi w rzeczywistość. 



To dzięki jego wiedzy, kreatywności i zaangażowaniu 
z pomysłów powstają drogi, farmy wiatrowe, przedszkola, 

nowe firmy i miejsca pracy.

Właśnie tak buduje pozycję naszej marki, 
oraz zapewnia przedsiębiorcom osobiste sukcesy 

i gwarantuje rozwój małych ojczyzn. 



Znasz tego wyjątkowego człowieka 

lepiej niż ktokolwiek inny!

Pracuje w naszej firmie każdego dnia. 



Spójrz na swoją klawiaturę

- pomiędzy „R” a „U”

to przecież…





Zasada Pareto
Krzywa GaussaKrzywa Gaussa

https://fivesecondtest.com/


Content Marketing

Content is King Distribution is Queen

Lokowanie marki w świadomości



…. a gdyby tak okleić przystanek tak, aby wyglądał jak wnętrze LIDLA, 

a na krzesłach napisać „Kasjer?”  „Trener?” „Magazynier?”

Szukasz nowej pracy z dobrą pensją? 

Usiądź i zobacz, co się stanie.

A na ścianie bocznej kod QR  / Link   



Usiądź z wrażenia! 
Rozpocznij karierę w LIDLU.

3200, czy 8000 netto? 

Sprawdź, co i jak. 

Przyłóż telefon lub odwiedź stronę  

(Obok kod QR  / Link)   



CHCESZ ZOSTAĆ NASZYM 

TRENEREM MERCHANDAISINGU ?

Rozwiąż QUIZ i wyeksponuj 

swoją wiedzę na półce LIDLA!

To pierwszy etap rekrutacji na 

stanowisko z pensją w 

wysokości 8.000 PLN netto!

→ Czy wg FIFO alkohol stoi przy kasie, czy 

nabiał musi być między pieczywem, a mięsem?

………

→ Ilu jest na świecie stroicieli fortepianów?

………

→ Co zrobi pracownik słysząc „wyfejsuj towar”?



ZAGRAJ Z LIDLEM 

→ UŁÓŻ PDODUKTY

w pro-sprzedażowej

kolejności w zakupach

na cały tydzień



5000 brutto, czy 8.000 netto?

Wybór jest prosty, prawda?

Kliknij i zmień pracę na lepszą w Lidlu

1/20 MIKRO-MATRYC COPYWRITERSKICH



8.000 POWODÓW BY ZMIENIĆ PRACĘ

Przekazujesz swoją cenną wiedzę w zakresie Merchandaisingu. 

Szkolisz zespoły, osiągasz racjonalne plany 

i monitorujesz efektywność pracowników. 

Każdy dzień zaczynasz z pozytywną energią i spokojem, 

bo pracujesz w oparciu o umowę o pracę i jasne zasady 

z sympatycznymi ludźmi. 

Na koniec miesiąca wpływa na Twoje konto 8.000 netto 

+ 2000 zł premii. 

Zostań trenerem LIDLA

Sprawdź ogłoszenie | Aplikuj | I do zobaczenia!

2/20 MIKRO-MATRYCCOPYWRITERSKICH



→ EBOOK + PODCAST?

→ VIDEO + WYWIAD? 

CIEKAWA FORMA 

Odkryj 10 powodów by zmienić 

pracę na lepszą i rozpocząć 

pozytywną rewolucję.

Poznaj przepis LIDLA

na szczęśliwą pracę i życie   

• Przyjazny wizerunek

• Odbiorca w centrum 



→ EBOOK + PODCAST?

→ VIDEO + WYWIADY? 

BANK OPINII

Poznaj 10 historii naszych 

Pracowników i rozbij bank z 

prawdziwymi opiniami naszych 

Pracowników. 

