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Z jednej strony widzę silny trend. Ludzie chcą wejść do branży rekrutacji IT. Mówią mi to z nadzieją, że ich marzenie odmieni ich życie.

Z drugiej strony wiem, że polscy rekruterzy IT pracują na bezdechu, są wymęczeni lub zrezygnowani. Albo że chodzi im po głowie, by jednego dnia
to po prostu rzucić! Że wraz ze stażem pracy wzrastają ich frustracje. Że to jest „stanowiskowy” standard.

Nie chcę pozwolić na zmarnowanie świetnego zawodu, jakim jest rekruter IT! 

Stworzyłam CandidFuture z myślą o fajnej i długiej karierze rekruterów IT. Którzy przez lata z wypiekami na twarzy łączą ludzi i firmy w wartościowe
współprace. Którzy czują, że sami wzrastają, darując wzrost innym. 

Z moich rozmów wynika, że rekruterzy IT chcieliby inaczej pracować... ale często nie wiedzą, jak ugryźć „zmianę”. Bywa też, że czują się bezsilni…

Z drugiej strony, liderzy działów rekrutacji pytają mnie, jak zapobiec „wypaleniu" swoich rekruterów. Te głosy są często niesłyszalne... 😑

Kiedy wręczymy sprawczość w ręce rekruterów IT, a liderzy zapragną wdrożenia dobrych praktyk swoich kolegów i koleżanek po fachu, WSZYSCY
znajdziemy się w nowej lepszej rzeczywistości! ☀

Wpuścimy świeżość i „oddech" dzięki wspólnie wypracowanym dobrym praktykom - narzędziówce. To dopiero początek! Wartościowe podpowiedzi
będą z nami przez cały 2023 rok!

Mogliśmy podziałać razem, WSZYSCY, przekazując wieści o tej ważnej akcji. Za co Wam wszystkim - zaangażowanym Osobom i Firmom, z całego
rekruterskiego serca bardzo dziękuję. 

Aga Myśliwczyk

PS  Pamiętaj! Chcesz zmiany? Bądź zmianą!

ZAŁOŻENIA AKCJI REKRUTER IT W OGNIU
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Rekruterzy IT
136

Sourcerzy IT
20

Mid (1-3 lata)
41%

Senior (powyżej 3 lat)
38.5%

Junior (do 1 roku)
20.5%

Kto brał udział w ankiecie?

Doświadczenie:
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12,8%

87,2%
Rekruterzy IT

 

Sourcerzy IT

W ankiecie wzięły udział 224 osoby z różnych
stanowisk z branży HR. Zgodnie z celowością raportu,
opracowaliśmy     156      odpowiedzi     rekruterów     IT 
i sourcerów.

Nie tylko rekruterzy IT i sourcerzy
mierzą       się       w        swojej       pracy 
z trudnościami. Zauważyliśmy
wiele podobnych głosów od osób
pracujących    w    roli    m.in.      HRBP
i   Managera  HR.



przełożonych cyklicznie rozmawia z rekruterami IT i sourcerami o trudnościach w realizacji
powierzonych zadań.

Pytanie: z czym jedni i drudzy wychodzą z takich rozmów? 

Kluczowe wnioski

przełożonych NIE rozmawia z rekruterami IT i sourcerami na temat wypalenia zawodowego.
Ponad
80% 

Ponad
60% 

rekruterów IT i sourcerów zostało przytłoczonych nieswoimi obowiązkami, wykonywało obowiązki
swoich współpracowników lub realizowało zadania spoza zakresu swoich obowiązków.

Ponad
60% 
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Ewa Jakimowicz

Zrobiłam dla zespołu kalendarz adwentowy. Każdego dnia na daily otwieramy
paczkę, w której czeka nas miła niespodzianka i zadanko z jednej z kategorii:
Zespół, Rozwój, Plany, Fun, Self care. Dlatego lubię moją pracę: bo każdy z tych
obszarów jest mnie ważny i dbam o wszystkie każdego dnia; wiem, że mam na nie
wpływ! Wierzę, że pamiętanie o każdym z tych obszarów wpływa na to, że nie
wypalamy się jako HR-owcy.

Anna Sykut

Wypalenie zawodowe może się przytrafić każdemu, w każdej branży. Niech
pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie powiedział sobie (lub innym):
„Mam dość!"
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Co się rozumie przez wypalenie Rekrutera IT?

Tak
94.2%

Nie
5.8%Czy jest Ci znane pojęcie wypalenia zawodowego i wiążących

się z nim objawów?

Większość ankietowanych (94,2%) zapewniła, że zna pojęcie
wypalenia zawodowego. Oznacza to, że są świadomi, na co
muszą uważać podczas rozwoju zawodowego. 
5,8% ankietowanych zaznaczyło, że nie jest im znane takie
pojęcie. 

Czy to znaczy, że w ich środowisku jest to temat tabu? 
Co możemy w pojedynkę i wspólnie zrobić, aby osiągnąć
100% odpowiedzi na "tak"?
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Co się rozumie przez wypalenie Rekrutera IT?

Co rozumiesz przez wypalenie zawodowe?

Czy to znaczy, że wypalenie zawodowe jest powszechną
„chorobą”? 

Każdy z tych punków prowadzi do kolejnych - są one mocno ze
sobą powiązane. Przykładem   może   być   ciągłe   zmęczenie
oraz wyczerpanie. Naturalnie wiąże się to z utratą chęci
realizowania podstawowych zadań. 
Nie mówiąc tu o podtrzymaniu motywacji z pierwszych
miesięcy pracy. Wypalenie zawodowe atakuje na wielu
płaszczyznach życia i warto o tym pamiętać. Jak się przed tym
ustrzec?

Spadek efektywności pracy

Ciągłe zmęczenie i wyczerpanie

Brak chęci i motywacji do pracy

Objawy psychosomatyczne 

Brak sił na realizowanie pasji

*

*najczęściej pojawiające się odpowiedzi w kolejności malejącej
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Lepiej przeciwdziałać niż leczyć. A jak to jest w realu?

Kiedy zauważył_ś u siebie objawy wypalenia zawodowego?
LUB Ktoś inny je u Ciebie zauważył?

Osoby, których dotknęło wypalenie zawodowe najczęściej
podawały 5 sytuacji, dzięki którym wiedziały że dzieje się coś
niedobrego.
Nasza reakcja na pracę z pewnością ma wpływ na nasze
najbliższe otoczenie. Wypalenie zawodowe nie kończy się po
godzinach pracy. Często jest przenoszone na grunt prywatny,
co w konsekwencji sprawia, że cierpią nasze relacje z bliskimi.
Warto też zwrócić uwagę na to, z jakim zaangażowaniem
podchodzimy  do pracy  i życia.  Zastanów się,  czy nadal  płonie 
w Tobie iskra pierwszych miesięcy pracy. Czy wiesz, jak ją
wskrzesić?

Najczęściej zauważają partnerki/
partnerzy, rodzina, przełożeni i bliscy
znajomi/przyjaciele (z zewnątrz)

Spadły wyniki pracy i nie było
zamknięć/sukcesów

Zaczęli być mniej zaangażowani 
w codzienne zadania

Po zmianie organizacji, lidera lub
trybu pracy

Narzucano wysokie wskaźniki
pracy niemożliwe do zrealizowania
w danym momencie

*najczęściej pojawiające się odpowiedzi w kolejności malejącej

*
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Jarek Jarzębowski

Jest piątek. Ty już czujesz, że nie możesz doczekać się weekendu. Jednocześnie wiesz,
że  i  tak  nie  wypoczniesz,  a  w  poniedziałek  trzeba będzie znowu zaczynać od nowa. 
W każdy roboczy poranek boli Cię głowa, kiedy otwierasz komputer ostatnie cząstki
energii uciekają, a jednocześnie czujesz, jakby nic dobrego zawodowo na Ciebie nie
czekało  -  to  mogą   być  oznaki  wypalenia  zawodowego.  Jest  ich  więcej,  ale  jeżeli 
w moim krótkim opisie znalazł_ś siebie, to znak, że warto poszukać wsparcia.

Magda Korbecka

Temat wypalenia zawodowego dotyczy absolutnie każdej osoby. Zdrowie psychiczne
jest tematem niezmiernie ważnym. Paradoks radzenia sobie, gdy zdrowie psychiczne
obniża się, często bywa taki, że właśnie wtedy wypieramy, znajdujemy wymówki, czy
pracujemy więcej i zapominamy o kimś takim jak psycholog, psychoterapeuta lub po
prostu lekarz. Dlatego tak ważna w temacie zdrowia, również zdrowia psychicznego,
jest edukacja i profilaktyka.
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Czy wypalenie jest w nas?

Czy      zdecydował_ś      się     podjąć     jakiekolwiek     działania 
w związku z zauważeniem u siebie objawów wypalenia
zawodowego? Jeśli tak, to jakie? 

Dzięki naszym ankietowanym możemy szerzej spojrzeć w jaki
sposób podchodzi się do walki z wypaleniem zawodowym.
Najczęściej szukamy profesjonalnego wsparcia
psychologicznego. Decydujemy się także na urlop czy całkowitą
zmianę pracy, a nawet branży! Ile ludzi tyle technik. Dlatego
warto podejść  do  tego indywidualnie i wsłuchać się w siebie.
Pamiętaj jednak, że mżawka może nieźle zmoczyć. Dlatego nie
pozwalaj   dojrzeć   własnym   obawom   i   zapobiegaj   w   porę! 
W dalszej części raportu przeczytasz o dobrych praktykach
versus trudnościach w pracy Rekrutera IT.

