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Szanowni Państwo,

Raport Antal

ranking „NPP – Najbardziej Pożądani
Pracodawcy” wrócił na rynek po dwóch
latach nie bez powodu. Pracowaliśmy
nad nową metodologią projektu, która
pozwoliłaby nam jeszcze lepiej zweryfikować
najbardziej
pożądanych
pracodawców
funkcjonujących na polskim rynku i zbadać
najlepsze pod względem wskaźników HR
i opinii pracowników organizacje, które
zdecydowały się wziąć udział w 9. edycji
badania. Wcześniejszych osiem edycji
rankingu NPP pozwoliło nam dowiedzieć
się, kto według specjalistów i menedżerów
jest według nich najbardziej pożądanym
pracodawcą i dlaczego. Tegoroczną edycję
badania świadomie rozszerzyliśmy również
o możliwość samodzielnego i bezpłatnego
zgłaszania się firm do badania, podczas
którego mogły one zweryfikować swoją ofertę
pracowniczą, badając wskaźniki z działów HR
i nastroje pracowników.

“ Obowiązkiem pracodawców
jest słuchać ludzi i identyfikować ich problemy.
My jako Antal przychodzimy
z pomocą.”
ARTUR SKIBA

Klarującym się na przestrzeni ostatnich lat
korzystnym trendem na rynku pracy jest
rosnąca dbałość firm o swoich pracowników.
W tym celu organizacje analizują wskaźniki
HR oraz sygnały płynących od zatrudnionych
w odniesieniu do głosów płynących z rynku.
Jest to szczególnie ważne w sytuacji tak
dynamicznej na wielu rynkach w kontekście
gospodarczym, ludzkim i technologicznym.
Obowiązkiem pracodawców jest słuchać ludzi
i identyfikować ich problemy. My jako Antal
przychodzimy z pomocą.

W tym miejscu chciałbym podziękować
wszystkim firmom, które zgłosiły się do
obecnej edycji badania i zaufały firmie Antal,
poddając się szczegółowej analizie. Nasi
eksperci oraz opiekunowie merytoryczni
badania przyznali wyróżnienia biorąc pod
uwagę punkty zebrane w rankingu w ramach
kategorii, według których powstała nasza
unikalna metoda badawcza. Zaowocowało to
kompleksowymi wnioskami.
Chciałbym bardzo pogratulować wszystkim
laureatom, którzy trafili do czołówek zestawień
w swoich branżach i otrzymali wyróżnienia
w poszczególnych kategoriach. Mamy
nadzieję, że wyniki badania zainspirują
odbiorców tego raportu do jeszcze częstszej
weryfikacji wskaźników HR w swoich
organizacjach oraz do udziału w rankingach,
takich jak „NPP – Najbardziej Pożądani
Pracodawcy”, bo to właśnie one w znaczący
sposób wpływają na pozytywny wizerunek
organizacji – zarówno wewnętrzny, jak
i zewnętrzny.

Artur Skiba
Prezes Zarządu Antal

Spis treści
Wstęp

5

Część 1
O rankingu

9

1.01.

O rankingu

10

1.02.

Metodologia 9. edycji rankingu NPP

12

1.03.

Badanie NPP w liczbach i kilka słów o metodologii

18

Część 2
Trendy rynkowe

23

Część 3
Siła brandu – informacja z rynku

39

3.01.

HR Pulse

3.02.

Employee Pulse

45

3.03.

Candidate Pulse

48

Część 4
Wyniki rankingu w kontekście branżowym

40

51

4.01.

Liderzy całościowi

52

4.02.

Liderzy w poszczególnych branżach

53

4.03.

Wskaźniki HR

54

4.04.

Pracownicy

55

4.05.

Opinie kandydatów

56

4.06.

Lider Benefitów

58

4.07.

Lider Rozwoju Pracowników

60

4.08.

Lider Rekrutacji

62

4.09.

Lider Employer Branding

64

4.10.

Lider Atrakcyjności Biurowej

66

4.11.

Lider Opieki Podczas Pandemii Covid-19

68

Poznaj raporty Antal
O Antal
Antal Market Research

73
74
75

Raport Antal

|

Najbardziej Pożądani Pracodawcy 2021

8
9

O rankingu

Część 1

O rankingu
Wizerunek dobrego i pożądanego
pracodawcy jest cenny, ponieważ
pozwala nie tylko pozyskiwać najlepsze
talenty, ale także obniżyć koszty
spowodowane rotacją pracowników
oraz te związane z procesem rekrutacji.

Ranking jest cenną wskazówką dla kandydatów.
Wskazuje firmy, które:

Z badań firmy Antal wynika, że co trzeci specjalista
odrzuci
ofertę
współpracy,
jeśli
wizerunek
pracodawcy nie będzie spełniał jego oczekiwań.
Te wyniki pokazują, jak ważne jest dbanie o reputację
i employer branding firmy oraz tworzenie przyjaznego środowiska pracy dla pracowników.

na pierwszym
pracowników,

miejscu

stawiają

swoich

•

cieszą się najbardziej pozytywnym wizerunkiem,

•

mają najlepsze wskaźniki HR,

•

chcą poznać lepiej swoją organizację oraz
konkurencję na rynku pracy.

JAK JEST W TWOJEJ FIRMIE?

Nowa formuła badania pozwoliła też na przekazanie
szerszej wiedzy o firmach kształtujących ofertę
pracowniczą i dokładne zmierzenie wskaźników
HR, które pomogą w budowaniu strategii HR na
najbliższe miesiące i lata.

C E N T E R / D E V E L O P M E N T

Dotychczasowych osiem edycji „Rankingu Najbardziej
Pożądanych Pracodawców” pozwoliło wyróżnić
ponad 150 najlepszych organizacji z punktu widzenia
specjalistów i menedżerów.

•

Pracownik przychodzi
do firmy, a odchodzi
od szefa
C E N T E R

1.01.

Do kogo skierowaliśmy ten ranking?

Do pracodawców

Do specjalistów i menedżerów

– tych, którzy wiedzą, że działają właściwie, chcąc
sprawdzić i poznać lepiej swoją organizację,
porównać ją z podobnymi graczami rynkowymi
i zawalczyć o tytuł najbardziej pożądanego
pracodawcy i lidera kategorii.

– tych, którzy pomogli nam wskazać najbardziej
pożądanych pracodawców na polskim rynku,
i tych, którzy interesują się trendami na rynku
pracy.

A S S E S S M E N T
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WAŻNE:
Każda z firm biorących udział w akcji dostała również możliwość
uzyskania pełnego, szczegółowego raportu stworzonego przez
analityków firmy Antal.

Przywództwo to wyzwanie numer 1 działów HR, w Polsce i na świecie.
Zbadaj i rozwiń kompetencje menedżerów w Twojej organizacji, zbuduj efektywny zespół, który wspólnie
osiąga zamierzone cele. Skontaktuj się z nami, by otrzymać pełną ofertę usług Antal HR Consulting.

Raport Antal
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1.02.

Metodologia 9. edycji rankingu NPP
Kompleksowe spojrzenie na markę
pracodawcy oraz wskaźniki zapewniła
metodologia oparta na analizie 360°:
z perspektywy przedsiębiorstw,
ich pracowników oraz niezależnych
specjalistów i menedżerów.

Branże
Instytucje finansowe

•

FMCG

Łącznie firmy mogły zdobyć aż 100 punktów, które
były naliczane według autorskiej metody firmy Antal.

•

Nieruchomości i branża budowlana

•

Produkcja

Moduły

•

Handel detaliczny

•

IT i telekomunikacja

•

Farmacja i sprzęt medyczny

•

Energetyka i wydobycie

•

Marketing, PR, reklama

HR Pulse
Pierwszym z nich było kompleksowe badanie
ankietowe (CAWI) wśród przedstawicieli działów HR
badanych firm. Pozwoliło ono na zebranie wiedzy
z zakresu zarówno twardych wskaźników HR, jak
i działań podejmowanych przez firmę.

