HR DREAM TEAM 2020
Konkurs promujący najlepsze zespoły
i praktyki human resources

Pierwszy konkurs dla branży HR,
który docenia pracę całych zespołów
HR Dream Team to ukoronowanie najciekawszych, najodważniejszych
i najbardziej skutecznych programów zrealizowanych przez zespoły
HR w organizacjach. To także prezentacja najlepszych praktyk oraz
papierek lakmusowy najnowszych trendów.
Zrealizowaliście na potrzeby wewnętrzne swojej organizacji
ciekawe projekty, którymi chcecie się pochwalić?
Lubicie dzielić się wiedzą i doświadczeniem?

Zapraszamy Wasz zespół do VI edycji
konkursu HR DREAM TEAM.

Zobacz jakie to proste!
Krok
1
Wybierz najciekawsze projekty,
którymi chcesz się pochwalić.

2
Wypełnij formularz online.

3

ZDOBĄDŹ WRAZ Z ZESPOŁEM
prestiżowy tytuł HR Dream Team 2020!

Prześlij go do nas!

W jakich kategoriach możesz zgłosić swój projekt?

Skuteczna
i przyjazna
rekrutacja
kandydatów

Rozwój
talentów
w organizacji

Przeprowadziłeś ciekawą kampanię
rekrutacyjną, pozyskując dla swojej organizacji
dopasowanych kandydatów? Dbasz
o candidate experience na każdym etapie
rekrutacji lub przygotowałeś nową politykę
onboardingową?
A może wyróżniasz się działaniami employer
brandingowymi, zakładką kariery lub bierzesz
udział w targach i imprezach dla kandydatów?

Dbasz o rozwój ludzi w swojej
organizacji? Zaprojektowałeś
efektywny system ocen
pracowniczych lub prowadzisz
firmowy program talentowy?
A może w Twojej organizacji
działa skuteczna ścieżka rozwoju
pracowników lub program
szkoleniowy?

Kultura
organizacyjna
i zaangażowanie
pracowników

Korzystasz ze skutecznych
narzędzi komunikacji
lub przeprowadzasz
ciekawe konkursy i akcje
angażujące pracowników?
Dbasz o poziom satysfakcji
i zaangażowania?
A może przygotowałeś
ciekawą akcję CSR?

Według nowej zasady konkursowej, zgłoszenia będą rozróżniane według wielkości firm:
S – do 250 pracowników, M – od 251 do 1000 pracowników, L – 1001 pracowników i więcej.

Co czeka na zwycięzców?
Prestiżowy tytuł HR DREAM TEAM 2020.
Obecność na gali rozdania nagród
HR Dream Team 2020.
Promocja zwycięskiego zespołu w social media
oraz na platformie www.wyzwaniahr.pl.
Statuetka i dyplom dla całego zespołu.

Zapoznaj się
ze zwycięskimi
projektami z V
edycji konkursu!

KATEGORIA: SKUTECZNA I PRZYJAZNA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
Nagrody główne w konkursie HR Dream Team ex aequo:
Empik. „Świąteczna Kampania Rekrutacyjna”
Czy w 7 tygodni można znaleźć
ponad 500 Młodszych Doradców
Klienta, którzy w kluczowym,
przedświątecznym okresie wesprą
firmę w kilkudziesięciu salonach
rozsianych po całym kraju? Zespół
HR Empiku udowodnił „Świąteczną
Kampanią Rekrutacyjną”, że tak.
Projekt został podzielony na dwa
etapy: wizerunkowo/zasięgowy (kreacje
nieświąteczne) oraz świąteczny. Był on
realizowany online, z wykorzystaniem
specjalnie zaprojektowanego landing
page’a, a także poprzez ogłoszenia
na portalach pracy, komunikację
w grupach na Facebooku, materiały
w salonach (naklejki), mailingi, plakaty
oraz bannery wewnętrzne. „Świąteczna
Kampania Rekrutacyjna” stanowiła
doskonały przykład wykorzystania

synergii między silną marką
konsumencką a działaniami EB.
Efekty? Ponad 8000 pozyskanych CV,
503 zatrudnionych i przeszkolonych
Młodszych Doradców Klienta,
a to wszystko w gorącym,
przedświątecznym okresie. Spójność,
synergia i skuteczność to 3S, które
zaowocowały czwartym – sukcesem,
czyli skutecznym wsparciem biznesu
w kluczowym okresie roku.

