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 Wzrost zatrudnienia w 2016 roku planuje 40 proc. 
firm w Polsce. Natomiast 49 proc. przedsiębiorstw esty-
muje utrzymanie zatrudnienia na poziomie zbliżonym 
do obecnego. 

Daniela Piotrowska-Szmigielska: Dyplom ukończenia 
studiów nie gwarantuje zdobycia wymarzonej pracy. Coraz 
bardziej powszechne wśród ludzi młodych jest przekonanie, 
że doświadczenie odgrywa większą rolę niż wykształcenie 
kierunkowe. Na co faktycznie powinni zwrócić uwagę stu-
denci, aby mieć lepszy start zawodowy?

Praktyka, praktyka, jeszcze raz praktyka. Wszyscy wie-
my, że wiedza teoretyczna wyniesiona ze studiów, to do-
piero początek. Prawnik bez aplikacji i lekarz bez specja-
lizacji nie będą mogli wykonywać swojego zawodu z racji 
braku doświadczenia. Prawdziwe doświadczenie zawodo-
we zaczyna się w miejscu pracy. Warto zaoszczędzić so-
bie niepotrzebnych stresów i wcześniej pomyśleć o zdo-
byciu wiedzy praktycznej. Program Kariera daje właśnie ta-
kie możliwości. W tym roku czeka na aplikujących aż 107 
staży w firmach członków PRB - czołowych spółkach obec-
nych na polskim rynku. Polska Rada Biznesu jest organi-
zacją zrzeszającą prezesów i właścicieli największych firm 
działających w kraju. To elitarne grono doświadczonych lu-
dzi biznesu, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą z mło-
dym pokoleniem, rozpoczynającym dopiero karierę. Udział 
w Programie Kariera PRB jest przepustką do nawiązania 
osobistej relacji z członkami PRB już na początku drogi 
zawodowej. 

 Jakich kandydatów będą poszukiwać w bieżącym 
roku polscy przedsiębiorcy i działające w Polsce firmy 
międzynarodowe?

D.P.-S.: Jak zawsze, zmotywowanych, otwartych na roz-
wój i doskonalenie umiejętności, umiejących pracować samo-
dzielnie i w zespole. Dobrze odbierających krytykę, bez niej nie 
umielibyśmy uczyć się na własnych błędach. Dbających o do-

brą organizację pracy, w obecnym szybkim świecie to niezwy-
kle cenna umiejętność. Gotowych na wyzwania i elastycznych 
w zakresie zmian w przyjętej wcześniej strategii działań, uwa-
runkowanych sytuacją na rynku branżowym. Zaangażowa-
nych w to co robią, ale też znających balans pomiędzy karierą 
a życiem prywatnym. Każdy musi umieć odpoczywać, żeby nie 
wypalić się zawodowo. Wbrew pozorom umiejętność zadba-

nia przez pracownika o swój wolny czas to niezwykle ważny 
aspekt dla każdego pracodawcy. Przemęczeni i przepracowani 
nie będziemy w stanie wnieść wiele do pracy, a poziom naszej 
satysfakcji z wykonywanych działań, będzie niezwykle niski, co 
bezpośrednio przełoży się na wyniki pracy.

 Młodzi ludzie coraz częściej zastanawiają się nad 
otworzeniem własnego biznesu, natomiast nadal jest 
to mniejsza grupa osób w porównaniu do pozostałych 
krajów UE. Jakie przeszkody stoją im na drodze do roz-
poczęcia własnego biznesu?

D.P.-S.: Upatruję ich przede wszystkim, chociaż nie tyl-
ko, w mentalnych obawach przed podjęciem ryzyka. Mło-
dzi ludzie w Polsce cały czas wolą pracować na czyjś ra-
chunek, niż podjąć wyzwanie i zaryzykować. Tak naprawdę 
ważny jest pomysł na siebie i wiara we własne możliwości. 
Każdy może rozpocząć swoją ścieżkę zawodową u kogoś, 
a potem, po zyskaniu doświadczenia i większej pewności 
na rynku, otworzyć własną firmę, może w ramach tej sa-
mej dziedziny, a może dzięki dużej kreatywności w zupeł-
nie innej branży. Konieczna do tego jest kalkulacja pewne-
go ryzyka. Pamiętajmy jednak, że poprzez kryzys osiąga-
my rozwój. Tylko w sytuacjach kiedy mierzymy się z czymś 
trudnym, możemy wyciągnąć wnioski i iść do przodu. Moż-
liwości teraz jest wiele i nie bójmy się ryzykować. Polska, 
Europa i Świat czekają na młodych prężnych Polaków. Zdo-

bycie doświadczenia zawodowego w największych spół-
kach na rynku polskim to ogromna szansa na późniejsze 
konkurowanie z kolegami z innych krajów. Staże w Progra-
mie Kariera dają szansę uczestniczenia w pracy Prezesów 
i obserwowania kadry kierowniczej przy podejmowaniu 
strategicznych decyzji. Taką możliwość młodzi ludzie mają 
niezwykle rzadko. Po ukończeniu praktyk możesz otrzy-
mać propozycję stałego zatrudnienia, jesteś Laureatem 
Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu, uczestniczysz 
w elitarnych spotkaniach, utrzymując kontakty z Liderami 
Biznesu i przyszłymi Liderami, którzy razem z Tobą budu-
ją swoją ścieżkę zawodową. To są niezwykle cenne i ważne 
przywileje, które mogą być „trampoliną” do kariery w ra-
mach może właśnie własnej firmy.

 Polska Rada Biznesu jest organizatorem już 13 edy-
cji Programu Kariera. Do kogo skierowany jest konkurs?

D.P.-S.: Program jest skierowany do studentów III roku 
studiów licencjackich i inżynierskich, I i II roku studiów ma-
gisterskich uzupełniających, III, IV, V roku studiów magi-
sterskich jednolitych oraz absolwentów, którzy w dniu roz-
poczęcia konkursu nie ukończyli 30. roku życia - Program 
wystartował 16 lutego 2016 r. Nie jest ważny kierunek ani 
tryb studiów. Zakres tematyczny oferowanych staży jest tak 
duży, że każdy znajdzie dziedzinę, w której chciałby się roz-
wijać zawodowo.

Wystartowała 13. edycja Programu Kariera 
Polskiej Rady Biznesu Aplikuj do 31 maja 2016 r. 
na stronie: www.programkariera.pl

 Amelia Kołodziejczyk

PIERWSZE KROKI  
DO KARIERY!

Tak naprawdę ważny jest  
pomysł na siebie i wiara  
we własne możliwości.

Każdy może rozpocząć  
swoją ścieżkę zawodową  

u kogoś, a potem (...) otworzyć 
własną firmę.
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ZDANIEM EKSPERTA

Na temat obecnego rynku pracy i startu zawodowego rozmawiamy z Danielą 
Piotrowską-Szmigielską, Dyrektorem Generalnym Polskiej Rady Biznesu.

www.dlastudenta.pl
www.praca.pl
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ODKRyWAMy TAlENTy

StaWIamy na 
pRAcOWNIKóW

 Nowe hasło przewodnie marki Oknoplast brzmi 
„Spójrz w przyszłość” i choć odnosi się przede wszyst-
kim do marki, czy dotyczy ono również polityki kadrowej 
i rekrutacyjnej?

Joanna Jeziorowska: Oczywiście, że tak. Głownie, choć nie 
tylko, zmiany dotyczą osób, które mają okazję rozpocząć u nas 
swoją karierę od stażu. Prowadzimy program stażowy, który 
dedykujemy przede wszystkim osobom, które chciałyby się 
rozwijać w obszarach działów technicznych, technologicznych, 
konstrukcyjnych, jak również związanych z obsługą klienta 
oraz IT. Dodatkowo, wszyscy nasi pracownicy mają możliwość 
rozwoju wewnątrz organizacji.

 Rynek pracy nie jest zbyt przyjazny dla młodych ludzi. 
„Puste CV” często skazuje ich na pracę na umowach czaso-
wych i za minimalne stawki. W jednym z wywiadów pod-

kreśliła Pani, że jesteście Państwo otwarci na młodych, 
jak to wygląda u Państwa? 

J.J.: Jeżeli chodzi o Grupę Oknoplast rozpoczynamy współ-
pracę ze studentami i młodymi pracownikami na zasadzie 
umowy stażowej. Nie praktykujemy staży bezpłatnych, więc 
nasi stażyści otrzymują wynagrodzenie. Staż trwa do roku i je-
żeli współpracownik się sprawdzi i chce dalej z nami praco-
wać, a my z nim, to zostaje naszym pracownikiem. I chciała-
bym podkreślić, że nasza firma nie zatrudniania pracowników 
na podstawie tzw. umów śmieciowych. Umowy zlecenia pod-
pisujemy tylko w przypadkach, kiedy rzeczywiście mamy do 
czynienia ze zleceniem – np. tłumaczenia. Podsumowując, naj-
pierw jest umowa o staż, a potem umowa o pracę. 

 To nie jest częsta sytuacja. Dlaczego zdecydowaliście 
się Państwo na taką politykę?

J.J.: Z jednej strony zależy nam, aby pracować z młody-
mi ludźmi, którzy wnoszą dużo świeżości, kreatywności i za-
angażowania do naszej firmy. Z drugiej strony chcielibyśmy 
też wspierać te osoby. Tak, aby miały poczucie, że są dla nas 
ważne. By wiedzieli, że nie chcemy ich w jakikolwiek sposób 
wyzyskać, a wręcz przeciwnie – że chcemy dać im wsparcie 
i poczucie bezpieczeństwa. Zależy nam na budowaniu lojal-
ności, żeby nowi pracownicy lub stażyści poczuli, że są czę-
ścią naszej firmy i że wiążemy z nimi nadzieje na długotrwałą 
współpracę. 

 Czy taka polityka kadrowa, czyli długofalowa współ-
praca z pracownikiem przynosi realny efekt i przekłada 
się na wyniki przedsiębiorstwa?

J.J.: Absolutnie tak. Przy współpracy z firmą badawczą pro-
wadzimy badania zaangażowania pracowników. Wyniki jasno 
pokazują, jak bardzo zaangażowanie pracowników przekłada 
się na wyniki biznesowe spółki. To jest czytelny wskaźnik i co 
do tego nie mamy najmniejszych wątpliwości.

 Jak przebiega u Państwa staż? 

J.J.: Jak już wspomniałam, mamy bardzo dobrze opracowa-
ny program stażowy, więc dobrze wiemy, jak powinien być po-
kierowany stażysta od momentu złożenia aplikacji, aż do chwi-
li faktycznego rozpoczęcia pracy. A nawet dalej. Każdy nowo 
przyjęty pracownik jest objęty procesem onboardingowym 
(proces adaptacji nowych pracowników w firmie). Częścią tego 
procesu jest przydzielenie każdemu stażyście i praktykantowi 
mentora, który odkrywa przed nimi tajniki firmy – począwszy 
od rzeczy banalnych – kto, kim jest, gdzie znaleźć poszczegól-
ne osoby i działy, do kogo warto się zwrócić o pomoc – a skoń-

czywszy na kwestiach typowo technicznych, dotyczących np. 
procesów produkcji.

 A jakie są u Państwa możliwości rozwoju? Jak wygląda 
ścieżka kariery?