Employee Pulse

Kategorie tematyczne

Do rankingu zaprosiliśmy przedstawicieli
poszczególnych branż:
•

Badanie 9. edycji składało się z trzech modułów:

Metodologia

W ramach raportu przyznaliśmy wyróżnienia w następujących kategoriach:

Lider Benefitów

Lider Rekrutacji

Lider Employer Branding

Lider Atrakcyjności Biurowej

Drugim źródłem wiedzy były opinie
pracowników firmy udzielone
w badaniu online.

Lider Rozwoju Pracowników

Candidate Pulse
Trzecim i ostatnim źródłem wiedzy było badanie
ankietowe (CAWI) wśród specjalistów i menedżerów
niezatrudnionych w firmie, aktywnych na polskim
rynku – stanowi ono ważną informację zwrotną
o postrzeganiu marki na rynku przez potencjalnych
kandydatów. Grupa ta odpowiadała na pytanie:
kto według Ciebie jest najbardziej pożądanym
pracodawcą i dlaczego?”

Lider Opieki Podczas Pandemii Covid-19

Część 1. O rankingu
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Komentarz
eksperta
Agnieszka Wójcik
Market Research & PR Manager, Antal

Rynek, jaki obserwujemy dzisiaj należy niezaprzeczalnie do pracownika.
Specjaliści i menedżerowie są pożądani i chętnie zatrudniani – i dotyczy
to niemal każdej dyscypliny. O utrzymaniu pracownika decyduje nie tylko
oferowane wynagrodzenie, ale szereg czynników wpływających na jego
komfort pracy i poczucie satysfakcji zawodowej.

“ Przedstawiamy raport,
który ma dostarczyć garść
przydatnych informacji
i inspiracji w procesie
budowy własnej strategii
employer brandingowej lub
procesie wyboru przyszłego
pracodawcy.”
AGNIESZKA WÓJCIK

Aby dowiedzieć się, jakie praktyki pracodawców
są najbardziej doceniane przez kadrę i które
działania odnoszą największy wpływ na
wizerunek marki – zdecydowaliśmy się przeprowadzić kompleksowe badanie. Dzięki analizie
wyników wyłoniliśmy te firmy, które mogą być
wzorem dla innych. Ocenialiśmy organizacje
w ramach kilku kluczowych obszarów – rozwoju
pracowniczego, wizerunku marki, rekrutacji czy
atrakcyjności biurowej. Nie pominęliśmy też tych,
które dopiero ostatnio zyskały na ważności –
elastyczności zatrudnienia czy opieki podczas
pandemii Covid-19, która bezdyskusyjnie stała
się sprawdzianem dla zdolności organizacyjnej
przedsiębiorstw, ale też ludzkiej empatii.

Dlatego połączyliśmy różne źródła wiedzy
– informacje z działów HR o kluczowych
wskaźnikach, opinie samych pracowników
badanych firm, jak i siłę marki w dyskursie
publicznym.

Bardzo nam zależało, aby nie wykluczać firm
mniejszych lub o słabszej marce konsumenckiej,
ale które dbają o swoje zespoły i aktywnie
podejmują działania mające na celu zapewnić
rosnącą satysfakcję i zaangażowanie w organizacji.

Mamy nadzieję, że oddajemy na Państwa
ręce przydatne narzędzie w tworzeniu polityki
personalnej w organizacjach – zarówno dla
działów HR, jak i samych pracowników.

Mamy nadzieję, że dzięki połączeniu tych trzech
perspektyw otrzymaliśmy pełniejszy obraz
rynku. Przedstawiamy raport, który z jednej
strony ma za zadanie uhonorować najbardziej
pożądanych pracodawców, a z drugiej –
dostarczyć garść przydatnych informacji i inspiracji w procesie budowy własnej strategii
employer brandingowej lub procesie wyboru
przyszłego pracodawcy.
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Komentarz
eksperta
Aleksandra Trzcińska
Project Coordinator, Market Research and PR, Antal

9. edycja projektu „Najbardziej Pożądany Pracodawca” pokazała, że firmy
są zainteresowane inicjatywami organizacji takich jak Antal, które pomagają
im ulepszyć swój wizerunek. Nie chodzi tylko o PR, ale głównie o działania
z obszaru employer branding, które na tle ostatnich wydarzeń nabrały
znaczenia bardziej niż kiedykolwiek.

“ Dziś mamy do czynienia
z erą świadomego pracownika,
który również zwraca uwagę
na certyfikaty oraz tytuły,
którymi posługuje się firma,
jeśli chodzi o dbałość
o pracowników.”
ALEKSANDRA TRZCIŃSKA

Dziś mamy do czynienia z erą świadomego
pracownika, który na bieżąco śledzi rynek pracy
i jego trendy, ale również zwraca uwagę na
certyfikaty oraz tytuły, którymi posługuje się
firma, jeśli chodzi o dbałość o pracowników.
Odznaczenia, które firmy uzyskały od firmy
Antal, z pewnością pomogą im przyciągnąć
do siebie kandydatów wykwalifikowanych
i dobrze dopasowanych do organizacji i zadań.
Konkurencyjną przewagą tego projektu jest to,
że firmy mogły porównać się z innymi markami
ze swojej branży. Na podstawie wyników
badania uzyskały też informacje na temat nie
tylko relacji ogólnych wskaźników HR i tych
wypracowanych przez własną markę, ale
również opinii pracowników na temat organizacji,
a w szczególności oferty pracowniczej.

Kompleksowy raport z badania, które firmy
po poddaniu się mu mogą pobrać, zawiera
obszerną informację na temat zaangażowania
i satysfakcji pracowników całej organizacji.
Raport zawiera także wyniki w rozbiciu na
poszczególne kategorie, które badaliśmy
szczegółowo.
Tego typu badania są szczególnie ważne
w momencie, gdy niezmiennie mamy rynek
pracownika, zmiany w strukturze płac, wysoki
poziom rotacji dobrowolnej, polaryzację wyboru
form zatrudnienia i łatwą do zaobserwowania
transformację kompetencji i dynamikę w zakresie
rekrutacji stanowisk zarządczych.
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Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI
w terminie lipiec – listopad 2021 r. wśród 69 respondentów
reprezentujących działy HR organizacji, 3 078 pracowników
firm biorących udział w badaniu oraz 2 280 kandydatów,
którzy podzielili się swoimi opiniami i argumentami
za wyborem Najbardziej Pożądanych Pracodawców.
wypełnienie ankiet przez HR i pracowników firmy.
W każdej edycji badania wskazanie najbardziej
pożądanego pracodawcy jest wyłączną inicjatywą
respondenta. Ankietowani kandydaci udzielają odpowiedzi
na pytanie: w której firmie chciałbyś/chciałabyś pracować,
mając nieograniczony wybór. Nazwa firmy nie jest w
żaden sposób sugerowana, respondent może udzielić tylko
jednej odpowiedzi. Jednocześnie udział firm w rankingu
jest bezpłatny – o dołączeniu do inicjatywy decyduje
zgoda na weryfikację wybranych wskaźników HR i opinii
pracowniczej.

3 078
pracowników

2 280
kandydatów

1 864 specjalistów i 855 menedżerów z 16 województw
reprezentowało 10 dyscyplin zawodowych:
•

Administracja

•

Finanse i księgowość

•

HR

•

Inżynieria

•

IT

•

Logistyka

•

Prawo

•

Sprzedaż

•

Marketing

•

Wyższa kadra zarządzająca

Najwięcej respondentów pochodziło z województwa
mazowieckiego – 29% ankietowanych.