• Przyjazny wizerunek

• Odbiorca w centrum 



PAKIET KORZYŚCI

→ Employer Branding

→ Content Marketing

→ H2H

Lokowanie marki w świadomości Odbiorcy 

Kreacja przyjaznego wizerunku Pracodawcy

Wiarygodność

Przyjazna edukacja 

Przydatna wiedza 

Zaangażowanie Odbiorców 



Sytuacja na rynku pracy  

→ okiem Janusza rekrutacji



SYTUACJA NA RYNKU PRACY

→ OKIEM JANUSZA REKRUTACJI  



ALE ONI SĄ TERAZ

→ RO 

→ SZCZE

→ NIO

→ WI 



31 ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

→ informatycy

→ technolodzy

→ elektronicy

→ personel medyczny

→ operatorzy z uprawnieniami

→ spawacze 

→ budowlańcy i monterzy

→ mechanicy

→ pracownicy produkcyjni

→ handlowcy branżowi



Czy wiesz, że

→ co trzeci 23-latek oczekuje, że w pierwszej pracy 

będzie zarabiać średnią krajową tj. ok 3200 zł netto?

→ nawet osoby powyżej 24 roku życia przeważnie nie 

są w stanie określić planów co do przyszłej pracy?



Czas zamieścić ogłoszenie

takie… pryma sort!



Ogłoszenia pracy

→ błędy i dobre praktyki redakcyjne



CHCESZ ZOSTAĆ TRENEREM

MERCHANDAISINGU LIDLA?

Dziel się swoją wiedzą, wznoś kwalifikacje 

pracowników LIDLA na wyższy poziom,  

zwiększaj obroty naszych sklepów 

i zarabiaj okrągłe 12.000 netto!

OBOWIĄZKI

• eksponować towary spożywcze z godnie z FIFO

• zwiększyć obroty przez Content Placement

• zmieniać promocje w skuteczny harpun sprzedażowy

• zarządzać zespołem wykładającym towar

• szybko i zrozumiale przekazywać specjalistyczną wiedzę

KONKRETNE CELE  

• jasno określony i racjonalny wzrost sprzedaży

• mierzalny w testach progres kompetencji Twoich zespołów

DOŚWIADCZENIE

• Czy masz? co najmniej 5 lat doświadczenia 

w branży spożywczej i/lub FMCG? 

• Czy masz co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu 

szkoleń / consultingu? 

GWARANTUJEMY

• 12.000 netto podstawowego wynagrodzenia 

• 2000 netto premii miesięcznie za wykonanie racjonalnego planu

• auto służbowe z kartą paliwową no limit (także do celów prywatnych)

• pakiet medyczny (opieka specjalistów i badania diagnostyczne)

• bezpłatną kartę multisport

• uczciwe zasady, umowę o pracę i miłą atmosferę pracy



→ Dołącz do naszego zespołu ekspertów.

→ Połącz pracę z pasją i pozytywną energią.

→ Prześlij nam CV i do zobaczenia na 

rozmowie kwalifikacyjnej!

→ Twoje dane zabezpieczymy zgodnie 

z wymaganiami RODO i użyjemy ich 

wyłącznie do celów rekrutacji. 

TAJNE / POUFNE



1. Profil idealnego kandydata. 

2. Co kandydat chce usłyszeć





Które aspekty są kluczowe dla Kandydatów?

Źr. Na podstawie badania LinkedIn: „Job Description Heatmap





Herschell Gordon Lewis (1926-2016)

2 techniki, które 

robią różnicę 

„Copywriting. Jak pisać skuteczne teksty reklamowe”



KONKRETYZACJA 

Co to znaczy „optymalny”? 

Co to znaczy „wysoka jakość”?

Jeśli Odbiorca nie wie, co masz na 

myśli, to już na starcie 

traci zainteresowanie.

SCENKOWANIE

Gdy wyobrazisz sobie produkt, 

w sytuacji gdy go używasz, to oferta 

wzbudza Twoją ciekawość i przekonuje 

Cię bardziej niż zwykły opis.

Właśnie dlatego trzeba stworzyć obraz, 

w którym Klient zobaczy siebie.



BRAK KONKRETÓW 

Bogaty pakiet medyczny 

Vs. 

Bogaty pakiet medyczny dla Ciebie i Twojej 

rodziny obejmuje, m.in. wizyty specjalistyczne, 

a dodatkowo opiekę stomatologiczną oraz 

badania diagnostyczne o wartości 

do 2000 PLN miesięcznie. 



KORPO-GADKA

Nowoczesne środowisko pracy

Praca w młodym, dynamicznym zespole

Możliwość rozwoju



Nowoczesne środowisko pracy, a może… 

→ Nowoczesny Open Space z ergonomicznymi stanowiskami pracy 

→ Strefa relaksu In & Out z hamakami i boiskiem do koszykówki

→ Możliwość pracy zdalnej 2 x w tygodniu 

→ Projektowy model pracy zespołowej

…Panie, ale nie ma tyle miejsca w ogłoszeniu!

