
"

8
- - - ...~ _._ ..- .__ .- _.~._--~.._- - ._-_.__ ..•..._--_. ----------------_. ---

EMPLOYER BRANDING

obra marka pracodawcy
- Kreowanie dobrej marki produktów i usług to nic innego jak eksponowanie ich
zalet poprzez przemyślaną strategię sprzedaży. To odpowiadanie na potrzeby
klienta, który jest gotowy płacić więcej za rzeczyznane, dobre, kojarzone zprestiżem,
wysokim poziomem "cool jactor~ dosłownie tłumacząc "współczynnikiem jajności"
- mówi Piotr Huzar,prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. - Podobnie
wygląda sprzedaż dobrej marki pracodawcy. Jeślifirma chce być"kupowana" przez
wartościowych kandydatów do pra~ musi wpisywać sięw mechanizm pramocji
lfajbardziej markowych, najbardziej pożądanych produktów i usług.

Polskie firmy przeżywają dziś
fazę dynamicznego rozwo-
ju; chcąc uniknąć spowol-
nienia, muszą dysponować

odpowiednimi kadrami. Które z nich
najsprawniej pozyskują wartościo-
wych kandydatów do pracy? Otóż
te, które wykorzystują mechanizmy
budowania dobrego wizerunku i
inwestują w dobrą komunikację z
otoczeniem oraz pracownikami. -
Dziś nie wystarczy już być dobrym
pracodawcą. Trzeba się tym umiejęt-
nie chwalić - podkreśla Piotr Huzar.
Potwierdza, że pojęcie "employer
branding" coraz częściej gości na
językach prezesów i osób odpowie-
dzialnych za rozwój HR.

POPULARNOŚĆ W CENIE

AIESECPolska (międzynarodowa
organizacja studencka organizująca
coroczny Ranking Pracodawca Roku)
w ankietach tysięcy studentów wy-
czytała, że ponad połowa badanych

swoje zainteresowanie pracodawcą A z tym, co składa się na ich mar-
kieruje wyłącznie w stronę znanych kę, docierają do zainteresowanych
firm. W~ę~szośćszuka takich, które oZ EM \I
zapewmają dobrą atmosferę pracy, V t' rSJ.
wysoki stopień satysfakcji z wy- ~ ~ ~ O PRZEKORNA POWŚCIĄGLIWOŚĆ

konywanych obowiązków oraz A V ',_ Nowoczesne firmy, zamiast
atrakcyjną płacę. Wniosek: 'V -",,-O walczyć o pracowników,
wynagrodzenie nie jest naj- ~ wolą promować się tak, by
istotniejszym czynnikiem \~ , to pracownicy walczyli
decydującym o wyborze I~ :s:. o miejsce w ich szere-
pracodawcy. - I gach. Budują i wdraża-

W dalszej kolejności, '2 » ją strategie employer
jako ważny atut poten- -..J Z branding. Proces po-
cjalnego pracodawcy, O przedzają wnikliwą
studenci wymieniają: 4:. ,.....anallzaąstanu obec-
szacunek dla życia pry- t-l O nego firmy. Konfron-
watnego pracowników, ~ tują ją z oczekiwaniami
możliwość zdobywania O ::s:-- pożądanych kandydatów
wiedzy lub szkolenia oraz ~ -4"" do pracy. Promują markę w
jasną ścieżkę kariery i kryteria Internecie. - To dziś absolut-
awansu. Rekrutacyjne rankingi • nie konieczne! - zaznacza Piotr
popularności biją te przedsiębior- ~ D 1990 Huzar. - Już samo efektywne wy-
stwa, które swoim przekazem pro- ". korzystanie zakładki "kariera" na
mocyjnym odpowiadają na oczeki- głównie poprzez Internet. Wiedzą, stronie internetowej może wyróż-
wania potencjalnych kandydatów. że potencjalny kandydat weryfikuje nić daną firmę na tle innych.

dziś swoje oczekiwania i ofertę pra-
codawcy za pomocą zwykłej prze-
glądarki internetowej.

BiznesPlus~ IX 2017

JAK CI~ WIDZĄ .••

W ramach budowy marki, firmy
coraz częściej wspierają rozmaite
eventy. Obecność na imprezach
masowych buduje rozpoznawalność
ich marki, a sponsoring meryto-
rycznych wydarzeń - promuje ją w
określonych grupach specjalistów.
- Coraz aktywniej działają dziś też
"ambasadorzy" firm, czyli osoby
budujące zainteresowanie konkret-
nym pracodawcą wśród osób z naj-
bliższego otoczenia. Tak się dzieje
najczęściej na uczelniach - dodaje
Piotr Huzar. Zaznacza, że komunika-
cja wizerunkowa firmy zawsze musi
być spójna z jej stanem faktycznym.
- Employer branding jest umiejęt-
nym eksponowaniem pracownikowi
wartości firmy. Nie można mylić go
z koloryzowaniem rzeczywistości i
obiecywaniem gruszek na wierzbie
- zaznacza prezes Koszalińskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej.
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