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Praca z pasją
kariera w budownictwie 

s. 3

Kariera dla odważnych
 przyjmiesz wyzwanie?

s. 4

Sytuacja na rynku pracy
elastyczne formy zatrudnienia  

s. 7

„Bardzo dużo naszych 
lęków, to są nasze 
niezrealizowane 
pragnienia. Często gdy 
zaczynamy robić coś,  
co sprawia nam 
radość, lęk mija”.
Jacek Santorski

 s. 5
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RYNEK pRAcY 2.0

I ntelektualne zdolności pracowników 
będą największą wartością dla firm. 
Przede wszystkim ma to związek z postę-

pującym w bardzo szybkim tempie rozwo-
jem technologicznym, ale także ze zmianami 
w sposobie myślenia, spadkiem bezrobocia 
oraz trendami migracyjnymi.

 MILLENNIALSI NA RYNKU PRACY

Siłą napędową zmian jakie obecnie zacho-
dzą na polskim rynku pracy są Millennialsi, 
(inaczej - pokolenie Y - osoby urodzone po-
między 1980 a 2000 rokiem). Już dziś stano-
wią około połowy osób w tzw. wieku produk-
cyjnym, a już za 10 lat będą główną siłą napę-
dową gospodarki.

Millennialsi są non-stop online, żyją ze 
smartfonem w ręku, ich świat jest zdigi-
talizowany, mają wszystko na wyciągnię-
cie ręki, a co za tym idzie – są pewni siebie 
i otwarci na nowe wyzwania. To oni dyktują 
warunki – tworzą nowe trendy, nowe tech-
nologie, a pracę traktują jako rozwój, drogę 
do spełniania marzeń. Praca przestaje być 
celem samym w sobie, jak to było w przy-
padku poprzednich pokoleń. Równie waż-
ne staje się poczucie osobistego spełnienia. 
Życie prywatne i zawodowe coraz bardziej 
przeplatają się i wzajemnie uzupełniają, dla-
tego mamy obecnie do czynienia z prze-
chodzeniem z modelu work-life balance do 
modelu work-life style. Istotna staje się dla 

przedstawicieli młodego pokolenia możli-
wość przebywania w środowisku, w którym 
mogą stale zdobywać nowe kompetencje 
oraz realizować swoje pasje. Ważne są tak-
że kultura organizacyjna i środowisko pra-
cy - młodzi chcą rozwijać się w atmosferze 
wzajemnego zaufania, poszanowania in-
dywidualności i mieć możliwość wyrażania 
swojego zdania. Pracodawcy mają coraz 
większy kłopot, by  sprostać tym oczekiwa-
niom. Problem ten dotyczy nie tylko korpo-
racji, bo one wiele rzeczy przewidują i od-
powiednio wcześniej się przygotowują, ale 
chodzi przede wszystkim o małe i średnie 
firmy. Każdemu będzie trudno znaleźć do-
brych pracowników.

 RYNEK PRACOWNIKA

Po raz pierwszy od siedmiu lat stopa bez-
robocia mierzona wg. metodologii GUS spa-
dła do  wartości jednocyfrowej. Biorąc po 
uwagę te dane możemy ogłosić, że mamy 
do czynienia z  rynkiem pracownika – widać 
to już prawie we wszystkich branżach. Pozy-
cja pracowników, zwłaszcza tych o najwyż-
szych kwalifikacjach, wyraźnie się poprawia. 
Z punktu widzenia całej gospodarki, popytu 
konsumpcyjnego i budżetu państwa to bar-
dzo pozytywna tendencja, jednak dla firm 
oznacza to coraz częściej realny problem 
z obsadzeniem wielu stanowisk. Do tego na-
leży dodać dane dotyczące wskaźników de-
mograficznych oraz rozwoju biznesu w Pol-
sce, by stwierdzić, że klucz do przyszłości leży 
w kapitale ludzkim. 

Istotne znaczenie mają także wyraźne 
trendy migracyjne. Spektakularny jest tu na-
pływ uchodźców do Europy z Afryki i Bliskie-
go Wschodu. W sytuacji, kiedy nie mamy lu-
dzi do pracy, w wielu specjalnościach i bran-
żach rekrutowanie obcokrajowców staje się 
powszechne.

Z tym samym zjawiskiem rynku pracow-
nika łączy się postulat zarządzania między-
pokoleniowego. Z jednej strony związany 
jest on ze znalezieniem atrakcyjnych miejsc 
dla pracowników doświadczonych (50+), by 
ich mądrość życiowa i znajomość procesów 

biznesowych oraz firm mogła służyć tym fir-
mom jak najdłużej. Konieczne jest także za-
dbanie o przyjazną atmosferę pracy. Wielu 
pracowników decyduje się porzucić dobrze 
płatne zajęcie i objąć stanowisko z mniej-
szym wynagrodzeniem, ale nieporównywal-
nie lepszym klimatem pracy.

 NAJWIĘKSZE WYZWANIA

Praca 2.0 będzie wymagała umiejętności 
kompleksowego myślenia.

Nasza wiedza bardzo szybko traci na 
aktualności. Jeśli chcemy być w przyszło-
ści konkurencyjni, musimy stale ją uzupeł-
niać. Kluczowe umiejętności to nauczyć się 
jak się uczyć, biegła znajomość języków ob-
cych, umiejętność wyszukiwania informa-
cji i przedstawienia ich w prostej, czytelnej 
formie oraz wykorzystywania najnowszych 
technologii. Aby się rozwijać, człowiek nie-
ustannie potrzebuje dokonywać zmian swo-
jego myślenia i zachowania. Musi nabywać 
nowe umiejętności, a także porzucać sta-
re nawyki na  rzecz bardziej efektywnych 
wzorców.

Mobilność i używanie technologii w róż-
nych kontekstach, a z drugiej strony szyb-
kość i  dynamika zmian w każdym aspekcie 
na rynku pracy. Obecnie nie można stwier-
dzić, że  to  rekrutacja jest dla pracodawców 
największym wyzwaniem, bo równie dużym 
jest utrzymanie i  wykorzystanie pracowni-
ków „50 plus”. Wszystkie zjawiska są istotne, 
jednak w szczególną uwagę należy zwrócić 
na to, że zmieniają się dynamicznie. Chcemy 

w ramach PSZK w 2016 roku podjąć debatę 
poświęconą właśnie temu przyspieszeniu, 
ponieważ wierzymy, że będzie to ciekawy rok 
i zmiany będą następowały jeszcze szybciej, 
niż w 2015.

Millennialsi są non-stop 
online, żyją ze smartfo-
nem w ręku, ich świat 
jest zdigitalizowany...
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ZDANIEM EKSPERtA

Rynek pracy nigdy nie był tak nieprzewidywalny, ale jedno jest pewne, zaczynamy 
wykonywać pracę 2.0 – pracę z technologiami, kreatywną, wymagającą mobilności 
oraz umiejętności przekwalifikowania się. 



 ŚCIEżKI PROStE JAK StRUNY 

Michał Banaszak, kierownik robót mostowych i Dominik 
Gładecki, praktykant. Jeden mentor, drugi uczeń. Młodzi, 
bystrzy, pracowici – z pasją opowiadają o tym, dlaczego za-
miast latać w kosmos, budują mosty. Obaj ukończyli Woj-
skową Akademię Techniczną i podczas studiów cały swój 
wolny czas przeznaczyli na praktyczną naukę zawodu inży-
niera, nie w szkole, ale na budowie. Dzisiaj jeden uczy się 
zawodu od drugiego.

