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Spotkanie biznesowe

Partner strategiczny:



Marta Pokutycka-Mądrala, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej - Nationale-Nederlanden  
Odpowiada w ramach pionu HR za komunikację korporacyjną, komunikację wewnętrzną ukierunkowaną na budowanie doświadczeń pracowników, działania z 
zakresu budowania marki pracodawcy, CSR’u  oraz Public Affairs.  W swojej codziennej pracy stara się szukać synergii i patrzy na komunikację z perspektywy 
budowania doświadczeń klientów, ale przede wszystkim pracowników, którzy są najlepszymi ambasadorami firmy i marki. Dodatkowo pełni rolę Rzecznika 
Prasowego dla spółki ubezpieczeniowej  i emerytalnej. Z wykształcenia Absolwentka Socjologii UW. Dodatkowo absolwentka MBA dla HR w Akademii Leona 
Koźmińskiego, jak również studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, relacji inwestorskich i komunikacji finansowej oraz projektów 
społecznych. Jurorka konkursu Złote Spinacze – prestiżowego konkursu oceniającego projekty z zakresu PR , komunikacji oraz employer brandingu.

Ewa Jakimowicz – Specjalista ds. Budowania Wizerunku Pracodawcy - Danone S.A.
Pokazuje jak się pracuje w grupie spółek DANONE: Danone, Żywiec Zdrój, Nutricia wśród studentów, ale nie tylko. Targi pracy, warsztaty, konferencje, social 
media, kampanie – wg niej najważniejsze to być blisko potencjalnego kandydata (nawet jeśli znajduje się na drugim końcu Polski). Zajmuje się także 
koordynacją wewnętrzną programów dla młodych ludzi, zaangażowaniem pracowników, czy programem rekomendacji pracowniczych.

Aleksandra Sosińska, Business Unit Employer Branding Manager - Coca-Cola Hellenic Bottling Company
Ponad 15 lat doświadczenia zawodowego w różnych sektorach (TELCO, BANKING, FMCG) w międzynarodowych firmach w obszarze zasobów ludzkich. 
Wysoko wykwalifikowany profesjonalista, doświadczony w projektowaniu i dostarczaniu wysokiej jakości strategicznych projektów HR mających wpływ na 
wyniki biznesowe firmy. Dzięki dogłębnemu zrozumieniu trendów na rynku deweloperskim, umiejętnościom wglądu w biznes oraz wzajemnym interakcjom 
różnych jednostek firmy, mogącym pełnić rolę głównego projektanta, odpowiedzialnego za koordynację prac i terminowe dostarczanie kompleksowych, 
opłacalnych rozwiązań. Od 15 listopada w Coca-Cola HBC System w roli Lidera Rozwoju Osób i Organizacji, do której dołączyła z Grupy Żywiec (Heineken), 
gdzie pełniła funkcję POD Managera. Teraz w roli Business Unit Poland & Baltics Employer Branding Manager, kierując propozycją wartości pracodawcy dla 
najlepszej marki na świecie. Pracowała jako HR Business Partner, zawsze koncentrując się na zaangażowaniu ludzi i osiągnięciu wyników biznesowych. Trener, 
coach, moderator grup kształcenia ustawicznego.

Anna Krawczyk, Ekspert ds. Rekrutacji i EB - Bank Gospodarstwa Krajowego
Absolwentka kierunku stosowane nauki społeczne na Uniwersytecie Warszawskim i studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na UW oraz 
Coachingu w Szkole Głównej Handlowej. Certyfikacja PAPI, SHL, asesor AC/DC, Prince2, AgilePM.
Ania posiada ponad 11 letnie doświadczenie w rekrutacji zarówno po stronie agencji headhuntigowych jaki i w wewnętrznych działach HR. Jej ostatnim 
pracodawcą była firma konsultingowa EY. 