J.J.: Powiedziałabym, że w największym stopniu zależy to 
od nowego pracownika lub stażysty. Dla tych ludzi, którzy się 
sprawdzą podczas stażu, którzy podchodzą profesjonalnie 
i dojrzale do tego, co robią, drzwi do kariery w Oknoplast są 
otwarte. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że ok. 80 proc. 
stażystów pozostało w naszej firmie. I wydaje mi się, że to są 
dobre wyniki. 

 Faktycznie. Wróćmy do procesu adaptacji pracowni-
ków. Jak ważny jest to etap?

J.J.: Bardzo. Mamy dużą świadomość, że dobry proces wpro-
wadzenia kandydata, a potem pracownika do pracy przekłada 
się realnie na efekty jego pracy. I to też pokazały nam wspo-
mniane wcześniej badania zaangażowania. Był taki moment 
w organizacji, gdy nie przykładano specjalnej wagi do proce-
sów adaptacji i pracownicy byli od razu wrzucani na głęboką 
wodę. To bardzo odbiło się na wskaźniku zaangażowania. Ba-
dania pokazały, że w takiej sytuacji pracownicy po trzech mie-
siącach tracą zaangażowanie i to się później negatywnie prze-
kłada na efekty pracy. A to z kolei odbija się na ogólnej kondy-
cji firmy. Dlatego właśnie od kilku miesięcy bardzo pracujemy 
nad tym, by ten proces wdrożenia był dopasowany do potrzeb 
kandydatów. Wiemy, że to się po porostu opłaca. 

 Jakie macie Państwo plany rekrutacyjne na najbliższy 
rok?

J.J.: Planujemy wzrost zatrudnienia do 20 proc. 

 Dynamicznie się rozwijacie.

J.J.: Bardzo. Mamy nową strategię, która obejmuje lata do 
2020 r. i przewiduje dynamiczny rozwój całej grupy. Zarówno 
sprzedażowy, jak i procesowy, a za tym idzie rozwój wszystkich 
zasobów. Aczkolwiek staramy się zachować równowagę mię-
dzy liczbą osób zatrudnianych, a efektywnością pracy. Mamy 
świadomość, że to nie chodzi tylko o zatrudnianie nowych 
osób, ale też stworzenie takiego środowiska pracy, w którym 
pracownikowi będzie się dobrze pracować. 

 Czyli, jak rozumiem, system szkoleń i systemy 
motywacyjne.

J.J.: Tu cały czas wprowadzamy nowe rozwiązania. Nastą-
piła całkowita zmiana polityki motywacyjnej i systemów wyna-

gradzania, duży rozwój w obszarze przywództwa i nowych na-
rzędzi IT. Tu faktycznie dzieje się sporo. 

 Co by Pani doradziła osobie, która ma puste CV. Co 
w nim wyeksponować, by nie zginąć w tłumie życiorysów?

J.J.: To na co pracodawcy, ja również, zwracają uwagę to, 
czy dana osoba już w czasie studiów była aktywna. Czy nie po-
święciła się tylko i wyłącznie studiowaniu i życiu studenckie-
mu, ale też znalazła czas na działania w kołach zainteresowań, 
stowarzyszeniach. Tego typu aktywności pokazują, że jest się 
człowiekiem zaangażowanym, kreatywnym, że myśli się stra-
tegicznie, że szuka się możliwości rozwoju już w okresie stu-
diów. Druga ważna sprawa to jest znajomość języków. Coraz 
więcej pracodawców wymaga, aby przynajmniej język angiel-
ski był na poziomie mocno komunikatywnym. Myślę też, że 
warto inwestować w siebie. Czytać, rozwijać swoje zaintere-
sowania. Na sam koniec: dobrze postawić na oryginalne CV. 
Nie ściągać klasycznych wzorów z Internetu. Nie pisać tego, 
co wszyscy. Dziś wszyscy są kreatywni, umieją współpracować 
i jednocześnie potrafią świetnie pracować samodzielnie. To ra-
czej niemożliwe. Lepiej pokazać swoją indywidualność. Jeżeli 
umiesz pracować w grupie – podkreśl to. 

 A czy osoby powracające na rynek pracy – np. po dłu-
gim urlopie – lub takie, które postanowiły się przekwalifi-
kować, mają szansę?

J.J.: W firmie Oknoplast, tak. Zwracamy uwagę nie tylko 
na doświadczenie, ale też na zbiór kompetencji miękkich: za-
angażowanie, kreatywność, lojalność, nastawienie na cel. To 
są cechy, które człowiek ma lub nie. Trudno się ich nauczyć. 
Dla nas one są bardzo istotne. Dajemy pracownikom szansę 
i możliwość sprawdzenia się w innym obszarze. U nas zda-
rzają się sytuacje, że ludzie 
przechodzą z działu kadr do 
obsługi klienta lub z obsza-
rów technologicznych do IT. 
Staramy się wyłapać talenty, 
które mogą sie rozwinąć też 
w innych obszarach. Nie ukry-
wam, że jest to trudne zada-
nie. Jesteśmy też otwarci na 
młode mamy, które wracają 
do pracy po urlopie. Pracu-
je u nas coraz więcej takich 
osób. Staramy się nie szuflad-
kować. W końcu liczy się nie 
tylko doświadczenie. 

 Urszula Światłowska rozmawiała z Joanną Jeziorowską, 
Dyrektor HR w firmie Oknoplast.

W Grupie Oknoplast wiedzą, że na sukces przedsiębiorstwa pracują 
wszyscy, a zadowolony pracownik jest bardziej zaangażowany 
i efektywny. Na temat możliwości zatrudnienia i polityki firmy 
rozmawiamy z Joanną Jeziorowską, Dyrektor HR w firmie Oknoplast.

Zwracamy uwagę nie tylko na 
doświadczenie, ale też na zbiór 

kompetencji miękkich:  
zaangażowanie, kreatywność, 
lojalność, nastawienie na cel.

http://www.pracuj.pl/poznaj-pracodawce/oknoplast,18798174
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 Kasia Chabior, HR Business Partner  
dla Pionu Technicznego 

P lay rozpoczął swoją komercyjną działalność 16 mar-
ca 2007 roku. Od początku swego istnienia wprowa-
dzaliśmy rewolucyjne rozwiązania, które zmieniały ry-

nek i wyznaczały nowe trendy w branży telekomunikacyjnej. 
Na rynku, który był bardzo konkurencyjny i bliski nasycenia 
w ciągu 9 lat działalności pozyskaliśmy 14 milionów Klientów, 
co w naszym przekonaniu jest osiągnięciem wyjątkowym 
i bezprecedensowym. Na to, że jesteśmy drugim operatorem 
na polskim rynku telekomunikacyjnym wpłynęło wiele czyn-
ników i okoliczności, ale z perspektywy minionego czasu wi-
dzimy, iż najważniejszym elementem, który nas wyróżnia są 
ludzie. Naszą firmę tworzą ludzie odważni, zdeterminowani, 
dla których nie istnieje słowo „niemożliwe”. 

PLAY STAWIA NA POSTAWĘ I DOPASOWANIE  
DO KULTURY ORGANIZACYJNEJ

Play jest najczęściej wybieraną siecią w Polsce. Obecnie już ponad 
14 mln Polaków korzysta z usług tej firmy. Udział w rynku jest na 
poziomie ponad 25%. Jest to niewątpliwy sukces firmy, do którego bez 
wątpienia przyczynili się ludzie ambitni i z pasją.

udziału w dwóch rekrutacjach? Odpowiedź przyszła 
do mnie szybciej niż się spodziewałam. Tajemniczym 
challangerem moich aspiracji stał się nie kto inny, jak 
właśnie PLAY. Dzięki zaangażowaniu oraz pełnej goto-
wości do wdrożenia się w nowe obowiązki po raz ko-
lejny dostałam niespotykaną możliwość pracy na wy-
branym przez siebie, wymarzonym stanowisku. Minął 
ponad rok. Od roku jestem Młodszym Specjalistą ds. 
Rekrutacji w PLAY. Od roku przemierzam Polskę w po-
szukiwaniu nowych Playersów i… od roku mieszkam 
w Warszawie :). Kocham to miasto tak samo, jak uwiel-
biam swoją robotę. Dzięki Play znalazłam się w miej-
scu, o którym marzyłam, w firmie, która daje realne 
szanse rozwinięcia skrzydeł i odnalezienia swojej dro-
gi oraz w środowisku, w którym mam możliwość sta-
le uczyć się czegoś nowego i poszerzać swoje kompe-
tencje. Dzięki Play odnalazłam swoją drogę zawodo-
wą, poznałam swoje możliwości i wiem też, że nie ma 
rzeczy niemożliwych, jeśli tylko jest CAN DO!

A.I.: Pytała Pani również o Ścieżki Kariery w Pionie 
Sprzedaży i Obsługi Klienta. Moim zdaniem to jedno 
z najtrudniejszych wyzwań HR`owych. Ale odnoszę wra-
żenie, że zbyt dużo się o tym mówi i zbyt skomplikowa-
nie się o tym myśli. Pracownicy, w szczególności w obsza-
rze sprzedaży i obsłudze klienta, potrzebują mieć pod-
stawowe informacje - co dalej, gdzie mogę być za rok, 
jakie kryteria muszę spełnić, żeby awansować oraz jakie 
benefity wiążą się z kolejnym stanowiskiem, żeby odpo-
wiedzieć sobie na proste pytanie „czy mi się to opłaca”. 
Wychodząc właśnie z takiego założenia, wprowadziliśmy 
w 3 obszarach – Obsługa Klienta, B2B (Doradcy Bizneso-
wi) oraz w Sklepach przejrzyste ścieżki kariery. W każdym 
z obszarów mamy paletę stanowisk, wymagań do stano-
wisk, kryteria oceny i benefity związane z awansem. Pro-
ste a i działa sprawnie. To jest przykład naszego CLEAR 
i CAN DO :) Dla potwierdzenia faktu posłużę się znowu liczbami 
– w 2015 roku w ramach ścieżek karier awansowało 402 pra-
cowników, czyli mniej więcej 1/3.

 Widoczne na rynku są sukcesy w kanale B2B. Jak na-
rzędzia motywacyjne Państwo stosujecie w tym kanale?