 Michał Banaszak, kierownik robót mostowych 

Po 2. roku studiów poszedłem do STRABAG i przekona-
łem firmę, że bardzo chcę dołączyć do ich zespołu. Nauczyli 
mnie wszystkiego, pokazali, w jakim kierunku się rozwijać 
i pracuję w tej firmie do dzisiaj. Pierwsza budowa i od razu 
S8 Węzeł Konotopa. Zaczynałem od inżyniera budowy jak 
każdy, ale od razu przydzielono mnie do prac budowlanych 
– nadzorowałem majstrów, brygady robocze. Potem była już 
autostrada A2 w systemie „projektuj i buduj”, więc miałem 
naprawdę wyjątkową okazję wziąć udział w kompletnym 
procesie budowlanym. To oznaczało współpracę z projek-
tantami, organizację placu budowy, potrzebnego sprzętu, 
współpracę z podwykonawcami, którzy byli zaangażowa-
ni w kontrakt. To był przełom, ponieważ dostałem własny 
odcinek budowy z 12 obiektami inżynierskimi i miałem 
poprowadzić na nim prace. Po 2 latach w STRABAG był to 
mój sprawdzian i najlepsza szkoła. Potem było samodzielne 
prowadzenie przez 1,5 roku jednej z budów i wróciłem na 
S8. Na budowie trzeba się ubrudzić, poznać stres wynikają-
cy z odpowiedzialności, współpracować z innymi, a na koń-
cu poczuć satysfakcję – tak, to ja budowałem tę trasę! Tak 
samo jest dzisiaj przy budowie S8 Opacz-Paszków. To naj-
popularniejsza budowa w Polsce, o której mówią wszyscy 
– trzeba na własnej skórze poczuć, jak duży jest to zaszczyt! 

 Dominik Gładecki, praktykant 

Wybrałem budownictwo, ponieważ od dawna intere-
sowałem się mostami. Wielkość, możliwość pokonywania 
przeszkód, ułatwienie życia ludziom to wszystko jest pasjo-
nujące. Most Akashi Kaikyo w Japonii czy wiekowy stalowy 
i nitowany Golden Gate w San Francisco to są niesamowite 
budowle. Wprawdzie w Polsce nie mamy potrzeby budo-
wania takich konstrukcji, ale STRABAG zasłynął ze skom-
plikowanych i pięknych obiektów adekwatnych do naszej 
krajowej skali takich jak Most na Wiśle w Toruniu. Chcia-
łem budować. O budowie S8 Opacz-Paszków dowiedziałem 
się z prasy. Wiedziałem, że STRABAG posiada nowoczesne 
technologie i buduje zaawansowane technologicznie obiek-
ty mostowe – spróbowałem tu się dostać. Dla mnie to nie 
jest firma z przypadku, ale duża renoma w Polsce i Europie. 
Może pochwalić się realizacjami wielu prestiżowych kon-
traktów. To ważne, by uczyć się od najlepszych. Od majstra 
po dyrektora kontraktu – tutaj pracują, moim zdaniem, fa-
chowcy najwyższej klasy. 

 PALIWO DLA KARIERY – MOtYWACJA

Rafał Zwierzchowski, kierownik robót odpowiedzialny za  
całą budowę S8 Opacz-Paszków i Aleksandra Buczyńska,  
specjalistka ds. administracyjnych. On pracuje głównie w te-
renie, ona głównie w biurze. Muszą bezbłędnie się porozu-
miewać, ponieważ na budowie to właśnie praca zespołowa 
i zrozumienie roli każdego z członków zespołu jest jednym 
z kluczy do bezproblemowego wykonania zadania.

 Rafał Zwierzchowski, kierownik robót drogowych

Mamy dość młody zespół, ale w STRABAG młodzi pra-
cownicy są od razu wrzucani na głęboką wodę. To duża 

i ciekawa firma, ze sporymi możliwościami rozwoju i awan-
su, gdy ktoś naprawdę tego chce. Na pytanie, jaki jest pra-
cownik naszej firmy, odpowiadam – pracowity i zaangażo-
wany. Przychodząc na budowę, uczy się przede wszystkim 
tego, że drogi ani mostu nie da się zbudować w pojedyn-
kę. Jeżeli włoży całą swoją pasję i zaangażowanie, szybko 
awansuje, zyskuje samodzielność, firma zaczyna w niego 
inwestować, dostaje szansę rozwoju poprzez różne szko-
lenia. Nasi dyrektorzy zarządzający zespołem wprowadzi-
li taki system – od praktykanta do kierownika – zapracuj 
na własną karierę. Wychodząc z założenia, że dobry pra-
cownik jest marką samą w sobie. Pracownicy wówczas są 
związani z firmą, zaangażowani w jej życie, identyfikują się 
z nią. W zamian dostają stabilizację, dobre warunki pracy, 
jasną ścieżkę, po której mogą piąć się do góry. 

 Aleksandra Buczyń-
ska, specjalistka  
ds. administracyjnych

STRABAG to nie tylko bu-
dowa, to również zaplecze 
administracyjne kontraktu. 
Jestem jednym z najmłod-
szych stażem pracowników 
zespołu. Zanim trafiłam 
do STRABAG pracowałam 
w firmie zajmującej się fun-
duszami unijnymi, potem 
w firmie budowlanej na 
kontrakcie we Francji. Moje 
doświadczenie tam zdobyte jest także przydatne tu na bu-
dowie. Zajmuję się głównie zagadnieniem roszczeń i doku-
mentacji kontraktowej. Ukończyłam Prawo i Administrację, 
co doskonale wpasowuje się w moje stanowisko. Jednym 
z podstawowych elementów sprawnego i efektywnego 
rozpatrywania problematyki administrowania kontraktem 
jest znajomość prawa budowlanego, warunków kontrak-
tu czy zasad umów FIDIC. Jesteśmy na bieżąco z przepisa-
mi i zmianami regulacji prawnych w tym zakresie. A nasz 
zespół? Praca jednej osoby wpływa i zazębia się z pracą 
kolejnej. Na team składają się doskonale zorganizowane 
samodzielne jednostki - to, co nas wyróżnia, to TEAMS 
WORK.   Bo budowa to miejsce pracy nie tylko dla absol-
wentów politechnik.

 BAROMEtR ZADOWOLENIA

Aleksandra ceni pracodawcę za indywidualne podej-
ście do pracowników. Mimo, że to ogromny koncern, czuje 
się w nim doceniana, a z pracy wychodzi z przeświadcze-
niem, że to, co robi jest ważne i widoczne. Dla niej praca na 
dużej budowie to prestiż, a dobre słowo usłyszane o inwe-
stycji traktuje jak pochwałę dla pracy wszystkich osób w nią 
zaangażowanych. 

Rafał jest dumny, że dzisiaj jeździ po zbudowanych 
przez siebie drogach. Uczestniczył w realizacjach drogowych 
tak nowoczesnych, że poza STARABAG dotąd w Polsce nie 
może pochwalić się nimi nikt inny. 

