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Warsztat

•  Dowiesz się dlaczego warto i w jaki sposób budować markę pracodawcy.

•  jak przygotować i wdrożyć strategię Employer Brandingową dla Twojej organizacji.

•  narzędzia, które pomogą Ci wyróżnić się na tle innych firm i zbudować wiarygodną markę.

•   sposoby monitorowania efektywności prowadzonych działań Employer Brandingowych.

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl

Employer Branding w pandemii 
Jak budować wizerunek oraz reputację marki pracodawcy
i skutecznie zwiększać wartość firmy na rynku?



Warsztat

Employer Branding w praktyce

Czy Twoja firma buduje swoją markę jako pracodawca? TAK, codziennie!

Codziennie pracownicy, klienci, kandydaci, dostawcy i wiele innych osób dokładają po 
małym elemencie do wizerunku firmy jako potencjalnego lub aktualnego pracodawcy. 
Komunikacja jeszcze nigdy nie była tak prosta a informacje nie rozprzestrzeniały się z taką 
prędkością.

Czy można zatem pozostawić ten proces swojemu biegowi? Można, ale czy warto? 
Zdecydowanie nie!

Jeżeli zatem chcesz się dowiedzieć jak  budować i zarządzać marką pracodawcy zapraszamy 
na 2-dniowe szkolenie podczas, którego:

• Dowiesz się dlaczego warto i w jaki sposób budować markę pracodawcy.
• Dowiesz się jak przygotować i wdrożyć strategię Employer Brandingową dla Twojej   
 organizacji.
• Poznasz narzędzia, które pomogą Ci wyróżnić się na tle innych firm i zbudować    
 wiarygodną markę.
• Poznasz narzędzia, dzięki którym dotrzesz do kluczowych dla Twojej firmy odbiorców  
 wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
• Dowiesz się w jaki sposób monitorować efektywność prowadzonych działań Employer  
 Brandingowych.

Dla kogo jest ten warsztat?

•  Kadra zarządzająca, specjaliści i menedżerowie Employer Branding, specjaliści ds.   
 komunikacji, specjaliści ds. PR, menedżerowie marketingu i komunikacji, specjaliści i   
 menedżerowie HR i HRBP, którzy są odpowiedzialni za budowanie wizerunku    
 pracodawcy na rynku oraz wewnątrz organizacji
•  Warsztat adresowany jest również do wszystkich osób, które w sposób świadomy   
 pragną w swoim i rynkowym otoczeniu kreować wizerunek firmy jako pracodawcy z   
 wyboru

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, 
prostych narzędzi, miłej atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego.

Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex



WarsztatWarsztat

Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS Group. Tym razem było to szkolenie 
z Facylitowania.  Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić każdemu kto szuka różnych technik na prowadzenie spotkań. 
Co mi się podobało najbardziej? Świetnie przygotowany trener, forma warsztatowa - teorii było niewiele, za to praktyki 
mnóstwo, praktyczna wiedza i zastosowanie w pracy. Polecam!
Monika Sabat, Project Manager, AmRest

DZIEŃ PIERWSZY DZIEŃ DRUGI

Rozpoczęcie: 9:00

Trendy i wyzwania roku 2021

• czy i co okres pandemii zmienił w Employer 
Brandingu

Strategia EB

• dlaczego warto budować strategię EB,
• od czego zacząć budowanie strategii EB i kogo w 

ten proces zaangażować, 
• jak wyznaczać cele strategii EB,
• jak wdrożyć strategię EB w organizacji,

Marka Pracodawcy

• jakie korzyści daje silna marka pracodawcy,
• w jaki sposób przeprowadzić audyt marki własnej, 
• jakie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne na nią 

wpływają i jak je wykorzystać w działaniach EB

Benchmark i analiza konkurencji 

• dlaczego warto to robić, 
• jak określić kto jest naszą konkurencją, 
• co i jak analizować oraz jak to wykorzystać w 

swoich działaniach.