1 864
specjalistów

855

menedżerów

20
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Komentarz
eksperta
Marta Adamska
Account Manager, Neuron Agencja PR

Pracownicy są filarami firmy. Im więcej wśród nich osób zaangażowanych,
zmotywowanych, tym lepiej dla sukcesu całej organizacji. Sposobów
motywacji jest wiele, jednak samo oferowanie pracownikom benefitów nie
wystarczy.

“ Obserwujemy na co dzień
u naszych klientów, jak
bardzo na ocenę miejsca
pracy wpływa komunikacja
i cieszy nas, że coraz więcej
firm chce nad nią pracować.”
MARTA ADAMSKA

Równie ważne jest zaangażowanie samego
pracodawcy w budowanie takiej kultury w
organizacji, w której pracownicy mogą się
realizować i są szczęśliwi. A na to w dużej mierze
mają wpływ trzy elementy.

Nawet najlepiej zaprojektowane systemy
motywacyjne nie przyniosą oczekiwanych
efektów, jeśli nie będzie komunikacji wewnętrznej.
I odwrotnie: sam PR jest niewiele wart, gdy nie
jest częścią dobrze skonstruowanej maszyny.

Po pierwsze to, czy pracownicy wiedzą, jakie są
cele organizacji i co wspólnie chcemy osiągnąć.
Po drugie, jaką rolę w tym procesie odgrywa
każdy z nich, jaki jest jego wkład we wspólny
sukces? I po trzecie – jakie korzyści (w różnym
wymiarze, niekoniecznie finansowym) przyniesie
im realizacja celów organizacji. Bez tych trzech
elementów nie ma mowy o zaangażowaniu
zespołu i poszczególnych jego członków.

Obserwujemy na co dzień u naszych klientów,
jak bardzo na ocenę miejsca pracy wpływa
komunikacja i cieszy nas, że coraz więcej firm
chce nad nią pracować – nie tylko profesjonalnie
nią zarządzać, ale również audytować jej
skuteczność.

Co więcej, każdy z tych elementów wymaga
doskonałej komunikacji, która jest jak smar –
sprawia, że cała organizacja działa niczym
dobrze naoliwiona maszyna.

Raport Antal
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Trendy rynkowe
Rok 2021 był na rynku pracy rokiem elastyczności i koncentracji
na sposobach zatrzymania w firmie pracowników.

W 2022 r. pracodawcy będą musieli
zastanowić się nad sposobem zarządzania
w ramach organizacji, a na piedestale
postawić wartość, którą jest samopoczucie
i satysfakcję kandydata. W rzeczywistości
będzie to priorytet numer jeden dla kadry
kierowniczej.
Pracodawcy coraz częściej sygnalizują problemy z pozyskiwaniem kadr do swoich firm. Wielu z nich tak naprawdę
nie wie, jak przyciągnąć osoby poszukujące pracy, szczególnie
że większość dotychczas stosowanych metod zaczyna zawodzić.
Równie problematyczny okazuje się proces rekrutacyjny –
przeważająca część kandydatów jest niezadowolona
z jego poszczególnych elementów.
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Jak przyciągnąć uwagę
potencjalnego pracownika?

Roman Zabłocki
Business Unit Director Antal, Engineering & Operations

Liczącym się trendem mocno wpływającym na dobry wizerunek pracodawcy
jest diversity & inclusion, czyli różnorodność i włączanie tej różnorodności
w wartości firmy.

“ Różnorodność talentów
oznacza szerszy zakres
umiejętności wśród
pracowników, a także inność
doświadczeń i perspektyw,
co zwiększa potencjał
wzrostu produktywności.”
ROMAN ZABŁOCKI

Nie chodzi jedynie o tak ważne i wciąż powtarzane kwestie jak parytet kobiet w korporacjach
na wyższych stanowiskach czy niedyskryminowanie odmiennych orientacji seksualnych.

Jeśli potencjalni pracownicy lub klienci widzą,
że firma reprezentuje zróżnicowane miejsce
pracy, czują, że mogą bardziej utożsamić się
z organizacją.

Różnorodność w miejscu pracy
oznacza także zatrudnianie
osób w różnym wieku, o różnym
pochodzeniu etnicznym,
kulturowym i poziomie
wykształcenia.

Wydłuża się także średnia życia, społeczeństwo
się starzeje, więc pomimo naturalnej chęci
zatrudniania młodych pracowników do firm jako
nowi pracownicy znów dołączają osoby 50+
i 60+, które z mniejszą obawą powinny patrzeć
na okazje do zmiany pracodawcy.

Różnorodność ma nie tylko kluczowe znaczenie
dla kreatywności i dobrego wizerunku pracodawcy. Według badania przeprowadzonego
przez Harvard Business Review zróżnicowane
miejsce pracy generuje również większy przychód. Ta różnorodność talentów oznacza szerszy
zakres umiejętności wśród pracowników, a także
inność doświadczeń i perspektyw, co zwiększa
potencjał wzrostu produktywności. Ponieważ
różne kultury i środowiska współpracują ze sobą,
tworzą się unikalne rozwiązania i pomysły.

Dodatkowo dochodzi tutaj element globalnej
wojny wpływów przyspieszającej trend migracyjny, który właściwie wykorzystany może
zapewnić napływ dodatkowej kadry na wszystkich szczeblach we wszystkich obszarach – traktowanie imigrantów jako czasowej siły roboczej
do prostych prac to przeszłość. Pracodawcy
powinni celować w zachęty dla obcokrajowców,
aby osiedlali się tutaj na stałe, płacili podatki
i byli w stanie swobodnie się utrzymać.

Część 2. Trendy rynkowe
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Jak przyciągnąć uwagę
potencjalnego pracownika?

Artur Migoń
Wiceprezes Antal

Hasło „nowoczesność” i podążanie za aktualnymi trendami rynkowymi będą
znaczące dla wizerunku pracodawcy w 2022 r. Dodatkowo liczyć się będą
empatia, wzrost znaczenia ekonomii społecznej i postawienie człowieka
w centrum uwagi.
W 2022 roku nikomu nie powinien być obcy termin
"employee experience” (EX), czyli doświadczenie
pracownika. Każda firma powinna umieścić
go na piedestale, gdyż to kluczowy element
utrzymania zaangażowania i motywacji swoich
pracowników, aby zapobiec ich rotacji.

“ Employee experience
(EX) to kluczowy element
utrzymania zaangażowania
i motywacji pracowników,
aby zapobiec ich rotacji.”
ARTUR MIGOŃ

Coraz ważniejsze na rynku rekrutacji staje się
wychodzenie poza szablon. Każda licząca się
firma dużo czerpie z wartości takich jak: jakość,
zaufanie, ewolucja i dbanie o przyszły rozwój.
To co wyróżnia daną organizację na tle innych
to różnorodność i szukanie własnej ścieżki,
współpraca z innymi ciekawymi podmiotami
i tworzenie inicjatyw korzystnych dla wielu
interesariuszy.
Zmieni się również postrzeganie funkcji HR,
w wielu przypadkach spłycanej do roli Talent
Acquisition.

HR Director to dzisiaj
„Head of People”
– postpandemiczne przyspieszenie i niedostatek
odpowiedniej kadry na wszystkich szczeblach
ujawniły, jak ważna jest rola działów HR w organizacji i jak istotna jest dbałość o pracownika.
Stąd funkcja osoby wiodącej w dziale HR
zmienia się na Head of People. Nie chodzi
jedynie o wydźwięk samej nazwy stanowiska,
lecz o wskazanie, na co ta rola jest ukierunkowana.
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Jak przyciągnąć uwagę
potencjalnego pracownika?

