
HR DREAM TEAM 2021
Promujemy najlepsze zespoły i praktyki human resources



Konkurs dla branży HR, który  
docenia pracę całych zespołów

Zobacz jakie to proste!
HR Dream Team to ukoronowanie najciekawszych, najodważniejszych 
i najbardziej skutecznych programów zrealizowanych przez zespoły 
HR w organizacjach. To także prezentacja najlepszych praktyk 
oraz przegląd najnowszych trendów. 

Zrealizowaliście na potrzeby wewnętrzne swojej organizacji 
ciekawe projekty, którymi chcecie się pochwalić?  
Lubicie dzielić się wiedzą i doświadczeniem? 

Zapraszamy Wasz zespół do VII edycji  
konkursu HR DREAM TEAM.

Krok
1

2

3

Wybierzcie najciekawsze projekty, 
którymi chcecie się pochwalić

Wypełnijcie formularz online

Prześlijcie go do nas!

Do wygrania prestiżowy tytuł  
HR Dream Team 2021

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIE 
WASZEGO ZESPOŁU!



Skuteczna i przyjazna 
rekrutacja kandydatów

 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 
Kariera lub bierzesz udział w targach 
i imprezach dla kandydatów?

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?

Rozwój talentów 
w organizacji 

 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?

W jakich kategoriach możesz zgłosić projekt?

Projekty będą rozróżniane według wielkości firm. 
Wypełniając zgłoszenie konkursowe wybierz:
S – do 250 pracowników, 
M – od 251 do 1000 pracowników, 
L – 1001 pracowników i więcej.

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=a08e62fb28ff4450ba10608f709618a0
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=f541e95c4bad4a588dc085ef880ff5ee
https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=b11a9490d7b54209bc612a16856260ff


Co czeka na zwycięzców?

Prestiżowy tytuł  
HR DREAM TEAM 2021

Promocja zwycięskich projektów  
i zespołów na wyzwaniaHR.pracuj.pl  
oraz w social media Pracuj.pl  
dla pracodawców 

Uroczysta gala rozdania nagród online, 
podczas której poznamy najciekawsze 
działania i najlepsze zespoły HR

Statuetka i dyplom  
dla całego zespołu

Sprawdź zwycięzców roku 2020! 

https://wyzwaniahr.pracuj.pl/hr-dream-team-2020-zespoly-hr-marzen-wybrane/


Sprawdź,  
kto zdobył nagrody  
w edycji 2020!



KATEGORIA: SKUTECZNA I PRZYJAZNA REKRUTACJA PRACOWNIKÓW.  
Nagroda główna w konkursie HR Dream Team ex aequo:  

BMW Group Polska.  
„Praca napędzana radością, 
czyli wsparcie rekrutacji w ramach 
Programu Retail HR BMW Group”  
SKRÓCONY OPIS PROJEKTU  

W ramach wsparcia rekrutacji w sieci dealerskiej, wdrożono 
kompleksowy proces obejmujący fazę przyciągnięcia, pozyskania, 
zaangażowania i selekcji najlepszych kandydatów na kluczowe stanowiska 
z wykorzystaniem m.in. psychometrycznych gier online. W efekcie udało 
się radyklanie zwiększyć liczbę aplikacji, skuteczność rekrutacji, zapewnić 
bardzo wysoki CX i EX oraz skrócić czas realizacji.

CO DOCENIŁA KAPITUŁA? 

Członkowie kapituły zwrócili uwagę na całkowitą zmianę podejścia do rekrutacji 
i budowania unikalnych doświadczeń kandydatów w kontakcie z organizacją. 
Szczególnie doceniono bardzo wysoką efektywność projektu, zastosowane 
mierniki i czytelny sposób ich prezentacji oraz rekrutacyjne narzędzia, dzięki 
którym firma jasno komunikuje specyfikę konkretnego stanowiska, wartości 
marki oraz jej kultury i już na pierwszym etapie wzbudza zainteresowanie 
kandydatów, zachęca do aplikacji i utrzymuje ich zaangażowanie w proces.

PwC. „PwC Remote”     
SKRÓCONY OPIS PROJEKTU  

#PwCRemote to projekt spójnej realizacji strategii 
zespołu Rekrutacji & EB w czasie COVID-19. Projekt 
składał się z szeregu podjętych działań online, które 
miały na celu odpowiedzieć na wyzwania związane 
z odwołaniem inicjatyw offline i spotkań w biurze. 
Projekt wymagał przemyślanych i szybkich decyzji 
po stronie zespołu HR oraz dużej elastyczności 
i gotowości do zmian w całej organizacji.  