 Michał Sosnowski, Dyrektor Departamentu Sprzedaży 
– Rynek Biznesowy: Jeśli nawet w organizacji na wszystkich jej 
szczeblach obowiązuje zestaw narzędzi i rozwiązań motywują-
cych oraz kreujących pozytywną energię, to jej wyzwolenie cią-
gle pozostaje największym wyzwaniem dla osoby zarządzającej 
funkcją sprzedaży. Musi zadbać o to, aby energia organizacji tak 
popłynęła z góry, żeby jej nie zgubić po drodze, ale uzyskiwać 
pozytywne sprzężenie zwrotne, tworząc zamknięty obieg. Sam 

system wynagradzania jest oparty na wynagrodzeniu podsta-
wowym i stawkach prowizyjnych, które zostały skonstruowane 
w taki sposób, aby Doradcy Biznesowi o porównywalnej skutecz-
ności (bez względu na model zatrudnienia – umowa o pracę czy 
działalność gospodarcza) mogli osiągać zarobki na porównywal-
nym i, co ważne, sprawiedliwym poziomie oraz żeby każdy do-
datkowy, ponadstandardowy wysiłek był odpowiednio lepiej wy-
nagradzany. Nie obowiązują górne limity wysokości premii – nasz 
system docenia ciężką pracę, której skutki co miesiąc każdy widzi 
w swoim portfelu. Taki system sprawdza się w przypadku sku-
tecznych czy aktywnych sprzedawców, a Play na takich stawia. 
Najlepsi sprzedawcy nie dość, że mają wysokie kompetencje, to 
jeszcze stale je doskonalą –Play oferuje całą gamę szkoleń dosto-
sowanych do indywidualnych potrzeb zainteresowanych na każ-
dym poziomie organizacji. Dobrymi narzędziami uzupełniający-

mi są konkursy, rankingi, nagrody. Okazuje się, że najbar-
dziej skuteczne są zwłaszcza bodźce krótkoterminowe. 
Niemniej każdy sposób, który prowadzi do zwiększenia 
motywacji, znalezienia w sobie energii do walki o klien-
ta, do odsuwania na bok frustracji, działa pozytywnie na 
wynik jednostki i przekłada się na wynik całej grupy. Han-
dlowcy reprezentują różne typy osobowości, mają róż-
ne motywacje i oczekiwania, dlatego system prowizyjny 
wspierany krótkimi, najlepiej miesięcznymi, konkursami 
w naszej ocenie jest systemem najbardziej elastycznym 
i sprawiedliwym. Nagradza talent i ciężką pracę, promuje 
systematyczność i dążenie do lepszych wyników, nie ka-
rząc za gorsze rezultaty. Ustalane co miesiąc plany sprze-
dażowe, wynikające z aktualnej analizy potencjału rynko-
wego, są punktem odniesienia dla wszystkich Doradców, 
którzy pracując ponad oczekiwany poziom, zasługują na 
dodatkowe, pozafinansowe, docenienie. 

 Większość Państwa pracowników to ludzie mło-
dzi. Dla tej grupy, bardzo istotne są benefity poza-
płacowe. Co Państwo oferujecie?

A.I.: Co to znaczy młodzi? Masz tyle, na ile się 
czujesz :) Średnia wieku w Play to 32 lata. Z mojego do-
świadczenia wynika, że benefity pozapłacowe są istot-
ne dla każdego, nie zależą one od wieku. To, co oferuje-
my naszym pracownikom, to opieka medyczna dla nich 
i ich rodzin, ubezpieczenie, telefon, samochód - o ile 
wymaga tego stanowisko, karta multisport czy bilety do 
kina, a jeśli ktoś jest w potrzebie przyznajemy zapomogi 
czy wczasy pod gruszą. Dodatkowo w firmie działa kilka 
sekcji sportowych, w ramach których pracownicy mają 
możliwość rozwijać swoje pasje. 

 Jakimi sukcesami może pochwalić się Play jako 
pracodawca ?

A.I.: Tym, że kształcimy najlepszych. Nasi pracownicy zo-
stali laureatami w najbardziej prestiżowym konkursie sekto-
ra sprzedaży w Polsce - Polish National Sales Awards (PNSA) 
w kategoriach Manager Sprzedaży, Dyrektor Sprzedaży, KAM 
oraz Sprzedawca 2015 roku. Otrzymaliśmy również Certyfi-
kat Etycznego Zarządzania Sprzedażą i Obsługą Klienta. 

Osoby, które swoją przyszłość wiążą ze sprzedażą lub 
obsługą klienta, zapraszam do przesła-
nia cv na specjalnie dedykowaną skrzynkę:  
pracawsprzedazy@play.pl z dopiskiem w ty-
tule wiadomości miasta, które leży w obszarze 
zainteresowań.

 Katarzyna Majewska

 Zespół Play liczy aktualnie ponad 2000 osób. Tak duża 
liczba pracowników wymaga zapewne dosyć rozbudowa-
nej struktury. Jak to wygląda od wewnątrz?

 Aga Imielska, HR Manager dla Pionu Sprzedaży i Ob-
sługi Klienta: Prawie 2500 osób, jeśli weźmiemy pod uwa-
gę wyłącznie pracowników firmy Play (P4). Gdyby wziąć pod 
uwagę całą Grupę Play, czyli również naszych Partnerów ze-
wnętrznych wspierających naszą sprzedaż czy obsługę klien-
ta, tę liczbę należałoby przemnożyć przez 3. Czy struktura 
jest rozbudowana? Absolutnie nie. Znam wiele organizacji, 
gdzie struktury są rozbudowane do skomplikowanych macie-
rzy i sami pracownicy ich nie znają czy nie rozumieją. W Play 
struktura jest zgodna z naszą wartością CLEAR – czyli jest na-
prawdę prosta. Mamy 6 Pionów - Strategii, Marketingu, IT/
Techniki, CEO (PR, Programy&Ludzie) oraz Pion Sprzedaży 
i Obsługi Klienta. Ten ostatni z przyczyn oczywistych jest naj-
liczniejszy i ma najbardziej rozproszoną strukturę. 

 Firma kieruje się wartościami, które według jej idei 
pomagają odnieść sukces: clear, close, can do. Co dokład-
nie znaczą te słowa dla Państwa?

A.I.: …i Passion czyli pasja, którą Playersi mają we krwi. 
Tak, nasze wartości to nasze DNA. To, co nas wyróżnia na 
rynku, to nasza kultura organizacyjna. Mimo, że wielu Player-
sów nie może pogodzić się z faktem, że już nie jesteśmy start-
-up`em, tylko dojrzałą organizacją - tudzież korporacją (nie 
lubimy mówić o sobie, że jesteśmy „KORPO”), ale to co nas 
wyróżnia, to właśnie nasza unikalna kultura organizacyjna, 
oparta na CLEAR czyli WSZYSTKO JASNE wewnątrz organiza-
cji i dla klienta, CLOSE czyli JESTEŚMY BLISKO siebie i klienta, 
CAN DO czyli DAMY RADĘ, bo dla nas nie ma rzeczy niemożli-
wych. A do tego wszystko co robimy, robimy Z PASJĄ. To jest 
nasz klucz do sukcesu. W Playu wartości żyją i są autentycz-
ne, to nas wyróżnia na tle pracodawców. 

 Stale poszukują Państwo pracowników do pracy za-
równo w biurach jak i w salonach. Do jakich działów jest 
najwięcej rekrutacji?

A.I.: Tak, to prawda. Fluktuacja w Play jest na zdrowym, 
stabilnym poziomie, a najwięcej potrzeb mamy w 2 obsza-
rach: sprzedaż/obsługa klienta oraz technika/IT. 

 A jakie aktualnie potrzeby rekrutacyjne ma Pion 
Sprzedaży i Obsługi Klienta? 

A.I.: Całkiem spore. W Warszawie szukamy np. do Działu 
Kontaktów z Klientami, Działu Reklamacji czy Działu Obsłu-
gi Sieci Sprzedaży. Poszukujemy też Doradców Biznesowych 
na Śląsku, w Małopolsce czy Pomorzu. Na terenie całego kra-
ju szukamy pracowników do sklepów Play – w Trójmieście, 
Goleniowie, Warszawie i okolicach (Łomianki, Janki), Włocław-

ku, Płocku, Olsztynie, Łomży, Gorzowie, Kielcach, Bydgoszczy, 
Poznaniu, Słubicach, Kłodzku, Kraśniku, Rybniku, Czeladzi, 
Zabrzu, Elblągu, Kępnie, Jeleniej Górze, Wrześni, Jelczu-La-
skowice, Zgorzelcu, Bolesławcu, Wrocławiu, Środzie, Olszty-
nie, Łodzi, Szczecinie, Tarnowie, Starachowicach, Ostrowcu 
Świętokrzyskim, Krakowie, Katowicach, Koszalinie, Giżycku, 
Suwałkach czy Włocławku.

 Zapytam w pierwszej kolejności o pracę w dziale 
sprzedaży. Czym powinien wyróżniać się idealny kandy-
dat do pracy w salonie Play ?

A.I.: Dział sprzedaży w Play to nie tylko salony. Oczywi-
ście sklepy to nadrzędny kanał dystrybucji. Nie możemy 
jednak zapominać o pozostałych, czyli B2B, Prepaid, Obsłu-
ga Klienta czy Telesales. Wspólnym mianownikiem wszyst-
kich obszarów jest postawa, która musi być zgodna z naszy-
mi wartościami oraz automotywacja. W Playu stawiamy na 
ludzi, którzy wpisują się w naszą kulturę organizacyjną, czy-
li takich, którzy cenią sobie prostotę rozwiązań, dla których 
ważne są relacje, dla których nie ma rzeczy niemożliwych 
do zrealizowania oraz tacy, którzy wkładają całe swoje ser-
ce w wykonywane obowiązki. W strukturach sprzedaży czy 
obsługi klienta dodatkowym istotnym aspektem jest moty-
wacja. Idealny kandydat w tych przypadkach to taki, który 
chce pracować z klientem oraz jest nastawiony na rezultat. 
Osoby, które lubią rozmawiać z ludźmi, które czują w sobie 
„żyłkę sprzedawcy”, które lubią rozwiązywać problemy i od-
powiadać na pytania, które czują intuicyjnie, że jakość ob-
sługi klienta jest kluczem do sukcesu oraz dla których reali-
zacja celu jest motorem napędzającym do działania. Pytała 
Pani o idealnego kandydata do pracy w salonie Play. Apliku-
jąc na takie stanowisko kandydat nie musi mieć doświadcze-
nia w pracy z klientem, nie musi mieć wiedzy i rozwiniętych 
kompetencji sprzedażowych. Dlaczego? My tego wszystkie-
go nauczymy – wystarczy motywacja i pewne predyspozycje, 
które dzięki rozbudowanemu systemowi szkoleń i wsparciu 
przełożonego wspólnie rozwiniemy. Każdy nowy pracownik 
salonu Play dostaje pakiet obowiązkowych szkoleń, doty-
czących m.in. standardu obsługi klienta w Play, naszej ofer-
ty i systemu, które przygotowują go do samodzielnej pracy. 
Następnie to wszystko ćwiczymy w ramach kilkudniowego 
wstępnego szkolenia stacjonarnego w Warszawie. Taka daw-
ka wiedzy daje komfort pracy nowemu pracownikowi, któ-
ry zaczyna samodzielnie obsługiwać klienta. Mamy też pa-
letę szkoleń dla tych bardziej doświadczonych. Pomagamy 
rozwinąć takie umiejętności, jak skuteczna komunikacja czy 
argumentacja. W palecie szkoleń mamy oczywiście spotkania 
podnoszące wiedzę naszych pracowników w zakresie sprzętu 
i technologii. Traktujemy w Play szkolenie jako narzędzie roz-
wojowe dla pracownika. Odeszliśmy od obligatoryjnego cha-
rakteru szkoleń (poza pakietem wstępnym przygotowującym 
do pracy), bo każdy z pracowników jest inny, jest na innym 
etapie rozwoju, ma inne potrzeby. Pracownicy salonów Play 

mają do dyspozycji paletę 14 
tematów szkoleniowych, któ-
re pomagają im się rozwijać.