Szukanie wsparcia psychologicznego
(konsultacje, terapia, wizyta u psychiatry,
farmakoterpia, zwolenienie L4)

Urlop

Rozmowa z obecnym
pracodawcą/przełożonym

Zmiana zakresu zadań

Zmiana pracy i przebranżowienie 

Szukanie pomocy na własną rękę

Dbanie o work-life balance

*najczęściej pojawiające się odpowiedzi w kolejności malejącej

*
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Kto z nami rozmawia o zjawisku wypalenia?

Nie
81.4%

Tak
14.7%

Nie wiem
3.8%

Czy Twój pracodawca rozmawia z Tobą na temat wypalenia
zawodowego?

Ponad 80% przełożonych NIE rozmawia ze swoimi
pracownikami o wypaleniu zawodowym. Tak wysoki wynik
wskazuje na powszechny temat tabu. Jedynie 14,7%
ankietowanych zadeklarowało, że rozmawia ze swoim
pracodawcą na ten temat. Co ciekawe - 3,4% ankietowanych
zaznaczyło opcję „nie wiem”. 
Dlatego warto powtarzać, że jest OK mówić, że nie jest okej.
Zarówno w pracy, jak i poza nią.
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Kto jest „za pan brat” z trudnościami w pracy Rekrutera IT?

Tak
60.9%

Nie
36.5%

Nie wiem
2.6%Czy     Twój      przełożony      cyklicznie      rozmawia      z       Tobą 

o       trudnościach      w       realizacji       powierzonych       zadań?

Prawie 61% ankietowanych odpowiedziało, że rozmawia ze
swoimi przełożonymi o trudnościach w swojej pracy. Wygląda
na to, że pierwszy krok w stronę zapobiegania wypaleniu
zawodowemu został już zrobiony. Ba! Nawet dwa kroki.
Niestety 36,5% odpowiedziało „nie” oraz 2,6% „nie wiem”.
Rozmowy rozmowami, a jak jest w realu? 
Przejdź  dalej  i zapoznaj  się  z  długą listą trudności... Lecz
także z dobrymi praktykami ;)
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Daria Drożek

Anna Morawiec-Bartosik

Jesteśmy tymi, którzy pędzą innym z pomocą, przyjmujemy na swoje barki więcej niż
możemy,  bo wiemy  że warto,  bo  to  dla  dobra  pracowników.  W zasadzie  nie znam 
HR-owca,  który  pracuje tylko  8h  dziennie.  Każdy  z nich jest niemal ciągle w pracy.
Bo czuje, że ma misję jaką jest zadbanie o innych. Ale czy dbamy o siebie? Czy
opracowując programy work-life balance, wellness, midfullness, przeciw-    
 wypaleniowe myślimy czasem o sobie? Bo ja przyznam się szczerze - często
zapominam o sobie. Czasem pracuję ponad siły i zdarza mi się zorientować późnym
wieczorem że w sumie to czas na przerwę. Kocham to co robię, ale wiem, że czasem
robię za dużo.

Na zdrowie! Tym razem na to psychiczne, któremu czasem niestety
poświęcamy zbyt mało uwagi - zwłaszcza w wirze zawodowych
obowiązków… Nie dbając o to, co najważniejsze, łatwo jest się wypalić.
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Czy z codziennymi zadaniami jesteśmy sami?

Tak
60.3%

Nie
35.9%

Nie wiem
3.8%

Czy Twój przełożony w przeciągu ostatnich 2 lat wykonywał
Twoją   pracę   lub    część    zadań?    (np.    sourcing,    rozmowy 
z kandydatami/Hiring Managerami, ofertowanie kandydatów
itp.) 

Zaskakująco dużo, bo aż 60,3% ankietowanych zdeklarowało
się, że ich przełożony wykonywał ich obowiązki na przestrzeni
ostatnich 2 lat. Wynika z tego, że przełożeni doskonale zdają
sobie sprawę z tego, z jakimi trudnościami borykają się
Rekruterzy IT. Natomiast 35,9% ankietowanych nigdy nie
widziało swojego szefa wykonującego ich obowiązki, a 3,8% nie
jest tego pewnych. 
Pierwszym krokiem do zrozumienia prawdziwych wyzwań
pracowników jest wejście w ich „buty”. Co najlepszego może się
wtedy stać?
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Wokół pracy Rekrutera IT. Co tak naprawdę robimy?

Tak
61.3%

Nie
34.8%

Nie wiem
3.9%

Czy zdarzyło się, że w Twojej firmie został_ś przytłoczon_
nieswoimi obowiązkami lub wykonywał_ś obowiązki swoich
współpracowników lub realizował_ś zadania spoza zakresu
swoich obowiązków?

Dużym problemem wpływającym na wypalenie zawodowe jest
natłok zadań. I co najciekawsze - najczęściej tych
nienależących do nas. Aż 61,3% ankietowanych w swojej
karierze zostało przytłoczonych zadaniami spoza zakresu
swoich obowiązków. Taka sytuacja wewnętrznie „stopuje”
Rekrutera IT. Co może finalnie prowadzić do wypalenia. 
Jedynie 34,8% wybrało odpowiedź „nie”. Co ciekawe 3,9% osób
wybrało odpowiedź „nie wiem”. Czy to znaczy, że przy podjęciu
współpracy nie ma jasno ustalonych obowiązków?

19



Marzymy o wpływie

Na co chciał_byś mieć wpływ w swojej pracy, gdyby możliwa
była zmiana? 

Walka ze zbliżającym się wypaleniem zawodowym to ustalenie
tego, co można zmienić, aby poprawić swój obecny komfort
pracy. Tu i teraz! 
Najczęściej ankietowani Rekruterzy IT zgłaszali chęć udziału
przy wyborze klientów, godzin i trybu pracy. Chcą też mieć
wpływ na ilość realizowanych projektów, jak i różnorodność
zadań. Z pozoru tak oczywiste oczekiwania, zamieniają się na
trudne       lub       wręcz       niemożliwe       do         zrealizowania 
w rzeczywistości. Niezwłocznie porozmawiaj ze swoim
pracodawcą na temat swoich oczekiwań. Zrób to zarówno
przed podjęciem współpracy, jak i w trakcie jej trwania.

 Poprawę komunikacji w firmie

Wybór klientów

Godziny i tryb pracy

Ilość projektów rekrutacyjnych na
dany moment

Różnorodność działań (nie tylko
rekrutacja, np. dodatkowo EB, RM)

Dopasowanie obowiązków pod
osoby z odpowiednimi
kompetencjami

*najczęściej pojawiające się odpowiedzi w kolejności malejącej

*
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Jacek Krajewski

Wiem, że presja, z którą się zmagacie jest ogromna. Często wykonywana
przez Was praca jest bagatelizowana („wysłać wiadomość do kandydata to
każdy potrafi") i niedoceniana. To rodzi frustrację i prowadzi do wypalenia
zawodowego. A przecież małymi krokami można zacząć to zmieniać.

Sylwia Szykula

Oczywiście, że są takie dni/tygodnie/miesiące/lata kiedy masz pewność, że bardzo
lubisz swoją pracę. Ale co jeżeli z czasem jest ich coraz mniej? Frajda jakby zanika?
Pojawia się znudzenie, a może i bezsens? Może wystarczy zmienić środowisko pracy?
Może  to  ludzie?  Może   branża?  A  może   praca  HR  okazała  się  po  prostu  żmudna 
i monotonna? A może by tak zostać PM, scrum masterem albo pójść w kozie sery.
Sprawdź siebie. Porozmawiaj ze sobą. Zaufaj swoim wewnętrznym wyborom. Przez
chwilę POCZUJ. Nie racjonalizuj.
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O tym najtrudniejszym w pracy Rekrutera IT

Co jest najtrudniejsze dla Ciebie w wykonywanej pracy
rekrutera IT?

Rekruterzy IT często napotykają problemy, które nie są od nich
zależne. Ważnym jest wspólne zaproponowanie, w jaki sposób
można zaadresować daną wątpliwość lub co można ulepszyć.
Pamiętajmy, aby nie obwiniać się w nieskończoność za coś, co
nie jest od nas zależne. Choćby utrudniony kontakt z Hiring
Managerem.  Jedno  jest   jednak  pewne.  Nie  możesz  siedzieć 
z  założonymi  rękami.  Chcesz  zmiany?  Bądź  zmianą!  I   wyjdź 
z inicjatywą! W dalszej części raportu podpowiadamy od czego
należy zacząć.

Wydłużające się procesy
rekrutacyjne

Brak responsywności kandydatów

Trudności z komunikacją z
decydentami/Hiring Managerami

Dotarcie i utrzymanie kandydatów
w procesie

Monotonia i powtarzalność zadań

*najczęściej pojawiające się odpowiedzi w kolejności malejącej

*
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O najczęstszych powodach do zmiany pracy

Czy na przestrzeni ostatniego pół roku chciał_ś zmienić
pracę? Jeśli tak, jaki był główny powód? 

Według ankietowanych Rekruterów IT najczęstszym powodem
impulsu do zmiany pracy jest właśnie wypalenie zawodowe.
Jak    powszechnie   wiadomo,    jest to  krótkotrwałe    
 rozwiązanie. 
Inne   powody,  takie   jak  brak   rozwoju  czy   brak  doceniania, 
są często pierwszymi zapalnikami do wypalenia. Natomiast
brak satysfakcji z pracy jest jednym z jego skutków.
O wypaleniu zawodowym w pracy Rekrutera IT trzeba i należy
ciągle mówić. O jego przeciwdziałaniu, trzeba mówić jeszcze
częściej!

