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Jak Cię widzą tak Cię piszą – czyli o wizerunku… 
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Tekst – czcionka Calibri, rozmiar 18 



Wizerunek pracodawcy, czyli employer branding 
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Świadome kształtowanie wizerunku pożądanego 
pracodawcy poprzez przemyślane, zaplanowane  
i konsekwentnie realizowane działania: 

• biznesowe  

• HR-owe 

• marketingowe  

• PR, komunikacyjne  

BYLI PRACOWNICY 

POTENCJALNI PRACOWNICY 

OBECNI PRACOWNICY 

Employer branding to historia o ludziach i dla ludzi 

To pokazanie, jak ważnym ogniwem firmy są ludzie 



Po co firmom z sektora gospodarki wodno-ściekowej 
pozytywny wizerunek pracodawcy? 
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• Sektor strategiczny dla funkcjonowania państwa  
i społeczeństwa 

• 4 630 przedsiębiorstw i 78 027 pracowników 

• Wyzwania: 
• niska konkurencyjność oferowanych 

wynagrodzeń w porównaniu do 
pokrewnych branż  

• luka pokoleniowa 
• poziom i efektywność kształcenia 

niedostosowane do wymagań sektora 
• o sektorze mówi się głośno w kontekście 

problemów / awarii  

Do prowadzenia 
działalności, 

przyciągania 
i utrzymania pracowników 



Co daje pozytywny wizerunek? 
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Sektora o strategicznym znaczeniu dla gospodarki  
nie stać na negatywny wizerunek 

* Przyciąganie  
i zatrudnianie 

talentów  

* Zaangażowany  
i zmotywowany 

zespół 

•* Mniejsza 
rotacja 

•* Niższy wskaźnik 
absencji   

•Większa 
wydajność 

pracowników 

•Większe zyski / 
lepsze wyniki 

firmy 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie A. Macnar, „Moc employer brandingu – jak zbudować skuteczną markę 
pracodawcy?, Personel i Zarządzanie, 2016/8 s. 14. 



Wizerunek pracodawcy ma znaczenie 
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Źródło: Employer Brand Research 2020, Randstad. 

2x więcej osób aplikuje 
do firmy z dobrym 

wizerunkiem 

10% większe koszty 
utrzymania pracowników 

w firmach ze złym 
wizerunkiem  

O 28% mniejsza rotacja 
pracowników w firmach  
z dobrym wizerunkiem  

62% kandydatów 
sprawdza opinie o 

pracodawcach w mediach 
społecznościowych przed 

zaaplikowaniem  

80% pracowników 
odeszło z pracy z powodu 

obowiązującej w niej 
kultury organizacyjnej  

80% HR-owców uważa, że 
silna marka pracodawcy 

ułatwia pozyskanie 
talentów 



Magnetyczne aspekty zatrudnienia 
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Wynagrodzenie pozostaje najistotniejszym,  
ale nie jedynym czynnikiem decydującym  
o wyborze pracodawcy. 

Budowanie pozytywnego wizerunku 
pracodawcy powinno bazować na skutecznym 
informowaniu o pozostałych istotnych dla 
obecnych i potencjalnych pracowników 
aspektach zatrudnienia, które dotyczą firmy.  

Należy zdefiniować EVP – employee value 
proposition. 



EVP dla sektora gospodarki wodno-ściekowej  
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Źródło: „Jak pracować i nie zwariować?” – badanie Sodexo Benefits and Rewards Services, luty 2021. 