Michał Borkowski
Sector Manager, Antal Finance & Accountancy

Pracodawcy w 2022 r. powinni skupić się na integracji zespołów zdalnych
i stworzeniu poczucia utożsamiania się z kulturą organizacji przynależną
do niej.
Menedżerowie, nie tylko z działów HR, są odpowiedzialni za stworzenie kultury organizacyjnej
w firmie w taki sposób, aby człowiek, który
w niej pracuje, nie był jedynie traktowany jak siła
robocza, ale jak jej obywatel. Ważne, by czuł się
zaangażowanym jej członkiem, który zwraca
uwagę na zachowania w obrębie organizacji
i nie obawia się komunikować tego, co uważa za
niesłuszne.

“ Menadżerowi powinni tworzyć
kulturę organizacyjną w firmie
w taki sposób, aby człowiek,
który w niej pracuje, nie był
jedynie traktowany jak siła
robocza, ale jak jej obywatel.”
MICHAŁ BORKOWSKI

Każda osoba pracująca
w firmie ma możliwość
wydania negatywnych
lub pozytywnych opinii
na jej temat.
Jeśli środowisko pracy nie jest dobre lub pracownicy nie są zadowoleni ze swojej roli w firmie,
widać to w ich pracy i treściach generowanych
przez tę osobę w sieci.

Jeśli jednak są zadowoleni ze swoich wyników
i czują się częścią organizacji, mogą stać się
najlepszą jej wizytówką.
Dzieląc się postępami poczynionymi przez
firmę, nowymi ofertami lub atmosferą panującą
w zespole mogą zachęcić do pracy przyszłych
kandydatów. Poza tym pracodawca może
poprosić swoich pracowników o dbanie o swoją
osobistą reputację w sieci, udostępnienie postów
ze strony firmy.
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Jak przyciągnąć uwagę
potencjalnego pracownika?

Fabian Pietras
Business Unit Director, Antal IT Services

Ważnym aspektem dla pracodawców w 2022 r. będzie digitalizacja pracy.
Jednym z bardziej efektywnych sposobów opierania się presji rynku pracy
jest wdrożenie procesów RPA.

Robotic Process Automation,
czyli oprogramowanie,
które odciąży ludzi od prac
powtarzalnych.
Rezultatem tego będzie to, że pracownicy będą
mieli szansę przekwalifikować się lub dokształcić,
aby wykonywać w firmie bardziej ambitne
i niepowtarzalne zadania.

“ Pracownicy będą mieli szansę
przekwalifikować się lub
dokształcić, aby wykonywać
w firmie bardziej ambitne
i niepowtarzalne zadania.”
FABIAN PIETRAS

Kandydaci na rynku pracy często deklarują,
że przy chęci zmiany pracy możliwość rozwoju
i bardziej wymagających zadań jest dla nich
ważniejsza niż wzrost wynagrodzenia. Są gotowi
pogodzić się z pozostaniem na identycznym
poziomie pensji, jeśli tylko na takim stanowisku
firma potencjalnego pracodawcy przewidziała
jego dalszy rozwój.

Oczywiście RPA to tylko wierzchołek piramidy
rozwiązań cyfrowych, które mogą zastosować
firmy.
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Jak przyciągnąć uwagę
potencjalnego pracownika?

Sebastian Sala
Business Unit Director Antal, SSC/BPO

Firmy coraz częściej składają kontroferty, aby zatrzymać pracowników
z bardzo potrzebnymi kompetencjami.
Obserwacje konsultantów
zauważyć, że:

“ Jeżeli pracodawca nie
zgadza się na podwyżkę,
często oferuje w zamian
benefit w postaci opłacenia
studiów bądź interesujących
kandydata kursów.”
SEBASTIAN SALA

Antal

pozwalają

coraz częściej organizacje
oferują też benefity w formie
dodatkowych dofinansowań,
np. na dojazdy do pracy,
dochodzące nawet
do 1000 zł.
Jeżeli pracodawca nie zgadza się na podwyżkę,
często oferuje w zamian benefit w postaci
opłacenia studiów bądź interesujących kandydata kursów i jest to dla pracowników kusząca
oferta, przekładającą się na ich lojalność do
firmy w dłuższej perspektywie czasu.

W branżach takich jak finanse i bankowość
w zamian za wzrost wynagrodzenia istnieje
możliwość zmiany struktury i przejścia do innego
wewnętrznego działu, w którym kandydat ma
możliwość szybszego awansu pionowego albo
możliwość pracy w innych standardach, które są
dla niego korzystniejsze.
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Jak przyciągnąć uwagę
potencjalnego pracownika?

Maryla Aftanasiuk-Lisiecka
Business Unit Director, Antal Sales & Marketing

Spójność to jedna z najważniejszych cech skutecznego brandingu pracodawcy.
Inteligentna konsekwencja działania ma kluczowe znaczenie dla budowania
marki i rozwoju firmy.
Spójność interakcji zwiększa lojalność i pracowników, i klientów. Ci drudzy lubią wiedzieć, czego
mogą się spodziewać po interakcjach z firmą.
Oznacza to, że trzeba zapewnić spójne z marką
doświadczenia w zakresie sprzedaży, obsługi
klienta i marketingu.

“ Komunikację marki
(wizualną i werbalną)
można tworzyć dopiero
wtedy, gdy wiadomo,
co i komu chce się
przekazać.”
MARYLA AFTANASIUK-LISIECKA

Jeśli kandydat bądź klient
zetknie się z daną marką
kilka razy i za każdym razem
zobaczy te same motywy
graficzne, kolory, fonty
czy symbole, to zacznie
ją z nimi kojarzyć.
Konsekwentne przestrzeganie zasad wizualnej
komunikacji marki wydaje się być banałem, ale
odgrywa naprawdę istotną rolę.

Wygląd to tylko jedna forma komunikacji marki –
komunikacja obrazami. Ale każdy brand również
mówi do swoich odbiorców, czyli wysyła im
komunikaty werbalne.
Spójne komunikaty wzmacniają się wzajemnie
– słowa tłumaczą obrazy, a obrazy pomagają
zapamiętać słowa. Komunikację marki (wizualną i werbalną) można tworzyć dopiero wtedy,
gdy wiadomo, co i komu chce się przekazać.
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Siła brandu
– informacja
z rynku

Część 3

3.01.

HR Pulse
W badaniu dla przedstawicieli HR wzięło udział
69 firm. Ponad połowa to organizacje, których
główne siedziby znajdują się w województwie
mazowieckim, a ponad 1/10 w województwie
wielkopolskim.

W Y K R E S 3 .1 .

Jak finansowane są benefity pozapłacowe w Pani/Pana organizacji?

69

Raport Antal

firm w badaniu dla
przedstawicieli HR

Dodatkowe premie
i bonusy

Edukacja
(np. kursy językowe)

Miejsce parkingowe

Prywatna opieka medyczna

Samochód służbowy

Dodatkowe dni urlopu

Karta miejska/
karta paliwowa

Dodatkowe benefity pozapłacowe
jako standard rynkowy
Prawie wszystkie firmy wskazały, że pracownicy
mają możliwość korzystania z benefitów pozapłacowych (98%).
W przypadku benefitów badani wskazują dosyć
zdecydowanie, że pełne finansowanie przysługuje im
w przypadku dodatkowych premii i bonusów – takie
odpowiedzi wskazało prawie 90% wśród badanych
firm.
W przypadku karty fitness 72% organizacji wskazało,
że je współfinansują, a w przypadku prywatnej opieki
medycznej dla członków rodzin wskazało tak 55%.