Ponad 8000 pozyskanych CV,
503 zatrudnionych
i przeszkolonych Młodszych
Doradców Klienta w 7 tygodni!
A to wszystko w gorącym
okresie przedświątecznym.

Nagrody główne w konkursie
HR Dream Team ex aequo:
W OCENIE KAPITUŁY:
Chylę czoła przed zespołem, który w okresie przedświątecznym musi zatrudnić
do kilkudziesięciu swoich salonów w całej Polsce blisko 500 doradców klienta.
Czas, jaki ekipa z Empik miała na realizację całej kampanii, wynosił niewiele ponad
2 miesiące, w trakcie których musieli zatrudnić i przeszkolić nowo zatrudnione
osoby. Firma do realizacji postawionego celu wykorzystała szeroko zakrojoną
kampanię rekrutacyjną, przygotowaną w oparciu o badania przeprowadzone
na grupie pracowników salonów Empik. Scharakteryzowanie fanów marki, a tym
samym poznanie potrzeb kandydatów, przyczyniły się do zrealizowania projektu,
który trafił idealnie do grupy docelowej. Dzięki synergii marek i spójności brandu
w 2018 r. HR Dream Team z Empik zrealizował 111% założonego celu. W tej
kampanii wyraźnie widać, jak biznes łączy się z rekrutacją i jak dla całej organizacji
ważna jest rekrutacja.
Grażyna Rzehak
Przewodnicząca Kapituły Konkursu HR Dream Team, członkini rady nadzorczej Grupy Pracuj

KATEGORIA: SKUTECZNA I PRZYJAZNA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW
Nagrody główne w konkursie HR Dream Team ex aequo:
PwC. „ASior Vlog – pierwsza kampania rekrutacyjna w formacie vloga”.
Jednym z corocznych wyzwań, przed
jakimi staje firma konsultingowa PwC,
jest pozyskanie 100 konsultantów, z czego 50
to dopiero rozpoczynający zawodową karierę
praktykanci. W procesie rekrutacji niezwykle
istotne jest to, by nowo zatrudnione osoby
były świadome czekających ich zadań
i specyfiki przyszłej pracy. Zespół HR PwC
chciał zatem „odczarować” stereotypowy
obraz audytora, zbudować jego pozytywny
wizerunek, a także przybliżyć młodym
kandydatom realia pracy w zawodzie.
Dodatkowym celem, jaki postawiono,
było zwiększenie rozpoznawalności marki
PwC na rynku, poprzez prezentację
zespołu, benefitów oraz biura. Przed
podobnymi wyzwaniami zespół stawał
już wcześniej i wówczas odpowiedzią był
cieszący się dużą popularnością program
NanoShadow. By ponownie zaskoczyć
odbiorców innowacyjną i atrakcyjną formułą,

lecz nie dublować wcześniejszych koncepcji
a ciekawie do nich nawiązać, ekipa PwC
zaproponowała „ASior Vlog – pierwszą
kampanię rekrutacyjną w formacie vloga”
i event rekrutacyjny TimeShadow w biurze
PwC. Idea i narzędzia zaproponowane
przez zespół HR oraz partnerów
zewnętrznych pozwoliły kandydatom
z jednej strony poznać specyfikę pracy
audytora, a z drugiej bezstresowo przejść
przez formułę Assessment Centre (AC)
w trakcie rekrutacji.