→ Open Space + strefy relaksu, możliwość pracy zdalnej i projektowy model pracy



To tylko cechy → Kandydat pragnie korzyści

→ Ergonomiczny Open Space, w którym zadbasz o swój kręgosłup 

→ W strefie relaksu odpoczniesz, bujając się na hamaku lub grając w koszykówkę

→ 2 x w tygodniu możesz pracować zdalnie – tak, jak lubisz, w dowolnym miejscu i czasie

→ Projekty będziesz realizować zespołowo z jasno określonymi celami i zadaniami    



Praca w młodym, dynamicznym zespole , a może… 

→ Już pierwszego dnia poczujesz się w naszej firmie jak u siebie, 

ponieważ będziesz realizować projekty z osobami około >30 roku życia, 

które wyróżnia pozytywna energia, uśmiech i podobne doświadczenie zawodowe.  



Możliwość rozwoju

A może… 

→ Udział w coraz bardziej zaawansowanych projektach  

→ Pełen dostęp do firmowego know-how

→ Specjalistyczne szkolenia w zakresie marketingu (2-3 x w roku)

→ Dofinansowanie w wysokości 50% lekcji j. obcych (na dowolnym poziomie)

…Mówiłeś Pan coś o języku korzyści, a tu tylko wyliczenia! 



Możliwość rozwoju

A może… 

TWÓJ ROZWÓJ NAPEDZA NASZĄ FIRMĘ

Każdy dzień w naszej firmie oznacza dla Ciebie zawodowy progres i nowe umiejętności. 

→ Dlaczego?

✓ Biorąc udział w zaawansowanych projektach zyskasz dostęp do sprawdzonego know-how.

✓ Wzniesiesz swoje kompetencje na jeszcze wyższy poziom, korzystając ze specjalistycznych szkoleń 

marketingowych (aż 2 razy w roku). 

✓ Ponadto w 50% dofinansujemy Twoje lekcje języków obcych (na dowolnym poziomie).



PIENIĄDZE 

Wynagrodzenie uzależnione od 

doświadczenia i umiejętności

Motywacyjny system wynagrodzeń

Atrakcyjne wynagrodzenie podstawowe 

i premie za osiągane wyniki 



Wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i umiejętności

A może… 

→ 1-2 lata doświadczenia i co najmniej 5 zrealizowanych kampanii SEO potwierdzonych   

referencjami:3000-3500  PLN netto, 2-3 lata doświadczenia, co najmniej 7 zrealizowanych   

kampanii SEO oraz udokumentowany udział w projektach SEM: 3500-4200 PLN netto.

………………..

Motywacyjny system wynagrodzeń

A może… 

→Podstawa wynagrodzenia, tj. 3500 PLN netto oraz premia w wysokości co najmniej 20% 

miesięcznej pensji za każdy podpisany kontrakt sprzedażowy. Premie doliczane 

automatycznie do kolejnej pensji na podstawie umowy. 



Jeszcze więcej błędów 

ZBYT OGÓLNY PRZEKAZ

NIEDOPASOWANY POZIOM MERYTORYCZNY

OPEROWANIE TYLKO OBOWIĄZKAMI, 

A NIE WYMAGANIAMI / UMIEJĘTNOŚCIAMI



Do Twoich obowiązków będzie należała, 

KREACJA, w tym m.in. tworzenie :

• treści prasowych i informacyjnych

ANALITYKA, w tym m.in.: 

• działania SEO

• monitoring i wsparcie działu marketingu

Zbyt ogólne informacje

Operowanie wyłącznie

obowiązkami, a nie wymaganiami



→ Do Twoich obowiązków będzie należała, 

KREACJA, w tym m.in. tworzenie :

• profesjonalnych komunikatów w oparciu o redakcyjny model AIDA i system 5W  

• merytorycznych artykułów prasowych wymagających zaawansowanej wiedzy w zakresie X

• newsletterów informacyjnych (redakcja, wysyłka i analiza skuteczności w Get Response)