98%

firm daje możliwość korzystania
z benefitów pozapłacowych

72%

organizacji współfinansuje
kartę fitness

Bony towarowe

Bilety do kina/teatru

Dofinansowanie do
ubezpieczenia na życie

Karta fitness

Prywatna opieka medyczna
dla członków rodziny

Posiłki w pracy

Wakacje dla pracowników

Przedszkole dla dzieci
pracowników

Pełne finansowanie

Współfinansowanie

Brak finansowania
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Możliwości rozwoju kariery jako ważny aspekt
dla pracowników

Elastyczny czas pracy
– nowy wymóg XXI wieku

Według przebadanych organizacji wskaźnik internal
mobility wynosił 0-5% (31%). Wskaźnik 6-10% na
przestrzeni ostatniego roku został wskazany przez
29% firm, a prawie 1/5 wskazała, że w ich organizacjach wskaźnik wyniósł od 11 do 25%.

Ponad 1/4 firm wskazała, że w ich organizacji wymiar
elastycznego czasu pracy jest niski – pracownik może
spędzać mniej niż połowę czasu pracy w domu.

31%

organizacji wskazało, że wskaźnik
internal mobility wynosił 0-5%

Raport Antal

Brak możliwości pracy zdalnej został wskazany przez
5% organizacji, natomiast prawie 1/4 wskazała,
że w ich organizacjach wymiar elastycznego czasu
pracy jest inny.

Podawano tu między innymi rozwiązania takie jak na
przykład: praca zdalna, która została wprowadzona
w firmie na skutek sytuacji pandemicznej i ma miejsce
nadal.
Ponadto wskazuje się, że istnieje również możliwość
ustalania czasu pracy z przełożonym indywidualnie
na potrzeby danego pracownika.

WYKRES 3.2.
WYKRES 3.3.

Jaki był orientacyjny procentowy wskaźnik internal mobility
w Pana/Pani organizacji na przestrzeni ostatniego roku?

Czy Pana/Pani firma oferuje możliwość elastycznego czasu pracy,
a jeśli tak, to w jakim wymiarze?
Pełnym, pracownik może
spędzać cały czas pracy poza
jej siedzibą
Wysokim, pracownik może
ponad połowę czasu spędzać
w systemie HO
Średnim, pracownik może
spędzać połowę czasu pracy
w domu
Niskim, pracownik może
spędzać mniej niż połowę
czasu pracy w domu

Nie ma możliwości
pracy zdalnej

Inny, jaki?

0-5%

6-10%

11-25%

26-40%

41-50%

powyżej 50%

Najczęściej wskazywane inne argumenty:

Internal mobility = (liczba pracowników, którzy zmienili rolę w organizacji
w drodze awansu pionowego lub poziomego we wskazanym okresie /
pełna liczba pracowników we wskazanym okresie) x 100

Wyłącznie z powodu sytuacji covidowej
pracujemy w pełni zdalnie.
Czas pracy jest ustalany indywidualnie
z przełożonym.

Czas pracy jest ustalany w odpowiedzi
na potrzeby pracownika.
Praca zdalna nie jest standardem,
ale jeśli sytuacja pracownika tego wymaga,
to wprowadzamy ten model.
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Rekrutacja jednym z kluczowych wyzwań
dla działów HR
Firmy, które wzięły udział w rankingu, wskazują,
że średni czas rekrutacji do organizacji na różne
poziomy stanowisk to zazwyczaj 3-4 tygodnie,
zwłaszcza w przypadku stanowisk niskiego (47%)
i średniego szczebla (49%). Natomiast osoby na
stanowiska menedżerskie są rekrutowane średnio
od 5 do 8 tygodni – wskazało tak 41% badanych
organizacji.
Osoby poszukiwane na stanowiska niższego szczebla
są zazwyczaj rekrutowane najszybciej. Natomiast
w przypadku stanowisk średniego szczebla czas
rekrutacji wynosi zazwyczaj od 3 do maksymalnie
8 tygodni.

3-4

3.02.

Employee Pulse

tygodnie

średni czas rekrutacji na stanowiska
niskiego i średniego szczebla

5-8

tygodni

średni czas rekrutacji na stanowiska
menedżerskie

WYKRES 3.4.

Jaki jest średni czas rekrutacji do Pana/Pani organizacji na stanowisko:

W badaniu wzięło udział 359 pracowników niższego
szczebla, 855 menedżerów oraz 1 864 specjalistów.
Najwięcej pracowników reprezentuje obszar sprzedaży – 17%. Kolejno najwięcej pracowników reprezentuje finanse i księgowość (13%), IT oraz inżynierię
(oba po 12% wskazań). Pozostałe branże reprezentuje
od 2% do 8% respondentów.

3 078

liczba pracowników biorących
udział w badaniu Employee Pulse

Work-life integration okiem pracowników
Pracownicy przebadanych organizacji oceniają
ofertę własnej firmy w zakresie możliwości elastycz-

Tylko 6% pracowników nie jest zadowolonych
z zakresu możliwości dostępnego elastycznego czasu

nego czasu pracy dosyć dobrze – wskazało tak 84%
badanych.

pracy.

WYKRES 3.5.

Jak ocenia Pan/Pani ofertę firmy w zakresie możliwości
elastycznego czasu pracy?

Niskiego szczebla

Poniżej 2 tygodni

Średniego szczebla

3-4 tygodnie

5-8 tygodni

Managerskie

9-12 tygodni

Powyżej 12 tygodni

Bardzo
dobrze

Raczej
dobrze

Ani dobrze,
ani niedobrze

Raczej
niedobrze

Bardzo
niedobrze

Nie dotyczy
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Możliwości awansu
na czwórkę
Połowa pracowników w przypadku możliwości
wymienionych poniżej została oceniona przez pracowników z przebadanych organizacji dosyć dobrze.
Badani najbardziej zadowoleni są z możliwości
w zakresie awansów poziomych oraz udziału
w programach rozwojowych – po 56% wskazań.

Candidate experience
buduje człowiek

56%

badanych jest najbardziej
zadowolonych z awansów poziomych
oraz programów rozwojowych

Raport Antal

Warto zwrócić uwagę na opinię ani dobrze, ani źle,
która została wskazana w przypadku każdej możliwości przez co około 5. pracownika.

W większości pracownicy są zadowoleni i oceniają
swój proces rekrutacyjny pod względem poniższych
elementów pozytywnie. Największym poziomem
zadowolenia cieszy się czas przeprowadzanej
rekrutacji (86%).

86%

badanych jest najbardziej
zadowolonych z czasu rekrutacji

Kolejno bardzo i raczej dobrze zostały ocenione:
responsywność oraz opieka osoby rekrutującej (oba
po 85% wskazań).

WYKRES 3.6.

W Y K R E S 3 . 7.

Jak ocenia Pan/Pani możliwości stwarzane przez Pana/Pani firmę w zakresie:

Jak ocenia Pan/Pani swój proces rekrutacyjny?

Awansów
pionowych

Czas

Awansów
poziomych

Kreatywność

Relokacji

Responsywność
rekrutera

Udziału
w programach
rozwojowych

Opieka osoby
rekrutującej

Bardzo dobrze

Raczej dobrze

Ani dobrze, ani źle

Raczej źle

Bardzo źle

Nie dotyczy

Bardzo dobrze

Raczej dobrze

Ani dobrze, ani źle

Raczej źle

Bardzo źle
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3.03.

WYKRES 3.8.

Candidate Pulse
W badaniu wzięło udział 1 315 specjalistów oraz
907 menadżerów. Najwięcej badanych (22%) reprezentuje branżę IT/telekomunikację. Kolejno 18%
reprezentuje produkcję i 10% instytucje finansowe.
Pozostałe branże reprezentuje od 3% do 6% respondentów.
Najczęściej wybieranym argumentem opowiadającym się za tym, że dana organizacja została
oceniona jako Najbardziej Pożądany Pracodawca
jest stabilność biznesowa firmy (71%).
W hierarchii kolejno wymienianych elementów cenionych przez kandydatów są:
możliwość rozwoju zawodowego (68%),
przyjazne środowisko pracy (63%) oraz
oferowane wynagrodzenia (58%).
Dla więcej niż co trzeciego badanego wartościowa
jest czytelna i przejrzysta polityka HR oraz wysoki
poziom kompetencji w aspekcie zarządzania
projektem (oba po 34% wskazań). Najmniej badanych wskazało opinie w Internecie i w mediach (22%)
jako argument opowiadający się za byciem
Najbardziej Pożądanym Pracodawcą.
Najczęściej wskazywane inne argumenty:
Prestiż firmy, rozpoznawalność marki.
Firma/pracodawca przyszłości; korzystanie
z najnowocześniejszych technologii i narzędzi,
innowacyjność.
Wysoki poziom kultury organizacyjnej
opartej na wartościach firmy i jej podejście
do biznesu.
Indywidualne podejście
do każdego pracownika.
Zaangażowanie w tematy
Diversity & Inclusion.