346 zgłoszeń od kandydatów,
85 osób zaproszonych do udziału
w procesie, z czego
zatrudniono 35 konsultantów
i 20 praktykantów w sezonie:
zima 2018/19.

Nagrody główne w konkursie
HR Dream Team ex aequo:
Kapituła konkursu HR Dream Team
doceniła włączenie w formułę AC gry
fabularnej, polegającej na konieczności
rozwiązania serii zagadek przez pracującą
ze sobą grupę kandydatów. Ten
element integracji i interakcji z osobami
pracującymi w audycie przyniósł doskonały
zwrot w postaci swobodniejszego
i szybszego wdrożenia się kandydatów po
dołączeniu do zespołu. Uatrakcyjnieniem
finałowego wydarzenia były również
pokoje „WCZORAJ” i „JUTRO”, w których
zobrazowano zmiany, jakie zaszły
na przestrzeni ostatnich lat w pracy
audytorów. Jurorzy HR Dream Team
w swoim werdykcie podkreślili,
że prócz wykorzystania nowych
narzędzi jak vlog do rekrutacji czy
gra fabularna w trakcie AC, istotne
było także wskazanie przez zespół
efektów projektu, a te były imponujące:
346 zgłoszeń od kandydatów, 85 osób
zaproszonych do udziału w procesie,

z czego zatrudniono 35 konsultantów
i 20 praktykantów w sezonie zimowym
2018/19. PwC pokazało, że konsekwencja
w działaniu i innowacyjność są najlepszą
drogą do osiągnięcia sukcesu na trudnym
rynku rekrutacji i… zdobycia cennych
nagród w konkursie HR Dream Team.

W OCENIE KAPITUŁY:
Innowacyjny projekt PwC wyznacza
nowe trendy w rekrutacji, odczarowuje
zawód audytora, a przy tym angażuje
pracowników wykorzystując nowe
technologie. Pełny wachlarz digitalu w
HR-owym wydaniu. Sukces zawdzięczają
pomysłowości, który objawił się poprzez
włączenie w formułę Assessment
Centre gry fabularnej polegającej
na konieczności rozwiązania serii
zagadek przez pracującą ze sobą grupę
kandydatów. Dbałość o jak najlepsze
doświadczenia kandydatów świadczą
o wybitnie przygotowanym procesie
Candidate Experience.
Adam Wielebski
Dyrektor komercyjny i członek zarządu
w eRecruitment Solutions Sp. z o.o.

Objectivity
„Welcome on board: połączenie
preboardingu, rekrutacji
i onboardingu w jednym procesie”
Moment dołączenia nowego pracownika to kluczowa chwila nie
tylko dla niego samego, ale też dla organizacji. To od niego zależy
zarówno jakość doświadczeń kandydata przekładająca się na
jego satysfakcję i efektywność, jak i biznesową skuteczność firmy.
Zespół Objectivity doskonale zdawał sobie z tego sprawę,
dlatego zdecydował się na wprowadzenie do organizacji
funkcji rekrutera – onboardera, czyli osoby, która opiekuje się
kandydatem od momentu jego wyszukania, poprzez cały proces
rekrutacji aż do końca okresu próbnego. Dzięki projektowi
„Welcome on board: połączenie preboardingu, rekrutacji
i onboardingu w jednym procesie” zapewniono spójność
procesu rekrutacji i onboardingu oraz doskonały przepływ
informacji wewnątrz organizacji. Projekt w istotnym stopniu
pozwolił na optymalizację procesów – skrócił czas rekrutacji
i sprawił, że stał się on bardziej komfortowy dla kandydata,
ale także przyspieszył decyzje po stronie organizacji dot.
zatrudnienia. Kapituła konkursu HR Dream Team doceniła
iteracyjne podejście do doskonalenia procesu dzięki zbieranemu
feedbackowi, a także zwiększenie kompetencji Recruitment
Teamu i zmniejszenie luki kompetencyjnej pomiędzy
Recruitment Specialist a HR Business Partnerem.