Dominik, który kończy kolejną praktykę w firmie, cieszy 
się, że miał okazję uczyć się od najlepszych fachowców w kra-
ju. Jego marzeniem jest praca w takiej firmie jak STRABAG 
i z takimi ludźmi, jakich tu spotkał. Dzięki ogromnej pracy 
i zaangażowaniu – dzisiaj ta droga stoi przed nim otworem.

Michał czuje satysfakcję, gdy ludzie mówią mu „fajnie 
się jeździ, do pracy dojeżdżamy 0,5 h, a nie 1,5 h”. Jest zado-
wolony ze swojego życiowego wyboru. Kiedyś ktoś powie-
dział mu „gdy byłeś mały, lubiłeś się bawić w piaskownicy, te-
raz, gdy jesteś dorosły, mogą ci jeszcze za to płacić”. Pracuje 
więc dzisiaj w wielkiej, nowoczesnej, skomplikowanej tech-
nologicznie piaskownicy, o której mówi cały kraj. Co może 
się z tym równać? 

Golden Gate w USA, a może słynna Route 66 – kto nie chciałby powiedzieć  
„to moje dzieło”. Dla ludzi związanych z budownictwem to więcej niż marzenie. 
Inżynierowie, finansiści, prawnicy, logistycy – łączy ich pasja, pracowitość 
i poświęcenie. Wybierają największe i najbardziej liczące się firmy, bo tam widzą 
swoją przyszłość. O karierę w budownictwie zapytaliśmy pracowników StRABAG 
Sp. z o.o – budujących obecnie najsławniejszą drogę ekspresową S8 z Warszawy 
na południe Polski. 

To, co się liczy, To 

pAsjA                       

P olska jest obecnie 
dynamicznie zmie-
niającym się rynkiem 

budowlanym w Europie. 
Powoduje to wysoką konku-
rencję wśród pracodawców. 
Pracownicy oczekują odpo-
wiedniego wynagrodzenia, 
pracodawcy zaś inwestują 
nie tylko w nowe technologie, ale również w motywa-
cję pracowników oraz ich rozwój. Bo to, co decyduje 
o sukcesie firmy poza unikalnym know-how, to wła-
śnie ludzie. Poszukując najlepszych pracodawców, 
kandydaci kierują się rangą i prestiżem firmy, sty-
lem zarządzania, kulturą organizacyjną, a także po-
czuciem bezpieczeństwa i możliwościami rozwoju. 
W STRABAG pracownicy wyznaczają standardy pra-
cując zespołowo zgodnie z mottem TEAMS WORK. 
Kierują się etyką i szacunkiem dla innych. Chcą się 
uczyć. To ważne, bo dla nich z roku na rok posze-
rzamy ofertę podnoszenia kwalifikacji, rozwijania 
kompetencji i budowania własnej kariery. Zarzą-
dzając potencjałem, koncentrujemy się na mocnych 
stronach naszych pracowników i doskonalimy je. 
Pozwala nam to na wyłonienie kadry kierowniczej 
z własnych szeregów. W ten sposób jakość naszych 
usług pozostaje trwale zachowana. Organizacja 
praktyk studenckich oraz programów stażowych 
czy szkolenia w ramach naszej Akademii, jak np. 
Szkoła Mistrzów, Wszechstronny Kierownik Projek-
tu, Efektywne kierowanie zespołem i zarządzanie 
projektami, a także coaching przywództwa, to tylko 
niektóre z działań. Wierzymy, że inwestowanie w lu-
dzi się opłaca i robimy to od lat. Wierzymy też, że 
najlepszą reklamą STRABAG są zrealizowane przez 
nas wyjątkowe inwestycje. Ale nie powstałyby, gdy-
by nie wyjątkowi ludzie.

 Bożena Czekajska, Manager HR w STRABAG
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BUDOWNICtWO

http://www.strabag.pl/databases/internet/_public/content.nsf/web/PL-STRABAGPL.PL-kariera.html


Działalność GetBack S.A. polega na win-
dykacji wierzytelności własnych, win-
dykacji na zlecenie oraz windykacji 

portfeli wierzytelności w ramach zarządzania 
sekurytyzowanymi wierzytelnościami fundu-
szy inwestycyjnych.

 GetBack S.A. zanotował kilkuset pro-
centowy wzrost zysku firmy w I półroczu 
w porównaniu z rokiem poprzednim, co 
świadczy o niezwykle dynamicznym roz-
woju. Są Państwo w grupie najefektyw-
niejszych firm windykacyjnych w Polsce. 
Jak sukces ten przekłada się na projekty 
rekrutacyjne? W jakich obecnie miastach 
Państwo rekrutujecie? 

Katarzyna tomaszewska: Nasza Spółka 
rozwija się bardzo dynamicznie, w związku 
z tym prowadzimy coraz więcej procesów 
rekrutacyjnych. Dla porównania, w grud-
niu 2014 r. zatrudniliśmy 249 pracowników, 
natomiast zaledwie pół roku później liczba 
pracowników wzrosła dwukrotnie. 

GetBack S.A. posiada swoje biura we 
Wrocławiu oraz w Warszawie, stąd głównie 
zatrudniamy w tych lokalizacjach, ale nie 
tylko. Swoją działalnością obejmujemy całą 
Polskę. W każdym dużym mieście posiada-
my zespoły doradców mobilnych.  

Fakt, że w tak krótkim czasie staliśmy się 
konkurencją dla firm, które istnieją na ryn-
ku od lat spowodował, że nasz sukces chcą 
tworzyć osoby, które ze śmiałością podej-
mują wyzwania, z odwagą realizują inno-
wacyjne projekty oraz z zaangażowaniem 
dążą do realizacji ambitnych celów. Oso-
by z inicjatywą chcą być częścią sukcesu  
GetBack S.A.   

 Jakie osoby są obecnie poszukiwane? 

K.t.: W GetBack S.A. profil poszukiwa-
nych kandydatów jest zróżnicowany. Poszu-
kujemy zarówno profesjonalistów, z boga-
tym doświadczeniem, jak i studentów i ab-
solwentów, którzy chcą to doświadczenie 
dopiero zdobyć. Jednakże każdą z tych osób 
powinna cechować gotowość do podjęcia 
różnorodnych wyzwań, nastawienie na re-
alizację wyznaczonych celów oraz chęć roz-
woju. Wszystkie aktualne procesy rekruta-
cyjne można znaleźć na naszej stronie inter-
netowej, w zakładce kariera. W listopadzie 
byliśmy obecni na targach pracy w Warsza-
wie, gdzie mieliśmy przyjemność spotkać 
się i porozmawiać z kandydatami osobiście.

stAWIAMY NA RozWój 
 Jakie możliwości rozwoju dla pracow-

ników stwarza Państwa spółka?

K.t.: Nasi pracownicy mają możliwość do-
skonalenia swoich kwalifikacji i kompetencji 
poprzez korzystanie z bogatej oferty szkoleń 
wewnętrznych i zewnętrznych. Dla przykła-
du mogę podać, że w samym październiku 
łączna ilość godzin przeznaczonych na szko-
lenia, coachingi i inne formy samodoskonale-
nia  wyniosła 2700.

Dzięki sprawnej współpracy między dzia-
łem HR a kierownikami poszczególnych de-
partamentów skutecznie identyfikujemy 
i rozwijamy potencjał naszych pracowników. 
Pracownicy mają świadomość jakie wymogi 
muszą spełnić, aby móc awansować w struk-
turze, dzięki modelowi awansów i ścieżek ka-
riery. Model ten określa jakie kompetencje 
oraz doświadczenie powinien posiadać pra-
cownik na danym stanowisku. Naszym mene-
dżerom oferujemy możliwość uczestniczenia 
w autorskich programach rozwojowych oraz 
indywidualnych sesjach coachingowych. 