Dlaczego właśnie ta firma jest dla Pana/Pani Najbardziej Pożądanym Pracodawcą?

2 222

liczba pracowników biorących
udział w badaniu Candidate Pulse

22%

badanych reprezentuje
branżę IT/telekomunikację

71%

badanych wskazało stabilność
biznesową firmy jako argument,
że dana organizacja została oceniona
jako Najbardziej Pożądany Pracodawca

68%

badanych wskazało możliwość
rozwoju zawodowego jako argument,
że dana organizacja została oceniona
jako Najbardziej Pożądany Pracodawca

63%

badanych wskazuje na przyjazne
środowisko pracy

Stabilność biznesowa firmy

Możliwość rozwoju
zawodowego

Przyjazne środowisko pracy

Oferowane wynagrodzenia

Oferowane benefity

Zakres możliwości pracy
zdalnej

Czytelna i przejrzysta
polityka HR

Wysoki poziom kompetencji
w aspekcie zarządzania
projektem

Atrakcyjne i zróżnicowane
szkolenia

Zakres elastyczności
czasu pracy

Opinie znajomych

Opinie w Internecie
i mediach

Inne, jakie?
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Wyniki
rankingu
w kontekście
branżowym

Część 4

53

4.01.

4.02.

Liderzy całościowi

Liderzy w poszczególnych
branżach

Firmy, które poddały się badaniu
NPP w perspektywie badania firm
(HR Pulse & Employee Pulse)
i osiągnęły najlepsze wyniki,
a także zostały wymienione
jako NPP przez specjalistów
i menedżerów, tym samym
zyskując tytuł lidera.

Firmy, które zdobyły największą
liczbę punktów w swoich
kategoriach branżowych.

L I D E R Z Y C A ŁO Ś C I OW I

L I D E R Z Y W P O S ZC Z EG Ó L N YC H B R A N Ż AC H

Allegro Sp. z o.o.

Allegro Sp. z o.o.

E-COMMERCE

E-COMMERCE

LG Energy Solution Wrocław Sp. z o.o.

BNY Mellon (Poland)
Sp. z o.o.

Tradedoubler
Sp. z o.o.

INSTYTUCJE FINANSOWE

MARKETING, PR, REKLAMA

BNY Mellon (Poland) Sp. z o.o.

Bayer Sp. z o.o.

Ekoenergetyka-Polska SA

INSTYTUCJE FINANSOWE

FARMACJA, SPRZĘT MEDYCZNY, ZDROWIE

ENERGETYKA, PALIWA, WYDOBYCIE

Centrum Rozliczeń Elektronicznych
Polskie ePłatności SA

Make it right Sp. z o.o.

Polfrost Internationale
Spedition Sp. z o.o.

PRODUKCJA

INSTYTUCJE FINANSOWE

IT I TELEKOMUNIKACJA

Intrum

SKANSKA FINAL

INSTYTUCJE FINANSOWE

NIERUCHOMOŚCI I BRANŻA BUDOWLANA

LG Energy Solution
Wrocław Sp. z o.o.
PRODUKCJA

TSL

Olympus Business Services
Sp. z o.o.
CENTRA USŁUG WSPÓLNYCH I OUTSOURCINGU (SSC/BPO)
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4.03.

4.04.

Wskaźniki HR

Pracownicy

Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności SA
uzyskało największą liczbę
punktów w Rankingu Najbardziej
Pożądanego Pracodawcy
w badaniu przeprowadzonym
wśród działów HR badanych
organizacji.

Badanie miało na celu zestawienie podejmowanych
działań z zakresu HR przez uczestników rankingu.
W całościowej analizie zostały wzięte pod uwagę
wskaźniki dotyczące benefitów, propracowniczej
postawy, rozwoju pracowników, rekrutacji, działań
z zakresu employer branding (za równo wewnętrznego jak i zewnętrznego), atrakcyjności biurowej
oraz opieki podczas pandemii COVID-19.

Wśród pracowników najwyższe
oceny zdobyła firma reprezentująca handel detaliczny
– M&P Pavlina.
W tym badaniu prosiliśmy pracowników z organizacji
biorących w nim udział o ich opinie o obecnym
miejscu pracy.

WSKAŹNIKI HR

PRACOWNICY

Centrum Rozliczeń
Elektronicznych
Polskie ePłatności SA

M&P Pavlina
Sp. z o.o.

Instytucje finansowe

Handel detaliczny

W tej analizie pod uwagę zostały wzięte wskaźniki
o tej samej nazwie co w przypadku wskaźników HR,
a dodatkowo takie elementy jak wsparcie dla
rodziców oraz możliwości rozwoju w organizacji.
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4.05.

Opinie kandydatów
Kandydaci z rynku – specjaliści
i menadżerowie – zostali
poproszeni o udzielenie
odpowiedzi na pytanie,
kogo uznają za Najbardziej
Pożądanego Pracodawcę
i dlaczego.

Wśród głównych najczęściej wymienianych przez
badanych argumentów były m.in.:
•

przyjazne środowisko pracy,

•

możliwość rozwoju zawodowego,

•

oferowane benefity oraz

•

stabilność biznesowa firmy.

Znajdź optymalną
strefę wynagrodzeń
I POWIEDZ STOP PRESJI PŁACOWEJ

1

Google

10

Tesla Polska

2

BNY Mellon

11

Apple Poland

3

Allegro

12

HSBC Bank Polska

4

IKEA RETAIL

13

EGZOTech

5

LG Energy Solution

14

Polski Koncern Naftowy Orlen

6

Microsoft

15

Philip Morris Polska

7

ING Bank Śląski

16

EY

8

Ciklum

17

ABB

9

Amazon Poland

18

Metro Services

P Ł A C O W Y

Najbardziej Pożądany Pracodawca
według kandydatów z rynku
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Według badań, pracownik zmieniający pracę oczekuje średnio 22% podwyżki.
Sprawdź, jak kształtują się wynagrodzenia oferowane w Twojej firmie na tle konkurencji
oraz znajdź bezpieczną strefę, która zapobiegnie rotacji pracowników.
Skontaktuj się z nami, by otrzymać pełną ofertę naszych usług Market Research.

59

4.06.

Lider Benefitów

Lider
Benefitów

Pracodawcy zdają sobie sprawę,
że dodatkowe świadczenia
przyczyniają się do wzrostu
efektywności i zaangażowania
pracowników w organizacji.
Konieczność dopasowania właściwej oferty benefitów pozapłacowych do potrzeb pracowników to
wyzwanie dla pracodawców ze względu na to, że
potrzeby pracowników mogą się znacząco od siebie
różnić.

W rankingu Najbardziej
Pożądanych Pracodawców
sprawdziliśmy, która z badanych
organizacji zbierze największą
liczbą punktów i uzyska najwyższy
wynik, jeśli chodzi o benefity
oferowane pracownikom.
W ramach badania w kategorii Lider Benefitów
najważniejszymi informacjami w ankiecie dla
przedstawicieli HR były te dotyczące możliwości
otrzymywania oraz sposobu finansowania benefitów
pozapłacowych. Pracownicy natomiast mieli za
zadanie ocenić możliwości korzystania z benefitów
ogółem oraz określić poziom zadowolenia z benefitów, które otrzymują w swojej organizacji.
Na podstawie m.in. powyższych elementów został
wybrany Lider Benefitów – Porta KMI Poland
Sp. z.o.o.