 Poszukujecie Państwo lu-
dzi ambitnych oraz osób z pa-
sją. Jak wygląda ścieżka ka-

riery i możliwości rozwoju w Play w Pionie Sprzedaży i Ob-
sługi Klienta?

A.I.: Jak dużą wagę przykładamy do rozwoju kompetencji pra-
cowników Pionu Sprzedaży i Obsługi Klienta najlepiej potwierdzą 
statystyki szkoleniowe za rok 2015. W zeszłym roku zorganizowa-
liśmy 487 grup szkoleniowych, łączna ilość dni poświęconych na 
szkolenia wyniosła 905, w sumie w szkoleniach wzięło udział 2640 
uczestników. Liczby te potwierdzają, że Ci pracownicy, którzy czu-
ją potrzebę rozwoju swoich kompetencji – mają taką możliwość. 
Dbając o rozwój pracowników Play, stawiamy na rekrutację we-
wnętrzną. Każdy, kto bierze rozwój w swoje ręce, może apliko-
wać na wewnętrzne ogłoszenie. Oczywiście są ograniczenia cho-
ciażby lokalne – nie każdy jest gotowy do relokacji. Mamy liczne 
przykłady przesunięć wewnętrznych – zarówno poziomych, jak 
i pionowych. Ci, którzy mają aspiracje kierownicze i mają ku temu 
predyspozycje są teraz Kierownikami. W sklepach Play częste są 
sytuacje, gdy Konsultant awansuje na Kierownika. Znam przykła-
dy, kiedy ktoś zaczynał jako Konsultant w sklepie, a aktualnie za-
rządza całym regionem, Konsultant ze sklepu jest teraz Dorad-
cą Biznesowym, a Doradca Biznesowy jest teraz Koordynatorem. 
To naprawdę częste sytuacje. Aby nie być gołosłownym, podam 
przykład mojego zespołu, czyli Działu HR dla Pionu Sprzedaży 
i Obsługi Klienta. Na 26 osób, aż 17 przeszło z różnych obszarów 
Play (w większości ze sprzedaży i obsługi klienta), nie mając żad-
nego doświadczenia w obszarze HR. Wszystkiego się nauczyli, 
znali świetnie biznes, byli pełni pasji i dzięki temu odnoszą suk-
cesy. U mnie w zespole są teraz Trenerami, Rekruterami, Partne-
rami Szkoleniowymi/HR, a jedna z nich zarządza całym działem 
szkoleń. Jedną z tym osób jest Karolina Mazurek.

 Jak wyglądała Pani kariera w Play?

 Karolina Mazurek, Młodszy Specjalista ds. Rekruta-
cji w Play: Moja kariera w Play? Najpierw ogromne zaskocze-
nie, że poważna ogólnopolska firma zdecydowała się zatrud-
nić osobę bez doświadczenia, świeżo po studiach, a w do-
datku zamierzającą łączyć pracę w Bielsku-Białej ze studiami 
dziennymi w Katowicach. Dołączyłam do zespołu Play w biel-
skim Empiku. To dodało mi skrzydeł. Intensywnie uczyłam się 
ofert, regulaminów, procedur i systemów, by udowodnić, że 
warto było na mnie postawić. Gdy po miesiącu pracy wyje-
chałam do Warszawy na szkolenie wstępne, po raz pierwszy 
zobaczyłam stolicę. Pamiętam, że zderzenie z tempem życia 
w Warszawie sprawiło, że nabrałam przekonania, że nie ma 
takiej siły, która ściągnęła by mnie do tego miasta. Po trzech 
miesiącach pracy na stanowisku Młodszego Konsultanta 
wzięłam udział w rekrutacji wewnętrznej na kierownika mo-
jego Punktu Sprzedaży. Po raz kolejny Play dał mi szansę. To 
był ogromny przeskok i nie lada wyzwanie. Z dnia na dzień 
stałam się przełożoną mojej koleżanki, z dnia na dzień stałam 
się odpowiedzialna za zespół i jego wynik i z dnia na dzień 
stanęłam przed wyzwaniem skompletowania pełnego zespo-
łu. Zanim udało mi się zbudować stabilny i efektywny zespół 
minął rok, a ja w pełni wdrożyłam się w swe obowiązki. Pod-
czas epizodycznych doświadczeń rekrutacyjnych bardzo za-
interesowałam się metodami doboru pracowników i rozpo-
częłam poszukiwania pracy w charakterze rekrutera. Nieste-
ty wszystkie wysłane przeze mnie aplikacje pozostawały bez 
odpowiedzi. Jaka firma zdecydowałaby się na oddanie rekru-
tacji w ręce osoby, której doświadczenie ograniczało się do 

PRACA NA PIERWSZEJ LINII FRONTU, CZYLI W STRUKTURACH 
SPRZEDAŻY I OBSŁUDZE KLIENTA

 Kasia Chabior, HR Business Partner  
dla Pionu Technicznego

W obszarze technicznym, na który składa 
się IT oraz szeroko pojęta Sieć dbamy o to, 
aby nasi Klienci otrzymywali usługi najwyż-
szej jakości, a to wymaga ciągłych innowacji 
technologicznych. Firma zatem bardzo dyna-
micznie się rozwija, a wraz z nią rozwijają się 
nasi pracownicy. Bardzo mocno stawiamy na 
mobilność naszych ludzi, a więc poszukując 
nowego Play’ersa zawsze najpierw szukamy 
wewnątrz Play. 

W obszarze IT w pierwszej kolejności 
wyławiamy talenty z działów wspierających 
aplikacje oraz systemy. Osoby tam zatrud-
nione doskonale znają naszą infrastruktu-
rę, ponieważ czuwają nad jej prawidłowym 
działaniem. Rozwiązują problemy związane 
z systemami operacyjnymi, bazami danych 
oraz serwerami. Większość z tych ludzi tra-
fiła do Play jeszcze w trakcie studiów tech-
nicznych  i u nas zdobywają swoje pierwsze 
doświadczenia zawodowe. Nie stawialiśmy 
wobec nich wysokich wymagań, oczekiwali-
śmy znajomości takich systemów operacyj-
nych jak Linux i UNIX oraz znajomości rela-
cyjnych baz danych. Jednak najważniejszym 
dla nas kryterium była i zawsze będzie pasja, 
którą mają nasi pracownicy. Pasja towarzy-
szy nam i w pracy i w życiu codziennym i to 
jest ten czynnik, który motywuje do działania 
i powoduje, że do swoich zadań, obowiąz-
ków i wyzwań podchodzimy niestandardowo 
i z ogromnym zaangażowaniem.

Jak łatwo się domyślić, do doświadczo-
nych w obszarze wsparcia aplikacji i syste-
mów ludzi często zgłaszają się menadżerowie 
bardziej wyspecjalizowanych działów IT, jeśli 
potrzebują pracowników do swojego zespołu. 

Każdy z naszych pracowników może 
również sam rozejrzeć się wewnątrz Play 
i jeśli zdecyduje się na rozwój i specjalizację 
w określonym obszarze to może aplikować 
w rekrutacji wewnętrznej.

Tak więc nasi pracownicy często migrują 
wewnątrz Play, a z tym związane są poszuki-
wania „zastępów” na otwartym rynku pracy.

Bardzo podobna sytuacja ma miejsce w ob-
szarze Sieci, z tym, że tutaj trampo-
liną do dalszego rozwoju wewnątrz 
Play jest nasze Centrum Nadzoru 
Sieci, które monitoruje sieć i znaj-
dujące się w niej urządzenia. Kole-
żanki i koledzy reagują natychmiast 
jeśli wykryją jakiekolwiek zagroże-
nie dla prawidłowego działania sie-
ci lub jej wydajności. Współpracują 
również z krajowymi i zagraniczny-
mi operatorami telekomunikacyj-
nymi, przyjmują, obsługują i wstęp-
nie diagnozują zgłoszenia. Udziela-
ją wsparcia inżynierom pracującym 
w terenie oraz zarządzają wejściami 
uprawnionych osób na nasze stacje 
bazowe.

Tu również zawsze mile widzia-
ni są studenci, w tym obszarze 
prężnie działa program praktyk 

letnich – Play Way, który jest świetną okazją 
do uczenia się od najlepszych i zapoznania 
się z codziennymi wyzwaniami związanymi 
z pracą w Play. Często po zakończonych prak-
tykach zatrudniamy naszych praktykantów na 
etat, ponieważ z kolei nasi ludzie z Centrum 
Nadzoru Sieci migrują do działów planowania 
i optymalizacji sieci, transmisji, budowy sieci 
czy rozwoju usług i aplikacji mobilnych.

Właśnie pozyskaliśmy dodatkowe często-
tliwości i ruszyliśmy z budową nowej szybkiej 
sieci a więc rozwój i ruch pracowników w tym 
obszarze będzie bardzo intensywny.

Play to zatem doskonałe miejsce dla 
osób, które chcą zdobyć doświadczenie 

i rozwijać swoje umiejętności, zwłaszcza na 
początku własnej kariery zawodowej, tuż po 
zakończeniu studiów lub nawet w ich trak-
cie. Każdy może liczyć na przyjazną atmosfe-
rę, cierpliwość ze strony przełożonych i ich 
wsparcie oraz profesjonalne przygotowa-
nie do wykonywania pracy i nieograniczoną 
pomoc ze strony współpracowników. Zain-
teresowane osoby pracą w Pionie Technicz-
nym zachęcam do przesłania cv na adres:  
pracawtechnice@play.pl z dopiskiem 
w tytule wiadomości miasta, które leży 
w obszarze zainteresowań 
lub aplikowania bezpośred-
nio na ogłoszenie rekrutacyj-
ne na www.play.pl

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU W TECHNICE I IT

ZMIeń PerSPeKTyWę WyKOrZySTAJ MOżlIWOśCIZMIeń PerSPeKTyWę WyKOrZySTAJ MOżlIWOśCI

DBAJąC O rOZWóJ PrACOWnIKóW, STAWIAMy  
nA reKrUTACJę WeWnęTrZną. KAżDy, KTO BIerZe 
rOZWóJ W SWOJe ręCe, MOże APlIKOWAć nA 
WeWnęTrZne OgłOSZenIe.

http://p4.play.pl/pl/#!/oferty-pracy-main/
MAILTO:pracawsprzedazy@play.pl
MAILTO:pracawsprzedazy@play.pl
MAILTO:pracawtechnice@play.pl


 Każdego dnia 150 milionów ludzi z całego 
świata sięga po produkty Państwa marek. Ja-
kie jest portfolio firmy Unilever w Polsce?

Karolina Białobrzewska: Unilever jest jed-
nym z największych na świecie producentów 
żywności, kosmetyków i środków czystości. 
W naszym portfolio znajdują się międzynarodo-
we marki takie jak Algida, Axe, Cif, Domestos, 
Dove, Knorr, Vaseline, Lipton, Rama, Rexona, Si-
gnal czy Timotei oraz kilka lokalnych Saga, Delma 
czy Kasia. 

 Gdzie są wytwarzane Państwa produkty?