CO DOCENIŁA KAPITUŁA? 

Grono przyznające nagrody i wyróżnienia w konkursie 
doceniło szybkość reakcji i realizację dużego 
przedsięwzięcia (jakim jest transformacja rekrutacji 
na wielką skalę) przy niskim budżecie, a także dbałość 
o doświadczenia kandydatów w trudnej sytuacji 
poprzez prowadzenie szkoleń z procesu rekrutacji 
online. Uwagę zwróciło duże zaangażowanie całego 
zespołu HR, wykorzystanie social mediów do budowania 
zasięgów i komunikacji, wysoka efektywność kosztowa 
oraz dzielenie się konkretnymi danymi.



KATEGORIA:  
SKUTECZNA I PRZYJAZNA  
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW.  
Nagroda główna w konkursie  
HR Dream Team: 

Toyota Motor 
Manufacturing 
Poland.  
„Kierunek Toyota”  
SKRÓCONY OPIS PROJEKTU  

W związku z uruchomieniem 
w zakładzie Toyoty w Jelczu-Laskowicach 
produkcji silników hybrydowych, 
dział HR przygotował i przeprowadził 
rekrutacje ponad 700 pracowników 
(głównie operatorów do działów 
produkcyjnych i techników utrzymania 
ruchu), a zatrudnienie w firmie wzrosło 
z ok. 500 do blisko 1200 pracowników.

CO DOCENIŁA KAPITUŁA? 

Na uwagę zasługuje fakt, że cała 
sekcja rekrutacji została stworzona 
od „zera”. Zespół z sukcesem wdrożył 
narzędzia i rozwiązania nieznane dotąd 
w firmie – od aktywności w mediach 
społecznościowych, po rekrutacje 
w innych częściach kraju lub za granicą. 
Doceniono wykorzystanie rozwiązań 
dostępnych na rynku, ekspertyzy 
specjalistów EB i skutecznego wsparcia 
agencji pracy tymczasowej i agencji PR 
oraz pomiar efektywności działań.



KATEGORIA:  
SKUTECZNA I PRZYJAZNA  
REKRUTACJA PRACOWNIKÓW.  
Nagroda główna w konkursie HR Dream Team: 

Grape Up. „Hire Up”  
SKRÓCONY OPIS PROJEKTU  

Projekt ukazujący wielowymiarowość 
działań zespołu HR/EB oraz ich 
wpływu na efektywność rekrutacji, 
wzrostu zainteresowania marką 
pracodawcy, doświadczeń 
kandydatów oraz pracowników 
Grape Up. Wskazanie, 
jak działa zgrany zespół 
i jak ważny jest każdy 
człowiek, któremu 
zależy na sukcesie 
swojego pracodawcy, 
i który chce włączyć 
się w tworzenie kultury 
swojej organizacji.  

CO DOCENIŁA KAPITUŁA? 

Uwagę kapituły przykuł ciekawy 
przykład tego, jak pracodawca 
radzi sobie z wyzwaniami branży 
IT (trudnościami w znalezieniu 
programistów i ogólnie kandydatów 
chętnych na kilkumiesięczne wyjazdy 
do klientów, rosnącymi oczekiwaniami 
finansowymi kandydatów), 
poparty danymi o efektywności 
przeprowadzonych kampanii. 

Doceniono także stworzenie grupy EX, 
która opiekuje się zagadnieniami 
candidate i employee experience 
i dzięki której wypracowano szereg 

usprawnień tak w procesie 
rekrutacji, jak i wewnętrznie. 
Godne podkreślenia było także 

zaangażowanie pracowników 
zarządu i biznesu w działania.



KATEGORIA:  
KULTURA ORGANIZACYJNA  
I ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW.  
Nagroda główna w konkursie HR Dream Team: 

McDonald’s. „Kultura 
docenienia w McDonald’s”  
SKRÓCONY OPIS PROJEKTU  

Choć Dzień Doceniania organizujemy raz 
w roku, docenianie jest dla nas czymś więcej 
niż jednorazową akcją. Chcemy, żeby było 
podstawą naszej kultury organizacyjnej 
– edukujemy więc naszych kierowników 
i managerów, i tworzymy wiele okazji, 
by wyrazy uznania usłyszeli najlepsi 
ludzie Maka. Ale co najważniejsze, 
zachęcamy do tego, by dziękować 
innym za wspólne projekty. 
Po prostu. Na co dzień.  