 Według badania Opinii i Satysfakcji 
Pracowników, aż 93% pracowników jest 
zadowolonych z pracy w GetBack S.A., 
a 85% pracowników poleciłoby pracodaw-
cę swoim znajomym i rodzinie. Skąd ta po-
zytywna opinia Państwa pracowników? 

Uważamy, że naszym kluczem do sukce-
su są ludzie, dlatego zależy nam na ich mo-
tywacji i ciągłym rozwoju. Raz w roku pytamy 
naszych pracowników o opinię na temat nas 
jako pracodawcy, aby tworzyć miejsce pra-
cy dostosowane do ich potrzeb i oczekiwań. 
Oprócz benefitów takich jak prywatna opie-
ka medyczna, karnety sportowe, czy ubez-
pieczenie na życie, realizujemy szereg innych 

W GetBack S.A.  
pojawiłam się  
dwa lata temu, 
jeszcze jako stu-
dentka, bez do-
ś w i a d c z e n i a 
w branży windy-
kacyjnej. Dział, 
w którym roz-
p o c z y n a ł a m 
współpracę z GetBack S.A jako Asystent-
ka ds. Obsługi Korespondencji tworzył 
młody, kreatywny zespół, dzięki któremu 
poczułam się częścią firmy już w pierw-
szych dniach pracy. 

Ostatnie dwa lata, które spędziłam 
w GetBack S.A to okres ciągłego rozwo-
ju. Dziś pełnię funkcję Kierownika Dzia-
łu Obsługi Korespondencji Masowej. Na 
każdym etapie firma oferowała wsparcie 
oraz możliwość podnoszenia swoich kwa-
lifikacji. Niewątpliwie   jest to miejsce dla 
osób chcących zaangażować się w dłu-
goterminowe projekty, kreatywnych oraz 
ambitnych, które nie traktują pracy w Get-
Back S.A jako tymczasowego zajęcia.

 Kalina Babik, Kierownik Działu  
Obsługi Korespondencji Masowej

działań mających na celu budowanie zaan-
gażowania i przyjaznej atmosfery. W ramach 
społecznej odpowiedzialności biznesu anga-
żujemy się w akcje typu Szlachetna Paczka 
oraz wspieramy schroniska dla zwierząt. Dba-
my również o integrację organizując cykliczne 
imprezy firmowe.

 Lilianna Miśkiewicz
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POStAW NA SIEBIE

Grupa Kapitałowa Polimex Mostostal SA koncentruje 
się na osiągnieciu pozycji wiodącej polskiej firmy bu-
downictwa przemysłowego poprzez budowę warto-

ści i wiarygodności biznesowej. Strategicznymi celami w per-
spektywie najbliższych 5 lat są: budowa portfela zamówień, 
wzrost w rentownych obszarach, poprawa efektywności 
oraz optymalne wykorzystanie potencjału organizacji. 

 Rynek pracy dla osób młodych w dzisiejszych cza-
sach jest trudny. Duże firmy częściej ograniczają za-
trudnienie niż je zwiększają, co powoduje poczucie 
niepewności wśród absolwentów. Jak w tym aspekcie 
przedstawia się sytuacja w GK Polimex Mostostal?

Anna Socha: Jesteśmy otwarci na współpracę z absolwen-
tami uczelni technicznych z kierunków związanych z budow-
nictwem przemysłowym i energetycznym. Realizujemy dwie 
z czterech największych inwestycji energetycznych w kra-
ju tj. budowę bloku w Kozienicach i dwóch bloków w Opolu. 
Z pewnością znajdzie się na nich miejsce dla młodych, zdol-

nych, ambitnych i pracowitych ludzi, którzy chcą zdobywać 
praktykę pod czujnym okiem doświadczonych fachowców.

 Jak wygląda proces rekrutacji w Państwa firmie. Na 
co zwrócona jest uwaga przy wyborze kandydata?

A.S.: Wraz z zespołem HR Biznes Partnerów rekrutujemy 
pracowników do całej GK PxM. Przez nasze ręce przechodzą 
wszyscy kandydaci na stanowiska umysłowe od stażystów, 
przez specjalistów po prezesów spółek zależnych całej Grupy. 
Proces rekrutacji jest wystandaryzowany. Klient wewnętrzny 
zgłasza do nas potrzebę z profilem kandy-
data. W pierwszej fazie rekrutacji dajemy 
szanse naszym pracownikom. Musimy dzia-
łać bardzo szybko. Nasi Klienci chcą czasem 
pracowników „na wczoraj”, wiec, gdy rekru-
tacja wewnętrzna nie przynosi skutku, się-
gamy po rynek zewnętrzny. W zależności od 
poziomu stanowiska lub jego specyfiki re-
krutujemy za pomocą ogłoszeń (polecam 
absolwentom przeglądanie pod tym kątem 
pracuj.pl), firm rekrutacyjnych lub Executive 
search. Żeby pokazać skale naszych działań 
podam prosty przykład. W ciągu 2 miesięcy 
zrekrutowaliśmy ponad 40 osób do Projek-
tu Kozienice i proces ten nadal trwa. 

Bywa, że musimy sprawdzić referen-
cje kandydatów. Czasem kandydat dobrze 
„się sprzedał”, a opinia na rynku pokazu-
je jego inny obraz. To, wydłuża proces, ale 
też zmniejsza ryzyko zatrudnienia niewłaści-
wych osób.

 Jak przedstawiają się plany Spółki w kontekście no-
wej Strategii na lata 2016-2020? 

A.S.: Koncentrujemy naszą działalność na rynku energe-
tycznym, nafty, gazu i chemii, a także utrzymaniu produkcji 
w strukturach Grupy i reaktywacji budownictwa przemysło-
wego. Mamy duży potencjał do wzrostu i dobrych specjali-
stów, dzięki którym droga do odbudowy naszej wiarygod-
ności jest otwarta.

 Amelia Kołodziejczyk

zbuduj z nami 
swoją przyszłość
Polski rynek budownictwa przemysłowego i energetycznego w dalszym ciągu odnotowuje 
wzrost zamówień, które przekładają się na rozwój firmy i ich potencjału. Na temat 
możliwości zatrudnienia i strategii firmy rozmawiamy z Anną Sochą, Dyrektorem Biura 
personalnego i systemów motywacyjnych w Polimex–Mostostal S.A.

Młodzi absolwenci uczelni  
technicznych mogą liczyć na zdobywanie  
doświadczeń i rozwój na wielu interesujących projektach.  
Praktycznie większość stażystów, zwłaszcza tych najbardziej  
utalentowanych, po stażu zatrudniamy  
na umowy o pracę.

https://www.polimex-mostostal.pl/pl/kariera/praca-w-polimex-mostostal
https://getbacksa.pl/kariera/kariera-warszawa/


 

 Od lat planowanie kariery funkcjonuje niczym wyra-
żenie wytrych. Czy faktycznie bez tego nie ma szans, by 
osiągnąć sukces zawodowy? 