PORTA KMI Poland
Sp. z o.o.
Produkcja
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Lider
Rozwoju Pracowników

4.07.

Lider Rozwoju
Pracowników
Celem nowoczesnej firmy
nie jest już tylko i wyłącznie
koncentracja na wyniku
finansowym, ale postawienie
w centrum uwagi człowieka,
skupienie się na pracowniku,
który dla przedsiębiorstwa
4.0 jest ważniejszy niż zysk.
Nie jest nowością stwierdzenie, że to ludzie budują
kapitał firm. Dlatego tak istotne jest dbanie
o pracowników i traktowanie ich w partnerski sposób,
a więc zapraszanie ich do dialogu, współpracy,
dzielenia się z nimi pomysłami oraz wspólne
wypracowywanie rozwiązań.

Dzięki temu organizacja może
być budowana przez
pracowników, którym zależy
na wnoszeniu wkładu
w rozwój zespołu, braniu
odpowiedzialności, angażowaniu
się w swoją pracę oraz otwartym
i kreatywnym działaniu.
W ramach tej kategorii w badaniu dla przedstawicieli
HR zostały uwzględnione czynniki takie jak diversity
i polityka równościowa w miejscu pracy, dobrowolna
rotacja pracowników, oferowane bonusy oraz
wynagrodzenie bonusowe, działania mające
na celu integrację pracowników oraz procedury
onboardingowe dla każdego nowego pracownika
i badania satysfakcji pracowników.
Wartościowe informacje to również możliwość
elastycznego czasu pracy oraz możliwość pracy
zdalnej dla pracowników biurowych.

Pracowników natomiast poprosiliśmy o ocenę
systemu prowizyjnego, systemu premii uznaniowych,
poziomu ogólnej satysfakcji z pracy, oceny oferty
firmy w zakresie możliwości elastycznego czasu pracy
oraz pracy zdalnej.
Na
podstawie
powyższych
został wybrany Lider Rozwoju
– M&P Pavlina.

elementów
Pracowników

M&P Pavlina
Sp. z o.o.
Handel detaliczny
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4.08.

Lider Rekrutacji

Lider
Rekrutacji

Dobry proces rekrutacyjny
to taki, który rozpoczyna się,
zanim pojawi się wakat w firmie.
Jest to ważne, ponieważ skutkiem ubocznym
rekrutacji powinno być budowanie świadomości
wśród potencjalnych kandydatów, marki firmy
i możliwości, jakie organizacja może zaoferować
swoim pracownikom.
W celu wytypowania Lidera Rekrutacji wśród firm,
które wzięły udział w rankingu, wzięto pod uwagę
takie elementy jak:
•

działanie programu rekomendacji pracowników,

•

czas oraz liczba rekrutacji w zależności
od stanowisk,

•

źródła otrzymywania feedbacku,

•

aktywności onboardingowe,

•

narzędzia marketingu rekrutacyjnego oraz

•

źródła pozyskiwania kandydatów.

W kategorii Lider Rekrutacji w rankingu Najbardziej
Pożądanych Pracodawców 2021 zwycięzcą została
firma Anwis Sp. z o.o. z branży produkcyjnej.

Anwis
Sp. z o.o.
Produkcja
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Lider
Employer Branding

4.09.

Lider Employer
Branding
Employer Branding to wszelkie
działania podejmowane przez
organizacje w celu kreowania
wizerunku firmy jako pracodawcy
z wyboru.
Celem jest budowanie wizerunku firmy, w której
pracownicy dostrzegają dobre środowisko pracy
i możliwości rozwoju. Aby ten cel zrealizować,
konieczne
jest
zapewnienie
konkurencyjnych
warunków pracy i zachęcających benefitów oraz
budowanie atrakcyjnych ofert pracy, które znajdują
pokrycie w praktyce.

Kreowanie silnej marki
pracodawcy ma ogromne
znaczenie w utrzymywaniu
najlepszych pracowników
i rekrutowaniu nowych.
Coraz więcej pracodawców zaczyna inwestować
w swój wizerunek, co pozwala im przyciągnąć talenty
i zyskać przewagę nad konkurencją.
Employer branding możemy podzielić na zewnętrzny
i wewnętrzny, w zależności od grupy, do której jest
skierowany.
Employer branding wewnętrzny opiera się na
komunikacji wewnątrz organizacji, mającej na
celu zarówno zmniejszenie rotacji pracowników,
jak i zatrzymanie najlepszych talentów oraz
podniesienie ich zadowolenia z pracy. Natomiast
employer branding zewnętrzny skierowany jest do
potencjalnych pracowników. Jego celem jest również
zbudowanie pozytywnego wizerunku wśród klientów.
Istotne jest, aby jednocześnie kreować komunikację
zewnętrzną i wewnętrzną.

W tej kategorii, biorąc pod uwagę badanie dla
przedstawicieli działów HR oraz pracowników,
zostały uwzględnione czynniki takie jak działania
z zakresu EB wewnętrznego i zewnętrznego
w organizacji, narzędzia komunikacji wewnętrznej,
działania marketingowe wpływające na atrakcyjność
wizerunku pracodawcy oraz ocena celebracji
wydarzeń specjalnych.
Na podstawie powyższych elementów został
wybrany Lider Employer Brandingu – Anwis Sp. z o. o.

Anwis
Sp. z o.o.
Produkcja
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4.10.

Lider Atrakcyjności
Biurowej

Lider
Atrakcyjności Biurowej

Biuro już dawno przestało być
traktowane wyłącznie jako
miejsce wykonywania obowiązków
służbowych.
W dzisiejszych czasach jest to jedna z istotniejszych
wizytówek firmy, która za pomocą atrakcyjnych
i kreatywnych wnętrz może podkreślać jej charakter
i oryginalność. Przestrzeń biurowa ma także wpływać
na komfort pracownika oraz jego efektywność,
zapewniać swobodę, ale również łączyć różne style
pracy.

Obecnie pracodawcy zauważają,
że posiadanie nowoczesnych
przestrzeni biurowych daje
przewagę w walce o najlepszych
specjalistów i wpływa pozytywnie
na budowę doświadczenia
pracownika oraz kandydata.
Warto zwrócić uwagę na to, by wnętrza się wyróżniały,
tak by pracownicy identyfikowali się z firmą i czuli,
że miejsce, w którym pracują, jest wyjątkowe.
W celu wytypowania Lidera Atrakcyjności Biurowej
wśród firm, które wzięły udział w rankingu, zostały
wyznaczone takie elementy jak:
•

ocena powierzchni biurowej,

•

wyposażenie biura,

•

jego lokalizacja oraz

•

ogólna ocena poziomu nowoczesności biura.

W kategorii Lider Atrakcyjności Biurowej w rankingu
Najbardziej Pożądanych Pracodawców 2021 zwycięzcą została firma Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
z branży TSL.

Jungheinrich
Polska Sp. z o.o.
TSL
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4.11.