Brak satysfakcji z pracy

Wypalenie zawodowe

Brak rozwoju

Frustracja finansowa

Brak doceniania pracy

*najczęściej pojawiające się odpowiedzi w kolejności malejącej

*
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Agnieszka Śladkowska

Kiedy już mam dość, spotykam wspaniałych ludzi, których nie docenia firma. Gdy ich
zabieram i patrzę, jak w nowym miejscu wymiatają… zostaję w rekrutacji jeszcze tylko
na kilka procesów. Nie mam pojęcia, ile osób zrekrutowałam przez te 16 lat. Na pewno
sporo ponad tysiąc. W tym czasie kilka razy manager zespołu zatrudnił kogoś kogo nie
rekomendowałam lub nie dał szansy osobie, która była tego warta. Zdarzało się, że
wstydziłam się za osobę, która rekrutowała razem ze mną, nie raz i nie dwa… Kiedyś
trafiał mnie szlag, dziś uważnie wybieram klientów i moi stali wiedzą, że bardziej niż
rekrutacji nie lubię buractwa i braku partnerstwa podczas rozmów 
z kandydatami.

Natalia Florek

W zawodowym sporcie 70% to głowa. 
Tak przynajmniej mówią sami sportowcy, a trenerzy coraz częściej zadają sobie
pytanie: jeżeli 70% sukcesu to nastawienie i praca nad tym, co można kontrolować, to
może 70% treningu powinno być ćwiczeniami... psychologicznymi? Ci, którzy do
podobnych wniosków doszli, szybciej i bardziej cieszą się z efektów. A ponieważ przez
życie (zawodowe) nie da się bez treningu, podobne podejście przynosi znaczne efekty
w pracy. Dopiero z zadbaną głową jesteśmy w stanie iść dalej.
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Rekruter IT. Żył długo i szczęśliwie! 

Co  chciał_byś  powiedzieć  swojemu  liderowi  / managerowi /
przełożonemu   w    kontekście     polepszenia      samopoczucia 
i Twojej pracy?

Warto nastawić ucho na to, co Rekruterzy IT chcą głośno
powiedzieć. Po odpowiedziach w ankiecie można jednogłośnie
podsumować, że są to dość powtarzalne, ale jakże istotne głosy.
Zatem Rekruterze IT do boju! Dla długiej i fajnej pracy mów, co
leży Ci na sercu! Jak? O tym dowiesz się w dalszej części
raportu. 

Zmniejsz kontrolę na rzecz
większego zaufania

Miej czas na rozmowy 
z pracownikami, nie tylko raz 
w roku na 1:1

Stawiaj wyzwania rozwojowe

Popraw komunikację wewnątrz
organizacji

Wspieraj i doceń wysiłki, nie
tylko wyniki

Dobra robota mój Managerze
*najczęściej pojawiające się odpowiedzi w kolejności malejącej

*
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Łukasz KołodziejczykPaulina Gawlicka Maja Kołodziejczak Marlena Szymanek

Akcję wspierali również:

Rekruter IT
w OGNIU
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NARZĘDZIÓWKA 
Trudności są tak trudne, jak strona, z której na nie spojrzysz.

Często przeceniamy sukces, który upatrujemy w perspektywie miesięcy czy lat. Nie doceniamy
natomiast tego, co możemy zrobić już dziś.

Narzędziówka, z którą przychodzimy, to inaczej zestaw dobrych praktyk np. pytania, proces, procedura,
produkt, platforma/aplikacja/narzędzie do wcielenia w pracę rekrutera IT lub/i lidera działu rekrutacji,
od ZARAZ.

To jest coś, co na plus wpływa na pracę rekrutera IT w kontekście: efektywności lub/i „fajności” pracy. 
To coś, co możemy wdrożyć już dziś!

Dużą część dobrych praktyk podsuwamy już w tym raporcie. „Złożone” tematy będą „żyły” w moich
rozmowach z ekspertami.

Zatem w kontakcie! 
Aga Myśliwczyk
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TRUDNOŚCI ZWIĄZANE 
Z CHARAKTEREM PRACY

REKRUTERA IT
Skuteczna współpraca
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Żeby odciążyć głowę, zapisuj w jednym miejscu np. notatniku.
Warto wykorzystywać narzędzia, metody, które już wcześniej wykorzystałeś i które sprawdziły się w podobnych zadaniach.
Rozpisz sobie zadania, uszereguj je według priorytetów, zacznij od tych, które wydają Ci się najważniejsze na ten moment lub które przy
małym wysiłku dadzą duży efekt.
Zastanów się co/kto może być Twoim sojusznikiem w tych zadaniach i co/kto może być kotwicą.
Jeśli pracujesz równolegle nad kilkoma zadaniami i obawiasz się, że pogubisz się w gąszczu informacji, warto korzystać z dostępnych
narzędzi do zarządzania zadaniami np. Trello.
Nadmiar obowiązków i napięcie z nim związane może wywoływać stres - pamiętaj o regeneracji i dbaniu o własny umysł i ciało.
Komunikuj swoje potrzeby przełożonym, najgorsze co można zrobić to udawać, że wszystko jest pod kontrolą, a potem nie dotrzymywać
terminów
W mojej codziennej pracy, gdy zadania zaczynają się nawarstwiać, niemal zawsze korzystam z to-do listy: najpierw spisuję wszystkie taski,
następnie analizuję, które z nich są priorytetowe, kolejny etap, to szukanie narzędzi, sposobów, z których korzystałam wcześniej i które
mogą również teraz wesprzeć mnie w wykonaniu poszczególnych zadań. 
Często sięgam po wsparcie moich koleżanek i kolegów z zespołu: negocjuję termin, proszę o wsparcie, organizuję brainstorming.
Najtrudniejszy jest ten pierwszy krok z poczuciem przytłoczenia. Jednak, gdy zadania z listy zaczynam wykreślać, czuję, że moja praca
zmierza w dobrym kierunku. To daje dużą satysfakcję. 

Zastanów się, co jest powodem nadmiernej liczby obowiązków, czy jest to spowodowane Twoimi ambicjami, oczekiwaniami, czy obowiązki
nakładane są „z zewnątrz”.

Wyciągaj wnioski, staraj uczyć się na błędach.

Jakub Zieliński

Skuteczna współpraca

Zbyt duża liczba obowiązków

Magda Korbecka

Pracuj z kalendarzem, bo każde zadanie zajmuje jakąś ilość czasu. Zadania, które zajmują mi dłużej niż 5 minut i są istotne z perspektywy
biznesu, dodaję do kalendarza blokując swój czas. Pozwala mi to zobaczyć moje realne obciążenie i – co więcej – jest dla mnie formą
przypominajki o rzeczach ważnych: zbliżający się deadline, obiecany termin klientowi etc. 
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Zbyt duża liczba projektów na osobę

Podziel projekty na dni w tygodniu, jeśli chodzi o sam sourcing. Np. w poniedziałki rola X, wtorki rola Y etc. Osobiście pomagało
mi to w zaoszczędzeniu czasu na „przestawienie się" na projekt oraz układanie searchu. Pozwalało też na większą kontrolę
sourcingu. 
Stwórz oddzielne foldery na każdy projekt. 
Zapisuj na czym zakończył_ś każdy dzień. Komentuj sobie od czego zacząć kolejny dzień etc. Upewnij się też, czy X liczba
projektów na  rekrutera to  Wasz standard.  No i jak inni  sobie z tym radzą.  Być  może  ktoś  „wykorzystuje”  Twoją  dobrą  wolę 

      i dostajesz więcej projektów niż pozostali. Miej pewność!

Skuteczna współpraca

Magdalena Kapanka

Trudność w ofertowaniu kandydatów i negocjowaniu stawek

Natalia Lepak

Zwiększ swoją wiedzę na temat rynku pracy w branży IT i aktualnych trendów w zakresie stawek i warunków zatrudnienia, aby
być lepiej przygotowanym do negocjacji. Aby to zrobić, wystarczy zrobić analizę stawek na job boardach takich jak: JustJoinIT,
Bulldogjob, NoFluffJobs.
Skorzystaj z pomocy bardziej doświadczonego rekrutera IT w Twojej organizacji lub mentora, który specjalizuje się w rekrutacji
IT i może pomócCiw przygotowaniu strategii negocjacyjnej.
Bądź elastyczn_ i otwart_ na negocjacje, rozważając różne opcje i oferty, aby znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące dla obu
stron. Pamiętaj, aby w trakcie negocjacji skupić się na potrzebach i oczekiwaniach kandydata, tak aby zaproponować
atrakcyjne warunki zatrudnienia, które będą dla niego korzystne.
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Brak czasu na sourcing

Kasia Krzyżanowska

w ramach kreatywnych rozrywek możesz pobawić się w Sourcing Games Jana Tegze – to w późniejszym czasie ułatwi Ci
tworzenie kwerend, usprawni pracę i oszczędzi czas; 
#SourcingowyKalendarzAdwentowy – cykl, który prowadziłyśmy na LinkedIn wraz z Hanną Piskorską. Znajdziesz tam 24
gotowe wskazówki do zastosowania od zaraz by ułatwić sobie prace sourcingowe; 
jeśli czasu brakuje z nadmiaru obowiązków, warto zacząć od sedna problemu – skąd sytuacja, że czasu na sourcingu brak? 

Jeśli powodem jest sam czas – jest go za mało by spokojnie zająć się poszukiwaniami, spróbuj skorzystać z gotowych rozwiązań,
które skrócą przygotowania do sourcingu: 

Z czego to wynika? Co z tym mogę zrobić? Kto mi w tym może pomóc? Czy część obowiązków mogę oddelegować? 

A z pozostałymi - zastanowić się nad ich priorytetyzacją (polecam newsletter i media Natalii Dołżyckiej z Life Geek - pomaga 
w organizacji zarówno życia, jak i biznesu).