CO DOCENIŁA KAPITUŁA? 

Efektywne podejście do wyzwania, jakim 
jest budowanie kultury w organizacji 

rozproszonej i wysoką efektywność 
projektu popartą danymi z badań 
wewnętrznych. Kapituła zwróciła też 

uwagę na wykorzystanie różnych 
narzędzi, a także zmapowanie 
doświadczeń pracowników, dzięki 

czemu podjęto inicjatywy związane 
z docenianiem pracowników 

i edukowaniem w tym zakresie 
kadry kierowniczej.



KATEGORIA:  
ROZWÓJ TALENTÓW W ORGANIZACJI.  
Nagroda główna w konkursie HR Dream Team: 

3M. „Platforma Rozwojowa 
dla pracowników 3M GSC Poland” 
SKRÓCONY OPIS PROJEKTU  

Stworzenie webowej aplikacji wspierającej 
proces tworzenia indywidualnych 
planów rozwojowych pracowników, 
zawierającej funkcjonalność 
akceptacji tych celów przez 
przełożonych i właścicieli 
budżetów, przechowującej historię 
realizacji tych celów, a także 
umożliwiającej pracownikom 
wgląd w katalog i kalendarz 
szkoleń oraz repozytorium 
materiałów i linków 
związanych z rozwojem 
pracowników.  

CO DOCENIŁA KAPITUŁA? 

Uwagę zwrócił fakt, że projekt został 
wykonany bezkosztowo, przy użyciu 

wewnętrznej wiedzy i umiejętności 
pracowników HR i IT oraz przy 
wykorzystaniu feedbacków 
od innych pracowników. 
Wdrożenie aplikacji pozwoliło 
również zrezygnować z kilku 

innych narzędzi, a cele 
i działania rozwojowe zebrać 

w jednym miejscu, co ułatwiło 
również omiernikowanie tego 

obszaru.



Podsumowanie VI edycji konkursu HR Dream Team

Po raz szósty zaprosiliśmy do współzawodnictwa najlepsze 
zespoły HR, które zrealizowały wizjonerskie, kreatywne projekty 
wpierające organizacje w jednej z trzech kategorii: 

 Skuteczna i przyjazna rekrutacja kandydatów,

 Rozwój talentów w organizacji,

 Kultura organizacyjna i zaangażowanie pracowników.

W szóstej edycji konkursu postanowiliśmy wprowadzić 
innowację w postaci rozpatrywania kandydatur w każdej 
kategorii biorąc pod uwagę także wielkość firmy  
S – do 250 pracowników, M – od 251 do 1000 pracowników, 
L – 1001 pracowników i więcej – pozwoliło to na sprawiedliwą 
konkurencję i wyrównanie szans uczestników.

Niezmiennie misją konkursu jest promowanie nietuzinkowych 
rozwiązań oraz wyróżnianie najbardziej efektywnych projektów 
wdrożonych przez zespoły HR-owe i interdyscyplinarne.

W roku 2020 w Kapitule konkursowej zasiedli Katarzyna 
Cymerman, Dyrektor ds. HR w Microsoft, Aleksandra Trapp, 
Head of Culture and Trends w infuture.institute, Andrzej 
Borczyk, Dyrektor Personalny i Członek Zarządu w Grupie 
Żywiec oraz Katarzyna Turska, Dyrektor HR Sodexo Benefits 
and Rewards Services Polska. Kapitule przewodziła  
Agnieszka Bieniak, Group HR Director w Grupie Pracuj.

Do ubiegłorocznej 
edycji konkursu 
HR Dream Team 

wpłynęło rekordowe 
160 zgłoszeń!



Zgłoś swój zespół do konkursu  
– czekamy na Was!
Zgłoszenia przyjmujemy do 6 czerwca 2021 r.



Właścicielem marki Pracuj.pl jest

Chcesz zgłosić swój zespół do konkursu  
HR Dream Team 2021?

Wejdź na stronę: 
https://wyzwaniahr.pracuj.pl/hr-dreamteam/

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

https://wyzwaniahr.pracuj.pl/hr-dreamteam/
mailto:hrdreamteam@pracuj.pl
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