
Jak mądrze wykorzystać Internet 
w kampaniach rekrutacyjnych

Rekrutacja 
na maksa



Wstęp

Mówisz: rekrutacja, myślisz: ogłoszenie rekrutacyjne 
i rozmowa z kandydatami? 

A przecież rekrutacja to genialna okazja do zrobienia porządków 
w sposobie myślenia i mówienia o organizacji, wysłuchania swoich 
pracowników, odkrycia nowych wartości marki, odświeżenia sposobu 
komunikacji, przetestowania nowych narzędzi i zadbanie o pomiar 
efektów.

Dwie perspektywy

Na rekrutację spojrzeliśmy z perspektywy zespołu rekruterów 
i marketerów, od środka i od zewnątrz organizacji. Podzieliliśmy się 
z Tobą swoją wiedzą z nadzieją, że wniesie ona wartość do Waszych 
działań, przez co ciepło pomyślicie o dwóch siostrzanych firmach: 
Enzo (branding i kampanie reklamowe) i Tobea (rekrutacje i candidate 
experience). 
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Rynek rekrutacyjny 
w Polsce

#1



W czerwcu 2018 padł nowy rekord w najnowszej historii Polski, GUS 
podał, że stopa bezrobocia rejestrowanego uplasowała się na pozio-
mie 5,9%, a liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy 
wyniosła mniej niż milion. 

NBP prognozuje, że ten rok 2018 zakończymy z progiem bezrobocia na 
poziomie 4,9%, a kolejny – 4,6%. W polskiej rzeczywistości 2018 nie 
brakuje miejsc pracy, a ponad połowa firm deklaruje, że ma problemy 
z pozyskaniem pracowników. Ministerstwo Rozwoju szacuje, że 
w 2030 roku na rynku zabraknie ok. 4 mln pracowników. Najtrudniej 
jest pozyskać do pracy wykwalifikowanych specjalistów. 

Jedną z przyczyn jest niedopasowanie programów kształcenia do 
potrzeb gospodarki. Pracodawcy są coraz bardziej skłonni do kształ-
cenia i przyuczania pracowników we własnym zakresie. Jednocześnie 
wiele firm boryka się ze stale rosnącą rotacją pracowników, którzy 
w większości oczekują od swoich pracodawców podwyżek płac i moż-
liwości rozwoju. 

Z danych GUS wynika, że główną przyczyną zmiany pracy przez Pola-
ków jest ich dobrowolna decyzja w celu podjęcia lepszej/lepiej płatnej 
pracy. Wynagrodzenia stopniowo rosną, choć w dalszym ciągu są 
niskie w stosunku do wysokości wynagrodzeń na zachodzie Europy.

Rynek pracownika
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W 2030 roku 
na rynku zabraknie 

szacunki Ministerstwa Rozwoju

4 000 000
pracowników
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W tej sytuacji raczej nie można spodziewać się masowych powrotów 
Polaków zza granicy. Zwiększa się natomiast napływ pracowników ze 
wschodu, głównie z Ukrainy. W ubiegłym roku powiatowe urzędy 
pracy zarejestrowały ok. 1,8 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia 
wykonywania pracy cudzoziemcom. 

Od początku 2018 roku funkcjonują nowe przepisy dotyczące zatrud-
niania cudzoziemców, wprowadzono zezwolenia na pracę sezonową 
na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy, przy czym cudzoziemcy mogą uzy-
skać jednorazowo pozwolenie na pracę wielosezonową nawet na 
kolejne 3 lata. To duże ułatwienia w stosunku do wcześniejszych regu-
lacji. Obywatele Ukrainy pracują w Polsce głównie w sektorze produk-
cyjnym, ale stale rośnie ich zatrudnienie także w sektorze usług. Więk-
szość przyjeżdża do Polski na krótko, wydaje niewiele na swoje utrzy-
manie, a oszczędności zawozi z powrotem do domu. 

Jak oszacował NBP, w 2017 roku imigranci przesłali na Ukrainę 
11,7 mld złotych. W obecnej sytuacji rynkowej zatrzymanie pracowni-
ków z Ukrainy w Polsce na stałe wydaje się więc sprawą priorytetową. 

Migracja
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Y
W 2018 roku na rynku pracy firmy walczą o pracowników z pokolenia 
Y – tzw. Milenialsów. Mają oni inne życiowe oczekiwania niż ich starsi 
koledzy. Nie chcą poświęcać większości swojego czasu na pracę, cenią 
sobie work-life balance. 

Wychowani w świecie Internetu, coraz częściej oczekują możliwości 
pracy zdalnej, elastycznych godzin pracy. Nie szukają poczucia bez-
pieczeństwa na jednym etacie, rośnie wśród nich tendencja do współ-
pracy z kilkoma pracodawcami jednocześnie – w mniejszym wymiarze 
godzin. Cenią sobie dobrą atmosferę pracy, z myślą o nich firmy szuka-
ją sposobów na luźną integrację w gronie współpracowników oraz 
planują swobodne spotkania z wymianą myśli, które sprzyjają zwięk-
szeniu zaangażowania. 

Milenialsi chcą bowiem nie tylko gdzieś pracować, ale mają potrzebę 
posiadania realnego wpływu na funkcjonowanie i rozwój firmy. Ważna 
dla nich jest informacja zwrotna o ich pracy, dlatego standardem 
u pracodawców stają się feedbacki. O Milenialsach mówi się, że to 
pokolenie niepokorne i roszczeniowe. Faktem jest, że doprowadzili do 
zmian na rynku pracy. 

Wellbeing i work-life balance
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Nie wystarczy, że napiszesz, czego od niego oczekujesz. Musisz o niego 
zawalczyć, przedstawiając mu dobrą ofertę. Liczą się tu nie tylko 
aspekty finansowe i dodatkowe benefity – jak prywatna opieka 
medyczna czy karnety na siłownie. Dla Milenialsów ważne są również 
wartości, jakie przedstawia pracodawca, kultura organizacyjna, misja 
firmy czy odpowiedzialność społeczna.

Chcesz zatrudnić Milenialsa?
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Jasne jest, że w tych warunkach rośnie rola employer brandingu, który 
skutecznie realizuje się za pomocą działań skierowanych równolegle 
do pracowników firmy, jak i potencjalnych kandydatów do pracy. Dba-
łość o pracowników wewnątrz organizacji pozwala na zmniejszenie 
rotacji i uniknięcie niebagatelnych kosztów z nią związanych. Zadbany 
pracownik staje się też najlepszym ambasadorem marki na zewnątrz. 

W czasach powszechnej dostępności do informacji o pracodawcy jest 
jej najbardziej wiarygodnym źródłem. Skuteczny employer branding 
opiera się również na aktywnych działaniach skierowanych do kandy-
datów, których chce przyciągnąć pracodawca. Pracodawcy najczę-
ściej szukają specjalistów, którzy nie narzekają na brak ofert. 

Typowy kandydat w 2018 roku chce mieć lepszą pracę, ale nie szuka jej 
aktywnie. Rolą pracodawcy jest więc dotarcie do niego właściwymi 
kanałami i przekonanie go do siebie i do swojej oferty. 

Employer branding



Typowy kandydat 
chce mieć lepszą 

pracę, ale 
nie szuka

 jej aktywnie. 
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Trendem, który jak prognozują specjaliści, utrzyma się w najbliższych 
latach, jest oparcie rekrutacji na rozwiązaniach technologicznych. 
Wyzwanie, z jakim mierzą się dziś firmy – to realizacja częstych i możli-
wie szybkich procesów rekrutacji. Z jednej strony działy HR stają 
wobec konieczności optymalizacji kosztów rekrutacji, z drugiej wobec 
oczekiwań kandydatów co do jakości procesu rekrutacyjnego – aby 
był przyjazny i możliwie krótki. Odpowiedź stanowią tu wielokrotnie 
rozwiązania technologiczne: od oprogramowania do zarządzania pro-
cesem rekrutacji przez programy pozwalające na masową komunika-
cję z kandydatami czy zdalne prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych 
aż po sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja to gorący temat 
świata HR 2018. Mamy z nią do czynienia już nie tylko u globalnych 
liderów wyznaczających światowe trendy w rekrutacji, ale również na 
naszym polskim podwórku. Przykładem jest Emplobot – polskiego 
start-upu Emplocity, który służy usprawnieniu rekrutacji na etapie 
preselekcji. Korzystają z niego firmy z sektora budowlanego, banko-
wości, a ostatnio ubezpieczeń. 