Skuteczna współpraca

Magda Korbecka

Sourcing  to  nie  tylko  wyszukiwanie  kandydatów, to  również  budowanie  zaangażowania,  poszerzanie  swojej  sieci  kontaktów 
i komunikacja z kandydatem.
Zablokuj sobie w kalendarzu 1-2 sloty tygodniowo na sourcing. Wybierz ten moment dnia, w którym najłatwiej jest Ci się skupić.
Przygotuj sobie wcześniej gotowe elementy: notatkę do zaproszenia, tematy na posty, słowniczek słów i fraz kluczowych.

Pamiętaj jednak, że aby Twoje działania były efektywne musisz doskonale znać podstawy sourcingu i mieć odwagę wychodzenia
poza schemat.

Na blogu Super Source Me wspólnie z Kasią i Karoliną dzielimy się wiedzą sourcingową. Znajdziesz tam wiele praktycznych porad,
które pozwolą Ci uporządkować i poszerzyć wiedzę sourcingową.
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Warto postawić się na miejscu kandydata i stworzyć candidate journey map - dzięki czemu zobaczymy, w których momentach naszego
procesu mamy przestoje z punktu widzenia kandydata. Warto wtedy przypomnieć się wysyłając status trwającej rekrutacji, podesłać
dodatkowy  materiał  (np.  handbooka lub  materiał stworzony przy pomocy osoby z zespołu, do którego rekrutujemy)  lub zaangażować 
w dyskusję w social mediach. Warto też od samego początku postawić na wysoki Candidate Experience, tworząc spersonalizowane
wiadomości, zainteresowanie kandydatem oraz transparentność, np. przedstawiając przewidywaną długość procesu rekrutacyjnego
lub informując o ewentualnych zmianach. 

Trudność w podtrzymaniu zainteresowania kandydata

Kasia Ubysz

Brak narzędzi do pracy

Hania Piskorska

Notion - jest to prosta w obsłudze aplikacja, która może posłużyć jako Twoje miejsce gromadzenia informacji. Tutaj znajdziesz
mnóstwo gotowych wzorów, które możesz skopiować. Polecam szczególnie zajrzeć do zakładki „HR & people”. 
ClickUp - aplikacja do zarządzania projektami. Możesz tworzyć w niej listy „to do”, checklisty, prowadzić kalendarz i wszystko
porządkować według kategorii. 
Language Tool - narzędzie do sprawdzania poprawności tekstu pod kątem gramatyki, stylu, ortografii czy interpunkcji. Wystarczy
zainstalować darmową wtyczkę Chrome. Sprawdza tekst również w języku polskim. 
Calendly - narzędzie do umawiania spotkań z kandydatami. Bardzo proste w obsłudze. 
Tally - platforma do tworzenia różnego rodzaju formularzy. Znajdziesz tam również darmowe wzory i podpowiedzi jak tworzyć
ankiety.

Rekruter   w  swojej  pracy  ma  zwykle  różnorodne  zadania,  często  wiele  spotkań, spraw  do załatwienia  „na wczoraj”. Jak  nie  zginąć 
w tym gąszczu? Wybrałam narzędzia, które pomagają mi zaplanować i usprawnić pracę. Wszystkie w podstawowej wersji są za darmo. 

Skuteczna współpraca
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Kiedy ktoś pyta mnie jakie kluczowe cechy powinna mieć osoba, która
chciałaby pracować jako rekruter, zazwyczaj odpowiadam, że
wytrwałość. Mimo tego, że teoretycznie, próg wejścia do pracy nie jest
bardzo wysoki, to o tym czy ktoś rozwinie się w tej dziedzinie i będzie
naprawdę  dobry,  decyduje  dojrzałość  biznesowa,  którą   zdobywa   się 
w trakcie pracy z klientem wewnętrznym czy zewnętrznym.

Dlatego w Bee Talents jedną z naszych wartości jest właśnie
#partnership   -   bo  wierzymy,   że   tylko   rekrutacja,   która   opiera   się 
na wzajemnej relacji budowanej z Hiring Managerami, będzie przynosiła
owoce.

Aleksandra Pszczoła-Hennig
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Postaw na work-life balance w firmie. Skoncentruj się na sobie, wybieraj firmy, które nie nadużywają swojej mocy. Jeśli jednak
firma próbuje wymusić u Ciebie nadgodziny - asertywne NIE. W umowie najczęściej zobowiązujemy się np. na 8 godzin i tyle trzeba
wypracować. Nie daj się wciągnąć w rzeczy, które wykraczają ponad Twoje obowiązki. Jeśli nadgodziny są związane ze zbyt dużą
ilością projektów - poinformuj przełożonego i pokaż, że jest to mniej efektywne.

Zostawanie po godzinach

Kinga Wołosowska

Po pierwsze: z jakiego powodu zostajesz po godzinach? To wyraźne polecenie przełożonego, czy Twoje przekonanie? Jeśli to Twoje
przekonanie zastanów się, z czego wynika? Jakie masz przekonania odnośnie do pracy? Przypomnij sobie jak ważne dla Ciebie
osoby podchodziły do tematu pracy, jaki miały stosunek do pracy? Jakie zdania słyszałe_ś najczęściej w swoim bliskim otoczeniu
na temat pracy?

Szczęśliwa współpraca

Magda Korbecka
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Szczęśliwa współpraca

Brak docenienia pracy

Katarzyna Bałtowicz

Czat firmowy - utwórz na czacie/komunikatorze firmowym kanał, w którym każdy z pracowników będzie mógł docenić wybraną
osobę. Jeśli pisanie na forum firmy jest dla Ciebie niekomfortowe - zawsze możesz napisać wiadomość prywatną.
Anonimowa ankieta w ramach podziękowań za pracę, której wyniki będą umieszczane np. w intranecie lub firmowym
newsletterze.
Cykliczne rozmowy 1:1 z przełożonym z prośbą o otrzymanie feedbacku,
Wręczanie kudosów,
Wyróżnianie i dziękowanie przy okazji np. cotygodniowych spotkań,
Systemy kafeteryjne & aplikacje (np. Bonusly, Nais).

Sposobów na docenianie pracy i pracowników jest mnóstwo. Wiele z tych rozwiązań jest darmowych lub niskokosztowych.

  

Magda Korbecka

Utrzymanie motywacji do pracy
Pytaj o informację zwrotną lub rekomendacje kandydatów, których spotkał_ś w trakcie procesu rekrutacyjnego, nawet jeśli nie
zakończył się on zatrudnieniem danej osoby. Każdy człowiek potrzebuje elementu docenienia swojej pracy, możesz zapewnić sobie to
samodzielnie.

Jest wiele teorii opisujących jakie potrzeby mają ludzie. Osobiście cenię sobie koncepcję Erica Berne’a, twórcy analizy transakcyjnej,
która wyróżnia trzy podstawowe potrzeby: potrzebę struktury, rozpoznania i stymulacji. Zastanów się na jakim poziomie są u Ciebie
te potrzeby i sprawdź, czy środowisko, w którym pracujesz, je wspiera/odpowiada na nie? Jeśli nie, to zastanów się, co trzeba zmienić
by tak było.

Przykład: ktoś jest przestymulowany, bo pracuje stale na open space, rozwiązaniem może być kilka dni pracy z domu (pod
warunkiem, że w domu panują spokojne warunki do pracy).
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Szczęśliwa współpraca

Wysokie tempo pracy

Rekruter to człowiek orkiestra, szczególnie jeśli pracuje w małych zespołach, gdzie spada na niego nie tylko sama rekrutacja, ale
też dodatkowe zadania HR. Dlatego tak ważne jest, by rozwijać w sobie wysoką produktywność oraz umiejętność pracy w pełnym
skupieniu (deep work). 

Na rynku jest coraz więcej narzędzi wspierających produktywność rekruterów - warto wspierać się tymi, które dają opcję
automatyzacji powtarzalnych zadań. ATSy m.in. wysyłają automatyczne wiadomości i powiadomienia zarówno do kandydatów
(pamiętajmy, by napisać  własne wersje tych  wiadomości!), jak i osób  zaangażowanych w  procesy. Programy do zaangażowania
pracowników ściągną z naszych barków proces zbierania feedbacku czy przypomną o zbliżających się ważnych wydarzeniach.
Specjalistyczne aplikacje, takie jak np. Calamari, pozwolą na odciążenie nas z papierkowej roboty i ciągłych pytań o dostępne dni
urlopowe. Nawet proste szablony wiadomości w Gmailu czy aplikacje do zastępowania tekstu mogą zaoszczędzić nam godziny
pracy. Korzystajmy z tego, co oferuje nam rynek, mapując nasze codzienne czynności i szukając sposobów na usunięcie
powtarzalnych kroków. 

Jeśli chodzi o pracę w skupieniu, warto dorzucić do swojej listy na 2023 rok takie pozycje jak „Deep Work” Cala Newporta, „Stolen
Focus” Johanna Hariego czy „Essentialism” Grega McKeowna, a w trakcie ich czytania zadawać sobie pytanie „Jak może mi to
pomóc w mojej pracy?”. Jestem pewna, że znajdziesz tam dla siebie wiele przydatnych rad! Kasia Ubysz
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TRUDNOŚCI ZWIĄZANE 
Z ORGANIZACJĄ PRACY 

W FIRMIE
Skuteczna współpraca
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Wśród Hiring Managerów istnieje przekonanie, że za proces rekrutacji odpowiada tylko rekruter, a manager może co najwyżej
oczekiwać i rozliczać. Bez ścisłej współpracy z managerem zatrudniającym dobry proces nie będzie istnieć. A taka współpraca
możliwa będzie jedynie wtedy, kiedy manager zrozumie, jak działa proces rekrutacji i jak ważną rolę w nim pełni. Bo rekrutacja to
sport  zespołowy,  który  wymaga  wysiłku  obu  stron: Hiring  Managera  i   kandydata,  a  rekruter  jedynie pozwala  im  się znaleźć 
i ze sobą porozumieć.