Jacek Santorski: Przynajmniej od dziesięciu lat na świe-
cie staje się oczywiste, że ten „wytrych” – planowanie kariery 
– nie pasuje już do żadnego zamka. 

Żyjemy w czasach, w których otoczenie – warunki ekono-
miczne, zagrożenia, możliwości – tak błyskawicznie się zmie-
niają, że obecnie jedyną kompetencją, która jest ponadcza-
sowa i uniwersalna to umiejętność uczenia się, oduczania 
i uczenia na nowo. A jak można to zaplanować? 

Pracodawcy obecnie stają przed dylematem. Wiadomo, 
że tzw. ścieżki kariery są wartością dodaną i mogą zachęcać 
do pracy w danym przedsiębiorstwie. Dlatego też firmy chcą 
pokazać, że mają intencje, by zapewnić pracownikowi rozwój, 
ale z drugiej strony nie wiadomo, czy ścieżki dziś wytyczone 
będą realne za kilka lat albo czy ich realizacja będzie miała 
sens. W związku z tym dziś przedstawiana przyszłość zawo-
dowa brzmi trochę jak obietnica wyborcza. 

 to, co Pan mówi, z punktu widzenia dwudziestolatka, 
brzmi trochę przerażająco... 

J.S.: Tak, ponieważ dziś życie wymaga odwagi. I to wła-
śnie ona jest jedną z ponadczasowych kompetencji. Odwa-
ga i wiara w siebie. To jest ważniejsze niż plan. Jeżeli dwu-
dziestolatek pyta mnie, co w związku z tym ma zrobić, ja mu 
odpowiadam pytaniem: czy ma doświadczenia związane, np. 
ze wspinaczką, łódkami, podróżami, wolontariatem w Polsce 
lub zagranicą. To, co się dziś naprawdę liczy to właśnie do-
świadczenie oraz doświadczanie siebie i życia. Eksperymen-
towanie, próbowanie, poznawanie nowych miejsc i ludzi, po-
dejmowanie ryzyk, dzięki którym stajesz się kimś dla siebie 
i możesz powiedzieć: ja sobie ufam i poradzę sobie w każ-
dych warunkach. 

Nie dobre studia, nie doktorat, tylko doktorat życia, któ-
ry np. zdobywa każda kobieta rodząc i wychowując dziecko. 
Doświadczenie, które ma mama jest doświadczeniem takie-
go hartowania siebie i budowania świadomości, które czynią 
potem człowieka niezatapialnym i sprawiają, że umie sobie 
poradzić w każdych warunkach. To jest podstawa jakiejkol-
wiek ścieżki kariery. 

 Czyli coś, co kiedyś było mankamentem w CV, dziś 
jest atutem?

J.S.: Dokładnie tak. Jesteśmy w fazie sporego przewar-
tościowania. Dzisiaj kiedy mamy nawigację, ale nie mamy 
mapy najważniejszą kompetencją w rozwoju osobistym jest 
zarządzanie sobą, wiara w siebie. Oczywiście umiejętność 
poszukiwania i odnajdywania tego, co mnie naprawdę in-
teresuje i bawi. Co takiego, co ja robię lub mógłbym robić, 
a nie robił tego nikt wcześniej. Teraz jest coraz więcej takich 
możliwości. 

 Ale chyba trudno odkryć, co chcę tak naprawdę w ży-
ciu robić?

J.S.: Gdy się spotkało przynajmniej jednego nauczyciela, 
który miał otwartą głowę i pytał uczniów, co jest dla nich waż-
ne i robił z nimi szalone rzeczy, to nie. Taka osoba może spo-
wodować, że młody człowiek zaczyna zadawać pytania: co 
jest dla mnie ważne? Co sie dzieje na świecie? Kim mogę być? 
Jakie są wyzwania, możliwości, ograniczenia? Komu można 
i trzeba pomóc? Kto mi może pomóc? Często też takie wspar-
cie i inspiracje uzyskuje się między lekcjami, po szkole.

 Ale taki młody człowiek, gdy zdecyduje się np. zrobić 
sobie rok przerwy w edukacji, by pojeździć po świecie sły-
szy od rodziców lub nauczycieli – daj spokój, po co?

J.S.: To mówią przestraszeni rodzice. Każde dziecko cieka-
wią różne rzeczy, tylko często rodzice je powstrzymują. 

Mój najmłodszy syn, kiedy miał piętna-
ście lat przyszedł do mnie i powiedział, że 
jego nauczyciel sztuk walki powiedział mu, 
że może zostać mistrzem, ale musi treno-
wać w Chinach. Poprosił mnie, abym po-

mógł mu zrealizować to marzenie. Mój syn 
zaczął się uczyć chińskiego, co do tej pory 
procentuje i dwa razy wyjechał do Chin. 
Potem został mistrzem Polski w tej sztuce 
walki. Mając siedemnaście lat był kimś, tyl-
ko dlatego, że myśmy mu nie przeszkodzili, 
a nawet wsparliśmy w realizacji jego planu. 

 Szukanie siebie i danie sobie szan-
sy brzmi pięknie, ale z czegoś trzeba żyć. 
Opłacić rachunki, mieszkanie… Brakuje 
czasu na poszukiwania. 

J.S.: W związku z tym trzeba się uczyć 
sprawczości życiowej.

 A jak się jej nauczyć?

J.S.: Zanim wszyscy nie skorzystają z mojej rady, jest ona 
aktualna, bo potem zrobi się kolejka. Najlepiej sprawczości 
uczyć się przez wolontariat. W Polsce albo zagranicą. Są dzie-
siątki organizacji, które realizują ciekawe projekty na całym 
świecie. Poznaje się języki, ludzi z różnych zakątków globu. 
Nie znam osoby, która uczestniczyła w projektach wolonta-
riackich i po powrocie poprzez kontakty, które nabyła, przez 
zdobyte doświadczenie, nie umiałaby sobie załatwić jakiejś 
pracy, choćby dorywczej. To dobry sposób, aby dowiedzieć 
się, w jaki sposób przetrwać i zarobić na realizację planów 
związanych z zainteresowaniami.

 A co ma zrobić ktoś, kto już musi zarabiać?

J.S.: Kiedyś jedna kobieta zapytała mnie, jak ma lepiej żyć, 
skoro wykonuje bezsensowną pracę na obrzeżach swojej 
miejscowości. Ja jej powiedziałem, że jeżeli życie ułożyło się 

tak, że w danym momencie brakuje kompetencji czy możli-
wości, by zajmować się czymś bardziej odpowiedzialnym, to 
niech robi to samo zagranicą. Ta praca nieodpowiadająca jej 
aspiracjom, ale w nowym środowisku może zaowocować po-
zytywnymi zmianami. 

 to o czym Pan mówi wymaga od nas otwartości, dy-
stansu do siebie i świata. A jak można przełamać we-
wnętrzne bariery?

J.S.: Najlepszym sposobem na to jest doświadczanie. Bar-
dzo dużo naszych lęków, to są nasze niezrealizowane pra-
gnienia. Często gdy zaczynamy robić coś, co sprawia nam ra-
dość, lęk mija. Boisz się latać? To znaczy, że może marzysz 
o lataniu i trzeba tego spróbować. Dziś ścieżką kariery jest 
doświadczanie. 

 Czyli nie powinniśmy się zrażać nawet, gdy wybrali-
śmy drogę, która koniec końców nam nie odpowiada? 