• tworzenie tekstów WWW (w tym artykułów blogowych) – zgodnie z zasadami SEO 

• tworzenie infografik z wykorzystaniem programów Open Source, typu Piktochart

• pozyskiwanie dziennikarzy do współpracy i budowanie relacji B2B (Prowly i działania osobiste)

ANALITYKA, w tym m.in.: 

• monitoring własnych działań w zakresie pozycjonowania (z wykorzystaniem Google Analytics)

• monitoring opinii oraz śledzenie wątków w Internecie (praca w programie Brand24) 

• udział w tworzeniu Lejków Sprzedażowych i wsparcie działu marketingu



PUNKTORY 

Koncentrują uwagę 

Potęgują znaczenie informacji

Ułatwiają czytanie ze 
zrozumieniem i zapamiętywanie

Sprawiają wrażenie, że 
informacji jest więcej3

2

1

4

RANKING

1. Liczby (1, 2, 3… )

2. „Ptaszki”

3. Znaki wynikowe (np. boczne strzałki)

4. Punkty pełne

5. Punkty poste

6. Litery (a, b, c… )



WARTO PRZECZYTAĆ 

✓Odkryj 

✓Potęgę

✓Wypunktowań



• Podstawa + premie

• Rodzinna opieka medyczna 

• W pakiecie opieka specjalistów  i badania laboratoryjne

• Dostęp do 112 placówek w całej Polsce i 7 w Poznaniu 

• Zaawansowana opieka medyczna dla całej rodziny  

• Podstawowe wynagrodzenie: 3500 PLN netto

• Terminowe płatności – do ostatniego dnia miesiąca 

• Premie kwartalne: 19000 PLN netto za wykonanie planu

WIĘCEJ ROBI RÓŻNICĘ 



MAPA DROGOWA

Poprawne ogłoszenie

bez pitu-pitu



• Precyzyjna nazwa stanowiska →

• Czym zajmuje się firma?   →

• Kogo szukamy?  →

Przedstawiciel Handlowy 

– w branży spożywczej

Prowadzimy zespoły sprzedażowe przedstawicieli 

handlowych obsługujących sklepy spożywcze 

w handlu tradycyjnym na terenie 

Województwa Śląskiego.

Poszukujemy handlowca, który będzie obsługiwał 

sklepy, przesyłając zamówienia do wskazanych 

hurtowni spożywczych.



• Opis obowiązków →

• Wizytowanie ok. 5 sklepów dziennie

• Dbanie o standardy ekspozycyjne

• Ustalanie, prowadzenie i rozliczanie promocji

• Pozyskiwanie zamówień i przekazywanie 
ich do wskazanych hurtowni

• Prezentacja i wprowadzanie nowości

• Dbanie o wzorowe relacje z klientami

• Pozyskiwanie nowych klientów

• Udział w szkoleniach wewnętrznych



• Opis wymagań →

Umiejętność nawiązywania relacji z nowymi 
osobami – klientami
Praktyczne radzenie sobie z obiekcjami i 
oporem klienta
Umiejętność zamykania rozmów handlowych 
transakcją
Systematyczność w pracy, planowaniu zadań i 
kontroli powierzonego budżetu
Gotowość do sporadycznej pracy poza 
wyznaczonymi godzinami (elastyczność)
Wysoka kultura osobista, czyste i zadbane 
ciało, schludny wygląd
Dbanie o powierzony sprzęt

• Umiejętność nawiązywania relacji z nowymi klientami

• Umiejętność pracy z trudnym i wymagającym klientem 

• Umiejętność zamykania rozmów handlowych transakcją

• Systematyczność w pracy, planowaniu i kontroli budżetu 

• Gotowość do sporadycznej pracy poza wyznaczonymi 

godzinami (elastyczność)

• Wysoka kultura osobista i schludny wygląd



• Opis wymagań →

Umiejętność nawiązywania relacji z nowymi 
osobami – klientami
Praktyczne radzenie sobie z obiekcjami i 
oporem klienta
Umiejętność zamykania rozmów handlowych 
transakcją
Systematyczność w pracy, planowaniu zadań i 
kontroli powierzonego budżetu
Gotowość do sporadycznej pracy poza 
wyznaczonymi godzinami (elastyczność)
Wysoka kultura osobista, czyste i zadbane 
ciało, schludny wygląd
Dbanie o powierzony sprzęt