Internal i external branding 

• jakie są różnice pomiędzy wewnętrznym i 
zewnętrznym EB

• Candidate i Employee Experience – dlaczego warto 
je analizować i jak je wykorzystać w działaniach EB

• jak budować markę wewnętrznie i zewnętrznie,
• na co zwrócić uwagę planując działania EB 

wewnętrznie i zewnętrznie

Zakończenie: 16:00

Rozpoczęcie: 9:00

Grupa docelowa

• jak określić kluczowych odbiorców strategii EB,
• w jaki sposób poznać ich oczekiwania, 
• jak budować markę wśród poszczególnych grup 

odbiorców,
• jak dobrać odpowiednie kanały komunikacyjne i 

narzędzia do kluczowych dla firmy odbiorców.

Wyróżnij się albo zgiń! 

• czym jest EVP pracodawcy, 
• jak zbudować EVP i wykorzystać w budowaniu 

silnej marki.

Narzędzia online i offline w EB

• przegląd narzędzi online i offline oraz możliwości 
ich wykorzystania w EB

• jak dobrać narzędzia do grupy odbiorców i strategii 
EB, 

• jakie narzędzia wykorzystywać w wewnętrznym i 
zewnętrznym EB, 

• jak budować zaangażowanie i społeczności wokół 
marki

Kalendarz działań EB

• jak planować działania EB w skali roku i na co 
zwrócić uwagę

Badanie efektywności działań EB

• jak dobrać KPI i wskaźniki efektywności dla działań 
EB, 

• jak często aktualizować strategię EB

Jak to robią najlepsi czyli garść inspiracji.

Zakończenie: 16:00
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Anna Bartosińska

Od 2005 roku wspieram liderów oraz całe zespoły w podnoszeniu efektywności i 
osiąganiu celów (od 2015 jako konsultant / trener zewnętrzny). Pracując z kadrą 
zarządzającą wdrażam w firmach kulturę przywództwa, procesy wspierające 
zarządzanie zespołem, realizuję projekty mające na celu podnoszenie kompetencji 
menedżerów. Projektuję i wdrażam procesy HR (od planowania zatrudnienia, po 
outplacement) ze specjalizacją w procesach opartych na kompetencjach (budowanie 
modeli kompetencyjnych, identyfikacja, ocena i rozwój kompetencji). Pracowałam 
zarówno z korporacjami, głównie z branży automotive i logistyki, jak i z firmami 
sektora MSP. Pracując w trzecim sektorze prowadziłam międzynarodowe zespoły 
projektowe.

Wykształcenie ekonomiczne pozwala mi  (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) 
projektować i wdrażać procesy rozwojowe łączące w sobie realizację celów 
biznesowych firm z dbaniem o satysfakcję i zaangażowanie ich pracowników. Zaś 
umiejętności wspierania pracy z kompetencjami i prowadzenia procesów 
rozwojowych (Szkoła Trenerów SKiTZ Matrik,  Coaching Center) pomagają skutecznie 
odkrywać i rozwijać potencjał swoich klientów. Swoje programy buduję zgodnie ze 
standardem HRD BP. Jestem także certyfikowanym ekspertem Thalento - 
kompleksowego narzędzia badania osobowości, kompetencji i motywacji.

Współpracuję z Wyższą Szkołą Bankową w Chorzowie, gdzie dzielę się swoją wiedzą 
ze studentami takich kierunków jak zarządzanie, psychologia w biznesie czy 
pedagogika.

Współpracowałam m.in. z takimi firmami jak: ZF Group / TRW, GE Healthcare, , 
Fresenius-Kabi, Cooper Standard, DB Schenker i DB Cargo, Elekta Business Services, 
BCC (wchodząca w skład PeKaO S.A.), Grupa Boryszew, Grupa LAKMA.

Prowadzę szkolenia z zakresu: zarządzania zespołem, budowania zaangażowania i 
motywowania pracowników, delegowania i egzekwowania zadań, komunikacji 
interpersonalnej, zarządzania sobą w czasie, twórczego rozwiązywania problemów, 
radzenia sobie ze stresem i emocjami, organizacji pracy zespołów zdalnych i 
hybrydowych, zarządzania talentami i rozwojem pracowników oraz procesów i 
systemów HR.