K.B.: Nasze produkty powstają w 250 fabry-
kach na całym świecie. Natomiast o obecność 
większości artykułów Unilevera na polskim dba-
ją 4 fabryki: w Baninie k. Gdańska (lody), w Byd-
goszczy (kosmetyki), w Katowicach (herbaty 
oraz margaryny), w Poznaniu (produkty kulinar-
ne). Warto również wspomnieć, że oprócz za-
kładów produkcyjnych, w Polsce znajdują się: 
Biuro Główne w Warszawie, Centrum Badań 

i Rozwoju w Poznaniu, Europejskie 
Centrum Operacji Transportowych 
w Katowicach. 

 Unilever przyciąga osoby lu-
biące codzienne wyzwania. Jakich 
ludzi Państwo poszukujecie?

K.B.: Unilever budują przede 
wszystkim ludzie. Wierzymy, że to oni 
stanowią największy zasób firmy. Dla-
tego szczególnie dbamy o nasze rela-
cje oraz atmosferę pracy. Jesteśmy 
dynamicznie rozwijającą się organiza-
cją, tworzymy zróżnicowane kulturo-
wo zespoły, realizujemy ambitne pro-
jekty i wspólne cele. To co szczegól-
nie wyróżnia naszych pracowników 

to pasja, entuzjazm oraz odwaga w podejmowa-
niu codziennych decyzji. I właśnie takich osób po-
szukujemy. Szczególnie cenimy sobie u kandyda-
tów komunikatywność, zaangażowanie, wysokie 
zdolności pracy w zespole oraz apetyt na realiza-
cję osiągnięć osobistych/zawodowych. Nasza kul-
tura organizacji bardzo mocno skupiona jest na 
ciągłym rozwoju potencjału pracowników dlate-
go zapraszamy do nas również osoby, które chcą 
się uczyć i dzielić doświadczeniami, wiedzą z inny-
mi. U nas jest fajnie :)

 Firma umożliwia rozpoczęcie kariery za-
wodowej już na studiach. Jak wygląda rozwój 
i wsparcie dla osób młodych?

K.B.: To prawda, każdemu dajemy szansę roz-
woju i wpływu na swoją karierę niezależnie czy 
są to osoby mniej lub bardziej doświadczone. In-
westujemy w przyszłość dlatego też szczególnie 
ważne miejsce w naszej ofercie zajmują praktyki 
oraz program menedżerski. Studentom III-V roku 
proponujemy 6-cio miesięczny program praktyk 
w biurze głównym w Warszawie lub w naszym 
Europejskim Centrum Operacji Transportowych 
w Katowicach. Studentom kierunków technicz-

nych proponujemy Factory Internship Program-
me, który można realizować w jednej z naszych 
4 fabryk.

W ramach praktyk, każdemu uczestnikowi po-
wierzamy realny projekt w wybranej przez nie-
go funkcji, nad którym pracuje pod okiem me-
nedżerów oraz ekspertów. Taka formuła daje 
studentom możliwość poznania specyfiki bran-
ży FMCG, zdobycia praktycznej wiedzy bizneso-
wej oraz rozwoju kluczowych kompetencji. Zaraz 
po rozpoczęciu praktyk, praktykanci uczestniczą 
w dwudniowym szkoleniu wprowadzającym, tzw. 
Induction Days, podczas którego spotykają się 
z przedstawicielami poszczególnych działów, po-
znają jak funkcjonuje Unilever, biorą udział w ak-
tywnościach integrujących. Wspieramy rozwój 
młodych talentów od pierwszych dni oraz dba-
my o ich motywację. Po programie najlepsi mają 
okazję rozpoczęcia pracy na stanowiskach spe-
cjalistycznych lub w programie menedżerskim. 

Naszym kluczowym programem skierowa-
nym do studentów V roku oraz absolwentów jest 
Unilever Future Leaders Programme (UFLP), kon-
centrujący się na kształceniu przyszłych liderów. 
Jest to z pewnością obecnie jedna z najlepszych 
ofert na rynku dla osób, które planują (między-
narodową) karierę menedżerską. Program daje 
wyjątkową możliwość budowania kompetencji 
przywódczych u boku doświadczonych mene-
dżerów/mentorów. Jego uczestnicy biorą udział 
w bieżących projektach, odbywają rotacje zagra-
niczne, dzięki czemu dokładnie poznają rzeczywi-
stość biznesową. W ciągu trzech lat stają się lide-
rami gotowymi do sprawnego i odpowiedzialne-
go zarządzania zespołem. Struktura programu 
jest dokładnie taka sama w całej Europie. Dzię-
ki temu jednym z pierwszych i kluczowych wyda-
rzeń w jakich biorą udział nasi przyszli liderzy jest 
spotkanie w Rotterdamie, gdzie znajduje się na-
sza główna siedziba firmy. Podczas pobytu w Ho-
landii, pierwszoroczni stażyści z regionu Europy 
mają okazję się poznać, porozmawiać z liderami 

Unilevera z poziomów globalnych oraz spędzić 
czas w nieformalnej atmosferze. To wydarzenie 
budzi bardzo pozytywne emocje. Program zakła-
da również ściśle określone i dopracowane do 
potrzeb UFLP szkolenia, które pomagają uczest-
nikom przygotowywać się do roli menedżera. 
Głównym wsparciem jednak są mentorzy/przeło-
żeni (bardzo doświadczeni menedżerowie), któ-
rzy dbają o rozwój kluczowych kompetencji. Na 
taki program zapraszamy absolwentów studiów 
ekonomicznych oraz technicznych (kształcimy 
również inżynierów w ramach UFLP), którzy mają 
za sobą już pierwsze doświadczenia zawodowe. 

Jako pracodawca mamy naprawdę dużo do 
zaoferowania młodym ludziom. Staramy się, aby 
wszystkie programy rozwojowe były na najwyż-
szym poziomie, odpowiadającym potrzebom stu-
dentów jaki i naszym biznesowym.

 Jaka jest specyfika pracy, czym wyróżnia 
się Unilever Polska jako pracodawca?

K.B.: Posiadamy wiele unikalnych cech jako 
pracodawca i wierzymy, że Unilever to najlepsze 
miejsce, aby się rozwijać i budować karierę. Nasi 
pracownicy najczęściej jednak wymieniają, at-
mosferę pracy, otwartość i przyjaznych ludzi. To 
zdecydowanie nasz najmocniejszy punkt. Dbamy 
o to, by tworzyć warunki do rozwoju w sprzyjają-
cej atmosferze. Wiemy, jak ważna jest możliwość 
harmonijnego łączenia życia zawodowego z pry-
watnym, dlatego oferujemy elastyczne podejście 
do pracy, wspieramy pracę z domu i nie mamy 
sztywno określonych godzin pracy. Wierzymy, 
że każdy ma inny styl i preferencje co wpływa 
na efektywność. Nasze nowoczesne biuro rów-
nież zorganizowane jest w taki sposób, aby naj-
bardziej jak to możliwe ułatwiać pracę i komuni-
kację. Wszyscy, bez względu na stanowisko, dłu-
gość zatrudnienia czy doświadczenie, siedzimy 
na „open space”. Ułatwia to swobodny przepływ 
wiedzy, buduje relacje, wpływa na efektywność 
pracy w zespole. 
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Ponadto, staramy się dbać o zdrowie psy-
chiczne jak i fizyczne pracowników. W naszym 
biurze dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia 
Tai-Chi, można skorzystać z masażu albo dołą-
czyć do sekcji piłki nożnej, siatkówki lub biega-
nia. To jedne z wielu, takich wydarzeń jest u nas 
bardzo dużo. Unilever jest również przyjazny 
mamom, chcącym łączyć karierę z życiem pry-
watnym. Prowadzimy warsztaty dla rodziców 
oraz wspieramy powroty do pracy po urlopach 
macierzyńskich. 

Dla wielu młodych osób bardzo ważnym 
aspektem jest również międzynarodowość. Na 
co dzień pracujemy w bardzo zróżnicowanych 
zespołach, co pozwala na poznawanie innych 
kultur, doświadczenie różnych sposobów pra-
cy. Wielu naszych pracowników decyduje się 
również na wyjazdy zagraniczne w ramach pro-
jektów, bardzo wspieramy takie decyzje. Ostat-
nią, o której chciałabym opowiedzieć, ale nie 
mniej istotną cechą Unilevera jest dbanie o roz-
wój pracowników. Poza możliwościami awan-
su, dajemy także szansę na rozwój poziomy, co 
oznacza zdobywanie specjalistycznej wiedzy na 
różnych stanowiskach w obrębie danej funkcji, 
np. marketingu. Karierę z nami budować moż-
na w różnych obszarach – m.in. łańcuchu do-
staw, sprzedaży, finansach, marketingu. Każdy 
pracownik ma możliwość wpływania na kształt 
swojej kariery. 

 Firma w Polsce zatrudnia około 3 300 
pracowników. Jak w każdej dużej organiza-
cji jest wiele procedur, czy osoby pracujące 
u Państwa w firmie mogą mieć bezpośred-
ni wpływ na podejmowane decyzje? 

K.B.: Wpływ na podejmowane decyzje to 
zdecydowanie coś co nas wyróżnia. Nieza-
leżnie od tego czy jesteś osobą na programie 
praktyk, stażu, specjalistą czy ekspertem mo-
żesz mieć bezpośredni wpływ na podejmowa-
ne decyzje. Już osoby na specjalistycznych sta-
nowiskach prowadzą duże, często międzyna-
rodowe czy regionalne projekty, co oznacza, 
że dajemy im sporą odpowiedzialność i darzy-
my zaufaniem. Dynamiczne środowisko pra-
cy w Unileverze sprawia, że na każdego czeka 
tu mnóstwo wyzwań, co czyni pracę ciekawą 
i rozwojową. 

 Amelia Kołodziejczyk

    pOLScY AbSOLWENcI 
    POdeJmUJą GLObALNe deCyzJe

Unilever jest jednym z największych światowych koncernów w branży FMCG. Firma posiada łącznie 
ponad 400 różnych marek na całym świecie. Najlepsze 25 marek daje firmie Unilever ponad 70% 
całego rocznego dochodu. Na temat firmy, charakteru pracy i możliwości rozwoju rozmawiamy 
z Karoliną Białobrzewską, CEE Employer Branding & Talent Acquisition lead, Unilever Polska.

„Czuję, że mam realny wpływ na kształ-
towanie biznesu. UFlP to program dla osób, 
które gotowe są podjąć wyzwanie już od 
pierwszego dnia swojej pracy” – rozmowa z 
Adamem Gajczewskim, uczestnikiem Unilever 
Future Leaders Programme w dziale Marketin-
gu. 

 Czym kierowałeś się przy wyborze pro-
gramu absolwenckiego? Co wyróżniało ofer-
tę Unilever na tle innych firm?

Śledziłem losy absolwentów takich progra-
mów na portalach typu LinkedIn, sprawdza-
łem, jak potoczyła się ich kariera, czy faktycznie 
zostali zatrudnieni po ukończeniu stażu. Waż-
ne było też dla mnie to, że firma Unilever zaj-
muje wysokie miejsce w rankingu pracodaw-
ców i w porównaniu z innymi firmami oferuje 
konkurencyjne wynagrodzenie. UFLP wyróżnia 
też międzynarodowość projektu – przez 3 lata 
trwania programu będę pracował na rotacjach 
w różnych krajach.

 Czy masz wpływ na to, gdzie 
odbywają się twoje rotacje? 
Czym się teraz zajmujesz?