W wywiadzie dla LinkedIn: Talent on Tap Adelyn Zhou, współautorka 
książki Applied Artificial Intelligence snuje wizję przyszłości rekrutacji, 
w której w przeciągu najbliższych 10 lat pracodawcy będą przy 
pomocy sztucznej inteligencji zbierać i wykorzystywać różnego rodza-
ju informacje o kandydatach – one już dziś są dostępne w Internecie. 
Za chwil kilka pracodawca będzie „targetował” kandydata, jak tylko 
ten pomyśli o zmianie pracy, przychodząc na rozmowę kwalifikacyjną, 
oczaruje go, serwując jego ulubiony napój czy przekąskę i pytając np. 
„Jak czuje się pies Twojej mamy po operacji?” Rynek rekrutacyjny 
2018 – to ciekawe czasy!

Rozwój technologii
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Przewodnik 
po e-narzędziach 
usprawniających pracę 
rekrutera

#2



Gubisz się w gąszczu informacji o wszystkich dostępnych e-narzę-
dziach, które mają sprawić, by Twoja praca była bardziej skuteczna? 
Nie wiesz, na co warto się zdecydować? Jak podjąć decyzję o tym, 
które narzędzia są najlepsze dla Twojej firmy? Poniżej przygotowali-
śmy dla Ciebie krótki przewodnik po e-narzędziach dla rekrutera, 
takich jak:

Co wybrać?

Narzędzia do budowania 
wizerunku pracodawcy w sieci

Internetowe serwisy
ogłoszeniowe

Portale 
społecznościowe

Narzędzia optymalizacji
rekrutacji

a

b

c

d
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Toniesz w aplikacjach od kandydatów „z przypadku”? Zastanawiasz 
się, gdzie u licha podziali się ludzie, którzy potrafią czytać ogłoszenia 
ze zrozumieniem? To może oznaczać, że pora na mały rachunek 
sumienia. Gdzie najłatwiej możesz stracić zainteresowanie najbardziej 
dociekliwych kandydatów?

Narzędzia do budowania
wizerunku pracodawcy w sieci

Twojej firmy to jej pierwsza wizytówka. Z aktualnych badań wynika, że 
ponad połowa kandydatów sprawdza stronę pracodawcy, zanim zde-
cyduje, czy odpowie na ogłoszenie o pracę.

Strona internetowa firmy to narzędzie pierwszego wyboru dla kandy-
datów poszukujących informacji o pracodawcy. Nic nie przyciąga 
uwagi tak szerokiego grona potencjalnych pracowników, jak strona 
internetowa. Odgrywa znaczącą rolę już na pierwszym etapie rekruta-
cji, w którym decyduje się liczba pozyskanych aplikacji. Jest to bardzo 
dobra wiadomość dla pracodawców, biorąc pod uwagę, że strona jest 
nośnikiem informacji pozostającym kompletnie w ich rękach. To firma 
w sposób realny decyduje o tym, jakie treści i w jakiej formie pojawiają 
się na stronie. 

W przemyślany sposób zaprojektuj komunikację z potencjalnymi 
pracownikami z wykorzystaniem firmowej strony. Zastanów się – 
jakich treści może oczekiwać kandydat do pracy? 

Strona internetowa

a
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Ponad 1/3 kandydatów, zanim podejmie decyzję o tym, czy przesłać Ci 
swoje CV, czy zostawić Ci jakiś kontakt do siebie, tym samym czy są 
w ogóle zainteresowani współpracą, po prostu „wygoogla” Twoją 
firmę. Na co trafi? Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zachęcamy – sprawdź. 
Oceń wyniki. Zastanów się, czy wykorzystujesz możliwości dotarcia 
i przekonania do siebie właściwych kandydatów, jakie daje Ci dziś 
wyszukiwarka?

Wyszukiwarka

Coraz bardziej popularnym miejscem pozyskiwania informacji 
o pracodawcy są serwisy opinii o pracodawcach lub fora branżowe. 
Otwarty sposób wyrażania opinii nie tylko przez obecnych i byłych 
pracowników, ale również przez kandydatów, którzy mieli styczność 
z firmą w procesie rekrutacji, może być cennym źródłem informacji, 
jak i motywacją do projektowania pozytywnych doświadczeń pracow-
ników i kandydatów.  Warto zadać sobie pytanie, czy jako pracodawcy 
chcemy wykorzystywać te miejsca również do dialogu i pośrednio do 
budowania wizerunku? Większość serwisów daje możliwość zamiesz-
czania informacji nie tylko użytkownikom, ale też samym pracodaw-
com.

Serwisy opinii

Ponad 1/3 kandydatów „wygoogla” Twoją firmę
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Y
Przed Tobą wyzwanie rekrutacyjne, masz już gotowe świetnie napisa-
ne ogłoszenie o pracy i dylemat – gdzie publikować, by przyniosło 
oczekiwane efekty? To dobre i ważne pytanie. Najgorsze, co możesz 
zrobić w tej sytuacji, to wysłać prośby o ofertę do kilku serwisów ogło-
szeniowych i zdecydować się na najtańszą opcję. Nie tędy droga! 

Czasem najlepszy efekt da ogłoszenie przyklejone na drzwiach fronto-
wych Twojej firmy, innym razem będziesz potrzebował skorzystać 
z najdroższego serwisu. Wszystko zależy od tego, kogo szukasz i jak 
możesz dać mu się znaleźć? Zastanów się – gdzie chodzi/ na jakie stro-
ny/portale wchodzi Twój wymarzony Kandydat? Przejrzyj serwisy 
ogłoszeniowe pod kątem liczby publikowanych ogłoszeń na poszuki-
wane stanowisko oraz liczby ich wyświetleń. Gdzie indziej zaglądają 
managerowie i specjaliści, gdzie indziej pracownicy fizyczni. W jakiej 
branży szukasz? W jakiej lokalizacji? Globalnie, lokalnie? W jakim 
języku? 

Czy wiesz, że według badań GEMIUS Polska, z serwisów z ogłoszeniami 
pracy korzysta ponad 40% pełnoletnich internautów w Polsce?  To 
oznacza, że masz cały Internet możliwości trafienia do właściwych 
Kandydatów. Niemalże każda branża ma swój branżowy serwis, na 
którym można znaleźć ogłoszenia o pracy, np.: BPO/SSC – bpopor-
tal.pl; FMCG – spozywka.pl; TSL – logistyka.pl. 

Internetowe serwisy ogłoszenioweb
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Poniżej prezentujemy ściągawkę z najbardziej popularnych ogólnych 
(niebranżowych) serwisów ogłoszeń w Polsce.

pracuj.pl
infopraca.pl
monsterpolska.pl
praca.pl
olx.praca.pl
gazetapraca.pl
goldenline.pl 
jobs.pl
gratka.pl
gumtree.pl
indeed.com
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Trudno zliczyć wszystkie korzyści, jakie dają rekruterom media spo-
łecznościowe.  To kopalnia kontaktów, która w wielu branżach umożli-
wia dziś dotarcie do interesujących kandydatów i ich weryfikację 
w najprostszy sposób. 

Jak podają wyniki sondaży – publikując ogłoszenia rekrutacyjne, 
docieramy zaledwie do 25% społeczeństwa, które aktywnie szuka 
pracy, pozostałe ¾ nie podejmuje działań w tym zakresie, co nie ozna-
cza braku zainteresowania, jeżeli to rekruter dotrze do nich z właściwą 
ofertą. 

Z doświadczeń naszej agencji, w większości projektów prowadzonych 
dwutorowo: drogą rekrutacji tradycyjnej (poprzez ogłoszenia) oraz za 
pomocą poszukiwań bezpośrednich – kandydaci rekomendowani do 
zatrudnienia pochodzą w 50% z aplikacji. 