Niekompetentny przełożony z minimalną wiedzą o rekrutacji na rynku IT

Anna Morawiec-Bartosik

Skuteczna współpraca

Brak szkoleń i rozwoju

Katarzyna Bałtowicz

Szkolenia i (anty)konferencje (Rocket Hive, ROC day,  ).
Podcasty (Owocowe wtorki, Praktyczny podcast o EB i rekrutacji IT, HR Espresso).
Webinary (Elevato, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami).
Firmowa biblioteczka z pozycjami z zakresu HR.
Blogi (HRlityczny, Maja Gojtowska, Hello HR, How2HR).
Newslettery (HR Gang, newsletter Jacka Krajewskiego, Traffit).
Czasopisma branżowe (HR Business Partner, Personel i Zarządzanie).
E-booki (Traffit, Bee Talents, Gamfi, Elevato).
Zorganizowanie wewnętrznych wydarzeń szkoleniowych, np. raz w miesiącu dla danego działu będzie prowadzone szkolenie
przez chętnego pracownika w danym temacie.

Rozwój niejedno ma imię! Jest wiele sposobów na pozyskanie nowej wiedzy jak na przykład:
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Brak responsywności decydentów / Trudny kontakt z Managerami/HM

Julia Rosiak

Skuteczna współpraca

E-mail interwencyjny ma na celu zwrócenie uwagi na wyjątkowe znaczenie sytuacji.
Ważne, aby na samym początku określić swoje potrzeby oraz czemu one mają służyć.
Przedstawić punkt widzenia kandydata/ów i możliwe konsekwencje braku odpowiedzi ze strony decydentów. Ta część może być
wzmocniona za pomocą konkretnych liczb i statystyk.
Pamiętaj, aby podkreślić, że macie wspólny cel i że szczerze chcesz pomóc, a nie szukać winnych i punktować „wąskie gardła”
procesu.

Dobrym narzędziem, które u mnie się sprawdziło w praktyce, może być e-mail interwencyjny. 

List powinien być przygotowany w przyjazny, pełen szacunku sposób, ale powinien też podkreślać możliwość negatywnych konsekwencji
w przypadku braku działania w tej sytuacji. To narzędzie sprawdziło się u mnie i mam nadzieję, że będzie przydatne również dla Ciebie.

Stworzenie im konta Hiring Managera w ATS - będą
na bieżąco, będą widzieć postępy projektu i będzie
można ich otagować z prośbą o feedback (ślad
pozostanie i pozwoli to wskazać „wąskie gardło”
procesu, przez który się on przedłuża).

Anna Sykut Magda Korbecka

Ustal kontrakt pracy między Wami.
Zablokuj terminy w kalendarzu managera
na potencjalne spotkania z kandydatem.
Przy braku współpracy powołaj się na
ustalony kontrakt.
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Kluczem  do wzajemnego  zrozumienia  jest  przede wszystkim otwartość 
i dialog. W Next Technology Professionals prowadzimy comiesięczne
rozmowy podsumowujące. W trakcie 30 - 60 minut omawiamy z każdym
pracownikiem jego obecne wyzwania, plany na dalszy rozwój i chwalimy
za wykonaną pracę.

Widzimy,  że  dzięki  regularnym  spotkaniom  nasze   wzajemne  zaufanie 
i szacunek jeszcze bardziej się umacniają, dlatego gorąco zachęcamy
rekruterów i ich liderów do szczerych rozmów. Nie próbujmy czytać
sobie w myślach, tylko od razu mówmy co nam leży na sercu i wspólnie
starajmy  się  wypracować  rozwiązania.  Również  dzięki  temu będziemy 
w stanie wyłapać "iskry", które mogą prowadzić nawet do takich stanów
jakim jest wypalenie.

Aga Babicz
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Niedopracowne sylwetki poszukiwanej persony

Kasia Ubysz

Skuteczna współpraca

Znajdziesz czas na poznanie kandydata - przestaniesz poruszać się „po omacku”, bazując w dużej mierze na przeczuciu,
własnym przeświadczeniu.
Dobierzesz odpowiednie medium komunikacji. Nie trzeba być wszędzie. Ale trzeba być wszędzie tam, gdzie są Twoi
kandydaci. 
Przygotujesz lepszej jakości, skuteczniejsze treści, ponieważ będą one bliskie odbiorcy.

Niedopracowanie sylwetki jest często efektem braku czasu lub zrozumienia ważności person. Wiąże się to też z brakiem
zaufania w ten proces. Sama przez długie lata niechętnie podchodziłam do tworzenia person, jednak gdy zrozumiałam jak robić
to dobrze i jakie dzięki temu mam efekty, nagle odczarowałam ten proces. 

Przede wszystkim, skup się na poznaniu historii, problemów, bolączek (pain pointów) i rytuałów persony. Zadaj sobie pytania
„dlaczego może chcieć zmienić pracę”, „czego szuka w nowej organizacji” i co go zmotywuje do podjęcia się zmiany, jeśli jest mu
dobrze tam, gdzie jest teraz. 

Proces stworzenia persony odpłaci się tym, że: 

Magda Korbecka

Zrób wyszukiwanie „testowe” i przygotuj dla Managera kilka potencjalnych profili kandydatów - mogą być wśród nich totalnie
różne osoby, z różnym zestawem kompetencji. Sprawdź na przykładzie, czy tak samo rozumiecie rolę.
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Brak wyznacznych celów do osiągnięcia

Brak feedbacku dla rekrutera

Anna Sykut

Kasia Krzyżanowska

Proś  z  wyprzedzeniem  –  nadawca  będzie  wiedział,  na  jakich  informacjach  Ci  zależy,  będzie  miał  czas,   by   je  
 przygotować i zastanowić się nad komunikatem. 
Uznaj, że prośba = zgoda – zgadzasz się zatem na to, co usłyszysz, przyjmiesz szczerość i refleksje. 
Niech feedback dotyczy też Twoich działań – jeśli to Hiring Manager ma być osobą, od której oczekujesz feedbacku, niech wie, że
może go udzielić także Tobie. W końcu gracie do jednej bramki i chcecie jak najlepiej dla wszystkich stron. 
Przekazuj feedback całościowy – nie rezygnuj z żadnej informacji, taka daje pełny kontekst. Jeśli to feedback dla Ciebie – sam(a)
podejmij decyzję, co z nim zrobisz. To jest piękne – zrobić możesz, ale nie musisz. 

Z feedbackiem jest jak z każdą zmianą w życiu – najpierw spróbuj zacząć od siebie. O feedback proś zatem śmiało i odważnie.
Zarówno  w imieniu  swoim,  jak i  kandydatów,  którym chcesz go przekazać. Przy tym trzymaj się prostych zasad, w tym tych, które 
w swojej książce zaproponowała Tamra Chandler: 

Skuteczna współpraca

Zastanów się nad wdrożeniem OKR-ów. Ustalaj je wraz z biznesem na początku miesiąca/roku/kwartału. Nie musi to być liczba
zamkniętych z sukcesem procesów, a np. procentowy wzrost NPS czy np. wdrożenie X rozwiązań usprawniających procesy lub
obniżających koszty. Będziesz dzięki temu wiedzieć, jaki jest Twój cel oraz że jest zbieżny z celami biznesowymi całej organizacji.
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Brak rzetelnego weryfikowania kandydatów

Brak efektywnej komunikacji w zespole/z klientem

Skuteczna współpraca

Rozważ zewnętrzne rozwiązania takie jak DevSkiller, pozwalające na sprawdzenie umiejętności technicznych kandydatów, bez
konieczności angażowania czasu działu IT.

Anna Sykut

Ustanowienie kanałów komunikacji z Hiring Managerami i innymi osobami zaangażowanymi w proces. Warto też z góry ustalić
częstotliwość spotkań i wskazać, jak ważna jest responsywność i jak ona wpływa na skuteczność rekrutacji.
Aby lepiej przedstawić propozycję potencjalnym kandydatom, konieczne jest zrozumienie struktury organizacyjnej firmy klienta.
Poznanie specyfiki zespołu, do którego ma być prowadzona rekrutacja (liczba pracowników, poziom seniority, etap rozwoju itp.).
Ustalenie długości procesu rekrutacji. Realistyczna ocena możliwości rekrutacyjnych w stosunku do oczekiwań klienta. W razie
potrzeby dostarczaj aktualne dane rynkowe, statystyki i raporty.

Aby proces rekrutacji przebiegał jak najsprawniej dla wszystkich zaangażowanych, polecam już na wstępie ustalić oczekiwania
klienta,  a  także omówić sposób  komunikacji. Pomóc w tym może  takie  narzędzie jak intakeform, które  może poruszać następujące
kwestie:

Przygotowany wcześniej formularz może być wypełniony podczas briefingu lub przesłany do klienta drogą elektroniczną. Należy
również zadbać o to, aby komunikaty byłe jasne i zrozumiałe, co pozwoli uniknąć nieporozumień i przedstawi klientowi najlepsze
możliwe rozwiązania. Warto zobaczyć: Jak zaangażować Hiring Managera w proces rekrutacyjny?

Julia Rosiak
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Niereagowanie na zgłaszane problemy i wątpliwości /
Udawanie, że nie ma problemu

Brak pracy zespołowej

Małgorzata Żuk

Skuteczna współpraca

Wyjdź z założenia, że to nie jest czyjaś zła intencja. I poznaj prawdziwe podłoże braku reakcji. Może być to wynik: 
1.  Braku decyzyjności.
2. Braku kompetencji. 
3. Braku rozwiązań. 