Obecnie pracuję w Rotterdamie 
w Dziale Marketingu skierowanym 
na całą Europę. Jestem odpowie-
dzialny za markę Big Milk, więc moje 
decyzje wpływają na to, w jakiej for-
mie produkt trafi do sklepów. Pro-
gram UFLP jest dokładnie zaplano-
wany, mam swojego mentora, z któ-
rym regularnie rozmawiam o tym, 
jakie robię postępy i wspólnie pla-
nujemy moje kolejne rotacje. Wiem, 
że w przyszłości chciałbym odpo-
wiadać za tworzenie globalnych 
strategii marketingowych dla marek 
lodowych Unilever.

 Jaka była twoja pierwsza rola 
w programie?

Program UFLP każdy z uczestni-
ków rozpoczyna od 3 lub 6 - mie-
sięcznej rotacji w sprzedaży. Tak 
więc, moją pierwszą rolą była praca 
przedstawiciela handlowego w War-

szawie. Jako osoba kontaktująca się ze sklepa-
mi miałem okazję poznać produkty Unilever. 
Bez względu na to, czy rozwijasz się w obszarze 
marketingu, HR czy sprzedaży, poznanie mar-
ki z perspektywy przedstawiciela handlowego 
jest kluczowe i procentuje w przyszłości szerszą 
perspektywą myślenia o marce, nie tylko jako 
produkcie skierowanym do konsumenta.

 Jakie umiejętności zdobywasz dzięki 
programowi UFlP?

Trzyletni program jest przygotowaniem do 
objęcia stanowiska managera. W trakcie co-
dziennych obowiązków zdobywam wiedzę biz-
nesową. Poza tym istotnym elementem jest 
uczestnictwo w szkoleniach. Unilever oferuje 
nam spotkania ze światowej klasy ekspertami 
coachingu, poznajemy tajniki tworzenia auto-
prezentacji, prezentacji biznesowych, uczymy 
się też negocjować i zarządzać projektami. Ko-
lejną wartościową umiejętnością wyniesioną 
z programu jest sztuka budowania relacji. Mam 
bezpośredni kontakt z managerami najwyż-
szych szczebli, od których dużo się uczę.

 Co sądzisz o atmosferze jaka panuje 
w Unilever?

Atmosfera jest rodzinna, nie ma sztywnych 
podziałów na pracowników według zajmowa-
nych stanowisk, wszyscy mamy bezpośred-
nie i przyjacielskie relacje. Firma organizuje też 
dużo imprez integracyjnych. Będąc w Warsza-
wie wyjeżdżaliśmy na żagle na Mazury, gdzie na 
łódce uczyliśmy się współpracy w grupie, łącząc 
przyjemne z pożytecznym.

 Unilever jest firmą, która prowadzi sze-
rokie działania w zakresie społecznej odpo-
wiedzialności biznesu. Czy ty również mo-
żesz podejmować decyzje w tym obszarze?

W Unilever wszystkie inicjatywy są bardzo 
mile widziane, zachęca się nas do wykazywa-
nia się przedsiębiorczością i podejmowania 
samodzielnych decyzji również w obszarze 
CSR. Rok temu na Boże Narodzenie zaopatrzy-
łem kilka domów dziecka w nasze produkty. 
Widzę, że moje działania mają realny wpływ na 
kształtowanie rzeczywistości, a marki, którymi 
się opiekuję, trafiają do ludzi na całym świe-
cie, dlatego praca w Unilever daje mi ogrom-
ną satysfakcję.

 Komu poleciłbyś udział w projekcie?

UFLP to program dla osób przedsiębior-
czych, które nie boją się podejmować decyzji 
(również tych ryzykownych) i chcą rozwijać się 
w dynamicznym środowisku. Unilever stawia 
na osoby, które w czasie studiów angażowały 
się w działalność pozanaukową. Według mnie 
wiedza merytoryczna wyniesiona ze studiów 
nie jest tak ważna jak to, czy potrafi się być od-
powiedzialnym za swoją pracę i dotrzymywać 
terminów. Kluczową kwestią jest też umiejęt-
ność budowania relacji z osobami z różnych 
krajów.

Mam bezpośredni  
kontakt z managerami

najwyższych szczebli, od 
których dużo się uczę.

ROZWIJAJ Z NAMI... ...SWOJE KOMPETENCJE

https://www.unilever.pl/kariera/


 Zacznijmy od pytania: czym dla Pana 
jest Action?

Piotr Bieliński: Moim dzieckiem. [śmiech] 
Założyłem firmę w 1991 roku, zaczynając od 
sprzedaży oprogramowania do komputerów 
Amiga. W 1996 zarobiliśmy pierwszy miliard 
zł, by 10 lat później zadebiutować na warszaw-
skiej GPW. Dziś jesteśmy właścicielem świet-
nie prosperującej międzynarodowej gru-
py handlowej z najnowocześniejszym cen-
trum logistycznym, której ogromnym atutem 
jest wszechstronność. Generujemy ponad 5 
mld zł przychodów rocznie. W skład naszej 
grupy kapitałowej wchodzą m.in. Action 
S.A., gram.pl, Sferis, nasza niemiecka spółka 
ACTION Europe czy Action Innovation Solu-
tions, właściciel marki Blueanker, oferujący 
rozwiązania wykorzystujące technologię iBe-
acons. Z radością obserwuję, jak na przestrze-
ni tych 25 lat funkcjonowania firmy rozwinę-
liśmy się i ugruntowaliśmy swoją pozycję na 
rynku. Działamy jako logistyk, dystrybutor, 

producent, prowadzimy sprzedaż detalicz-
ną. Cały czas szukamy kolejnych obszarów do 
rozwoju. Dziś handlujemy IT, GSM, RTV/AGD, 
zabawkami, produktami dla matki i dziecka, 
produktami dla domu, grami mobilnymi i wie-
loma innymi grupami produktów. Inwestuje-
my stale w swój rozwój, ale przede wszystkim 
inwestujemy w ludzi, którzy są najważniejszą 
wartością ACTION. 

 Wyręczył mnie Pan przechodząc do 
tematu „pracownicy”. Jacy ludzie odnajdą 
się w pracy w Action? 

P.B.: Jako nie tylko biznesmen, ale i spor-
towiec uważam, że wartości jakie można 
wynieść ze sportu, mają idealne przełoże-
nie na biznes i karierę. Sport uczy współpra-
cy, konsekwencji, cierpliwości, opanowania, 
koncentracji na wyniku. I właśnie takich osób 
szukamy. Potrzebujemy ludzi kreatywnych, 
z pasją i otwartą głową, umiejących odkrywać 
nowe rozwiązania dla biznesu, traktujących 
pracę i wyzwania z nią związane jako przyjem-
ność. Ze względu na współpracę z największy-
mi światowymi producentami i zagranicznymi 
klientami, ogromnie ważna jest też faktyczna 
znajomość języków obcych, głównie niemiec-
kiego i angielskiego. Tego pierwszego szcze-
gólnie z uwagi na coraz większą aktywność 
naszej spółki na rynku niemieckim. 

 Co ze ścieżką awansu w Action? 

P.B.: W ACTION nie ma jasno sprecyzo-
wanej ścieżki kariery. Z tego co zauważyłem, 
nasi obecni, a także potencjalni pracownicy 
traktują to jako atut. Przyglądamy się wszyst-
kim wyróżniającym się pracownikom, bez 

względu na ich obecne miejsce w strukturze. 
Jeśli widzimy talent i zaangażowanie, nie ma 
problemu z awansem. Potwierdza to histo-
ria jednego z naszych pracowników, który 20 
lat temu zaczynał pracę w Action na stano-
wisku magazyniera. Jego wyjątkowe zdolno-
ści, umiejętności przywódcze, operatywność 
i doskonałe wyniki umożliwiły mu wspina-
nie się po kolejnych szczeblach kariery. Dziś 
jest jednym z najbardziej cenionych eksper-
tów branży, wiceprezesem Action S.A. i pre-
zesem Action Europe, spółki-córki działającej 
w Niemczech. W ostatnim czasie wiele osób 
awansowało właśnie do niemieckiej spółki.

 Trzeba być świadomym, że najlepsi 
chcą pracować w najlepszych firmach. Co 
wyróżnia waszą organizację na tle wielu 
innych, obecnych dzisiaj na rynku? 

P.B.: Człowiek z nawet największym poten-
cjałem zgaśnie, jeśli nie będzie miał możliwo-
ści choćby przedyskutowania swoich pomy-
słów. W Action taka możliwość istnieje. Drzwi 
mojego gabinetu są otwarte. Myślę, że to 
duża przewaga. To dość nietypowe, by w tak 
dużej organizacji istniała możliwość rozmo-
wy w cztery oczy z osobą decyzyjną. Ludzie 
potrzebują uwagi, lubią gdy się ich słucha, sta-
ramy się to robić. Cenimy tych, którzy wykazu-
ją inicjatywę i sprawiają, że firma rośnie w siłę 
przecierając nowe biznesowe szlaki. Naszym 
wyróżnikiem jest możliwość awansu nie tyl-
ko w pionie, ale też w poziomie. Jesteśmy 
elastyczną organizacją, umożliwiającą rów-
nież awanse pomiędzy spółkami grupy kapi-
tałowej. Rozbudowana struktura i liczne dzia-
ły stwarzają naprawdę ogromne możliwości. 
Jedna z naszych pracownic po 2 latach pracy 

KeeP CALm ANd wOrK  
In                     S.a.!

w dziale eksportu w Action, przeniosła się do 
Niemiec i teraz tam robi karierę. Ludzie cią-
gle awansują, dynamika całej organizacji jest 
duża. Action tworzą ludzie i to hasło nam 
przyświeca. Jeśli ktoś lubi wyzwania, to na 
pewno się u nas odnajdzie. 

 Amelia Kołodziejczyk

www.facebook.com/ 
karierawaction
Dowiedz się więcej na www.action.pl

 Czym dokładnie zajmuje się Cloudwa-
re Polska? 

Sylwia Wcisło: Jesteśmy integratorem 
systemów informatycznych. Implementu-
jemy, rozwijamy i modernizujemy systemy 
IT, korzystając z technologii dostarczanych 
przez największych producentów. Oferuje-
my kompleksowe rozwiązania IT dopasowa-
ne do potrzeb naszych klientów. 

Paweł Kowalski: W skład zespołu wdro-
żeniowego wchodzą architekci i konsultanci 
z zakresu:
• Zarządzania usługami na styku biznesu 

oraz IT;
• Zarządzania informacją, Big Data, Busi-

ness Intelligence;
• ITSM;
• Backup oraz archiwizacja, storage, SAN.

 Na co dzień dostosowujecie Państwo 
najnowsze i najlepsze technologie do kon-
kretnych potrzeb Klientów. Co wpływa na 
tak dynamiczny rozwój firmy?

S.W.: Najważniejsze jest to, że potrafimy 
słuchać – zarówno naszych klientów, ale rów-
nież siebie nawzajem. Naszą ogromną war-
tością jest zgranie i to, że tworzymy zespół. 

Stawiamy na ludzi, którzy są ekspertami, 
ale dla których praca jest również pasją, co 
daje nam motywację do ciągłego rozwoju. 