Mateusz Jabłonowski, Employer Branding Specialist Dział HR – Allegro sp. z o.o.
Pasjonat zagadnień z obszarów employer brandingu, rekrutacji i candidate experience. Z wykształcenia psycholog; aktywny użytkownik LinkedIn oraz Twittera 
(@_mjablonowski). Swoje HRowe doświadczenie zdobywał w ngo oraz bankowości. Obecnie w Allegro odpowiada za employer branding i przyciąganie do 
organizacji talentów IT; wierzy, że każdy EBowiec powinien mieć w sobie cząstkę rekrutera. Wg zestawienia LinkedIn za 2018 roku, znalazł się w top 1% 
rekruterów.

Gabriela Plencler-Borecka, Employer Branding Process Lead - Capgemini Poland
Z firmą Capgemini związana już ponad 6 lat, w trakcie których realizowała wiele projektów zarówno regionalnych, jak i ogólnopolskich bezpośrednio 
związanych z budowaniem, a także wdrażaniem przyjętych strategii ukierunkowanych do różnorodnych grup docelowych np. studentów, profesjonalistów z 
branży IT, językowców. Działania te nagradzane były wielokrotnie w konkursach branżowych m.in. ABSL Diamonds, Złote Spinacze. W roku 2019 
koordynowała wprowadzenie pierwszej aplikacji z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości. Obecnie koordynuje projekty z obszaru digital marketingu. Z 
wykształcenia psycholog społeczny, trener. W pracy ceni najbardziej zaufanie i współpracę w zespołach projektowych, które stanowią prawdziwe źródło 
inspiracji do kolejnych działań podejmowanych zarówno zawodowo, jak i prywatnie. Na co dzień uwielbia spędzać aktywnie czas z rodziną i przyjaciółmi, a także 
zanurzyć się w lekturze z zagadką lub przygodą w tle.

Katarzyna Marciniak, Koordynator ds. Employer Brandingu - Budimex S.A.
Ekspert z zakresu komunikacji oraz budowania wizerunku marki z wieloletnim doświadczeniem zdobytym zarówno po stronie agencji jak i w wewnętrznych 
działach HR. Realizowała projekty z zakresu employer brandingu, angażującego środowiska pracy, social media, komunikacji wewnętrznej. Obecnie odpowiada 
za strategię i koordynację działań wizerunkowych w największej firmie sektora budowlanego w Polsce – Budimex S.A. Z wykształcenia antropolog kultury.

Aleksandra Wiśniewska, Global HR Specialist w Oriflame Poland Sp. Z o.o.
Z Oriflame Polska związana od 2018 roku, obecnie na stanowisku Global HR Specialist. Posiada ponad 3 letnie doświadczenie w obszarze HR, zdobyte m.in. 
w rekrutacji specjalistów IT. Jest absolwentką Akademii Leona Koźmińskiego, na kierunku Psychologia w Zarządzaniu. W codziennej pracy zwraca uwagę na 
korzyści biznesowe jakie może dostarczyć dział HR, między innymi poprzez działania EB, które rozpoczęła w organizacji. Pasjonatka obszaru EB i rekrutacji, 
które zgłębia również prywatnie poprzez uczestniczenie w kursach i warszatach. Nastawiona na praktyczne rozwiązania, optymalizujące codzienną pracę. 

Anna Dzienis, Employer Branding and Recruitment Leader - Decathlon Polska
W handlu oraz branży sportowej od ponad 8 lat od początku w firmie Decathlon. Początkowo jako Manager Stażysta a następnie Manager w sklepach 
Decathlon Poczesna oraz Decathlon Reduta. W branży Marketingowej od 4 lat. Główne obszary działań to zarządzanie kampaniami handlowymi, komunikacją 
wewnętrzną i zewnętrzną, otwarciem nowych sklepów, a w chwili obecnej jako Employer Branding and Recruitment Leader odpowiada za całościowe 
przygotowanie i wdrożenie strategii Employer Brandingowej oraz Rekrutacyjnej. Absolwentka kierunku Zarządzanie.  

