Spotkanie biznesowe

KRYZYS W REKRUTACJI
I ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

Dyskusja warsztatowa na temat dobrych i złych praktyk
rekrutacyjnych oraz zarządzania kapitałem doświadczenia.

Warszawa, 26-27 lutego 2020r.

Standard rekrutacji a oczekiwania kandydata.
Jak zaprojektować interesujące szkolenie wstępne?
Dodatkowe inicjatywy wspierające proces rekrutacji.
Mentoring jako narzędzie wspierające rozwój w organizacji.
Jak wykorzystać i rozwijać potencjał intelektualny pracowników?
Trzy pokolenia w firmie – jak wykorzystać ich wiedzę i kompetencje.
. Dbałość o markę pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz - kanały social media.
Zgłoś swój udział już dziś!
 +48 530 755 339
 ewa.machalowska@bmspolska.pl

PRELEGENCI
Artur Dzięgielewski, Hr Manager - Smartlunch Sp. z o.o.
„Nie tylko nie pal za sobą mostów, ale przede wszystkim je buduj” – kierując się tą zasadą, Artur, HR Manager / Culture & People Manager, dzięki ogromnemu
zaangażowaniu i pasji do swojej pracy buduje mosty swojej kariery już od 18 lat. W tym czasie zdobywał doświadczenie nie tylko w branży HR, ale również w
branży finansowej, w sprzedaży i obsłudze klienta. Łączy zdobytą podczas edukacji, kształcenia i doskonalenia swoich umiejętności wiedzę teoretyczną z
wiedzą praktyczną, którą uzyskał pracując w firmach o zróżnicowanych profilach działalności. Jest ekspertem w wielu obszarach HR, między innymi rekrutacja,
rozwój pracowników, benefity pozapłacowe, employer branding.
Edyta Pawlik�Kierownik Wydziału Projektów Rekrutacyjnych i Wizerunku Pracodawcy� - Orange Polska S.A.
Menedżer HR odpowiedzialna za strategię rekrutacji, standard oraz narzędzia wykorzystywane w procesach rekrutacyjnych w Orange. Aktualne zadania
koncentrują się wokół Employer Branding, Candidate Expericence oraz projektów wspierających rozwój innowacyjnej, digitalnej rekrutacji. Przez wiele lat
związana z rekrutacją, doradztwem zawodowym. Certyfikowany asesor Assessment/Development Centre.

Helena Nadolska, Ekspert Projektów Rekrutacyjnych i Wizerunku Pracodawcy - Orange Polska S.A.
Ekspert HR w zakresie rekrutacji wysoko wyspecjalizowanych oraz menedżerskich. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie związaną z narzędziami HR,
digitalnymi metodami pozyskania kandydatów oraz diagnozą kompetencji. Certyfikowany Asesor w projektach Assessment/Developmet Centrer. Doradca
Rozwoju Zawodowego. Aktualnie zaangażowana w projekty w zakresie upraszczania procesów HR.

Paulina Wilk, Specjalista ds. Rekrutacji i Rozwoju - DHL Parcel Polska Sp. z o.o.
z wykształcenia psycholog, z 12 letnim doświadczeniem w działach HR dużych i małych przedsiębiorstw. W dotychczasowej pracy odpowiedzialna m.in. za
obszar rekrutacji, employer brandingu oraz rozwoju pracowników, w tym performance management, DC, opieka nad HiPo. Obecnie Starszy Specjalista ds.
Rekrutacji i Rozwoju w DHL Parcel, gdzie od 5 lat odpowiada m.in. za procesy rekrutacyjne w Centrali, proces oceny i rozwoju i inne projekty z zakresu HR.