Do drugiej połowy kandydatów docieramy w wyniku szeroko prowa-
dzonego direct search, w dużej mierze przy wykorzystaniu portali spo-
łecznościowych – LinkedIna, GoldenLine czy Facebooka. 

Portale społecznościowec
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To popularne pytanie, które zadają sobie... kandydaci. Dla rekrutera 
tak LinkedIn, jak i GoldenLine to po prostu dwa źródła pozyskania 
ciekawych kontaktów. Potwierdzają to opinie wielu zadowolonych 
z użytkowania tych serwisów pracodawców. GoldenLine to rodzimy 
produkt, na który w pewnym czasie decydowała się duża część użyt-
kowników poszukujących pracy w Polsce, jednak w ostatnich latach to 
właśnie LinkedIn zyskał bardzo na popularności. Obie marki poza 
możliwością poszukiwania kandydatów oferują rekruterom wiele war-
tości dodanej. Warto ich obserwować, warto tam być.

LinkedIn czy GoldenLine?

No dobrze, ale co wspólnego z rekrutacją ma Facebook? Ten gigant 
służy swoim użytkownikom w tak wielu aspektach życia, że nie powin-
no dziwić: poszukiwanie pracy nie jest wyjątkiem od reguły. Faktem 
jest, że na Facebooku kandydatów szuka się nieco inaczej niż na porta-
lach z profesjonalnymi profilami użytkowników. Na Facebooku przy-
datne stają się zamknięte grupy branżowe, na których aktywne są 
osoby związane z daną profesją, warte uwagi są również grupy 
HR-owe, na których znaleźć można polecenia kandydatów, jak i oferty 
pracy. Firmowe fanpage’e - które, prowadzone w dobry sposób, stają 
się świetnym narzędziem employer brandingu i przyciągają uwagę 
osób zainteresowanych marką pracodawcy. W zależności od tego, kto 
jest naszym kandydatem i jakie osoby mogą nas na niego naprowa-
dzić - nie ma przeszkód w tym, by do rekrutacji wykorzystać też Insta-
gram, Twitter czy YouTube… 

Co Facebook ma wspólnego
z rekrutacją? 
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Czy obecnie w Polsce mamy już rynek pracownika, czy może jest on 
jeszcze przed nami? Jeżeli już dziś doświadczasz trudności w znalezie-
niu właściwych osób do Twojej firmy, to na pewno sytuacja na rynku 
nie pomaga.

Warto więc dopracować każdy etap procesu rekrutacji, by był on reali-
zowany w sposób możliwie optymalny. Można udoskonalać go już od 
planowania źródeł pozyskania kandydatów oraz systemów poleceń 
przez projektowanie następujących po sobie etapów selekcji po 
komunikację z kandydatami. 

Ważnym trendem jest tu projektowanie doświadczeń kandydata – 
candidate experience, który jest dziś bardziej niż kiedyś wymagający. 
Najlepiej oceniani globalni pracodawcy inwestują w dobrze zabezpie-
czony i zaprojektowany proces rekrutacji, jest on nie tylko ich wyróżni-
kiem na rynku, postrzega się go jako „must have” dla sukcesu całej 
organizacji. Warto obserwować te case studies i czerpać z nich inspira-
cje.

Narzędzia optymalizacji rekrutacjid
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Eksperci są zgodni, że przyszłość HR leży w automatyzacji procesów. 
Technologia umożliwia specjalistom HR w coraz większym stopniu 
koncentrację na „ludzkich” aspektach swojej pracy. Zostają oni wypo-
sażeni w systemy do zarządzania rekrutacją, które służą m.in. tworze-
niu i sortowaniu baz, komunikacji z kandydatami, analizie pozyskiwa-
nych CV, generowaniu raportów czy multipostingu ogłoszeń. Dzięki 
temu możliwe jest skrócenie czasu i ograniczenie kosztów pozyskiwa-
nia pracowników. Przykładowe oprogramowania usprawniające pracę 
rekrutera to m.in. E-Recruiter, HRLink czy Traffit. 

Dodatkowo na rynku znaleźć można wiele ciekawych rozwiązań 
i narzędzi, które pomogą zobiektywizować proces rekrutacji (np. 
szeroki wybór testów online) czy uprościć sposób aplikacji (np. 
landing page do pozyskiwania danych kandydatów – bez konieczności 
pozostawienia CV, programy do nagrywania rozmów kwalifikacyjnych 
online – do odsłuchu dla pracodawcy). Możliwości usprawnień jest tak 
wiele, że aby wybrać te najlepsze dla swojej firmy, trzeba dobrze prze-
analizować potrzeby i oczekiwania jej kandydatów i pracowników. 

Automatyzacja procesów
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Employer branding

#3



Employer branding to suma działań organizacji mająca na celu budo-
wanie jej wizerunku jako atrakcyjnego pracodawcy (pracodawca 
z wyboru). Miano takiego pracodawcy otrzymują firmy, 
w których obecni i potencjalni pracownicy dostrzegają atrakcyjne 
środowisko dla rozwoju zawodowego.

Cele

Stać się pracodawcą
z wyboru

Być branym 
pod uwagę 
jako pracodawca

Być widocznym
na rynku pracy
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Budowanie marki pracodawcy na rynku to proces ciągły, a nie projekt 
„na szybko”. To w dużej mierze działania długofalowe, bo tylko w takiej 
perspektywie mogą skutecznie budować wiarygodność pracodawcy.

Silna marka jest jak magnes dla najlepszych kandydatów, specjali-
stów. Budowanie wizerunku pracodawcy odbywa się w dwóch obsza-
rach: wewnątrz organizacji i na zewnątrz.

Wewnątrz i na zewnątrz

Wewnętrzny
 employer branding

Zewnętrzny 
employer branding

a

b
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Budowanie marki pracodawcy od wewnątrz skupia się głównie na 
stworzeniu godnego środowiska pracy, przyjaznej atmosfery pracy 
i możliwości rozwoju. Jego nadrzędnym celem jest wzrost efektywno-
ści pracowników poprzez inicjatywy zmierzające do poprawy warun-
ków pracy oraz ukazania korzyści płynących z zatrudnienia w danej 
firmie. Skuteczne budowanie wizerunku wewnątrz firmy to klucz do 
skutecznych działań na rynku zewnętrznym.

Wewnętrzny employer branding

Ambasador marki to dość górnolotne stwierdzenie. Można powie-
dzieć, że każdy pracownik jest doskonałym źródłem informacji 
o firmie, w której pracuje. Od jego zadowolenia, opinii, emocji związa-
nych z pracą zależy to, w jaki sposób przedstawia swojego pracodaw-
cę.

Czasami robi to nieświadomie, wypowiadając się o swoim miejscu 
pracy przy okazji zupełnie innego tematu rozmowy, jednak coraz 
częściej w komunikacji pomiędzy ludźmi pojawia się pytanie: Jakiego 
pracodawcę byś polecił? Które firmy są warte aplikowania? A co 
sądzisz o firmie X? 

Opinie aktualnych i byłych pracowników są źródłem informacji dla 
potencjalnych przyszłych pracowników. Młode pokolenie aktywne na 
rynku pracy zadaje pytanie w pierwszej kolejności o atmosferę pracy. 
Okazuje się, że znacznie częściej jest to bardziej interesujący czynnik 
niż finanse.

Pracownicy – ambasadorzy marki

a
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Doświadczenia firm pokazują, że nie ma skuteczniejszej reklamy 
pracodawcy niż zasięgnięcie opinii swojego znajomego, przyjaciela 
będącego aktualnym bądź byłym pracownikiem. Każdy pracownik 
aktualnie zatrudniony ma wyrobioną opinię na temat swojego praco-
dawcy i z tą opinią idzie w świat.

Pracodawca ma zadanie do wykonania: sprawić, aby sposób działania 
firmy przynosił korzyści pracownikowi. Nie tylko korzyści materialne, 
ale także zaspokajał inne jego potrzeby intelektualne, emocjonalne 
i rozwojowe.

Ważne jest, aby wartości pracownika (w1) były spójne z wartościami 
firmy (w2). Wtedy zadowolenie z pracy, motywacja i zaangażowanie są 
naturalne. Nie muszą być ciągle stymulowane i sztucznie podkręcane.