J.S.: Oczywiście. Jest wschodnie powiedzenie, że pracę 
człowieka poznaje się nie po tym jak upada, tylko po tym jak 
wstaje. Każde niepowodzenie można potraktować jako lek-
cję. Czego się dzięki temu nauczyłem, jak to może zaprocen-
tować jutro albo pojutrze. 

 to jak sobie stawiać małe cele na początek?

J.S.: Broń Boże małe cele! Potrzebny jest wielki cel, duża 
odwaga, brawura. Dziś świat nie mówi o małych celach, tylko 
o mikrokorektach, które mogą przynieść makroefekty. Cza-
sem dzięki wprowadzeniu do naszego życia jednego nowe-
go rytuału można uzyskać duży efekt. Jestem w środowisku, 
w którym odbierają mnie jako osobę niemądrą albo przemą-
drzałą? To taką mikrokorektą jest zmiana środowiska. Robię 
to samo, tylko w innej miejscowości, innej szkole czy klubie. 
W miejscu, gdzie ludzie nie mają na mój temat żadnych wy-
obrażeń, mogę poznać siebie. 

 Często powołuje się Pan za zasadę jeża Jima Collinsa. 

J.S.: Tak, ponieważ we spółczesnym świecie jest ona bar-
dzo ważna. Właśnie kierowanie się w życiu trzema pytaniami. 
Pierwsze: w czym mogę być najlepszy na świecie? Drugie: co 
mnie naprawdę kręci i co mogę długo robić z pasją? A trze-
cie: co jestem w stanie sprzedać, zmaterializować. Gdzie je-
stem w stanie uzyskać element przedsiębiorczości i rentow-
ności. Jeśli narysuję trzy koła zazębiające się, to na ich styku 
powstaje zbiór łączący wszystkie te trzy elementy. I to jest 
odpowiedź na pytanie, co warto w życiu robić. Ważne, żeby 
odkrywszy to, skoncentrować się na realizacji celu. Nie ulegać 
pokusom. Uważać, co jest naprawdę moim talentem. Odkryć 
swoją pasję można odpowiadając sobie na pytania: o czym 
marzę? O czym marzyłem w dzieciństwie. Kiedy się zapomi-
nam, coś robiąc? Właśnie odkrywanie zasady jeża jest wyzwa-
niem współczesnego świata. 

 Amelia Kołodziejczyk

Dziś świat nie mówi o małych celach, tylko
o mikrokorektach, które mogą przynieść makroefekty. 
Czasem dzięki wprowadzeniu do naszego życia jednego 

nowego rytuału można uzyskać duży efekt.
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PLANOWANIE KARIERY

DoświaDczenie
i doświadczanie
We współczesnym świecie planowanie 
kariery warto rozpocząć od odkrycia swoich 
mocnych stron i realizacji pasji. 



Rekruterzy szukają informacji   o kandy-
datach nie tylko na naszym profilu za-
wodowym na GoldenLine. Wyszukiwar-

ka Google bezlitośnie odszuka nasze profile 
prywatne w innych serwisach takich jak Face-
book, czy Instagram i to co jest tam zawarte 
może mieć znaczenie w powodzeniu otrzyma-
nia oferty pracy.

Skoro pracodawcy sprawdzają kandyda-
tów odwróćmy zatem sytuację i przed podję-
ciem decyzji o rozpoczęciu nowej pracy, czy 
aplikowaniu na dane stanowisko sprawdź 
potencjalnego pracodawcę. Świadomy wy-
bór nie dotyczy tylko branży, w której chcesz 
się rozwijać, czy konkretnego zawodu, istot-
ne jest również miejsce i atmosfera firmy. 
Tak samo jak rekruterzy sprawdzają nas 
w social media, tak samo my, jako kandydaci, 
możemy przyjrzeć się trochę „od kuchni” fir-
mowemu DNA, przeczytać ciekawostki z ży-
cia firmy, obejrzeć zdjęcia z imprez integra-
cyjnych, wydarzeń sportowych, czy dowie-
dzieć się więcej o sukcesach pracowników. 
Jak zatem znaleźć najlepsze dla siebie miej-
sce pracy?

 Strona internetowa firmy

Jeśli masz na oku konkretnego pracodaw-
cę najprościej wejść na stronę internetową 

firmy. Treści tam zawarte pomogą Ci zapo-
znać się z działalnością firmy i jej specyfiką. 
Coraz częściej na stronach umieszczane są 
specjalne sekcje dla kandydatów jak: „karie-
ra”, czy „oferty pracy” – to właśnie tam znaj-
dziesz informacje o prowadzonych proce-
sach rekrutacyjnych i ich przebiegu.  Oprócz 
strony internetowej coraz więcej firm tworzy 
profile pracodawców i fanpage rekrutacyjne, 
które dla potencjalnych kandydatów, są źró-

dłem informacji o tym, w jaki sposób firma 
buduję swój wizerunek w sieci i jak chce być 
postrzegana. Pamiętaj jednak, że informacje 
te są tworzone przez daną firmę i warto pod-
dać je weryfikacji.

 opinie w internecie 

95% kandydatów zanim przyjdzie na 
rozmowę o pracę sprawdza, zamieszczane 
w Internecie, opinie o danej firmie. Pamię-
tajmy jednak, że nie zawsze muszą to być 
informacje prawdziwe i merytoryczne. Naj-
wiarygodniejszym źródłem informacji są 
byli i obecni pracownicy. Warto sprawdzić 
przyszłego pracodawcę, np. w serwisie Gol-
denLine, gdzie opinie składają się z moc-
nych i słabych stron firmy, wskazówek dla 
pracodawcy oraz oceną najważniejszych 
aspektów dla kandydata, jak atmosfera, lu-
dzie, czy wynagrodzenie. Pamiętaj jednak, 
że opinie na temat pracy u danego praco-

dawcy, mogą być różne w za-
leżności od piastowanego sta-
nowiska. Szczególnie w dużych 
firmach – inaczej może wyglą-
dać praca w centrali i oddziale, 
czy w dziale IT i sprzedaży. Je-
żeli jesteś zainteresowany in-
formacją na temat konkretnej 
komórki w organizacji, poszu-
kaj na GoldenLine osób, które 

pracują w danej firmie na po-
dobnym stanowisku i napisz 
do nich. Na pewno udzielą in-
formacji z poczuciem, że mogę 
komuś pomóc w ważnym dla 
niego wyborze.

 targi pracy

Dobrym pomysłem jest udanie się na tar-
gi pracy, gdzie możesz spotkać osoby pra-
cujące w danej firmie, bezpośrednio zapy-
tać o interesujące Cię detale, a przy okazji 
ocenić wizerunek firmy, poprzez ambasa-
dorów marki, którymi są obecni na targach 
pracownicy.

 ranking pracodawców

Jeśli nie masz jeszcze sprecyzowane-
go miejsca pracy, a wiesz w jakiej branży 
chciałbyś pracować, sprawdź katalogi i ran-

kingi pracodawców. Znajdziesz tam najbar-
dziej pożądane i najpopularniejsze firmy, 
w których pracownicy zadowoleni są z wyna-
grodzenia, atmosfery i pozostałych warun-
ków. Taki katalog możesz znaleźć m.in. na 
GoldenLine.