Mateusz Jabłonowski, Employer Branding Specialist 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.
Anna Jarzębska, Wykładowca SWPS, Doświadczony Ekspert HR
Z wykształcenia psycholog (Uniwersytet SWPS), z doświadczenia HR’owiec i wykładowca, z zamiłowania Mentorka i konsultantka kariery.
Od prawie 20 lat związana z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi, szczególnie w zakresie mentoringu, talent acquisition i rozwoju liderów. Doświadczenie
w HR zdobywała w Volkswagen Financial Services w Polsce i w Niemczech, a ostatnie 10 lat związana z branżą farmaceutyczną i firmą Sanofi. Od 2013 roku
odpowiadała za wdrożenie i zarządzanie Programem Mentoringu wewnątrz firmy i Cross Mentoringu z innymi organizacjami. W 2017 firma Sanofi otrzymała
od Polskiego Instytutu Mentoringu „Nagrodę za najlepiej wdrożony Program Mentoringu i promowanie idei mentoringu”. Dyplomowany coach (ICC) i mentor
(Mind Partners) oraz doradca zawodowy (SGH).
Marzena Wiszniewska, Data Governance Officer - Citi Handlowy
Zarządza jakością danych w Banku i jakością procesów w obszarze Operacji i Technologii Banku. Marzena dodatkowo jest profesjonalnym Trenerem Biznesu
oraz Ekspertem w zakresie Doskonalenia Procesów (Lean Black Belt). Od ponad dwóch lat jest Członkiem Komitetu Sterującego Women’s Network w Citi
Handlowy oraz aktywnie uczestniczy w Programie Mentoringowym. Była Mentorem w ramach PWN Warsaw (Professional Women Network), a od 2018 r.
jest Mentorem Sieci Przedsiębiorczych Kobiet w ramach Fundacji Przedsiębiorczych Kobiet. Wspiera również Program Mentoringowy IT for She
(koordynowany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy) oraz jest Ekspertem ds. Mentoringu w Klubie Kobiet Harvard Business Review. Marzena jest
entuzjastką rozwoju kobiet i idei różnorodności oraz budowania kultury przynależności (Diversity& Inclusion).
Anna Dudzińska, Regionalny Dyrektor Personalny kraje Europy Centralnej i Wschodniej - VELUX Polska sp. zo.o.
Odpowiedzialna za strategię i koordynację polityki personalnej w spółkach handlowych w Europie Centralnej i Wschodniej. Tworzy rozwiązania oraz realizuje
projekty w zakresie podnoszenia efektywności organizacyjnej, przywództwa oraz zarządzania kompetencjami. Wcześniej Kierownik Personalny w Żywiec Zdrój
(Grupa Danone) odpowiedzialna za politykę personalną oraz komunikację wewnętrzną. Partner biznesowy dla komercyjnej części biznesu. Początkowo przez
ponad 6 lat pracowała w Grupie Saint-Gobain na Europę Wschodnią ostatnio na stanowisku Kierownika Szkoleń i Rozwoju na Polskę. Absolwentka
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz podyplomowych studiów na UAM w Poznaniu z Psychologii w zarządzaniu. Certyfikowany Coach ICC.
Nina Cisowska, Koordynator ds. Rekrutacji i Projektów HR - SUEZ Polska
Posiada prawie 10-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w międzynarodowych firmach z branży przemysłowej i e-commerce oraz w jednej z
największych na świecie firm rekrutacyjnych. Piastuje obecnie centralną funkcję HR w Grupie SUEZ, globalnej firmie z branży ochrony środowiska,
zatrudniającej w Polsce 2.500 pracowników. Odpowiada za zarządzanie projektami rekrutacyjnymi na rzecz spółek SUEZ w Polsce, wspiera zarządy i
managerów w działaniach nakierowanych na rozwój ich zespołów, realizuje projekty HR-owe z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego employer brandingu.
Magister Wydziału Psychologii i Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. Certyfikowany Asesor po EY Academy of Business. Grupa
SUEZ w Polsce jest laureatem licznych nagród i tytułów, m. in. w roku 2017 i 2018 otrzymała tytuł Best Quality Employer przyznawany firmom wyróżniającym
się rzetelnością pod względem polityki zatrudnienia, rozwiązań pracowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi.
Katarzyna Giedyk – Doświadczony Ekspert ds. Rekrutacji z bogatym doświadczeniem w branży finansowej.
Swoją karierę rozpoczynała w największych agencjach rekrutacyjnych, obecnie starszy specjalista w Santander Bank Polska. Na rynku wyróżnia się bogatą
wiedzą z obszaru najnowocześniejszych technik rekrutacji i selekcji oraz znajomością najnowszych trendów w obszarze Employer Brandingu. Jej
zainteresowania krążą wokół wdrażania nowych technologii do obszaru HR oraz optymalizacji procesów HR.