Cloudware podąża za nowymi trenda-
mi w świecie IT, a rozwiązania udostępnia-
ne przez nas pozwalają przedsiębiorstwom 

maksymalnie wykorzystać istniejące szanse 
i możliwości. 

P.K.: Zgadzam się z wypowiedzią Sylwii, 
to ludzie są  największa siłą CDWR. Nasi kon-
sultanci mają wieloletnie doświadczenie we 
wdrażaniu systemów klasy enterprise. CDWR 
to także trenerzy, dzięki którym sami szkoli-
my młodszych konsultantów i specjalistów.

 W jakie nowe projekty będzie zaanga-
żowany zespół przez najbliższy rok?

P.K.: To co modne. Analityka i bezpieczeń-
stwo. Aczkolwiek nie zapominamy o innych 
projektach z zakresu monitoringu i hurtow-
ni danych.

S.W.: Prowadzimy projekty dla prawie 
wszystkich sektorów, przede wszystkim tel-
co, sektora bankowego i finansowego. 

 Jakich osób poszukują Państwo na 
rynku polskim ? Jakie wymagania stawia-
ne są przed kandydatami? 

S.W.: Poszukujemy zarówno ekspertów 
jak i osób na początku swojej kariery, któ-
rzy chcieliby rozwijać się z nami. Specjali-
stów od infrastruktury IT oraz z doświad-
czeniem w Softwarze. Charakterystyka pra-
cy naszych specjalistów jest odmienna od 
standardów rynku. Specjaliści Cloudware 
łączą w sobie trzy role , architekta – projek-
tują rozwiązania dopasowane do potrzeb 
klienta, konsultanta – potrafią przekazać 
swoją wiedzę i pomysły w kierunku biznesu 
oraz są wdrożeniowcami – wykonują to, co 
wymyślą. Poszukujemy osób, które nie za-
mykają się na jedną technologie. Chcemy, 
aby nasi ludzie nie bali się nowości i pa-
trzyli szeroko na świat IT. Coraz więcej pro-
jektów wymaga zaangażowania większej 
ilości osób i nie kończy się tylko na dziale 
IT. Ważną cechą poszukiwaną u kandyda-
tów w naszym przypadku jest umiejętność 
współpracy w grupie. Dlatego możemy po-
wiedzieć, że tworzymy zespół i zapraszamy 
wszystkich do naszego świata Cloudware 
Polska. 

P.K.: Warto dodać , że z racji silnie roz-
wijającego się softwarehouse szukamy de-
veloperów. Obecnie dobry Programista to 
nie tylko ten, który napisze oprogramowa-
nia, ale zbuduje również środowisko pod to 
oprogramowanie.

 Katarzyna Majewska

iNTeGrACJA SySTemów iT.
SUKcES NA pOLSKIM RYNKU

Cloudware Polska powstała w 2010 roku. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie, 
natomiast projekty prowadzone są w całej Polsce. Rozmawiamy z Sylwią Wcisło, 
Senior Recruitment Specialist i Pawłem Kowalskim, Delivery Director w firmie 
Cloudware Polska na temat rozwiązań IT mających strategiczne znaczenie, z punktu 
widzenia usprawniania przebiegu wszystkich ważnych procesów oraz obniżenia 
kosztów prowadzenia działalności.

CO WyRóżNIA NASZą GRUPę:
AWANSUJ W ACTION: nie ma sformalizo-
wanej ścieżki kariery, liczy się kreatywność 
i zaangażowanie.

DZIAłAJ MIęDZyNARODOWO Z ACTION: 
możliwość międzynarodowej współpra-
cy z Klientami z różnych zakątków świa-
ta lub podjęcia pracy w ACTION Europe 
w Niemczech.

UPRAWIAJ SPORT Z ACTION: wszech-
obecny duch sportowy – udział w impre-
zach sportowych, sala squash’a oraz 
siłownia na terenie firmy, dostęp do kar-
ty Multisport.

ROZWIJAJ SIę Z ACTION: posiadamy 
bogatą ofertę szkoleń miękkich, twardych 
oraz językowych.

BAW SIę Z ACTION: biznes to relacje. 
Lubimy razem pracować, ale i bawić się. 
Organizujemy wiele imprez dla Pracowni-
ków i Klientów.
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NOWOCZESNE TECHNOlOGIE

http://www.action.pl/pl/firma/kariera/aktualne-oferty-pracy
http://www.cloudware.pl/oferty-pracy/


 Czy czas jest z gumy?

Dorota Wellman: Udaje mi się w nim tyle rzeczy zmieścić, 
że chyba tak. Mam wrażenie, że kolejnego wyjazdu do chorych 
dzieci na pewno nie da się już w moim kalendarzu nigdzie wci-
snąć, a okazuje się, że gdy trochę poprzestawiam swoje plany, 
to się udaje. Uważam, że mój czas się rozciąga i bardzo się cie-
szę, że mogę tam zmieścić rzeczy dla mnie ważne. 

 Czyli?

D.W.: Najważniejsza jest dla mnie moja rodzina. Bez dwóch 
zdań. Ważni są też dla mnie ludzie, którzy potrzebują mojej po-
mocy i na działalność charytatywną są w stanie poświęcić swój 
wolny czas. Istotne dla mnie też są działania społeczne i poli-
tyczne. Uważnie się im przyglądam i aktywnie działam na rzecz 
środowiska lokalnego, bo sądzę, że najważniejsze są nasze 
małe ojczyzny. To właśnie ze złożonego z nich wieńca składa się 
nasza duża ojczyzna. 

 Wymieniła Pani wiele spraw. Jak się Pani udaje zmieścić 
wszystkie swoje aktywności, czas dla rodziny, pracę zawo-
dową i pasje w dwudziestu czterech godzinach?

D.W.: Jestem dobrze zorganizowana. Często niepotrzebnie 
tracimy czas przez naszą rozlazłość albo nieumiejętność prze-
myślenia, jak powinien wyglądać nasz następny dzień. Ja do-
datkowo bardzo wcześnie wstaję – na nogach jestem od czwar-
tej rano, gotuję obiad i biegnę do studia. W związku z tym mój 
dzień jest bardzo długi. Śpię krótko i treściwie. Myślę jednak, że 
najważniejsza jest właśnie dobra organizacja. Pamiętam o rze-
czach, które mam zrobić, planuję z dużym wyprzedzeniem. Gru-
dzień, który jest wypełniony pracą charytatywną był zaplanowa-
ny od dawna. Dzięki temu wiemy, co można zrobić, co trzeba 
zorganizować, komu pomóc. Oczywiście czasem się trafiają 
niespodzianki. Na nie też warto zarezerwować czas. Ale to sie 
wszystko da zrobić! Są też rzeczy święte. Dla mnie to czas dla ro-
dziny. Wolę popracować w nocy lub popisać nad ranem niż stra-
cić wieczór ze swoimi chłopakami. Równie ważni są dla mnie 
przyjaciele i nie wyobrażam sobie, bym nie miała dla nich czasu. 

 Słucham tego z podziwem. Wiele osób, pomimo stoso-
wania różnych metod, nie jest w stanie zapanować nad cza-
sem. Jaka jest Pani recepta?

D.W.: Nie jedna, a wiele. Po pierwsze pracuję z kalendarzem. 
Powiem raz jeszcze – planuję swoje zajęcia. W związku z tym nie 
szarpię się, nie jadę tam, gdzie nie mam nic do zrobienia. Po 
drugie nie marnotrawię czasu na rzeczy, które zabierają nam 
go bardzo dużo. Na pewno większość z nas ma za sobą taki mo-
ment, gdy siedziało bezmyślnie przed komputerem i przegląda-
ło różne strony. Nie wiadomo po co. Ja w sieci szukam konkret-
nych informacji, robię zakupy, ale nie ślęczę bez sensu godzina-
mi przed ekranem, tracąc czas. Zamiast tego warto poćwiczyć, 
poczytać, nauczyć się czegoś nowego. A po trzecie zadania, któ-
re sobie stawiam, staram się wykonywać od razu. Choćby dziś 
muszę posprzątać cały dom, bo w tygodniu nie będę miała na to 
czasu i nie odłożę tego na jutro. W zamian będę miała cały dzień 
dla siebie, a do tego będzie ładnie w domu. Same przyjemności. 

 Dużo się mówi o łączeniu życia rodzinnego i zawodowe-
go. Pani się to z powodzeniem udaje. Jak?

D.W.: Dbając o to, by mieć czas dla bliskich i by dom nor-
malnie funkcjonował. Ja codziennie gotuję obiad. Nie wyobra-
żam sobie, aby moi panowie żywili się byle czym. I to właśnie 
nas jednoczy. To, że zawsze mamy przynajmniej jeden moment 

w ciągu dnia, kiedy się razem spotykamy i opowiadamy sobie, 
co świat nam przyniósł. Bez względu na porę dnia zawsze jest to 
intensywna wspólna godzina. Jestem zwolennikiem stwierdze-
nia, że liczy się jakość czasu spędzanego razem, a nie ilość. Wie-
lokrotnie obserwuję scenę, że rodzice siedzą zatopieni w lapto-
pie, a dziecko się bawi obok i słyszę, że to jest bycie z dzieckiem. 
No, nie, to jest bycie obok dziecka. Myślę, że istotne jest też zro-
zumienie w domu. Tego, że wszyscy mamy obowiązki zawodo-
we, pasje i zainteresowania. Bez mojego męża i syna, pewnie, 
by mi się tak nie udawało. 

 Jak przeczytałam na oficjalnej stronie internetowej, 
dzieli się Pani swoimi obserwacjami ze słuchaczami wykła-
dów motywacyjnych. Motto Pani wykładów brzmi „siła ko-
biecej osobowości”. Kobiety mogą więcej?

D.W.: Zdecydowanie. Mamy podzielną 
uwagę, potrafimy robić wiele rzeczy na raz. Je-
steśmy też często pracownikami na dwa albo 
nawet trzy etaty. Po trzecie jesteśmy jak bar-
dzo dobry amerykański robot kuchenny, któ-
ry potrafi zrobić wszystko. Bo naprawdę to 
potrafimy. Jesteśmy też bardziej odporne na 
zmęczenie i stres. Uważam, że kobiety mają 
dużo możliwości. Często jednak, choćby ze 
względu na obowiązki domowe, boją się po-
dejmować nowe wyzwania zawodowe. Oba-
wiają się odpowiedzialności i że są gorsze od 
mężczyzn. A to nie jest prawda! Podczas wy-
kładów namawiam kobiety, żeby chwytały 
szansę, gdy ta się pojawi. W końcu, gdy podsu-
mowujemy swoje życie żałujemy nie tego, co 
się wydarzyło, tylko tego, czego nie zrobiliśmy.

 Czyli to kobiety same stawiają sobie 
bariery?

D.W.: Budują je w środku. Często ze stra-
chu i braku pewności siebie. A nowe wyzwa-
nie, może powiedzieć dużo o nas samych – że 
się szybko uczymy, że jesteśmy kreatywni, że 
potrafimy się dostosować do zmieniającej się 
sytuacji. To wszystko daje dużo więcej radości, 
niż tez strach przed nowym.

 Ktoś mógłby powiedzieć: Pani jest wulkanem energii, 
a ja jestem zwykłą szarą myszką. Praca, dom, dzieci. Nie 
dam rady... 