• Umiejętność nawiązywania relacji z nowymi klientami

• Umiejętność pracy z trudnym i wymagającym klientem 

• Umiejętność zamykania rozmów handlowych transakcją

• Systematyczność w pracy, planowaniu i kontroli budżetu 

• Gotowość do sporadycznej pracy poza wyznaczonymi 

godzinami (elastyczność)

• Umiejętność analitycznego myślenia 

• Wysoka kultura osobista



• Co oferujesz? →

Umiejętność nawiązywania relacji z nowymi 
osobami – klientami
Praktyczne radzenie sobie z obiekcjami i 
oporem klienta
Umiejętność zamykania rozmów handlowych 
transakcją
Systematyczność w pracy, planowaniu zadań i 
kontroli powierzonego budżetu
Gotowość do sporadycznej pracy poza 
wyznaczonymi godzinami (elastyczność)
Wysoka kultura osobista, czyste i zadbane 
ciało, schludny wygląd
Dbanie o powierzony sprzęt

• Wynagrodzenie podstawowe – od 2 000 zł

• Premie za wykonanie zadań – od 500 zł

• Otwarty system prowizyjny – od 5% za sprzedaż

• Samochód służbowy – nowa Toyota Auris – także do 

użytku prywatnego (z nielimitowaną kartą paliwową)

• Telefon komórkowy

• Karta medyczna Medicover z dostępem do wszystkich 

specjalistów oraz pakietem badań laboratoryjnych   

• Karta sportowa (wstęp wolny do klubów Fit&Go)

• Ubezpieczenie zdrowotne i OC

• Gotowe ułożone trasy



• Jak aplikować? →

Umiejętność nawiązywania relacji z nowymi 
osobami – klientami
Praktyczne radzenie sobie z obiekcjami i 
oporem klienta
Umiejętność zamykania rozmów handlowych 
transakcją
Systematyczność w pracy, planowaniu zadań i 
kontroli powierzonego budżetu
Gotowość do sporadycznej pracy poza 
wyznaczonymi godzinami (elastyczność)
Wysoka kultura osobista, czyste i zadbane 
ciało, schludny wygląd
Dbanie o powierzony sprzęt

• Aby wziąć udział w aplikacji….



TAJNE / POUFNE

Pamiętaj o klauzuli dot. zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w 

celach rekrutacji, korespondencji oraz 

działań informacyjnych 

PS. Pamiętaj o certyfikacie SSL 

na stronie WWW ;)



Dziękuję za uwagę 
→ Kliknij z czystej ciekawości:



Czy język rekrutacji to tylko dobre ogłoszenie?
Filip Nocny



HOLISTYCZNE
CANDIDATE EXPERIENCE
11.2019 r. Zaprasza Zyta Machnicka



Co musisz wiedzieć,
żeby Twoje rekrutacje
hulały holistycznie? 
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Komunikowanie
prawdy o firmie 
jako pracodawcy 

w sposób atrakcyjny 
i wzbudzający zaangażowanie 
jej kluczowych grup 
docelowych, 

za pośrednictwem narzędzi 
i kanałów, w których te grupy 
są obecne i aktywne

#1 TO SIĘ NIE UDA BEZ AUTENTYCZNEGO
EMPLOYER BRANDINGU



GDY STAWIASZ NA CULTURE ADD,
LUDZIE DOŁĄCZAJĄ DO TWOJEJ 
KULTURY, SZANUJĄ JĄ I WNOSZĄ 
DO NIEJ NOWE ELEMENTY

GDY STAWIASZ NA CULTURE 
FIT, ZACZYNASZ SZUKAĆ 
LUDZI PODOBNYCH DO SIEBIE



To suma wrażeń 
kandydatów przed, 
w trakcie 
i po zakończeniu 
procesu rekrutacji.

#2 CANDIDATE EXPERIENCE
TO OBIETNICA, KTÓREJ
MUSISZ DOTRZYMAĆ 



To wszystko, czego doświadcza 
pracownik podczas jego „cyklu 
życia” w organizacji 
– od zatrudnienia i wdrożenia 
aż do odejścia z firmy.