Bartosz Kaniewski – Specjalista ds. rekrutacji - Santander Bank Polska
Z rekrutacją związany od ponad 8 lat pracując w polskich jak i zagranicznych organizacjach. W swojej pracy stawia nacisk na profesjonalne podejście do
kandydata przy jednoczesnym zachowaniu otwartej oraz swobodnej atmosfery. Propagator działań mających na celu wpływ na pozytywne doświadczenia
kandydata podczas całego procesu rekrutacyjnego.

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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8:45 - Rozpoczęcie spotkania. Sesja networkingowa

motywacja
w cc
czyli jak skutecznie
9:00 Od rekrutacji po on-boarding,
pozyskać nowego pracownika?

•Jak zwiększyć skuteczność procesów rekrutacyjnych
(atrakcyjne ogłoszenie o pracę, zakładka kariera, chat z
kandydatami, zewnętrzny Employer Branding, polecenia
pracownicze).
•Rekruter jako wizytówka każdej organizacji (znaczenie
relacji rekruter-kandydat, pierwsze 5 minut rekrutera w
procesie rekrutacyjnym, marka rekrutera w mediach
społecznościowych, videoemail i sms w rekrutacji, etapy
procesu rekrutacyjnego, savoir vivre podczas spotkania z
kandydatem).
•Jak zaprojektować interesujące szkolenie wstępne, czyli o
on-boardingu słów kilka (cele on-boardingu, moduły
szkolenia wstępnego, ankieta po szkoleniu wstępnym,
ankieta po 3 miesiącach pracy).
Artur Dzięgielewski, Hr Manager - Smartlunch Sp. z o.o.

10:00 Przerwa na kawę
10:15 Pozyskanie Kandydata- siła Employer Brandingu.

•Dbałość o markę pracodawcy wewnątrz i na zewnątrz
(kanały social media).

w cc

11:30 Nowe podejście do procesu rekrutacji w Orange Polska –
HRBP z funkcją rekrutera.

•Dlaczego HRBP powinien rekrutować?
•Standard rekrutacji a oczekiwania dzisiejszego kandydata.
•Źródła pozyskania kandydatów – gdzie znaleźć dobrych
kandydatów?
•Let’s Orange – program dla studentów.
•Employer Branding w rekrutacji – jak wspieramy trudne
procesy?
Edyta Pawlik, Kierownik Wydziału Projektów
Rekrutacyjnych i Wizerunku Pracodawcy; Helena
Nadolska, Ekspert Projektów Rekrutacyjnych i
Wizerunku Pracodawcy – Orange S.A.

12:30 Przerwa na lunch
13:30 „Rozkochaj w sobie kandydata”-budowanie candidate
experience w DHL Parcel.

•Od czego się zaczęło? Czyli pierwsze kroki w budowaniu
candidate experience.

•Działalność rekrutera w social media.

•Kluczowe elementy projektu i towarzyszące im wyzwania.

•Personal Branding naszych Leaderów i pracowników.

•Rozwiązania i efekty naszych działań.

•Przykłady zrealizowanych kampanii.

•Ten projekt nigdy się nie kończy.

Katarzyna Giedyk, Spec. Ds. Rekrutacji - Santander Bank
Polska S.A.

Paulina Wilk, St. Specjalista ds. Rekrutacji i Rozwoju –
DHL Parcel

Przebieg spotkania rekrutacyjnego. Czym jest Candidate
Experience (CE) i dlaczego jest tak ważny?

14:30 Przerwa na kawę

•Dbałość o Candidate Experience na każdym etapie
procesu rekrutacji (wykorzystanie nowoczesnych
narzędzi).

14:45 Rekrutacja i EB - jak przy dużym wolumenie rekrutacji

•Proces rekrutacji – podstawowe zasady i dobre praktyki.

planować działania wizerunkowe, aby wspierały
rekrutację i candidate experience.

•Dodatkowe inicjatywy wspierające proces rekrutacji.