„Junior PM Challenge”
Drugim projektem złożonym przez zespół Objectivity, który przykuł
uwagę jurorów konkursu, był „Junior PM Challenge”. Sedno
projektu zasadzało się na połączeniu merytorycznych warsztatów
wraz z rekrutacją, w formie eventu rekrutacyjnego, podczas którego
30 uczestników wzięło udział w całodniowych warsztatach z zakresu
Project Managementu. Trenerami byli eksperci firmy, a najbardziej
aktywnym uczestnikom zaproponowano staż oraz program
mentoringowy w dziale Project Managementu. Firma w ciekawy
sposób postanowiła podzielić się wiedzą już na etapie rekrutacji i dzięki
temu zaangażować w nią także osoby z biznesu, co w ocenie Kapituły
konkursu stanowi przykład dobrych praktyk dla branży HR.

Capgemini
„Love Your Career. Ace Your Career”
W dobie rozwoju cyfrowego także działania z zakresu employer
brandingu muszą nadążać za aktualnymi zmianami w zakresie
docierania do potencjalnych kandydatów. Coraz częściej i w coraz
większym stopniu żyjemy w świecie wirtualnym. Aby skutecznie
dotrzeć do kandydatów – którzy w naturalny sposób korzystają
ze smartfonów i aplikacji mobilnych – firma Capgemini stworzyła
globalną kampanię „Love Your Career. Ace Your Career”.
W ramach kampanii technologię rozszerzonej rzeczywistości
(augmented reality) i wiedzę ekspertów firmy wykorzystano
do stworzenia wygodnej dla kandydatów aplikacji mobilnej.
Dzięki niej Capgemini zachęca kandydatów do bliższego poznania
kultury organizacyjnej firmy, zainteresowań i pasji pracowników,
a także złożenia aplikacji na wybrane stanowisko. Jurorzy konkusu
HR Dream Team zwrócili szczególną uwagę na fakt, że „Love Your
Career. Ace Your Career” to pierwsza w Polsce kampania oparta
o rzeczywistość rozszerzoną i w pełni korzystająca z potencjału
tej technologii. Także kandydaci docenili niestandardowe
działania zaproponowane przez Capgemini – już 1,5 miesiąca
po wystartowaniu kampanii ponad 350 osób ściągnęło
aplikację i wypełniło quiz, a liczba unikalnych użytkowników
dedykowanej strony wyniosła 297 osób, co dało ok. 84% przejść.
Warte podkreślenia jest także to, że kampania była poprzedzona
badaniami potrzeb i stylu życia wśród własnych pracowników.

Także kandydaci docenili niestandardowe działania
zaproponowane przez Capgemini – już 1,5 miesiąca
po wystartowaniu kampanii ponad 350 osób
ściągnęło aplikację i wypełniło quiz, a liczba unikalnych
użytkowników dedykowanej strony wyniosła 297 osób,
co dało ok. 84% przejść.

OSTC Ltd. Oddział w Polsce
„OSTC TradED”
Jako firma oferująca niszową pracę
w tradingu, OSTC Ltd. Oddział w
Polsce miała coraz większe problemy
z rekrutacją. Projekt „OSTC TradED”
miał za zadanie wzmocnić procesy
rekrutacji i selekcji na kluczowe
stanowiska traderów w polskiej
spółce oraz zrealizować wizję i misję
firmy poprzez wdrożenie strategii
różnorodności w procesie pozyskiwania
pracowników. Dzięki przeprowadzonym
działaniom udało się umocnić kulturę
organizacyjną opartą na wartościach
i możliwościach doskonalenia oraz
rozwoju. OSTC TradED jest godnym
uwagi przykładem projektu
interdyscyplinarnego łączącego
definiowanie kompetencji
w oparciu o badania
psychometryczne na populacji
traderskiej spółki, zastosowanie
nowych technologii w selekcji
kandydatów, budowanie
kompetencji rekrutacyjnych

managerów oraz ich świadomości
w zakresie własnych przekonań
i uprzedzeń, a także walkę ze
stereotypami płci w instytucjach
finansowych. Według zespołu OSTC
zawód „tradera nie ma płci, ale ma
globalny paszport”, a dzięki podjętym
działaniom udało się podwoić liczbę
aplikacji w stosunku do 2017 roku
oraz uzyskać znaczny wzrost liczby
aplikujących kobiet.