O ile na pierwsze nie masz bezpośredniego wpływu, to już na drugie i trzecie tak.  Zapytaj, czy  zgłaszane  przez  Ciebie  problemy 
i wątpliwości wymagają doprecyzowania, twardych dowodów czy potwierdzenia z rynku lub kogoś z zespołu. Jeśli tak, przygotuj
je, a następnie zapytaj, jaki jest czyjś pomysł na ich zażegnanie. Bądź przygotowan_ mając kilka swoich rozwiązań. Koniecznie
podkreśl,   że  zależy   Ci  na  osiągnięciu   celu,   przed  którym  stoisz/stoicie  jako firma.  I  tak  po  ludzku, z  dobrą intencją poproś 
o wspólne pochylenie się nad problemami. Bo wiesz, że razem na pewno coś wymyślicie ;) Aga (Agnieszka) Myśliwczyk

Komunikacja wewnętrzna i sprawny przepływ informacji w zespole to podstawa. Dlatego pracujemy w SCRUMie. Umożliwia
nam to szybkie identyfikowanie wąskich gardeł i wspólne wypracowywanie rozwiązań. Choć każdy z nas pracuje indywidualnie,
to przecież jesteśmy zespołem i mamy wspólny cel - dostarczać do organizacji najlepsze talenty w branży i zapewnić im
candidate experience na najwyższym poziomie.  W tej pracy jedyna stała to zmienna. A ze zwinnym podejściem i otwartą głową
jesteśmy w stanie wpisać to w rekruterskie DNA. Nie tracąc przy tym motywacji i       do codziennych zadań.
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Brak decyzyjności ze strony zarządu

Niechęć do zmian

Aga (Agnieszka) Myśliwczyk

Anna Sykut

(Prawie) nikt nie lubi zmian. Zaburzają nasz sposób pracy, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. „Może nie jest to najbardziej
efektywna metoda, ale jako-tako działa więc tego nie ruszam”. Wyjście ze strefy komfortu nie jest łatwe. Zmiany kojarzą się z też
koniecznością nauki nowych narzędzi, na które nigdy nie ma czasu. Dlatego polecam ewolucję zamiast rewolucji. Znalezienie małej
rzeczy, która uwiera i wydłuża procesy. Taką, którą można zmienić małym nakładem pracy i bez dodatkowego budżetu. Jako że
apetyt  rośnie  w  miarę  jedzenia,  wdrożenie  jednej  zmiany  i  satysfakcja  z  rezultatu (który musi być mierzalny) sprawia, że chętnie 
i z większym zaangażowaniem realizujemy kolejne, coraz bardziej znaczące zmiany. 

Szczęśliwa współpraca

Decyzyjność jakaś zawsze jest. Ale problemy są zazwyczaj dwa: 
1. Ty o niej nigdy nie usłyszysz (podejmowanie decyzji za „szklanymi” drzwiami), dlatego może Ci się wydawać, że jej nie ma. 
2. Brak konkretnej decyzji jest podyktowany „trudnymi” uwarunkowaniami biznesu, a nie złą wolą. To, co możesz zrobić, to zapytać
przełożonego: Czy mogę jakoś wpłynąć na klarowną decyzję zarządu? Co lub kto warunkuje brak decyzyjności ze strony zarządu? 

Ważne, żeby wcześniej wybrzmiała Twoja dobra wola i chęć działania w dobrej sprawie, jaką jest Twoja praca. 
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Trudność z przyjęciem odmowy/porażki

Szczęśliwa współpraca

Brak zespołu na miejscu

Dobrym sposobem jest zaproponowanie spotkania firmowego Twojemu przełożonemu. Jeśli więcej osób w zespole tęskni za
spotkaniami in real life stworzenie meet-upu nie powinno być problemem. Dodatkowo możesz w zespole wprowadzić spotkania
online typu: weekly, spotkania w mniejszych grupach, czy losowanie spotkań 1:1, żeby zastąpić stacjonarne „spotkania w firmowej
kuchni”. Jeśli masz dostęp do co-worku lub biura,  dawaj znać, kiedy się wybierasz na kanale komunikacyjnym firmy, może kilka osób
do Ciebie dołączy!  

Zaakceptuj wystąpienie porażki.
Przeprowadź analizę faktów bez udziału emocji.
Wyciągnij wnioski na przyszłość.
Wprowadź zmiany na bazie wniosków.
Podziel się swoim doświadczeniem z innymi.

Potraktuj porażkę jako lekcję, a nie jako wydarzenie definiujące Ciebie jako osobę (np. jestem nieudacznikiem, bo nie udało mi się
dokończyć projektu w terminie) - kluczowe w takiej sytuacji jest nastawienie na trwałość lub rozwój. Jeśli wybierasz nastawienie na
rozwój:

„To dzięki wiedzy wyniesionej z przeszłości możemy wymyślić dzisiaj, jak działać, aby osiągać sukcesy w przyszłości.”

Polecenia:
C. Dweck, „Nowa psychologia sukcesu";
Wydarzenie Dzień Porażki.

Katarzyna Bałtowicz

Natalia Lepak
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Rekruterzy dbają, aby każda osoba biorąca udział w procesie
rekrutacyjnym czuła się swobodnie i bezpiecznie. Czas
zatroszczyć się również o nich! Łatwo jest rozpocząć karierę
rekrutera, ale wcale nie tak łatwo utrzymać zapał do pracy i nie
poddać się frustracji oraz rutynie.

W Hello HR przede wszystkim wspieramy się i dbamy o work-life
balance – wierzymy, że jest to droga do sukcesu.

Natalia Szczerbik
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Trudności z przekazywaniem „negatywnego” feedbacku

Toksyczność środowiska firmy

Paweł Zdziech

Pisanie wiadomości zwrotnej może wydawać się trudne, szczególnie jeśli robimy to po raz pierwszy. Tworząc taką
wiadomość, warto skorzystać z szablonów, które pomogą w napisaniu dobrej treści. Pomocny w tym może być artykuł
znajdujący się na blogu Traffita.

W takiej wiadomości warto napisać o sylwetce kandydata - jego mocnych stronach, predyspozycjach i tego, nad czym
powinien jeszcze popracować w przypadku rekrutacji na dane stanowisko. Dobrze jest napisać szczery i konkretny powód
odrzucenia jego aplikacji - będzie to wartościowsze niż samo podziękowanie za udział w procesie.

Udzielając   feedbacku  dbamy  zarówno  o  markę  osobistą   rekrutera,  jak  i   Candidate   Experience,   czyli   doświadczenia 
i wrażenia kandydata z całego procesu rekrutacyjnego w firmie. 

Katarzyna Bałtowicz

Zdrowy   dystans  do  ilościowych  miar  skuteczności  rekrutera  (np.  liczba  placementów) -  to  pozwala  skupić  się  na   jakości. 
A kandydatowi daje poczucie bycia partnerem, a nie produktem czy składową targetu. W obrębie zespołu rekrutacyjnego zaś
pozwala promować współpracę, a nie niezdrową rywalizację. 

Szczęśliwa współpraca
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Wprowadzenie wielu zmian w krótkim czasie

Katarzyna Bałtowicz

poinformuj z wyprzedzeniem o planach i powodach związanych ze zmianą,
daj swoim współpracownikom czas na zapoznanie się z planowanymi nowościami,
pozwól na zadawanie pytań (np. w formie anonimowej ankiety czy sesji pytania & odpowiedź podczas cyklicznych
spotkań),
przygotuj siebie i współpracowników do zmiany, tworząc np. harmonogram, przewodnik po zmianach,
zacznij wdrażanie od niewielkiego obszarów, stopniowo rozszerzając o kolejne,
przygotuj podsumowanie wdrożenia zmian i zbierz informację zwrotną (feedback) od współpracowników.

Drogi liderze, wprowadzaj zmiany stopniowo - chodzi o ewolucję, a nie rewolucję we wdrażaniu. 
Chcąc wprowadzić nowe rozwiązanie w zespole:

Gdy będziesz mieć pewność, że zmiana się dokonała, możesz myśleć o przystąpieniu do wdrażania kolejnej.

Skuteczna współpraca

Niskie budżety w rekrutacjach 

Do każdej rozmowy o „odchyleniach” musisz się dobrze przygotować - merytorycznie i mentalnie. 
1. Przeanalizuj  „widełki”  w  podobnych  ofertach  na  portalach  typu No Fluff Jobs  czy Just Join IT  -  przygotuj  z  tego  dane 
w Excelu. 
2. Zbierz wszystkie feedbacki od kandydatów, które wskazują na niski budżet - przygotuj anonimowe zestawienie. 
3. Jeśli masz potwierdzenie z innych źródeł - koniecznie to uwzględnij. Następnie poinformuj przełożonego/Hiring Managera,
wysyłając mailowo komplet wiedzy, że budżet jest za niski. Koniecznie zadaj pytanie: kiedy najpóźniej możemy zatrudnić
nową osobę? Jeśli padnie (a na 99% padnie :)) odpowiedź: „na wczoraj”, poproś o nowy rynkowy budżet.

Aga (Agnieszka) Myśliwczyk
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Nierealistyczne plany zatrudnienia

Aga (Agnieszka) Myśliwczyk

Skuteczna współpraca

Na samą taką myśl, koniecznie odpowiedz sobie na pytania: 

1. Co konkretnie wpływa na nierealność zatrudnienia? 
2. Skąd wiem, że to właśnie to? 
3. Co mogę z tym dalej zrobić - do kogo się zgłosić? 