Decyzja o miejscu, w którym rozpocz-
niesz staż czy pierwszą pracę, będzie jedną 
z istotniejszych w Twoim życiu, od tego zale-
żeć będzie Twoja kariera i Twój przyszły roz-
wój. Warto, żeby praca przynosiła nam satys-
fakcję, w końcu w pracy każdy z nas spędza 
średnio ponad 1620 godzin rocznie! Warto 
więc wybrać mądrze.

Jak wybrać naJlepszego 
pracodawcę?

Szybki rozwój Social Media i nieograniczony dostęp do Internetu pozwala pracodawcom na sprawdzenie 
kandydatów aplikujących na ofertę jeszcze przed zaproszeniem ich na rozmowę kwalifikacyjną.  
75% Polaków posiada profil w przynajmniej jednym serwisie społecznościowym i właśnie to miejsce  
jest głównym źródłem informacji na nasz temat. 
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Strategia rozwoju

Źródło: RAPORT Dwa światy „KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI 2014”. Stowarzyszenie ABK, Instytut Liderów Zmian, Research NK.

KOMPETENCJE WAŻNE DLA PRACODAWCÓW I ABSOLWENTÓW NA ETAPIE ZATRUDNIENIA

Zmiana ścieżki kariery  
– poszukiwanie pracy w noweJ branży na etapie studiów

Dyplom uczelni stał się na rynku pracy 
standardem, więc studia to naturalny 
wybór wielu młodych osób. Niestety 

nie zawsze jest to weksel, który można zamie-
nić na dobrą pracę. Rozwijanie kompetencji ce-
nionych przez pracodawców warto zaplanować 
równolegle do studiów. Bez tego ani rusz! 

RAPORT „Dwa światy. KOMPETENCJE 
PRZYSZŁOŚCI 2014” współautorstwa Stowa-
rzyszenia ABK pokazuje przepaść między pra-
codawcami i kandydatami w postrzeganiu 

kompetencji istotnych na etapie uzyskiwania 
zatrudnienia.

 ANALIZA PRACY W WYMARZONEJ  
BRANŻY, CZYLI: JAK SIĘ DOWIEDZIEĆ,  
W CO SIĘ PAKUJĘ?

Wiele informacji znajdziesz na stronach in-
ternetowych pracodawców. Pamiętaj, że prze-
kazy na oficjalnych stronach nie są wolne od 
treści promocyjnych. Szukaj szansy na zwery-
fikowanie swojego wyobrażenia o nowym za-

Czujesz, że nadchodzi zwrot na Twojej ścieżce kariery? Marzenia ciągną Cię w stronę, 
która nie wynika naturalnie ze zdobytego kapitału zawodowego? Pracując ze 
studentami coraz częściej słyszymy pytania dotyczące zmiany ścieżki kariery.
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34%

46%
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Odpowiedzi pracodawców Odpowiedzi absolwentów

wodzie. Niezastąpiony jest w tym przypadku 
żywy kontakt z rekruterami, czy specjalistami 
z branży, w której chciałbyś pracować. Gdzie 
ich znaleźć? 

Wykorzystaj do tego spotkania z pracodaw-
cami na uczelni, dni otwarte w firmach, targi 
pracy. Pomocne będą też organizowane przez 
Stowarzyszenie ABK spotkania CAREERDATE, 
czyli rozmowy o karierze przy kawie na war-
szawskich uczelniach. Na „randce” z pracodaw-
cą wyjaśnisz swoje wątpliwości w bezstresowej, 
kameralnej atmosferze.

Jeśli jeszcze nie pracujesz na stałe, skorzy-
staj z praktyk bądź stażu w branży, z którą wią-
żesz zmianę. To zdecydowanie najlepszy spo-
sób, aby przekonać się, czy zmiana idzie w do-
brym kierunku. 

 BUDOWANIE PLANU DZIAŁANIA –  
CZYLI AUTOANALIZA, MAŁE KROKI,  
DUŻE ETAPY

Jeśli myślisz o zmianie, to warto najpierw na 
chwilę się zatrzymać. Zastanów się, gdzie jesteś 
teraz i z jakiego powodu potrzebujesz zmiany? 
Czy kuszą cię lepsze perspektywy nowej bran-
ży, większe zarobki? Co męczy Cię w obecnym 
miejscu? Relacje w zespole? Zarządzanie pra-
cą innych? Podległość? Niewystarczająca liczba 
wyzwań? Powtarzalność zadań? A może tem-
po pracy jest zbyt szybkie? Zastanów się jak 
podchodzisz do wykonywanych obowiązków. 
Które sprawiają Ci największą satysfakcję, na 
które czekasz, a jakie najchętniej wyrzuciłbyś 
z kalendarza.

Po tej analizie zastanów się, czy pozycja, 
o którą chcesz się ubiegać w nowej branży po-
zwoli Ci na prawdziwą zmianę.

Ważny jest kapitał, jaki już zgromadzi-
łeś, a także Twoje naturalne predyspozycje. 

Sprawdź jaką wiedzę musisz uzupełnić, nad 
jakimi kompetencjami popracować. Rozrysuj 
stopnie „wtajemniczenia” zawodowego, które 
chcesz osiągnąć. Dobrym startem będzie ana-
liza wymagań w ofertach pracy na wymarzone 
przez Ciebie stanowiska. To gotowa lista Two-
ich sprawunków. Pomocnym narzędziem bę-
dzie tu indywidualny plan działania (IPD), któ-
ry możesz przygotować wspólnie z doradcą ze 
swojego biura karier. Przed Tobą realizacja ma-
łych celów (kurs, warsztat, umiejętność), a tak-
że określanie możliwości przejścia dużych eta-
pów (studia II stopnia lub podyplomowe, certy-
fikacje). Pamiętaj, aby wszystkie cele budować 
zgodnie z metodologią SMART.

 RATUNKU! KTO MI POMOŻE  
W PLANOWANIU SCIEŻKI KARIERY?

Jeśli jesteś studentem lub „świeżym” absol-
wentem, to skontaktuj się z doradcą zawodo-
wym lub coachem w biurze karier. Pomoc oso-
by, która jest teraz tam, dokąd Ty dopiero zmie-
rzasz jest nieoceniona, nie zapominaj zatem 
o sile mentoringu.

Jeśli masz za sobą pierwsze doświadczenia 
zawodowe, pomocne mogą być wnioski z Two-
jej okresowej oceny pracowniczej. Przypomnij 
sobie, co wysoko cenili Twoi współpracowni-
cy i przełożeni, a jakie wskazywali obszary do 
rozwoju. Śledź także losy zawodowe współpra-
cowników i branżowych kolegów na profilach 
LinkedIn i GoldenLine. To prawdziwa kopalnia 
wiedzy o ścieżkach kariery.

Zmiana to jedyne, co pewne. Otwórz się na 
nią. Będąc na studiach masz większe szanse na 
modelowanie ścieżki kariery zawodowej i bez-
pieczne wyjście z potknięć. Korzystaj z tego. 

 Julita Mucha i Agata Zarzycka  
       Stowarzyszenie na rzecz  
       Akademickich Biur Karier

o karierze przy kawie
na warSzawSkicH  

UCZELNIACH

www.facebook.com/projektCAREERDATE

www.goldenline.pl
www.facebook.com/projektCAREERDATE/


rynek pracy się umacnia!  
kandydaci poszukują dodaTkowych form 
zarobkowania

J esteście Państwo agencją zatrudnienia – agencją pracy 
tymczasowej oraz agencją doradztwa personalnego. Łą-
czycie Państwo potrzeby firm-pracodawców poszukują-

cych kandydatów, z osobami poszukującymi zatrudnienia. 
W efekcie dostarczacie we wskazanym czasie i  wskazanym 
miejscu pracowników tymczasowych do pracodawcy użyt-
kownika na zasadzie wypożyczenia, zgodnie z wymaganiami 
przepisów prawa i Klienta. 