#3 EMPLOYEE EXPERIENCE
RÓWNIEŻ MA WPŁYW
NA DECYZJE KANDYDATÓW



Marta Frej "Wilk"

INSIGHT 
To zrozumienie niejawnych potrzeb oraz 
motywacji odbiorcy, wgląd wewnątrz odbiorcy, 
nagłe zrozumienie istoty rzeczy. 

To najważniejsze spostrzeżenie, obserwacja lub 
synteza obserwacji na jego temat. 
Od „olśnienia” odbiorcą zaczyna się proces 
skutecznej komunikacji.

#4 PRAWDA WYZWOLI TWÓJ 
KOMUNIKACYJNY POTENCJAŁ



https://www.youtube.com/watch?v=7Jpb2_YdxYM



Dobry insight 
nie jest uśrednioną 
informacją 
o odbiorcy. 
To pojedyncza 
obserwacja, zdanie, 
zachowanie, żywa 
wypowiedź.

Możesz ją 
wykorzystać np.: 
- rozwiewając 
wątpliwości, 
- polemizując, 
- mówiąc jak jest.





ZROZUM ICH KARIEROWY POCZĄTEK, 
DOJRZAŁOŚĆ I FINISZ



Nie traktuj ich jak 
petentów, klientów 
i przedstawicieli pokoleń. 
Traktuj ich jak ludzi 
i rób to dobrze.



Znajdź
ich
BÓL



https://www.youtube.com/watch?v=UM21sOgZcyQ



https://www.youtube.com/watch?v=hTQQNXEKazo



https://www.facebook.com/adarpl/



GDY WIESZ, CO JEST DLA NICH WAŻNE, 
WIESZ, CO IM DAĆ



Jak zhakować system?



Etapy budowania wrażeń kandydatów
(w świecie idealnym ;)

#1 Przyciąganie
#2 Aplikowanie
#3 Rozmowy i testy
#4 Ostateczna decyzja
#5 Przygotowania do rozpoczęcia pracy

Działania - Motywacje - Pytania - Bariery

#1 ZROZUM ICH POTRZEBY 
W CANDIDATE JOURNEY



1. Spójność kulturowa
Wierzę w wartości mojej organizacji, 
identyfikuję się z misją 
i wizją zmian, jej „dlaczego to 
zrobimy”, „co konkretnie zrobimy” 
i „jak to zrobimy” jest spójne 
z moimi „dlaczego”, „co” i „jak”

2. Spójność osobista 
Widzę w danym działaniu wartość dla 
siebie, a potem dla mojego 
działu/obszaru działania oraz 
dla organizacji, w której jestem

3. Autonomia 
Mam poczucie decyzyjności 
i kontrolę nad tym, za co odpowiadam

4. Mistrzostwo 
Jestem coraz lepszy w tym, 
co robię, dostaję feedback, rozwijam 
się

Czynniki budujące zaangażowanie, 
na podstawie analiz projektów Zyty Machnickiej

#2 ANGAŻUJ REALNIE



5. Sens 
To, co robię, ma realną wartość 
dla mnie i dla innych, jest po coś

6. Wpływ 
Moje działania zmieniają otaczającą 
mnie rzeczywistość

7. Społeczna interakcja 
Jestem częścią czegoś większego niż ja 
sam, wchodzę w relacje z innymi, 
uczestniczę w życiu społeczności

8. Uznanie 
Jestem doceniany za wkład, który 
wnoszę do organizacji, jestem dumny 
z projektów, których jestem częścią

9. Jasna wizja końca 
Mam konkretny cel, który chcę 
osiągnąć i wiem, jak to zrobić

Czynniki budujące zaangażowanie, 
na podstawie analiz projektów Zyty Machnickiej

#2 ANGAŻUJ REALNIE



Daj im to, po co przyszli.
I zadbaj o swoich kandydatów 
na każdym etapie.



Z końcem 2019 roku w przedsprzedaży, w księgarniach od stycznia 2020.
Przeczytaj o genezie książki „Lepszy pracodawca. Jak autentyczny employer branding 
zmienia biznes, rynek pracy i ludzi” 
http://candidateexperience.pl/lepszy-pracodawca-ksiazka-ktorej-mialo-nie-byc/



Pogadajmy o c.d. :)

zyta@lightness.pl +48 505 813 689 
warsztaty, wystąpienia i mentoring: www.lightness.pl

blog: www.candidateexperience.pl

Fb, TT, LinkedIn, Insta