•Planowanie i mierzenie działań EB, które realnie wspierają
duże potrzeby rekrutacyjne.

•Budowanie pozytywnego Employee Experience –
onboarding.

•Jak zapewnić stały dopływ kandydatów oraz dobrą
konwersję.

Bartosz Kaniewski, Spec. Ds. Rekrutacji - Santander Bank
Polska S.A.

•Jak dbać o candidate experience przy dużym wolumenie
rekrutacji.
Mateusz Jabłonowski, Employer Branding Specialist
Dział HR – Allegro sp. z o.o.
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Mariusz Cierliński, Kasa Stefczyka
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“Po raz kolejny miałam przyjemność uczestniczyć w warsztatach
zorganizowanych przez firmę BMS Group, które odbyły się w hotelu Hilton
w Warszawie. Były 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 wzorowa organizacja spotkania przez zespół BMS Group.”

E

15:45 Zakończenie i transfer na kolację integracyjną.

IN

Referencje

BUS

10:45

multikanałowość
11:15 Przerwa na kawę

CZWARTEK | 27 lutego

9:45 - Rozpoczęcie spotkania. Sesja networkingowa

10:00 Po co nam mentoring?

•Czym jest, a czym na pewno nie jest mentoring – praktyki
z życia zarządzającej programami mentoringu i mentorki.
•Mentoring - kilka perspektywy – Mentor, Mentee, Szef
Mentee i firma.
•Co powoduje, że mentoring staje się coraz bardziej
popularny w polskich firmach – przykłady.
•W jakich sytuacjach warto się nim zainteresować, a w
jakich warto odpuścić – korzyści i ryzyka.
•Główne czynniki sukcesu programów mentoringowych –
na przykładzie wdrożonego programu.
Anna Jarzębska, Wykładowca SWPS, Doświadczony
Ekspert

11:00 Przerwa na kawę
11:15 Mentoring jako narzędzie wspierające rozwój w
organizacji.

•Pozwól każdemu pracownikowi się rozwijać, czyli
niestandardowe podejście do szkoleń
•Jak budować program szkoleń, aby był on ciekawy,
angażujący dla różnych grup wiekowych i zawodowych i
nigdy się nie znudził?
•Zamiana ról – pracownicy w roli trenerów i kreatorów
szkoleń
Anna Dudzińska, HR Director – Velux Polska

14:15 Przerwa na kawę
14:30 Trzy pokolenia w firmie – jak wykorzystać ich wiedzę i
kompetencje, by zwiększać efektywność organizacji
•Wykorzystanie potencjału osób 50+.
•Efektywna współpraca międzypokoleniowa poprzez
zarządzanie wiedzą w zespołach i w i firmie.

•Mentoring jako kluczowe narzędzie do rozwijania swoich
mocnych stron i przezwyciężania słabości.

•Case study Grupy SUEZ.

Marzena Wiszniewska, Data Governance Officer – Citi
Bank Handlowy w Warszawie S.A.

SS

Nina CISOWSKA, Koordynator ds. Rekrutacji i Projektów
HR - SUEZ Polska Sp. z o.o.

15:30 Planowane zakończenie spotkania, podsumowanie,
wręczenie certyfikatów, wymiana wizytówek
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12:15 Przerwa na lunch
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pracowników – case study nt. programu rozwojowego
LEVEL UP firmy VELUX

•Mentoring: czym jest, a czym nie jest.

•Korzyści dla Mentee/ Mentora/ Organizacji.

BUS

13:15 „Jak wykorzystać i rozwijać potencjał intelektualny

„Zaletą spotkania było kameralne grono, pozwalające na swobodne zabieranie głosu w
dyskusji i aktywny udział. Dużym plusem było „przemieszanie” wśród uczestników praktyków
(kierujących działami HR) oraz prawników, patrzących na problemy w sposób bardziej
sformalizowany. Jak się okazało, głos praktyki mógł także wiele nauczyć profesjonalnych
prawników. Poziom merytoryczny spotkania był na bardzo zadowalającym poziomie. Widać
było, że wszyscy prelegenci mają duże doświadczenie w zakresie tematów, które prezentowali.”
Rafał Wyziński, RK Legal