Komunikacja wewnętrzna jest największą bolączką organizacji. 
Metody, narzędzia, szkolenia to wszystko sprawia, że system komuni-
kacji się poprawia, jednak bardzo zależy to od kompetencji poszcze-
gólnych osób, ich elastyczności, zrozumienia i chęci nastawienia na 
różnorodność i na porozumienie pomimo różnic.

Ludzie decydują się na pracę w danej firmie, jeśli mają zapewnione 
potrzeby rozwojowe, to dotyczy zarówno awansów poziomych
i pionowych, edukowania się, dzielenia się wiedzą wewnątrz organiza-
cji, ale również dostępności do przejrzystego systemu rekrutacji 
wewnętrznej, w której każdy pracownik może wziąć udział.

w1=w2
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No dobrze, ale co wspólnego z rekrutacją ma Facebook? Ten gigant 
służy swoim użytkownikom w tak wielu aspektach życia, że nie powin-
no dziwić: poszukiwanie pracy nie jest wyjątkiem od reguły. Faktem 
jest, że na Facebooku kandydatów szuka się nieco inaczej niż na porta-
lach z profesjonalnymi profilami użytkowników. Na Facebooku przy-
datne stają się zamknięte grupy branżowe, na których aktywne są 
osoby związane z daną profesją, warte uwagi są również grupy 
HR-owe, na których znaleźć można polecenia kandydatów, jak i oferty 
pracy. Firmowe fanpage’e - które, prowadzone w dobry sposób, stają 
się świetnym narzędziem employer brandingu i przyciągają uwagę 
osób zainteresowanych marką pracodawcy. W zależności od tego, kto 
jest naszym kandydatem i jakie osoby mogą nas na niego naprowa-
dzić - nie ma przeszkód w tym, by do rekrutacji wykorzystać też Insta-
gram, Twitter czy YouTube… 

Najbardziej stresującym okresem w cyklu życia pracownika jest 
początkowy etap pracy w nowym miejscu pracy lub na nowym stano-
wisku. Nawet maluchy potrzebują wspieranej przez rodzica adaptacji 
do przedszkola, tak samo jest z pracownikiem. W końcu to ten sam 
człowiek, tylko kilka lat później. Projektowanie systemu adaptacji 
zawsze powinno wychodzić od potrzeb nowego pracownika, nigdy od 
firmy. 

To nowy pracownik jest dla firmy źródłem informacji, pytań, potrzeb, 
wątpliwości i zebranie jego doświadczeń jest kluczowym zadaniem do 
zaprojektowania efektywnego procesu adaptacji. Ludzie, zmieniając 
pracę, duży stres i opowiadają na początku mnóstwo historii 
o firmie swoim znajomym. Pracodawca powinien zadbać o takie 
doświadczenie pracownika, aby te historie działały zachęcająco na 
innych potencjalnych kandydatów.

Proces adaptacji

Zarządzanie talentami jako usystematyzowany program rozwoju 
często przyciąga kandydatów. Firma, oferując ciekawe możliwości 
planowania swojej ścieżki kariery, jej wizualizacji roztacza przed 
pracownikiem możliwości i daje także możliwość określenia swoich 
aspiracji, ambicji.

Zarządzanie talentami
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Wewnętrzny employer branding, który tworzą pracownicy, zależy 
także od tego, w jaki sposób zbudowany jest w organizacji system 
ocen okresowych i co z niego wynika. Jeśli system ocen służy kontak-
towi z managerem, rozwojowi i wsparcie pracownika w rozwoju, to 
stanowi on doskonały element budowania wewnętrznego wizerunku 
pracodawcy. Każdy pracownik, który dostaje regularnie od swojego 
przełożonego informację zwrotną, który wie, w jaki sposób może 
wyglądać jego ścieżka rozwoju i kariery w firmie, w której pracuje, 
czuje większą satysfakcję i wykazuje większe zaangażowanie.

System ocen okresowych

Kolejnym elementem, dzięki któremu pracownik może stać się amba-
sadorem swojego pracodawcy wewnątrz organizacji, jest system 
badania satysfakcji pracowników. Zwykle w formie ankietowej bada-
nia są powtarzane raz w roku, czasem co dwa lata. Pracownik, mając 
możliwość wypowiedzenia się na różne tematy dotyczące działania 
firmy, czuje się bardziej zaangażowany, czuje, że jego opinia ma zna-
czenie. Obszary, o które pytani są pracownicy, dotyczą: obszaru świad-
czeń dodatkowych, współpracy wewnętrznej, kontaktów ze swoim 
przełożonym czy komunikacji. Najważniejsze w tego typu projektach 
jest wywiązanie się firmy z obietnic zmiany, które dają pracownikom, 
jako odpowiedzi na sygnały, które są wnioskami z takich badań satys-

Badania satysfakcji pracowników
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Firmy, które stawiają na projekty wellness, innowacyjne projekty inte-
gracji pracowników (np. poprzez rywalizację w sporcie), wspólne 
uczestnictwo w akcjach typu: „Szlachetna paczka” czy inne akcje cha-
rytatywne zyskują w oczach swoich pracowników. Jeden element to 
zaangażowanie w ważne sprawy, spójne z wartościami poszczegól-
nych osób, a z drugiej strony ukierunkowanie energii na wewnętrzną 
integrację, poczucie wspólnoty i podążania razem we właściwym 
kierunku podczas realizacji nie tylko codziennych zawodowych zadań, 
ale także innych inicjatyw.

Od jakiegoś czasu nowością, która pojawiła się w katalogu działań 
wewnętrznego zaangażowania i wsparcia dla pracowników, są projek-
ty przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu. Edukacja pracowni-
ków, możliwość elastycznego czasu pracy, możliwość wpływu na 
zarządzanie czasem pracy, a także wszelkiego typu działania obniżają-
ce napięcie i stres: medytacje, joga, praca z oddechem to tylko niektó-
re z przykładowych zajęć z oferty dla pracownika.  

Projekty wellness
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Budowanie marki pracodawcy na zewnątrz obejmuje działania podej-
mowane poza organizacją, skierowane do potencjalnych pracowni-
ków, mające na celu stworzenie w otoczeniu wizerunku firmy jako 
atrakcyjnego pracodawcy.

Dwa rodzaje działań: wizerunkowe i rekrutacyjne

Celem działań wizerunkowych jest zwiększenie świadomości kandy-
datów na temat marki, informowanie rynku o firmie i korzyściach 
płynących z pracy w niej, prezentowanie swoich przewag konkuren-
cyjnych. 

Działania o charakterze rekrutacyjnym związane są z aktualnie prowa-
dzonymi procesami rekrutacyjnymi. Ich celem jest dotarcie do warto-
ściowych kandydatów i skłonienie ich do złożenia aplikacji na dane 
stanowisko. Działania rekrutacyjne prowadzone są zazwyczaj na 
mniejszą skalę i służą dotarciu do wybranej grupy odbiorców, odpo-
wiadającej oczekiwaniom wobec kandydatów na dane stanowisko. 

Zewnętrzny employer brandingb
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Jak pisać ogłoszenia  rekrutacyjne?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Jednym z kluczowych elementów komunikacji marki i porozumienia się 
z kandydatem na rynku pracy jest ogłoszenie rekrutacyjne. Oferta w posta-
ci ogłoszenia skierowana do potencjalnego przyszłego pracownika. 

Na jakie pytania powinieneś odpowiedzieć sobie, jeśli jesteś pracodawcą, 
zanim opublikujesz ogłoszenie:

Do kogo kieruję ofertę?

Czy oferta jest napisana w sposób zrozumiały

dla odbiorcy?

Czy oferta zachęca do nawiązania kontaktu?

W jaki sposób oferta wyróżnia się w gąszczu innych 

ofert o pracę?

Co w tej ofercie pokazuje potencjał pracodawcy, 

jak jest pracodawca przedstawiony?

Czy oferta pokazuje dużo różnorodnych korzyści 

dla potencjalnego pracownika? Jakie to są korzyści?

Czy wymagania dotyczące kompetencji są opisane 

w sposób przybliżający kandydatowi codzienne zada-

nia na stanowisku?
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Oferta powinna przyciągać:

Korzyściami pracy w Twojej organizacji, kluczowymi zasada-
mi i wartościami, benefitami dla pracownika, możliwościami 
rozwojowymi,  innowacyjnymi projektami).