Marika Hartwich, Talent Advisor & Employer Branding Manager - Unilever
Posiada 8 letnie doświadczenie w rekrutacji zebrane podczas pracy dla firm rekrutacyjnych, współpracując gównie z branżą Consumer Goods. Obecnie dla 
Unilever odpowiada za politykę rekrutacyjną, zarządzanie talentami oraz employer branding dla polskiego i bałtyckiego oddziału firmy Unilever oraz Unilever 
Food Solutions. Od kilku lat odpowiada za pracę zespołów.

BMS Polska Group Sp. z.o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115,
01-171 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl
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ŚRODA | 16 września

motywacja w cc multikanałowość w cc

 “Wartościowe spotkanie w gronie praktyków HR, poszerzające wiedzę nt. 
rozwiązań i narzędzi z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi implementowanych 
w rzeczywistości organizacyjnej, uwzględniających specyfikę danej firmy i 
branżowość. Przyjazna, warsztatowa formuła spotkania, stwarzająca możliwość 
wymiany opinii, wzajemnej współpracy i inspiracji. Świetna organizacja konferencji, 
na którą złożyła się wzorcowa komunikacja wydarzenia i przyjazne miejsce 
spotkania. Bardzo dziękuję za te wspólne dwa dni.”
Jolanta Bartkowiak-Stawska, Orange 
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9:15 - Rozpoczęcie spotkania, przedstawienie się uczestników oraz prelegentów.

Czego nauczyła nas kampania rekrutacyjna 
Ekspertów IT – doświadczenia NN na przykładzie 
kampanii EB dla zespołu IT.
•Nationale-Nederlanden - case study.
•Tworzenie kampanii EB dla IT zarówno od strony 
komunikacji do pracowników, jak i kandydatów.
•Czego nas ta kampania nauczyła? Na co 
postawilibyśmy akcenty kolejnym razem. Szczerze i 
bez ogródek.
Marta Pokutycka-Mądrala, Dyrektor Komunikacji - 
Nationale-Nederlanden.

Przerwa na kawę.

„Nam to pasuje!”, czyli o tym jak dotrzeć do 
młodych.
•Przygotuj dobrą ofertę! Oczekiwania vs. możliwości.
•Sprzedaj to wewnętrznie i zaangażuj pracowników.
•Mądrze określ kanały i język komunikacji.
•Zrealizuj kampanię zewnętrzną i mierz efekty.
•Planuj kolejne kroki.
Ewa Jakimowicz, Specjalista ds. Budowania 
Wizerunku Pracodawcy - Danone S.A.

Przerwa na kawę.

Szukamy sportu w CV - jak znaleźć, zintegrować i 
rozwijać sportowe talenty. 
•Ale kogo my właściwie szukamy?
•Jak ma się do tego nasza strategia EB?
•Kanały, narzędzia? Co się sprawdza, co nie? 
•Słowo o budżecie.
•Z pasji do sportowych talentów z myślą o 
pracownikach.
Anna Dzienis, Employer Branding & Recruitment 
Leader - Decathlon Polska

9:30

10:30

10:45

Przerwa na lunch.

Budowanie marki pracodawcy w Twojej organizacji 
- czyli jak stworzyć spójną strategię employer 
brandingową?
•Nasza podróż EB.
•Strategia oparta na EVP.
•Kampanie oparte na wskaźnikach.
•Skuteczne zarządzanie interesariuszami i kanałami 
komunikacji.
Aleksandra Sosińska, Business Unit Employer 
Branding Manager (Poland & Baltics) - Coca-Cola 
Hellenic Bottling Company.

Przerwa na kawę.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w 
rekrutacji kandydatów tzw. pokolenia Z – 
przykłady z BGK.
•Jak skutecznie docierać do kandydatów.
•Wykorzystanie chatbota rekrutacyjnego.
•Wykorzystanie VR i AR w procesie rekrutacji.
•Wideorozmowa oraz interaktywny sposób na 
zaproszenie kandydata na spotkanie.
Anna Krawczyk, Ekspert ds. Rekrutacji i EB - Bank 
Gospodarstwa Krajowego.