Lider Opieki Podczas
Pandemii Covid-19

Lider
Opieki Podczas Pandemii Covid-19

Kryzys wywołany pandemią,
który rozpoczął się
w marcu 2020 r., wywołał
przewartościowanie wielu
dotychczasowych oczekiwań.
Przedsiębiorcy, mimo niepewnej sytuacji, musieli
wykazać się odpowiedzialnością i otoczyć opieką
swoich pracowników, którzy jeszcze bardziej niż
dotychczas oczekiwali poczucia bezpieczeństwa oraz
możliwie jak największego wsparcia ze strony swoich
pracodawców i organizacji.
W ramach tej kategorii biorąc pod uwagę badanie
dla przedstawicieli działów HR oraz pracowników
zostały uwzględnione czynniki takie jak:
•

ocena poczucia bezpieczeństwa w trakcie
pandemii w biurze,

•

wyposażenie biura podczas zagrożenia
COVID-19,

•

wprowadzone działania,

•

wysokość bonusu finansowego,

•

możliwość korzystania z pracy zdalnej/
hybrydowej,

•

ocena indywidualnego podejścia firmy.

Na podstawie powyższych elementów został
wybrany Lider Opieki Podczas Pandemii – firma
Tradedoubler Sp. z o.o. z branży Marketing, PR,
reklama.

Tradedoubler
Sp. z o.o.
Marketing, PR, reklama
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O Antal

Poznaj nas

Antal to więcej
niż rekrutacja
N A R Z Ę D Z I A , D O R A D Z T W O, B A D A N I A R Y N K U P R A C Y

Poznaj raporty
Antal
Business Environment Assessment Study
Ocena potencjału inwestycyjnego polskich miast
Cykl raportów dedykowanych głównym ośrodkom miejskim w Polsce ma na celu
opis rzeczywistości biznesowej, w jakiej funkcjonują firmy. Materiał pozwala spojrzeć na polski rynek z perspektywy biznesu i wskazać główne trendy w rozwoju
ekonomicznym przedsiębiorstw.

Raport płacowy ANTAL
Wynagrodzenia oferowane Specjalistom i Menedżerom

A N TA L

Raport przygotowywany co roku, zawiera informacje dotyczące poziomu wynagrodzeń specjalistów i menedżerów na polskim rynku.

O

„Aktywność specjalistów i menedżerów
na rynku pracy”
Cykliczny raport „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy” ukazuje aktualne trendy na rynku pracy takie jak: postawy pod kątem poszukiwania pracy, liczbę ofert jaką otrzymują kandydaci, motywację i warunki
do zmiany zatrudnienia czy gotowość do relokacji. W tegorocznej edycji badania
respondentów zapytano również o najczęstsze błędy pojawiające się podczas procesów rekrutacji, w których biorą udział.

Elastyczność specjalistów i menedżerów
w dobie zmiany
Analizując dynamicznie zmieniający się rynek pracy przygotowaliśmy specjalny
raport Elastyczność specjalistów i menedżerów w dobie zmiany. Raport ma na celu
przedstawienie informacji w zakresie różnych form elastyczności pracy, ponieważ
obecna sytuacja wymaga zarówno od organizacji, jak i pracowników umiejętności
szybkiego dostosowania się do nieuniknionych zmian.

Antal to więcej niż rekrutacja. Nasza oferta obejmuje pełen zakres usług HR: wyspecjalizowane
dywizje rekrutacyjne, RPO, Market Research, HR Consulting oraz Employer Branding.
Nie ma dwóch takich samych projektów, dlatego do każdego z Klientów podchodzimy indywidualnie.
Przy wykorzystaniu naszej wiedzy i doświadczenia, przygotowujemy zestaw dedykowanych rozwiązań,
uwzględniających specyfikę branży, wyzwania oraz potrzeby organizacji.
Skontaktuj się z nami i poznaj pełen zakres naszych usług.

SPRAWDŹ WSZYSTKIE RAPORTY ANTAL

Raporty Antal

73

Antal

Antal Market Research

Antal jest liderem rekrutacji specjalistów i menedżerów
oraz doradztwa HR. Marka obecna jest w 35 krajach,
w Polsce działa od 1996 roku.

Antal Market Research to wyspecjalizowany dział odpowiedzialny za przygotowanie raportów analizujących rynek pracy. W ramach dywizji realizowane są zarówno raporty prezentujące trendy na rynku
pracy, jak i materiały przygotowane w odpowiedzi na indywidualne potrzeby klientów. Antal Market
Research opracowuje między innymi: raporty płacowe, raporty wizerunku pracodawcy czy potencjału
inwestycyjnego w obszarze kapitału ludzkiego, w określonych branżach lub regionach.

Raport Antal

Biura w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu oraz Gdańsku prowadzą
projekty w Polsce i za granicą, dla największych globalnych oraz lokalnych
przedsiębiorstw z wszystkich sektorów gospodarki.

Badania wynagrodzeń
Opracowujemy kompleksowe raporty płacowe w wybranych obszarach rynkowych. Dzięki specjalizacjom zespołów w Antal jesteśmy w stanie przedstawić wynagrodzenia nawet w przypadku wąskich
i niszowych grup stanowisk. Każde badanie projektujemy i przygotowujemy według indywidualnego
zapotrzebowania klienta.

Jako jedna z pierwszych firm rekrutacyjnych na polskim rynku wprowadziliśmy
macierzowy podział zespołów, dzięki czemu nasi konsultanci specjalizują się
zarówno w rekrutacji w zakresie sektora, jak i stanowiska.
Obecnie w Antal działa 9 dywizji rekrutacyjnych oraz zespoły doradzające firmom
w ramach oceny i rozwoju pracowników, employer brandingu oraz analiz rynkowych.

W czasach rynku kandydata opinia potencjalnych pracowników o firmie ma kluczowy wymiar
przekładający się bezpośrednio na koszty i czas rekrutacji oraz poziom rotacji dobrowolnej
w organizacji. Antal Market Research oferuje przeprowadzenie badania wizerunku pracodawcy wśród
precyzyjnie określonej grupy docelowej wskazanej przez klienta (np. specjalistów IT). Raport przedstawi
silne strony pracodawcy i potencjalne obszary rozwojowe. Wskaże trafne kanały komunikacji informacji
o firmie czy nowych wakatach.

Nasze usługi
Elastycznie i kompleksowo podchodzimy do potrzeb pracodawców.
Specjalizujemy się nie tylko w rekrutacji, ale również w doradztwie HR.
Oferujemy usługi rekrutacji stałej, kontraktowej i RPO (Recruitment Process
Outsourcing), a także zaawansowane rozwiązania wspierające rekrutacje
czy wzmacniające wizerunek pracodawcy oraz narzędzia służące rozwojowi
pracowników. Prowadzimy również badania rynku pracy dostosowane
do potrzeb naszych klientów.

Rekrutacja

Market Research

Recruitment Process
Outsourcing

Badania wizerunku pracodawcy

Badania dostępności kandydatów i potencjału inwestycyjnego
w obszarze kapitału ludzkiego
W sytuacji, gdy firma zastawia się nad inwestycją w nowym regionie, dostępny kapitał ludzki może
zaważyć o powodzeniu i wysokości kosztów całego projektu. Antal oferuje przeprowadzenie kompleksowych badań określających: potencjał edukacyjny w konkretnych obszarach specjalizacji, dostępność
kompetencji na danym rynku, skalę trudności pozyskania pracowników, przybliżony czas rekrutacji,
wynagrodzenia w określonych lokalizacjach, cechy specyficzne danego regionu wpływające na pozyskanie kapitału ludzkiego, potencjał relokacyjny oraz analizę konkurencji.
HR Consulting

Klientom oferujemy również usługę porównania wybranych lokalizacji zarówno w Polsce,
jak i za granicą.

Chcesz dowiedzieć się więcej o badaniach rynku pracy
prowadzonych przez Antal?
Contracting

Interim Management

Employer Branding

Skontaktuj się z nami

Antal Market Research
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Kontakt
POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORM ACJI?

Aleksandra Trzcińska
P R O J E C T C O O R D I N ATO R , A N TA L

aleksandra.trzcinska@antal.pl

Agnieszka Wójcik
M A R K E T R E S E A R C H M A N A G E R , A N TA L

agnieszka.wojcik@antal.pl

www.antal.pl