Jeśli nierealność zatrudnienia wynika z niskiego budżetu - przeczytaj podpowiedzi z trudności pt. Niskie budżety 
w rekrutacjach.

Trudność ze zrozumieniem technologii

Opracowanie wewnętrznej bazy wiedzy lub e-booków, np. ról technicznych.
Przeprowadzenie cyklu wewnętrznych szkoleń z rekruterem IT, który jest biegły w dziedzinie i z chęcią podzieli się
swoją wiedzą.
Skorzystanie z przewodnika po rekrutacjach technicznych How2Hire.
Śledzenie serii postów #MosTYwIT na LinkedIn, prowadzoną przez Julię Rosiak i Jakuba Zielińskiego.

Podchodząc do trudności, warto określić, co dokładnie jest naszą barierą - zrozumienie technologii, roli, a może
nomenklatura? Można podejść do tego tematu na kilka sposobów, na przykład poprzez:

Katarzyna Bałtowicz

53

https://www.linkedin.com/in/agnieszkamysliwczyk/
https://beetalents.com/pl/how-to-hire/
https://beetalents.com/pl/how-to-hire/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=mostywit
https://www.linkedin.com/in/yuliya-shavlovskaya/
https://www.linkedin.com/in/jakub-zielinski-tech-recruiter/
https://www.linkedin.com/in/katarzyna-baltowicz/


Mała liczba projektów

Skuteczna współpraca

Od przybytku głowa nie boli! Powiadają :) Jak go nie czujesz, to zainteresuj się, z czego wynika mała liczba projektów. Zapytaj
swojego przełożonego: 
1. Czy zmieniły się priorytety w firmie i teraz będziemy mniej zatrudniać? 
2. Czy masz na mnie pomysł, tzn. co mogę innego porobić? 

Warto się przygotować do rozmowy i wyjść podczas niej z własną inicjatywą, np. wcześniej zrobić test Gallupa (niestety kosztuje
kilka stówek) i określić swoje mocne strony. Możesz też napisać do Klaudii Tomczyk, która z pewnością podzieli się stworzonym
przez siebie testem „Autoanaliza mocnych stron”. Aga (Agnieszka) Myśliwczyk

Rozliczanie pracy ilościowe, a nie jakościowe

Anna Morawiec-Bartosik

Najczęściej wykorzystywanymi wskaźnikami, które mają oceniać efektywność rekrutacji, są liczba aplikacji czy czas uzupełnienia
wakatu. Dużo ważniejsza od liczby CV, jest ich jakość. Duża liczba aplikacji w żaden sposób nie gwarantuje, że proces rekrutacji
będzie udany. Jak wyjaśnić to managerom? Jeśli idą do piekarni po pączka to nawet największy wybór bułek w żaden sposób nie
spełni ich oczekiwań.
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Trudność z dotraciem do odpowiednich kandydatów

Dlaczego kandydaci zmieniają pracę?
Czego będą szukać w nowej organizacji?
I dlaczego mają przejść od swojego pracodawcy i robić dokładnie to samo u Ciebie? 

Ta trudność może w dużej mierze wynikać z braku zrozumienia kandydata, a co za tym idzie - miejsc, w których on przebywa, czy
komunikatów, które do niego trafiają. Dlatego warto znaleźć czas na poznanie go i stworzenie dokładnej persony, w której
zaadresujemy jej problemy, bolączki (pain pointy) i rytuały, a także postaramy się odpowiedzieć na trzy pytania: 

Dzięki zrozumieniu pozycji kandydatów, zbudujemy treści, które będą angażować - lepsze ogłoszenia, trafniejsze wiadomości
sourcingowe czy posty na LinkedIna. 

Jednocześnie warto zainteresować się możliwościami marketingu rekrutacyjnego, dzięki któremu możemy skuteczniej dotrzeć do
interesującej nas grupy odbiorców. Oprócz podszlifowania copywritingu i stworzenia trafniejszych formatów treści, możemy
stworzyć także skuteczniejszy proces dystrybucji naszych ofert, zarówno wykorzystując kanały płatne (np. reklamy w social
mediach czy działania influencerskie), jak i bezpłatne (warto poszukać m.in. pasujących społeczności online, gdzie można
zostawiać informacje o ofertach pracy).

Skuteczna współpraca

Kasia Ubysz
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Codziennie rozmawiamy z rekruterami na temat wyzwań i problemów,
z którymi się mierzą. Wiemy, że na zatrudnienie właściwego
kandydata składa się wiele czynników, często niezależnych od
samych rekruterów. Nierealne targety, niedopasowany budżet,
zmienne decyzje Hiring Managera, brak działań EB-owych czy
kandydat, który w ostatnim momencie zmienia decyzję - to wszystko
może mieć wpływ na wypalenie zawodowe. Dlatego tak ważne jest
szukanie sposobów, jak temu zapobiegać i co robić, kiedy wypalenie
dopadnie nas. Akcja Rekruter IT w ogniu to inicjatywa, która
zdecydowanie wpisuje się w naszą misję pomocy branży poprzez
edukację. 

Michał Gąszczyk

https://www.linkedin.com/in/mgaszczyk/
https://www.linkedin.com/in/mgaszczyk/
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Brak awansu

Brak premii i niska podstawa

Szczęśliwa współpraca

Anna Sykut

Polecam wdrożenie czegoś na kształt Traffit Pathways, czyli transparentnych ścieżek kariery wraz z punktami, których
realizacja gwarantuje przejście na kolejny poziom (co oznacza zarówno awans, jak i podwyżkę). 

W sprawie budowania transparentnych ścieżek kariery i wynagrodzeń warto skontaktować się  z Aniką Osmólską - możliwe
jest wzięcie udziału w płatnych konsultacjach z tych obszarów.

Aga (Agnieszka) Myśliwczyk

Decydując się na współpracę z daną firmą, musisz ustalić wszystkie finansowe i pozafinansowe aspekty. Z uwzględnieniem
tego, jak mogą rosnąć i od czego to zależy. Coś, co możesz zrobić już w trakcie współpracy, to przygotować raport płacowy
dla stanowiska o bardzo zbliżonych założeniach pracowych do Twoich. Możesz skorzystać z danych z portalu Hello HR albo
poszukać podobnych ról na Linkedinie. Pamiętaj jednak, że rozmowa o podwyżce musi się opierać na twardych danych.
Napisz do Natalii Lepak, która podzieli się z Tobą sprawdzonym szablonem  „portfolio rekrutera”. 
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Szczęśliwa współpraca

Korporacyjna kultura pracy

Korporacyjna kultura pracy, czyli jaka ;)? 
Jeśli  masz  na  myśli  dużą  ilość procedur, wydłużoną ścieżkę decyzyjną i sporo innych formalizmów - rozmawiaj o tym. Szukaj
samodzielnie lub z zespołem małych elementów, które można zmienić. 
Umawiajcie się na małe zmiany, niekoniecznie mierząc się na samym początku z całą machiną zmian. Możesz przygotować mapę
procesu, pokazać elementy, które nie działają i zaproponować potencjalne rozwiązania. 

Jeśli wydłużone ścieżki decyzyjne powodują, że Twoi kandydaci czekają - daj im znać, że potrzebujesz jeszcze kilku dni. Nie zostawiaj ich
bez odpowiedzi! 

Polecenia: 
M. Czarnecki, M. Olszewski, O. Żółkiewicz, „Bądź Agile. Zwinnie o HR i Employer Brandingu”;
E. Goldratt, „Cel Il: Doskonałość w produkcji”;
E. Goldratt, „Cel II: To nie przypadek”.

Magda Korbecka

Brak sensu pracy

Dobrym rozwiązaniem na zaradzenie braku sensu pracy jest tzw. job-crafting. Jest to nadawanie większego sensu swojej pracy
poprzez budowanie zaangażowania i poczucia sensu poprzez wyznaczanie celów indywidualnych, zarówno na poziomie
firmowym (w formie warsztatów), jak i indywidualnym.

Polecenie:
A. Łądka-Barańska, M. Puchalska-Kamińska, „Job Crafting. Nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy”.

Maja Kołodziejczak
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Pretensje do jakości wykonywanej pracy

Szczęśliwa współpraca

Aga (Agnieszka) Myśliwczyk

Kluczowe definicje „pretensji” dotykają dwóch biegunów. Jedna jest o charakterze emocjonalnym (subiektywnym): „żal, uraza
lub niechęć do kogoś z jakiegoś powodu”, druga zaś skłania się do faktów (obiektywizm): „roszczenie zgłaszane przez kogoś do
czegoś”. Zdecydowanie musisz bazować na faktach, bo emocjonalność tylko Was pogrąży. 
Zapytaj: 
1. Co konkretnie jest nie tak w wykonywanej przez Ciebie pracy/zadaniach? 
2. Co musiał_byś poprawić, żeby było dobrze? 
3. Kiedy będziesz wiedział_, że jest dobrze (jak to zmierzysz)? 

Sympatia bądź antypatia są stronnicze. Brak im obiektywizmu. Nie pozwól, żeby emocje brały górę nad stanem faktycznym.
Nikomu w pracy to finalnie nie służy. Powodzenia!

Brak pomocy i wsparcia

Recruitment Open Community wraz ze społecznością na Circle.
Rekrutacja na FreeLansie.