 Jak dzisiaj przedstawia się proporcja osób zatrudnio-
nych na stałą umowę o pracę w stosunku do osób pracu-
jących na umowy tymczasowe?

Antonio Carvelli: Stabilność polskiego rynku pracy ge-
neruje nowe rozwiązania, zarówno dla pracodawców, jak 
i kandydatów, którzy z jednej strony poszukują nowych 
form współpracy, z drugiej kształtowania swojej ścieżki za-
wodowej i rozwoju. Umowy tymczasowe jako takie rozwią-
zanie sprawdza się szczególnie u tych pracodawców, u któ-
rych występuje okres zwiększonego zapotrzebowania na siłę 
roboczą,  np. w okresie świąt,  sezonowych pików produk-
cyjnych bądź jako  zastępstwo podczas urlopów macierzyń-
skich. Większość umów, które podpisujemy z kandydatami 
to umowy o pracę tymczasową. Taka forma daje możliwość 
elastycznego podejścia do czasu pracy, a jednocześnie umoż-
liwia przejęcie pracownika tymczasowego przez pracodawcę 
po upływie 18 miesięcy bądź wcześniej, jeśli przedsiębiorca 
wyrazi taką chęć. Biorąc pod uwagę kierunek, w którym po-
dąża „młody” rynek pracy, a więc m.in. praca w niepełnym 
wymiarze godzin czy też traktowanie zatrudnienia tymczaso-
wego jako pracy dodatkowej, czyli takiej która podreperuje 
budżet kandydata w okresie, w którym jest on zatrudniony 
tymczasowo, trend takiej formy zatrudnienia na pewno bę-
dzie się umacniał. 

 Praca tymczasowa staje się coraz popularniejsza 
wśród pracodawców. Ocena tej formy zatrudnienia 
wśród pracowników jest raczej negatywna. Jakie mogą 
być korzyści dla pracownika wynikające z takiej formy 
zatrudnienia?

A.C.: Praca tymczasowa to przede wszystkim elastycz-
ność. Jest też świetnym rozwiązaniem dla osób wchodzących 
na rynek pracy, stawiających pierwszej kroki w swojej karie-
rze zawodowej. Daje możliwość poznania wielu branż, na 
różnych poziomach wyspecjalizowania. Przy czym pracow-
nik tymczasowy jest zatrudniany przez agencję pracy tymcza-
sowej na podstawie umowy o pracę na czas określony lub 
na czas wykonania określonej pracy, zachowując pełne pra-
wa i otrzymując takie samo wynagrodzenie jak w przypadku 
osoby zatrudnionej na stałe. W odniesieniu do pracodawcy – 

odciążamy naszego Klienta od obowiązków związanych cho-
ciażby z aspektami kadrowo-płacowymi.

 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ocenia, że 
w 2016 roku bezrobocie może się zmniejszyć nawet do 8 
proc. to oznacza, że pracodawcom coraz trudniej będzie 
zapełnić wakaty w swoich firmach, zwłaszcza na stano-
wiskach wymagających określonych kwalifikacji. Proszę 
wskazać, które sektory według Państwa będą poszuki-
wały najwięcej pracowników?

A.C.: Rzeczywiście rynek pracy się umacnia. Obserwujemy 
trend w odniesieniu do umacniania się pozycji rynkowej kan-
dydata wyspecjalizowanego. Niezmiennie, wybierać spośród 
ofert pracodawców będą mogli: specjaliści IT, inżynierowie, 
pracownicy handlu i obsługi klienta, ale również pracowni-
cy niższego szczebla, których deficyt rynkowy obserwujemy 
od dłuższego czasu. Podobnie, szerokie spectrum wyboru 
będą mieli kandydaci wielojęzykowi. Umiejętność posługiwa-
nia się jednym językiem obcym powoli już nie wystarcza, a to 
z powodzeniem wykorzystują właśnie lingwiści, którzy mogą 
wybierać spośród wielu ofert. Rok 2016 to na pewno konty-
nuacja wzrostu zatrudnienia w Shared Service Center, czy-
li centrach usług wspólnych, których na terenie całego kra-
ju powstaje coraz więcej. Prognozujemy również dobry rok 
dla rozwoju branży budowlanej i tu upatrujemy wzmożonego 
zapotrzebowania na pracowników. Stabilizacja rynku pracy 
wymusza na pracodawcach poszukiwanie nowych rozwiązań 
w zakresie selekcji i rekrutacji kandydatów i tu pojawiamy się 
my, wspierając przedsiębiorców, którzy mogą w czasie, który 
zaoszczędzą dzięki outsourcowaniu procesu rekrutacji, po-
święcić się na prowadzenie i rozwój biznesu.

 Czy ze względu na zmieniający się rynek pracy, ten-
dencja co do formy zatrudnienia powinna ulec zmianie?

A.C.: I tak i nie. Przyszły rok to z pewnością zmiany w na-
szym sektorze. Jednak będą to zmiany przebiegające dwuto-
rowo. Z jednej strony zbliża się szumnie zapowiadane ozu-

sowanie umów zleceń, co na pewno wpłynie pozytywnie na 
rynek pracy, szczególnie w kontekście złej sławy tzw. „umów 
śmieciowych”. Biorąc pod uwagę fakt podejmowania współ-
pracy np. z młodymi osobami właśnie na zlecenie, będzie to 
dla tych osób pozytywnie postrzegana zmiana, która i dla nas 
jest bardzo ważna. W tej właśnie modyfikacji upatruję szansy 
na zmianę powszechnego przekonania społecznego o „niż-
szości” umów zlecenie. Zapowiadane są też pewne zmiany 
w samej ustawie, choć na razie to tylko projekty. Działamy 
jednak niezmiennie, jako agencja zrzeszona w Polskim Fo-
rum HR, nad pro-pracowniczymi rozwiązaniami biorąc czyn-
ny udział w pracach na zmianą ustawy.

Z drugiej strony, penetracja polskiego rynku versus UE 
jest jeszcze na tyle niska, że oczekujemy wzrostu zatrudnie-
nia w sektorze pracy tymczasowej, tego wymaga dostoso-
wanie polskiej gospodarki i zachowanie konkurencyjności 
w stosunku do innych rynków wschodzących i gospodarek 
dojrzałych.

Nie zmienia to jednak faktu, że wielu pracodawców-na-
szych Klientów, aby ustabilizować zatrudnienie przejmuje do 
siebie pracowników tymczasowych. Korzysta ze swojego pra-
wa ustawowego, tracąc nieco elastyczność, ale budując tym 
samym swoją markę na lokalnym rynku.

 Lilianna Miśkiewicz

Na temat zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, rozmawiamy z Antonio 
Carvelli, Członkiem Zarządu Gi Group.

Większość umów, które pod- 
pisujemy z kandydatami,

to umowy o pracę tymczasową. 
Taka forma daje możliwość

elastycznego podejścia  
do czasu pracy.
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