Takim opisem obowiązków i wymagań, aby Twój odbiorca 
mógł podjąć szybko i trafnie decyzję o zaaplikowaniu, aby 
zrozumiał czego oczekujemy i wiedział, które kryteria są 
kluczowe, a które mile widziane.

Powinna umożliwić kontakt kandydatowi z pracodawcą, aby 
mógł zadać dodatkowe pytania do oferty, aby dwukierunko-
wa komunikacja przyniosła korzyści obydwu stronom.

Jeśli potraktujesz ofertę pracy jako element szerszej strategii budowa-
nia marki pracodawcy, to powinna być ona spójna z tą strategią, 
komunikować podobny przekaz, pokazywać to, co jest kluczem całego 
przekazu kierowanego  do określonej grupy odbiorców.

Formą przekazu (może to być wideo, innowacyjna grafika, zdjęcia 
wprost z biura pokazujące rzeczywiste miejsce pracy).
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Buduj swój wizerunek świadomie i odświeżaj 
go w miarę upływu czasu. Czy wiesz, jak źle 
wygląda przestarzała strona internetowa 
z brakiem aktualności? 

Poszukując pracy, trafiamy na ogłoszenia, ale 
zwykle sprawdzamy też, z jaką firmą, marką 
mamy do czynienia, sprawdzając jej stronę, 
profile w mediach społecznościowych. Trafia-
my też na opinie w wyszukiwarce, na forach, 
grupach i serwisach typu GoWork. To wszystko 
składa się na jeden obraz – wizytówkę marki. 

Od tego powinniśmy jako rekruterzy czy praco-
dawcy zaczynać tworzenie procesu rekrutacyj-
nego. Wcielić się w rolę poszukiwacza pracy. Co 
sami chcielibyśmy znaleźć na stronie naszego 
przyszłego szefa? 

Dobrze, gdy zakładka Kariera/Praca oraz aktu-
alny opis rozwoju firmy. Kandydat zwykle zapo-
zna się z niezbyt długim, przystępnym tekstem 
o historii marki, nagrodach, wyróżnieniach oraz 
planach. Co więcej? Często nie zrobi nic więcej, 
gdy nie znajdzie odpowiednich, przystępnie 
podanych informacji. 

Wizerunek pracodawcy w sieci

Przykład:
Zakładka Praca 

na stronie www.linguaton.pl
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Reputacja pracodawcy to suma wysiłków firmy na rzecz przyciągania, 
angażowania i zatrzymania talentów. Twoja reputacja jako pracodawcy 
jest kluczowa. Jeśli jesteś dobrym szefem i potrafisz to zakomunikować, 
to najlepsi kandydaci chcą u Ciebie pracować, a pracownicy chcą zostać. 

Niewystarczający lub nieuczciwy obraz kultury organizacji zniechęci 
nowych rekrutów i będą oni skłonni opuścić firmę, ponieważ ich przeko-
nania nie pasują do kultury prawdziwej firmy. Wizerunek pracodawcy 
powinien być taki sam wewnętrznie i zewnętrznie, aby przyciągnąć 
i zatrzymać najlepszych kandydatów.

Reputacja

Nowo zatrudnieni pracownicy mogą uznać, że ich doświadczenie różni 
się od tego, co obiecywałeś w kampanii rekrutacyjnej. Może to zmniej-
szyć satysfakcję z pracy, zaufanie do Twojej firmy, wydajność oraz 
zwiększyć rotację pracowników.

Dobrze prowadzona polityka personalna w przedsiębiorstwie oraz 
efektywna komunikacja to więcej złożonych aplikacji, większa możli-
wość wyboru wartościowych pracowników i mniejsze koszty rekruta-
cji. 

Świadomość, że firma, w której pracujemy, cieszy się renomą i ma 
silną markę jest powodem do dumy oraz mobilizuje pracowników do 
większego zaangażowania. Dlatego tak ważna jest spójność między 
rzeczywistością a obietnicami, które zawarte są w komunikacji firmy.

Spójność
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Puste obietnice 
to utrata zaufania
i znacznie wyższe 
koszty rekrutacji.
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Plan employer brandingowy
w 4 krokach

Działania wizerunkowe i rekrutacyjne przeplatają się między sobą, 
stąd dobrze, gdy są oparte o jeden spójny plan.

Przeprowadzimy Cię przez 5 etapów, które są niezbędne do stworze-
nia marki, która przyciąga kandydatów i sprawia, że Twoi pracownicy 
są dumni.

Ustal
wartości

Stwórz narzędzia, 
dobierz kanały

Zadbaj 
o zaangażowanie

Zadbaj o doświadczenie
kandydata

a

b

c

d
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Ustal, jakie wartości
masz do zaproponowania

Efektywny employer branding działa na zasadzie „od wewnątrz". 
Odkryj wartościowe elementy, które składają się Twoją markę praco-
dawcy. Zrób to, zanim zaczniesz komunikować się z rynkiem na 
zewnątrz. Silne przywództwo, jasna wizja firmy, spójne wartości 
i atrakcyjna kultura organizacyjna zwiększają zaangażowanie pracow-
ników, ich gotowość do pozytywnego promowania organizacji wśród 
swoich kontaktów.

Nie wiesz? To zaobserwuj i zapytaj.

Pomocnicze pytania:

Dlaczego ludzie chcą pracować w mojej firmie?
Dlaczego ludzie zostają w mojej firmie?
Kim są moje gwiazdy? Jakie mają wspólne zachowania i cechy?

Pracownicy i liderzy muszą być w stanie odpowiedzieć na te podsta-
wowe pytania:

Co sprawia, że jest to świetne miejsce do pracy?
Jaka jest propozycja wartości dla nowego pracownika?
Jaka jest nasza wizja i cel biznesowy?
Jakiego rodzaju umiejętności potrzebujemy, aby zrealizować tę wizję i cel?
Jakie zasoby oferujemy, aby rozwijać umiejętności i talent?

Stwórz pakiet korzyści

a
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Kanały:

Intranet firmy
Strona internetowa firmy
Konferencje dla pracowników
Widoczne oznakowanie w lokali-
zacjach firmy
Prezentacje liderów organizacji
Wydarzenia firmowe

Stwórz narzędzia, dobierz kanały

Społeczności:

LinkedIn 
Facebook
Twitter
YouTube 
Blogi

b

Niezbędne minimum to elementy spójne ze sobą i stosowane konse-
kwentnie w komunikacji firmy: logo, kolory korporacyjne, kroje pisma, 
fotografie, ilustracje, elementy graficzne.
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Twoi pracownicy są twoimi nieoficjalnymi rekruterami i sprzedawca-
mi, sojusznikami, dzięki którym marka pracodawcy staje się bardziej 
atrakcyjna i znana. 

Pierwszym krokiem jest pomoc pracownikom w korzystaniu z sieci 
społecznościowych, aby reprezentowali siebie jako pracowników 
i rozpowszechniali informacje o swojej firmie. Zachęcaj pracowników 
do polubienia, komentowania i udostępniania treści Twojej Firmy.

Jeśli chcesz wpłynąć na innych, zostań ekspertem od autentyczności. 

Elementy, które zwiększą Twoją wiarygodność:

Zadbaj o zaangażowaniec

Historie pracowników

Możliwość komentowania lub zadawania pytań

Fakty, dane, liczby – zamiast sformułowań

Prosty język – kandydaci chętniej odpowiadają na treści,

które nie są przeładowane marketingowym „bełkotem”
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Kandydaci powinni być traktowani jak cenni klienci. Traktuj ich 
z szacunkiem. Nie myśl, że jesteś na siedzeniu kierowcy, nie jesteś! 
Dzięki technologii i mediom społecznościowym :)

Informuj kandydatów:

• o długości czasu trwania aplikacji,

• ile czasu zajmie podjęcie decyzji o zatrudnieniu,

• kiedy przestaniesz przyjmować aplikacje,

• ile zgłoszeń zostało złożonych,

• kiedy odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna.