Podsumowanie V edycji konkursu HR Dream Team
Organizatorzy konkursu HR Dream Team w 2019
roku po raz piąty zaprosili do współzawodnictwa
najlepsze zespoły HR, które zrealizowały innowacyjne,
kreatywne i skuteczne projekty wspierające
organizacje w jednej z trzech kategorii:
Skuteczna i przyjazna rekrutacja kandydatów,
Rozwój talentów w organizacji,
Kultura organizacyjna i zaangażowanie
pracowników.
Misją konkursu jest promocja najciekawszych
i najbardziej efektywnych projektów, zrealizowanych
zarówno przez zespoły HR-owe, jak i zespoły
interdyscyplinarne, które połączyły siły, by wprowadzić
nową jakość w swojej organizacji.
W 2019 roku w Kapitule konkursowej zasiedli
Grażyna Rzehak, członkini rady nadzorczej Grupy
Pracuj i przewodnicząca kapituły, Zyta Machnicka,
CEO Lightness, Tomasz Miłosz, VP HR & Operations
w Hourm S.A., Adam Wielebski, dyrektor komercyjny
i członek zarządu w eRecruitment Solutions sp. z o.o,
Beata Kotara HR Manger w Link4, przedstawicielka
zwycięskiego zespołu w IV edycji HR Dream Team
w kategorii „Kultura organizacyjna i zaangażowanie

W ubiegłorocznej edycji Konkursu
HR Dream Team zostało zgłoszonych
aż 101 projektów z 66 organizacji
pracowników” oraz Agnieszka Tryniszewska, Internal
Communication & Employer Branding Coordinator
w Costa Coffee, przedstawicielka zwycięskiego zespołu
IV edycji konkursu HR Dream Team w kategorii
„Rozwój talentów w organizacji”.
W 2019 roku do HR Dream Team zostało zgłoszonych
aż 101 projektów z 66 organizacji, które były oceniane
przez jurorów według następujących kryteriów:
innowacyjność / kreatywność projektu, efektywność,
mierzalność (zastosowane przez zespół mierniki i KPI)
oraz optymalizacja procesu i wykorzystanie narzędzi.
Dodatkowo, brane pod uwagę były również obszary:
czy projekt był tworzony przez polski oddział firmy
czy adaptowany z centrali, w jakim stopniu może być
adaptowalny do innych organizacji/branży, a także
czy stanowi przykład najlepszej praktyki i standardu
na rynku. HR Dream Team 2019 został objęty
partnerstwem firmy eRecruiter, która wspierała proces
zbierania zgłoszeń dzięki autorskiemu systemowi ATS.

Partnerem konkursu jest eRecruiter

eRecruiter, najczęściej wykorzystywana w Polsce platforma do
zarządzania rekrutacjami, wspierająca na co dzień tysiące rekruterów
w pozyskiwaniu aplikacji, komunikacji z kandydatami i współpracy
z biznesem w jednym miejscu. System zabezpiecza i przetwarza dane
kandydatów na każdym etapie procesu rekrutacyjnego zgodnie
z wymogami RODO.

Zgłoś swój zespół do konkursu!
Zgłoszenia przyjmujemy do 27 kwietnia 2020 r.

Chcesz zgłosić swój zespół do konkursu
HR Dream Team 2020?
Wejdź na stronę:
https://wyzwaniahr.pracuj.pl/hr-dreamteam/

lub napisz i zapytaj o szczegóły:
hrdreamteam@pracuj.pl

Właścicielem marki Pracuj.pl jest