Planowane zakończenie pierwszego dnia spotkania 
i transfer do restauracji na przyjęcie integracyjne.

13:00

13:45

15:00

11:45

14:45

12:00

16:00



CZWARTEK | 17 września

 „Po raz kolejny miałam przyjemność uczestniczyć w warsztatach  zorganizowanych przez firmę BMS 
Group, które odbyły się  w dniach 17–18 marca 2017r., w hotelu Hilton w Warszawie „DODAJ SKRZYDEŁ 
SWOIM HR’owcom”. Spotkanie było okazją do inspirującej wymiany doświadczeń, przedstawionych bardzo 
ciekawie, gdzie każdy z praktyków z obszaru HR, miał mnóstwo możliwości by zabrać głos w burzy mózgów. 
Była to okazja do poznania wielu ciekawych rozwiązań  z zakresu HR. Liczę, że kolejne spotkania również będą 
sprzyjać wymianie doświadczeń i inspiracji. Na plus zasługuje również wzorowa organizacja spotkania przez 
zespół BMS Group.”

Anna Austen-Palicka, Radca Prawny – Kancelaria Radcy Prawnego Anna Austen-Palicka

9:15 - Rejestracja, poranna kawa, rozmowy kuluarowe.

Employee Advocacy – pracownik jako ambasador 
firmy; indywidualne kompetencje i personal 
branding – case study.
•Employee Advocacy online i offline.
•Case Allegro Tech.
•Jak zacząć z Employee Advocacy w firmie?
•Błędy w Employee Advocacy.
•Mierzenie skuteczności Employee Advocacy.
Mateusz Jabłonowski, Employer Branding 
Specialist Dział HR – Allegro sp. z o.o.

Przerwa na kawę.

AR w służbie EB. Kampania Love your career. Ace 
your career. 
•Założenia kampanii.
•Funkcje aplikacji AR.
•Promocja aplikacji i Capgemini.
•Efekty kampanii.
•4 kluczowe składniki do wprowadzania kolejnych 
zmian, w kampanii, która przyniosła zamierzone 
efekty.
Gabriela Plencler-Borecka, Employer Branding 
Process Lead - Capgemini Poland

Przerwa na kawę.

Rekrutacja na program stażowy jako skuteczne 
narzędzie EB. 
•Opis programu stażowego
•Przykładowe opisy staży (misja dla stażysty, KPI dla 
stażysty)
•Promocja: kampania digitalowa, kontakty F2F na 
uczelniach, hackatony
•Rekrutacja: Assessment centres
•Onboarding: Induction, Intern Day, Factory trip, 
Marketing Academy, Program evaluation
Marika Hartwich, Talent Advisor & Employer 
Branding Manager - Unilever

9:30

10:30

10:45

Przerwa na lunch.

Trudna, ale nie nudna! Jak zbudować atrakcyjny 
wizerunek pracodawcy w tzw. trudnej branży.
•Co to znaczy trudna branża - z jakimi wyzwaniami 
mierzy się dziś branża budowlana?
•Z jakich narzędzi korzystać w celu budowania i 
promowania wizerunku atrakcyjnego pracodawcy?
•Jak dotrzeć do wymagającego pokolenia i zburzyć 
„nudny” obraz branży budowlanej?
Katarzyna Marciniak, Koordynator ds. Employer 
Brandingu –Budimex S.A.

Przerwa na kawę.

W jaki sposób wykorzystać działania EB w 
obszarze rekrutacji?
•W jaki sposób działania EB wpływają na 
pozyskiwanie kandydatów?
•Jak przekonać kadrę zarządzającą o konieczności 
rozpoczęcia działań w obszarze EB?
•Jak zaangażować pracowników?
•Mierniki i raportowanie – jak mierzyć efektywność 
działań?
•Jak nie mając dedykowanych zasobów zacząć 
zajmować się EB?
Aleksandra Wiśniewska, Global HR Specialist - 
Oriflame Poland Sp. Z o.o.

Planowane zakończenie spotkania.

13:45

14:45

11:45

16:00

13:00

12:00

15:00