Słuchaj kandydatów
Dając kandydatom możliwość bycia wysłuchanym i wyrażenia opinii, 
poprawiasz doświadczenie kandydata. W procesie poszukiwania 
pracy nie ma nic gorszego niż poczucie, że jesteś tylko jedną osobą 
spośród milionów próbujących znaleźć pracę. 

Przykłady:

• możliwość czatu w wybranych godzinach na stronie
   z ogłoszeniem rekrutacyjnym,

• odpowiadanie na zapytania w mediach społecznościowych.

Zadbaj o doświadczenie kandydatad
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wymówki,

Nie ma
 absolutnie żadnej

żeby nie powiedzieć komuś, 
że nie dostał tej pracy 
lub nie podziękować
 za złożenie wniosku.

Musisz być w stanie 
to zrobić.
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Dotarcie z rekrutacją 
do odpowiednich 
kandydatów

#4



Planowanie 
komunikacji

Reklama 
w wyszukiwarce Google

Reklama 
w sieci reklamowej Google

Reklama 
na YouTube

Remarketing

Reklama na Facebooku,
Instagramie, LinkedIn

a

b

c

d

e

f

e
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Gdy plan komunikacji dla kampanii rekrutacyjnej jest spójny z wize-
runkiem pracodawcy, czyli strategią employer brandingową, to jeste-
śmy już na dobrej drodze. 

Narzędzia dobieramy w zależności od obranej strategii i celu, jaki 
chcemy osiągnąć, oraz budżetu, jaki możemy przeznaczyć na dotarcie 
z komunikatem do kandydatów. Dobór narzędzi oraz komunikat mogą 
być także uzależnione od etapu w tzw. lejku rekrutacyjnym. Inaczej 
skierujmy przekaz do osób, które nie znają naszej marki, a inaczej do 
tych, którzy już odwiedzili landing page z ogłoszeniem rekrutacyjnym, 
ale jeszcze nie złożyli swojej aplikacji.

Planowanie komunikacjia

złożenie aplikacji

landing page

kampania w wyszukiwarce

kampania YouTube

edukacja

dbałość o doświadczenie
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Odpowiednio przygotowana kampania w wyszukiwarce Google daje 
dobre rezultaty szczególnie na końcowych etapach wspomnianego 
lejka rekrutacyjnego. Dlaczego tak się dzieje? Interesuje ona zarówno 
osoby aktywnie poszukujące pracy, jak i świadome, jakiej pracy 
potrzebują. Reklamę w wyszukiwarce wykorzystajmy też na początko-
wym etapie kampanii w celu budowania świadomości, jednak trzeba 
uważać, żeby nie „przepalać budżetu”. Dzieje się tak wtedy, gdy nasza 
reklama wyświetla się na nietrafne frazy.

Reklama w wyszukiwarce Google

Co sprawia, że jest to świetne miejsce do pracy?
Jaka jest propozycja wartości dla nowego pracownika?
Jaka jest nasza wizja i cel biznesowy?
Jakiego rodzaju umiejętności potrzebujemy, aby zrealizować tę wizję i cel?
Jakie zasoby oferujemy, aby rozwijać umiejętności i talent?

Reklama pojawia się po wpisaniu w wyszukiwarce zdefiniowanej frazy 
(słowa kluczowego). Płacimy za kliknięcia, które prowadzą na wskaza-
ną przez nas stronę (np. strona firmowa – zakładka Praca).

Jak działa reklama w wyszukiwarce Google?

b

reklama www
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Najlepiej kierować zainteresowanych na strony z konkretną ofertą 
pracy lub stronę z zebranymi ofertami. Kierowanie na stronę główną 
marki zmusza użytkownika do poszukiwania informacji o rekrutacji na 
stronie. Trzeba być zdeterminowanym, by szukać takich treści i istnie-
je ryzyko, że osoba zaprzestanie działań aplikacyjnych. 

Nie rekomendujemy kierowania reklam Google Ads na zewnętrzne 
serwisy rekrutacyjne lub media społecznościowe ze względu na brak 
możliwości mierzenia skuteczności takiej kampanii. Przecież chcecie 
znać efekty, prawda?

Praktyczne wskazówki

Kluczem do sukcesu jest odpowiedni dobór słów kluczowych 

Frazy zbyt ogólne (np. praca warszawa) mogą szybko wyczerpać 
budżet, gdyż trafiamy do zbyt szerokiej grupy osób. 

Frazy zbyt szczegółowe mogą z kolei nie być odpowiednio często 
wyszukiwane i reklama nie będzie się wyświetlać.

Dlaczego by nie skorzystać z planera słów kluczowych? 

Jest to narzędzie dostępne w Google Ads, które na podstawie kilku 
fraz podpowie nam więcej propozycji, pokaże potencjał dla tych fraz w 
wyszukiwarce (średnia miesięczna ilość wyszukiwań w Google na 
danym obszarze w określonym języku) oraz poda średni koszt za klik-
nięcie.

Link do informacji Google o planerze:
https://support.google.com/google-ads/answer/7337243?hl=pl 

Społeczności:

LinkedIn 
Facebook
Twitter
YouTube 
Blogi
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Warto na początku kampanii zidentyfikować frazy wykluczające, na 
które nie chcemy, żeby nasza reklama się pojawiała (np. nazwy portali 
rekrutacyjnych).

Teksty reklam powinny być spójne ze słowami kluczowymi oraz stroną 
na którą odsyłamy.

Uzupełnij reklamy o wszelkie uzasadnione rozszerzenia (Linków do 
podstron, Objaśnień, Informacji w witrynie, Połączeń, Wiadomości, 
Lokalizacji), ponieważ zwiększają widoczność reklamy i tym samym 
poprawiają skuteczność.

Zadbaj o odpowiednią strukturę Konta (podział na kampanie, grupy 
reklam) w zależności od etapu w lejku, celu, budżetu i tematyki 
reklam. Sprawdź, czy wszystkie ustawienia kampanii są zgodne
z Twoimi celami (język, strategia ustalania stawek, zasięg geograficz-
ny, metoda wyświetlania reklam itp.)
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Ten rodzaj reklamy sprawdzi się zarówno na początkowych etapach 
lejka (działania wizerunkowe, employer branding – kierowanie po 
zainteresowaniach, demografii, odbiorcy na rynku, podobni do 
odwiedzających), jak też na etapie końcowym (remarketing), przypo-
minając, że nadal poszukujesz kandydatów na dane stanowisko.

Reklama w sieci reklamowej Google

Reklama ma format statycznych lub elastycznych banerów graficz-
nych / tekstowych i może pojawić się na setkach tysięcy witryn, które 
mają umowę z Google na emisję reklam (dla właścicieli witryn sieć 
nazywa się AdSense).

Miejsca wyświetlania reklam możesz wybrać samodzielnie (konkretne 
portale, strony lub witryny o określonej tematyce) lub kierować je po 
zainteresowaniach odbiorców, kryteriach demograficznych (np. 
kobiety w wieku 25-34 lata, posiadające dzieci). Google dobierze miej-
sce wyświetlania reklamy, tak by wyświetlić ją tylko użytkownikom 
spełniającym określone przez nas kryteria.

Dane o użytkownikach Google zbiera na podstawie historii odwiedza-
nych witryn, wyszukiwań oraz informacji podawanych przy zakłada-
niu Gmaila (dotyczy osób korzystających z przeglądarki Google 
Chrome i zalogowanych na swoje konto na różnych urządzeniach).

Podobnie jak w wyszukiwarce, płacisz za kliknięcia prowadzące na 
stronę (można rozliczać się w modelu CPM za 1000 wyświetleń, ale nie 
jest on zbyt popularny).

Jak działa reklama?

c
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Kieruj bezpośrednio z reklam na konkretne podstrony z ofertami pracy 
lub ogólną zakładkę Kariera.

Testuj kreacje z różnymi zdjęciami, komunikatami – po to, by spraw-
dzić, co działa najlepiej.

Reklama w sieci Google ma dodatkowy efekt wizerunkowy. Nawet jeśli 
użytkownicy nie klikają w nią zbyt często (średnio 2-3 kliknięcia na 
1000 wyświetleń), to większość z nich ma styczność z marką.