Praca w sektorze o 
strategicznym znaczeniu dla 

funkcjonowania państwa  
i społeczeństwa 

Praca w firmie, dla której 
przyszłość planety jest bardzo 
istotna – dbanie o kluczowy 

zasób na Ziemi (CSR)  

Realny wpływ na jakość życia 
ludzi  

Stabilny i rzetelny pracodawca  

Rozsądne godziny pracy – 
możliwość zachowania work-life 

balance jest istotna dla 75% 
aktywnych zawodowo Polaków1  

Praca na miejscu – lokalizacja 
nadal istotnym czynnikiem 

wyboru pracodawcy 



Jak dać się poznać? 
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• Opisy stanowisk, zasady awansów, jasne procedury 

• Regularne ewaluacje pracowników  

• Ankiety satysfakcji pracowników – ciągłe doskonalenie 

• Onboarding / offboarding najwyższych lotów 

• Szkolenia, integracje, etc. 

Działania wewnętrzne 

• www – zakładka „kariera” / „ludzie” 

• Profile firmowe w social mediach – kluczowy LinkedIn 

• Procesy rekrutacyjne  

• Staże / praktyki / targi pracy  

• Współpraca z uczelniami, firmami, etc.  

• Aktywna obecność na portalach z ogłoszeniami  

Działania zewnętrzne  



Ambasadorzy pracodawców – Lidl   
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Tekst – czcionka Calibri, rozmiar 18 



#EkipaTUZdrowie 
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Tekst – czcionka Calibri, rozmiar 18 



Sephora i JYSK  
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Tekst – czcionka Calibri, rozmiar 18 

https://www.youtube.com/watch?v=SBJk2
GprHv8&t=2s  

https://www.youtube.com/watch?v=SBJk2GprHv8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=SBJk2GprHv8&t=2s


Konkurs dla pracodawców najlepiej 
rozumiejących zachodzące zmiany na 

szeroko rozumianym rynku pracy. Ma na 
celu wspierać organizacje w dotarciu, 

rekrutacji i utrzymaniu najlepszych 
pracowników, oceniając i wyróżniając 

najlepsze miejsca pracy.  

Dream Employer 

Nagradzane są firmy, które szanują i 
wspierają model równowagi pomiędzy 

pracą, a życiem prywatnym, tworzą 
zdrowe i przyjazne środowisko pracy, 

stawiają na otwarte i partnerskie relacje z 
pracownikami, inwestują w rozwój ich 

kompetencji zawodowych oraz 
zainteresowań. 

Friendly Workplace 

Konkurs Etyczna Firma wyróżnia najlepsze 
wzorce postępowania w biznesie. Celem 

jest szerzenie etycznych wartości i 
nagradzanie firm, dla których kodeks etyki 

nie jest jedynie elementem 
marketingowym, ale żyje nim cała 

organizacja. 

Etyczna Firma 

Program Certyfikacji ocenia organizację na 
podstawie wdrożonych praktyk HR. 
Certyfikacja wzmacnia markę jako 

pracodawcy gwarantując, że pozyskanie i 
zatrzymanie talentów jest łatwiejsze. 

Top Employers 

Celem jest wyróżnienie najlepszych miejsc 
pracy, bazując na wynikach ankiet 

przeprowadzonych wśród pracowników. 
Konkursy na najlepsze firmy tworzą 

fundamenty największego i najbardziej 
poważanego zbioru wiedzy na temat 

wyjątkowych miejsc pracy, zarządzania i 
roli zaufania w kulturze organizacyjnej.  

Great Place to Work 

Solidny Pracodawca Roku to nagroda 
stanowiąca potwierdzenie klarowności 

oraz rzetelności działania firm, co niesie za 
sobą łatwiejsze nawiązywanie współpracy 

biznesowej oraz przewagę nad 
konkurencją w różnego rodzaju 
przetargach oraz konkursach. 

Solidny Pracodawca Roku 
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Nagradzany pracodawca  



DROGI PRACODAWCO,  

SZEFIE FIRMY, 

PRACOWNIKU  

Z SEKTORA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ  

– DAJ SIĘ POZNAĆ! 
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Źródło: Charakterystyka sektora gospodarki wodno-ściekowej i jego potrzeb w zakresie kompetencji, na bazie PKD. 



Dziękuję za uwagę 
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