Rekruterów w Polsce jest wielu :) Dołącz od grup, gdzie osoby zajmujące się rekrutacją chętnie podzielą się wiedzą i pomogą
gdy utkniemy :)
 
Polecenia: 

Magda Korbecka
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Szczęśliwa współpraca

Gabriela Machajek

Powtarzalność zadań i monotonia

Katarzyna Bałtowicz

Losowanie zadań na dany dzień (sprawdzi się 

Wprowadzenie rotacji pracowników do działań
powtarzalnych.
Wykonywanie zadań zgodnie z techniką Pomodoro
- wyznacz 25 minut pracy, po których zrobisz 5
minut przerwy.
Korzystanie z wtyczek do przeglądarek oraz
aplikacji, które ułatwią wykonywanie zadań
powtarzających się i monotonnych.
Korzystanie z przerw w trakcie pracy oraz z urlopu
wypoczynkowego.

       w przypadku zadań cyklicznych lub zespołowych).
Brak specjalizacji obszarów biznesowych przypisanych do

rekruterów. To pomaga rozwijać się zawodowo 
w obszarach, które są nowe, ciekawe i często dają

dodatkowy zastrzyk energii. Jeśli do tej pory nie było Ci
dane rekrutować do danego obszaru, dobry moment na

rozpoczęcie pracy w nim jest właśnie dziś! A jeśli
potrzebujesz odpocząć od obszaru, w którym siedzisz już

kilka miesięcy, to idealny moment na zmianę. 
Ty decydujesz! 

Brak mentora

Maja Kołodziejczak

Indywidualne wyszukiwanie programów mentorskich, darmowych warsztatów, spotkania mastermind, ale też śledzenie dobrych
praktyk i doświadczonych osób w sieci,  czy poszukiwanie takich osób na własną rękę, jeśli np. organizacja jest mała lub młoda i nie
ma kadry, od której można się uczyć. Obecnie w sieci jest mnóstwo materiałów pomocniczych dla rekruterów. 

Osoby, które warto śledzić z branży HR to: Jarek Jarzębowski, Aleksandra Pszczoła, Jacek Krajewski, Kasia Tang, Karolina Latus, Maja
Gojtowska oraz grupy na Facebooku: I love HR, HR Inspirations&Networking Poland.
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W mentoringu (i tu nie należy mylić z coachingiem, tutoringiem, szkoleniem czy doradztwem) dąży się do rezultatu, który jest sprecyzowanym efektem.
Ale  w  żadnym  przypadku  nie   chodzi  o  to,  by  ktoś tu  kogoś  zwodził i  zapewniał  o dobrych  intencjach. Mentoring zawsze oparty jest na relacjach 
i  bezpiecznej przestrzeni. Bo tylko wtedy praca z mentorem staje się wartościowa i znacząca. Mentoring, choć bardzo często związany jest z biznesem,  
może  również  dotyczyć  niebiznesowych  obszarów działania - zarządzanie  relacjami  (tak  ważne w rekrutacjach), prowadzenie mediacji  i negocjacji,
management, wystąpienia publiczne, relacje z innymi ludźmi, tworzenie kreatywnej przestrzeni do wzrostu i współpracy, edukacja! Zawsze ważne
uczenie się, nauczanie.... I podejście, metody - zawsze jest indywidualnie dostosowane do potrzeb mentee.

Czym właściwie jest mentoring i kim jest mentor? I dlaczego w CandidFuture mentoring
jest kluczowy? 

Mentorem dla tech rekruterów i sourcerów w CandidFuture jest Kasia Krzyżanowska. 

Kasia, co dają spotkania z Tobą?  

„W trakcie setek  godzin  spędzonych  w mentoringu (po jednej i drugiej stronie, jako mentor 
i mentee) z pełnym przekonaniem i bez trwogi w sercu mogę powiedzieć, że wsparcie – jak
w życiu, tak i w pracy jest konieczne! By można było dążyć do wewnętrznego spokoju,
satysfakcji i najlepszych rezultatów. Wsparcie mentora, podzielenie się zarówno
szczęściami i trudnościami jest nieocenione w procesie doskonalenia zawodowego. Sam
fakt  posiadania  wsparcia,  przedyskutowania  problemów,  ale co równie istotne - że każdy 
w    tym   procesie   dołoży  starań,   by   je   rozwiązać -  już  samo  to  napawa  optymizmem.
Mentoring  to  nie  tylko  rozmowa  o  tym,  jak  się  czujemy,  z czym się mierzymy. To jest też 
o tym, co możemy zrobić, by zwyczajnie było lepiej – na każdej płaszczyźnie. Wypracowanie
trafnych pytań skierowanych do biznesu, ustrukturyzowanie wątków, priorytetyzacja
zadań, ułożenie/walidacja strategii działań w procesach czy wypracowanie najlepszych
praktyk.” 

Jeśli chcesz – napisz do mnie na LinkedIn. Porozmawiajmy o mentoringu, 
Aga Myśliwczyk

https://www.linkedin.com/in/kasiakrzyzanowska/
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4964716/pracuj-zdalnie-zyj-normalnie
https://www.linkedin.com/in/agnieszkamysliwczyk/


Brak możliwości pracy zdalnej/hybrydowej

Szczęśliwa współpraca

Pokuś się o przeanalizowanie braku możliwości pracy zdalnej/hybrydowej. Czy zawsze tak było? Jeśli nie, jak wyglądała Twoja
efektywność przy zdalności? Czy mierzycie to jako cała firma? Często praca w biurze poniekąd zdejmuje z przełożonych
obawy przed nieznanym. Jeśli kadrę managerską cechuje micromanagement lub „superwizja”, ciężko będzie. Warto
próbować :) Zawsze jest jakaś okazja, żeby podarować przełożonemu książkę. I sobie ;) Polecam pozycję „Pracuj zdalnie, żyj
normalnie” - Iwo Szapar. Przeanalizujcie proponowane rozwiązania. Rozpiszcie sobie „za” i „przeciw” każdego z nich. Do
„przeciw” zaproponujcie własne rozwiązania/narzędziówkę. Finalnie może się okazać, że nie taki diabeł straszny i... może
wprowadzicie hybrydę na próbę ;) Aga (Agnieszka) Myśliwczyk

Magda Korbecka

Stres w pracy rekrutera

Zastanów  się,  na  co  masz  wpływ,  a  na  co  nie  -  znajdź  kilka  technik/czynności, które   pozwolą   Ci   przenieść   uwagę 

Wysypiaj się. 
Poszukaj aktywności, która będzie całkowicie dla Ciebie, a jeszcze lepiej, jeśli związana jest z aktywnością fizyczną.
Nie zabieraj pracy do domu, uwaga - to również tyczy się LinkedIn - dozuj media społecznościowe umiejętnie.

       i zrelaksować się.

Polecenia:
R. Sapolski  „Dlaczego zebry nie mają wrzodów?”; 
G. McKeown,  „Esencjalista”;
E. Nir, „Nierozpraszalni.Jak panować nad uwagą i decydować o swoim życiu.”;
Wystąpienie TEDx: Jak zaprzyjaźnić się ze stresem.
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Złożone tematy, który omówimy z ekspertami. Napisz
do Agi Myśliwczyk, jeśli ktoś, kto się zna na danym

temacie, właśnie przyszedł Ci do głowy :)

Micromanagement

Frustracja firmą i jej strategią

Stres w pracy rekrutera 

Brak zaufania do pracowników

Chaos organizacyjny

Zmuszanie pracowników do powrotu do
biura

Nepotyzm

Brak stabilności zatrudnienia

Przymusowe urlopy / Brak możliwości
brania urlopu w wybranym terminie

Mobbing
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Wsparciem akcji Rekruter IT w Ogniu była cała Recruitment Open Community. 

Kasia Tang, Karolina Latus i Magdalena Korbecka zrzeszyły Ludzi, którzy cyklicznie spotykają się i pragną
dzielić się swoją wiedzą oraz doświadczeniem.

10 grudnia 2022 r. kilkadziesiąt osób biorących udział w specjalnej mikołajkowej edycji ROCday w Gdańsku
zdecydowało się zabrać głos i wesprzeć siebie nawzajem - w końcu kto zrozumie Rekrutera tak, jak drugi
Rekruter!

Warto pamiętać - jeśli chciał_byś podzielić się z kimś troskami czy sukcesami, zawsze możesz liczyć na tych
Ludzi. W trakcie wydarzeń poruszane są tematy lekkie, ale i te trudniejsze. Najważniejsze jednak, że nikt
przed nimi nie ucieka, a dyskusje i wzajemna pomoc wychodzą dużo dalej niż ROCowe spotkanie!
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Podsumowanie akcji Rekruter IT w Ogniu
Nasze badanie pokazuje, że o wypaleniu mówi się mało, choć jest to problem bardzo powszechny wśród rekruterów  IT.
Dlatego  ważne  jest  prowadzenie  działań  edukacyjnych i profilaktycznych. Bo jest to zjawisko, z którym zmaga się spora
część z nas.

Całą akcję współtworzyło 14 Ambasadorów, 4 Partnerów oraz 9 osób z CandidFuture. W trakcie działań promocyjnych
pojawiło   się   ponad   50   publikacji   na  Linkedinie,   promujących  akcję pod   #rekruteritwogniu   - zarówno   badanie,  jak
i udzielających wskazówek na radzenie sobie w sytuacji z trudnościami w pracy Rekrutera IT.

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim ankietowanym za otworzenie się przed nami w ankiecie - bez Was nie
byłoby tego raportu!

Mamy nadzieję, że wyniki ankiety i wspólnie wypracowana „narzędziówka” będą pomocne we wdrożeniu rozwiązań
przeciwdziałających wypaleniu zawodowemu w branży HR w IT. Odpowiednie podejście do tego zagadnienia przekłada się
zarówno  na  większe  zadowolenie  pracowników,   jak  i na korzyści  dla  firmy - mniejszą  rotację, wzrost efektywności pracy 
i lepsze wyniki finansowe firmy.

Bądź zmianą, którą pragniesz ujrzeć w świecie. Zacznij zmianę od siebie już dziś!
Katarzyna Bałtowicz
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