Dobrze sprawdza się wykluczenie witryn, na których wyświetlane są 
reklamy (przykładowo bajki dla dzieci na YouTube albo witryny oraz 
aplikacje z grami dla dzieci – można uniknąć wtedy przypadkowych 
kliknięć ze strony najmłodszych).

Praktyczne wskazówki

Reklama na YouTubed

W przypadku kampanii reklamowych na YouTube dobrze sprawdzi się 
reklama TrueView for Action, która zachęca użytkownika do działania. 
Dowiedz się więcej o formatach reklam z bloga Enzo:

https://enzo.pl/2018/08/01/nowe-efektywne-formaty-google-ads-
-na-youtube/ 
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Nowy format reklam na YT (True View for Action: Leads Ads) umożliwia 
wypełnienie formularza (nazwisko, telefon, e-mail) na poziomie 
kreacji – bez konieczności wchodzenia na stronę internetową, o wiele 
łatwiej jest uzyskać podstawowe dane pod wpływem impulsu niż 
czekać na przesłanie pełnego CV. 

W przypadku kampanii reklamowych na You Tube pamiętaj o dodaniu 
własnych ekranów końcowych w filmie oraz w kanale (z wezwaniem 
do aplikowania) – system sam dodaje je do reklam.

Do kampanii wizerunkowych można wykorzystać format Bumper Ads. 
Zobacz, czym jest wideo w przerywniku: 

https://enzo.pl/2018/05/15/wideo-w-przerywniku-w-kampaniach-
-google-adwords/

Źródło: prezentacja Google
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Jak ponownie trafić do człowieka? Jak dotrzeć do najbardziej zainte-
resowanych odbiorców kampani rekrutacyjnej? To kluczowe pytanie, 
na które odpowiedzią jest remarketing. 

W dobie bombardowania przekazami reklamowymi remarketing 
wydaje się najlepszym rozwiązaniem na tzw. ślepotę banerową (ban-
ner blindness). Pokazując odbiorcom to, co ich wcześniej zaintereso-
wało, zwiększasz szansę na wysłanie przez nich aplikacji. Stałe przypo-
minanie i opatrzenie np. z logotypem jest też bardzo ważne przy budo-
waniu wizerunku marki. Stosując remarketing, masz pewność, że 
docierasz do osób, które są najbardziej zainteresowane interakcją 
z marką i zatrudnieniem.

Kolejną dobrą wiadomością jest fakt, że dobrze prowadzona kampa-
nia remarketingowa przyczynia się do zmniejszenia kosztu dotarcia do 
odbiorcy przy równoczesnym zwiększeniu zainteresowania ofertą 
pracy. Kampanie remarketingowe to również dobre rozwiązanie, gdy 
masz do czynienia z niezdecydowanym poszukiwaczem pracy.
 
Stosowanie remarketingu w kampaniach daje także możliwość póź-
niejszej segmentacji odbiorców, by w efekcie kierować reklamy do tej 
grupy, na której nam najbardziej zależy. W perspektywie możesz też 
stworzyć grupy odbiorców podobnych do najbardziej konwertujących 
w celu dotarcia do nowych osób. 

Remarketinge
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Do zbierania danych remarketingowych potrzebny jest tzw. kod 
remarketingowy, który umieszczany jest w całej witrynie lub w kon-
kretnych zakładkach. Dla Facebooka jest to tzw. piksel Facebooka, 
w przypadku Google Ads można wykorzystać do tego Google Analy- 
tics – jeśli masz już wdrożony na swojej stronie.

Remarketing na Facebooku

Facebook remarketing to bardziej funkcja, którą może pełnić kampa-
nia oraz kryterium kierowania reklam. Ustawiasz ją na różne cele 
reklamowe (np. sprzedaż, pozyskiwanie kontaktów), formaty reklam 
(np. reklama produktowa, oferta, link do strony, post itd.) i umiejsco-
wienia (newsfeed, z prawej strony itd.). Ważne, aby grupa niestandar-
dowych odbiorców z witryny, którą tworzy się w ramach remarketin-
gu, obejmowała co najmniej 20 osób. W ten sposób możesz wyświe-
tlać reklamy odbiorcom, którzy maksymalnie 180 dni wcześniej 
odwiedzili Twoją witrynę.

Jak działa remarketing?
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Remarketing w Google kojarzony jest głównie z banerami, które 
„śledzą nas" na różnych stronach po tym, jak odwiedzimy np. sklep 
internetowy. Chociaż banery mogą wyglądać dokładnie tak samo, jak 
w przypadku kampanii w sieci reklamowej Google, to jednak warto 
zmienić na nich przekaz. Kierujemy go przecież do osób, które już były 
na naszej stronie, ale nie wykonały oczekiwanej przez nas akcji (np. 
aplikowanie na określone stanowisko). 

Warto pamiętać o wykluczeniu wyświetlania reklam dla osób, które 
już zrelizowały interesujący nas cel (złożenie aplikacji rekrutacyjnej). 

Istnieje możliwość wykorzystania remarketingu w przypadku reklamy 
w wyszukiwarce. Polega to głównie to zwiększaniu stawek za kliknię-
cie, jeśli wiemy, że dana osoba odwiedziła już naszą stronę. Większa 
stawka z kliknięcia zwiększa szansę na wyższą pozycję reklamy, a tym 
samym zwiększa się jej widoczność na stronie wyników wyszukiwania 
Google. 

Google Ads Remarketing

Twoja
 lista remarketingowa

 musi liczyć co najmniej 

aby można ją było wykorzystać
w sieci reklamowej.

100 odbiorców, 
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Remarketing możemy także wykorzystać w przypadku reklam wideo - 
formaty TrueView lub Bumper Ads (wideo w przerywniku). Przekaz 
reklamowy można wyświetlać osobom, które w ciągu ostatnich dni 
weszły w interakcję z kanałem firmowym na YouTube lub odwiedziły 
Twoją stronę internetową.

Dodatkowa wartość remarketingu

Zarówno Facebook, jak i Google pozwala na zasadzie uczenia maszy-
nowego stworzyć grupę podobnych odbiorców (na Facebooku okre-
ślanych jako „lookalike”). Wykazują oni podobne cechy lub działania 
do wybranej przez Ciebie grupy remarketingowej. Pozwala to wydzie-
lić tych odbiorców, którzy z dużym prawdopodobieństwem zrealizują 
określony cel, czyli wysłanie aplikacji.

Wideo remarketing
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Facebook oraz Instagram dają duże możliwości poszukiwania kandy-
datów. Użyj w tym celu dobrej komunikacji (odpowiednie posty na 
stronie marki, posty w grupach), po czym dodaj zaplanowaną kampa-
nię płatną. Jak to zrobić? Na początek dajemy Ci podstawy.
 
Zajrzyj tu: 

https://enzo.pl/2018/08/27/kreacje-reklamowe-na-facebooku-bez-
-tajemnic-poznaj-wytyczne

Gdy już wiesz, jakie masz możliwości reklamy i odpowiedziałeś sobie 
na kluczowe pytanie, kogo szukasz, dodaj post, w którym w możliwie 
ciekawy sposób zachęcisz do wysłania CV. Nie idź utartym szlakiem, 
wyróżnij swoje ogłoszenie niestandardowym tekstem, grafiką. Bądź 
kreatywny! Facebook i Instagram to platformy pełne treści – wyróżnij 
się lub pozostań niewidoczny.

Reklama na Facebooku,
Instagramie, Linkedln

f
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Mierzenie
skuteczności
działań

#5



Narzędzia analityczne

Konwersje są sexy

Automatyzacja działań

a

b

c
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Mierzenie skuteczności prowadzonych działań jest kluczowe dla 
podejmowania właściwych decyzji. Poświęć czas i zaplanuj właściwe 
przygotowanie narzędzi analitycznych (m.in. sprawdzenie poprawno-
ści wdrożenia kodów śledzących, ustawienia celów). 

Koniecznie przejdź ścieżkę, jaką ma przejść użytkownik i sprawdź, czy 
wszystko zlicza się poprawnie. Pamiętaj, że narzędzia analityczne 
działają na zasadzie wywoływania kodu javascript na stronie. 

Szacuje się, że ok. 15-20% użytkowników internetu w Polsce ma wyłą-
czoną obsługę javascript, a tym samym możliwość śledzenia, dlatego 
dane pochodzące z tych narzędzi mogą być zaniżone nawet o 20% 
(np. Google Analytics pokaże 80 zgłoszeń, gdy faktycznie było ich 100). 

Brak zliczania danych może też powodować długo ładująca się strona 
– kod śledzenia znajduje się zwykle na końcu kodu i może nie zdążyć 
się załadować. 

Narzędzia analitycznea
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Do zarządzania kodami śledzenia wybierz narzędzie Google Tag Mana-
ger – daje to możliwość samodzielnego zarządzania kodami śledzenia 
na stronie bez konieczności angażowania programisty (poza pierw-
szym wdrożeniem kodu) i nie wymaga znajomości HTML czy Java 
Script. Pamiętaj, że informacje o wykorzystywanych narzędziach zbie-
rających dane o użytkownikach oraz celu zbierania tych danych 
powinny znaleźć się w Polityce Prywatności (RODO). 

Poznaj bliżej takie narzędzia analityczne, jak:

 Google Analytics

 

 Piksel Facebooka

 

 dane Google Ads

Dobrze mogą się też sprawdzić narzędzia pokazujące zachowanie 
użytkowników na stronie oraz tworzące tzw. heatmapy – Hotjar albo 
Yandex Metrica. Pozwolą Ci zrozumieć, jakie treści najczęściej przycią-
gały uwagę odbiorców.
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Dlaczego konwersje są sexy? Są najbardziej pożądanym działaniem 
wykonanym przez użytkownika na stronie – dla kampanii rekrutacyj-
nej będzie to wysłanie CV lub każda inna forma wyrażenia zaintereso-
wania ofertą i pozostawienie swoich danych.

W przypadku własnych formularzy umieszczonych na stronie (to 
najczęstsza forma zbierania danych) można je mierzyć na 2 sposoby:

Konwersje są sexy

wyświetlenie strony podziękowania (tzw. thank you page) 
po zakończeniu procesu aplikacyjnego i pomyślnym wysła-
niu aplikacji (preferowane),

pomyślne wysłanie formularza może wywoływać zdarzenie 
rejestrowane przez Google Analytics (wymaga zwykle 
dodatkowej pracy programisty).

Jeśli powyższe 2 opcje nie są dostępne, wystarczy mierzenie kliknięć 
w przycisk „Wyślij” w formularzu kontaktowym (lecz nie zawsze takie 
kliknięcie oznacza faktyczne wysłanie formularza).

b
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Pamiętaj o mierzeniu tzw. mikrokonwersji, czyli dodatkowych działań 
wskazujących na zainteresowanie ofertą pracy, np. kliknięcie w przy-
cisk „Dowiedz się więcej”, przejście do kolejnych opisów oferty czy 
obejrzenie filmu na stronie prezentującego firmę itp. 

Mikrokonwersją może być również przewinięcie strony do określone-
go miejsca – szczególnie w przypadku tzw. one page’y, czyli stron. 
gdzie wszystkie informacje dostępne są na jednej, długiej stronie. W 
przypadku, gdy zgłoszenie następuje na stronie zewnętrznej (na w 
portalu rekrutacyjnym), mikrokonwersją będzie kliknięcie w link 
kierujący do tej strony – jeśli nie mamy możliwości mierzenia dalej 
faktycznie złożonych ofert, możemy takie przejście potraktować jako 

Zewnętrzne narzędzia rekrutacyjne zwykle nie dają możliwości skonfi-
gurowania/wdrożenia własnej analityki lub jest to skomplikowane. 
Przez to najczęściej nie można mierzyć wysyłki formularzy zgłoszenio-
wych ani selekcjonować najlepszych kryteriów kierowania. 

Zewnętrzne narzędzia do tworzenia formularzy wstawianych na 
własną stronę również mogą utrudniać mierzenie skuteczności dzia-
łań.

Co swoje to swoje! Dlatego znacznie większe możliwości mierzenia 
skuteczności daje własna strona internetowa lub dedykowany landing 
page.

Stwórz pakiet korzyści
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Dodatkowa wartość remarketingu

Zarówno Facebook, jak i Google pozwala na zasadzie uczenia maszy-
nowego stworzyć grupę podobnych odbiorców (na Facebooku okre-
ślanych jako „lookalike”). Wykazują oni podobne cechy lub działania 
do wybranej przez Ciebie grupy remarketingowej. Pozwala to wydzie-
lić tych odbiorców, którzy z dużym prawdopodobieństwem zrealizują 
określony cel, czyli wysłanie aplikacji.

Odpowiednio mierzone zdarzenia na stronie (wysłanie aplikacji, 
wysłanie formularza z danymi) i ustawione jako cele w Google Analy-
tics dają możliwość zaimportowania ich jako konwersje do Google 
Ads. Przy ustawianiu konwersji zmień domyślny model atrybucji – 
Ostatnie kliknięcie (Last click) – na model Na podstawie danych, lub 
jeśli nie jest on dostępny, na Rozkład czasowy lub Uwzględnienie 
pozycji.

Automatyzacja działań

Znajdziesz więcej na: 
https://support.google.com/google-ads/answer/6259715?hl=pl&-
co=ADWORDS.IsAWNCustomer=false)

c

Gdy już dostarczysz informację zwrotną w postaci konwersji do 
Google Ads, to możesz skorzystać z szeregu narzędzi pozwalających 
na częściową lub całkowitą automatyzację kampanii:

Ustawienie półautomatycznej strategii ustalania stawek eCPC (system 
zwiększa ustawione stawki w sytuacjach, w których są duże szanse na 
konwersję w witrynie, oraz obniża stawki w sytuacjach, w których 
szanse na to są niewielkie).

Ustawienie automatycznej strategii ustalania stawek docelowego 
kosztu konwersji, tzw. docelowy CPA (strategia inteligentnego określa-
nia stawek, która ustawia stawki, by pomóc Ci uzyskać jak największą 
liczbę konwersji przy wyznaczonym przez Ciebie docelowym koszcie 
pozyskania).
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Ustawienie list odbiorców w Google Analytics na osoby, które skon-
wertowały, daje możliwość ich późniejszego wykluczenia w kampa-
niach remarketingowych (niewyświetlanie im reklam, skoro już zreali-
zowali cel naszej kampanii) oraz kierowania reklam do grupy odbior-
ców podobnych do konwertujących (tutaj konieczna jest odpowiednia 
wielkość list remarketingowych –  minimum 100 użytkowników).

Prowadzisz kampanię rekrutacyjną, gdzie pierwszym kontaktem jest 
rozmowa telefoniczna z kandydatami? Włącz śledzenie konwersji tele-
fonicznych.

https://support.google.com/google-ads/answer/6100664?hl=pl&re-
f_topic=7280667.

Grupy remarketingowe w Google Analytics dają także dodatkowe 
informacje, np. do jakich grup Odbiorców na rynku Google przypo-
rządkowuje osoby z poszczególnych grup remarketingowych. Takie 
dane wykorzystaj do kierowania reklam w sieci reklamowej oraz do 
manualnego modyfikowania (zwykle zwiększania) stawek dla reklam 
w wyszukiwarce dla wybranych grup odbiorców.
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Dotarłeś/aś do końca ebooka. 
Oto małe podsumowanie:

Brawo!

Kampanie 
rekrutacyjneBranding

Rekrutacje, 
candidate experience

Krzysztof Kozieł
krzysztof.koziel@enzo.pl

Magdalena Banks
magdalena.banks@tobea.pl

Tomasz Kuryło
tomasz.kurylo@enzo.pl

Masz 
informację zwrotną

lub pytanie? 
Napisz do nas.

Jeśli pójdziesz tak wytyczoną ścieżką, 
zobaczysz efekty.

Zadbaj o spójność wizerunku. Stwórz „pakiet minimum”.

Wybierz kanały internetowe dopasowane do pro�lu pracownika.

Idź w stronę automatyzacji. Testuj nowe narzędzia.

Stwórz swój plan employer brandingowy.

Przetestuj skuteczność kampanii Google i Facebook.

Mierz swoje działania i pamiętaj, że konwersje są sexy!