D.W.: Warto spróbować! Nawet szara myszka może mieć 
pasje. Często o nich zapominamy, a przecież to zainteresowa-
nia sprawiają, że jesteśmy ciekawsi. Czy to są skoki ze spado-
chronem, czy nauka greckiego, czy podróże, gotowanie, czy 
też dbanie o ogród lub domowe kwiaty. Dzięki pasji mamy 
swój świat. Uczymy się nowych rzeczy i rozwijamy. Ja pasjonu-
ję się lotnictwem i wszystkim co lata, namiętnie czytam, mam 
swoje podróże i swoją Grecję. Nie dziwi mnie, że dziarski dzie-
więćdziesięciolatek, który zawsze marzył o lataniu, idzie do tu-
nelu aerodynamicznego, by przez chwilę poczuć się jak ptak. 
Skoro on może, to my możemy wszystko. Póki nam sił i zdro-
wia starczy. 

Jestem też zdania, by w tym życiowym pędzie znaleźć chwilę 
na samorozwój. Każda nowa umiejętność jest naszym małym 
sukcesem. Uważam, że by odnieść wielki sukces, trzeba po dro-
dze odnosić małe zwycięstwa. 

 A czego Panią nauczyły te spotkania motywacyjne?

D.W.: Pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oczy, to fakt, że te 
spotkania są motywujące także dla mnie. Gdy zaczynamy roz-
mawiać, analizować to, czego Panie żałują i jakie szanse je omi-
nęły, to dla mnie jest to znak, żeby przy następnej okazji się nie 
bać i brać wyzwania za bary, nawet jeżeli miałoby się to skoń-
czyć niepowodzeniem. W końcu z porażek też wyciągamy wnio-
ski. Potwierdziło się też, że kobiety potrzebują wsparcia, rów-

nież od innych kobiet. Niestety wciąż tego brakuje. Te spotkania 
uczą mnie też otwartości. Często mówię o rzeczach bardzo in-
tymnych. Opieram się przecież na własnych doświadczeniach, 
na tym, co wiem, a nie na tym, co usłyszałam. Bez otwartości nie 
byłoby prawdziwej rozmowy. I mam nadzieję, że mój przykład 
działa motywująco. 

Skoro ja stara, gruba radzę sobie w telewizji tyle czasu, choć 
mówiono, że się nie da – to można! Skoro robię dwa programy, 
piszę, uczę studentów, choć wszyscy mówią, że nie można, ja to 
robię – to można! Jeśli dało się połączyć obowiązki rodzinne i za-
wodowe – a mam fantastycznego syna – to można! Jeśli mówię 
o relacjach z moim mężem, czyli o partnerstwie i podziale obo-
wiązków, byśmy oboje mogli realizować swoje pasje – to można!

 Urszula Światłowska
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ZARZąDZANIE CZASEM

TEORIA cZASU  
OdNALeziONeGO

Pracuje zawodowo, skacze ze spadochronem, ćwiczy krav magę, codziennie gotuje 
obiad, ma czas dla rodziny i na działalność charytatywną. Dzieli się swoją wiedzą 
podczas wykładów motywacyjnych, które prowadzi. Dorota Wellman udowadnia,  
że nad czasem można zapanować.



TARGI PRACA.PL

PRESTIŻOWI PRACODAWCY

9 - 10 MARCA 2016

DORADCY ZAWODOWI, EKSPERCI

UTWÓRZ PROFIL ZAWODOWY

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA W WARSZAWIE, POWIŚLE

ZRÓB ZDJĘCIE DO CV, NAGRAJ VIDEO, 
SKONSULTUJ CV W J. POLSKIM I J. ANGIELSKIM (NATIVE SPEAKER)

TARGI.PRACA.PL/STREFA-UCZESTNIKA.HTML

Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

P A T R O N A T  H O N O R O W Y

PARTNERZY HONOROWI

PARTNERZY

SPONSORZY

PATRONI MEDIALNI

http://targi.praca.pl/
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ROZWIJAJ SIĘ Z namI

 Działacie Państwo na terenie całej Pol-
ski oraz na rynku rumuńskim. Na czym 
dokładnie polega Państwa biznes?

Katarzyna Bochnia: Działamy w aktu-
alnie najsilniej rozwijającym się obszarze fi-
nansowym tzn. w windykacji. Specjalizujemy 
się w windykacji na zlecenie oraz windykacji 
portfeli wierzytelności w ramach zarządzania 
portfelami sekurytyzacyjnymi wierzytelności 
funduszy inwestycyjnych. Z powodzeniem 
realizujemy ekspansję zagraniczną. Weszli-
śmy na rynek rumuński i dzięki spółce Get-
Back Recovery jesteśmy marką rozpoznawal-
ną w Europie Środkowej. 

Hasło „Z nami warto rozmawiać” towarzy-
szy GetBack S.A. od samego początku dzia-
łalności i każdego dnia wcielamy je w życie. 
Rozmawiając z dłużnikami kierujemy się kata-
logiem zasad etycznych oraz standardami 
współżycia społecznego. Mamy świadomość, 
że prowadzenie dialogu wymaga aktywno-
ści obydwu stron. Świadczymy usługi na naj-
wyższym europejskim poziomie i przepro-
wadzamy transakcje, wyznaczające nowe 
standardy rynkowe. Dzięki takiemu podej-
ściu, z sukcesem realizujemy cel, którym jest 
umacnianie naszej pozycji jednego z liderów 
sektora zarządzania należnościami w Polsce. 

 Firma w roku 2015 zanotowała kilku-
setprocentowy wzrost zysku firmy w po-
równaniu  z rokiem 2014. GetBack jest 
w grupie najefektywniejszych firm win-
dykacyjnych. Jaki jest Państwa klucz do 
sukcesu?

K.B.: Sukces GetBack jest zbudowany 
dzięki kilku stabilnym filarom – kadra, kul-

tura, proces, technologia. Jesteśmy skon-
centrowani na celach-stawiamy je sobie każ-
dego dnia wyższe i konsekwentnie je realizu-
jemy. Nasi Specjaliści ,,czują rynek” i dzięki 
temu potrafimy świetnie się na nim poru-
szać. Są dynamiczni i skuteczni w działaniu 
co pozwala podejmować nam szybkie i kon-
kretne decyzje. Mamy dostęp do najnowo-
cześniejszych technologii na rynku, dzięki 
czemu przeprowadzamy więcej procesów 
jednocześnie niż nasza konkurencja.  

 Do jakich działów będziecie Państwo 
rekrutować w 2016 roku? Czy osoba nie-
mająca doświadczenia w branży ma szan-
se na dołączenie do Państwa zespołu?

K.B.: Stawiamy na ludzi zaangażowanych 
i nastawionych na cel, których cechuje dyna-
mizm i otwartość. Poszukujemy osób, które 
są zdeterminowane, aby dołączyć do gro-
na najlepszych fachowców w branży i zwią-
zać swoją przyszłość z windykacją należ-
ności. Na bieżąco inwestujemy w rozwój 
zawodowy naszych pracowników dlatego 
do naszego Zespołu dołączają także osoby 
bez doświadczenia w obszarze windykacji 
- takie świeże spojrzenie jest dla nas bar-
dzo cenne. Specjalnie dla naszych pracow-
ników przygotowaliśmy programy wdroże-
niowe i mentorskie. Mamy przyjemność roz-
wijać kompetencje wszystkich pracowników 
zgodnie z ich potrzebami, doświadczeniem 
i planowaną ścieżką kariery. Jesteśmy także 
w pełni otwarci na współpracę ze studentami 
i absolwentami, dla których oferujemy dedy-
kowany program staży i praktyk GetGrow.  
To właśnie bogactwo doświadczeń naszych 
pracowników, ich wiedza ekspercka lub nowe, 
innowacyjne spojrzenie przyczyniają się  

GetBack S.A. jest spółką zajmującą się windykacją zaległych należności. Firma działa z sukcesami  
na polskim rynku od lutego 2012 roku, z siedzibą we Wrocławiu oraz biurami w całej Polsce  
m.in. w Warszawie.

do realizowania z sukcesem 
zadań i projektów.     

Najwięcej pracowników 
zatrudniamy do działów ope-
racyjnych, jak: Call Center, 
Departament Zarządzania 
Jakością Danych, Departa-
ment Windykacji Wierzytel-
ności Trudnych. Duża część 
naszych rekrutacji skupia 
się również wokół stanowisk 
w tzw. Back Office, związa-
nych z analizami, prawem, 
finansami, marketingiem, IT. 
Do udziału w procesach rekrutacji zachęcam 
wszystkie osoby, które cechuje nastawienie 
na cel, konsekwencja w działaniu i motywacja 
do osiągania wysokich wyników. 

 Zapewniacie Państwo stabilne zatrud-
nienie, bogaty pakiet benefitów i profe-
sjonalnych szkoleń. Dodatkowo badania 
Opinii i Satysfakcji Pracowników pokazały, 
że aż 93% pracowników jest zadowolonych 
z pracy w GetBack a 85% pracowników po-
leciłoby GetBack jako pracodawcę swoim 
znajomym i rodzinie. Są to dowody na to, że 
Państwa firma jest bardzo przyjaznym pra-
codawcą. Czy dodatkowo zachęcacie Pań-
stwo swoich pracowników do działań CSR? 

K.B.: Nasi pracownicy chętnie i z wła-
snej inicjatywy biorą udział w GetBack’owych 
działaniach związanych ze społeczną odpo-
wiedzialnością biznesu. Jestem pod dużym 
uznaniem kiedy grupa naszych wolontariu-
szy angażuje się w pomoc dzieciom z Domu 
Małego Dziecka w Wałbrzychu, którego jeste-
śmy patronem. Co więcej, każdego roku nasi 

pracownicy z radością uczestniczą w ramach 
akcji Szlachetna Paczka. Wspieramy także 
schroniska ze zwierzętami. Staramy się tak-
że działać na rzecz klientów i edukacji rynku. 
W tym celu powołaliśmy np. Biuro Rzeczni-
ka Praw Dłużnika, którego celem jest realne, 
merytoryczne wsparcie dłużników ze strony 
naszych ekspertów. Jesteśmy także współ-
twórcami kierunku studiów podyplomowych 
,,Skuteczna windykacja w praktyce” na Uni-
wersytecie SWPS we Wrocławiu i w Warsza-
wie, dzięki któremu możemy dzielić się swoim 
bogatym doświadczeniem, wiedzą oraz sze-
rzyć najlepsze standardy windykacyjne. Jako 
Spółka angażujemy się w wiele projektów na 
rzecz budowania świadomości zarządzania 
finansami m.in. byliśmy partnerem programu 
i konferencji poświęconej kreowaniu postaw 
przedsiębiorczych wśród uczniów szkół pod-
stawowych, gimnazjów i liceów. Pracownicy 
GetBack S.A. aktywnie i z zaangażowaniem 
realizują wyzwania związane z ideą odpowie-
dzialnego biznesu. 

 Katarzyna Majewska

POSTAW NA SIEBIE

 Kadra pracownicza firmy żabka Polska to przede 
wszystkim ludzie wykazujący duży profesjonalizm. Poszu-
kujecie Państwo osób do centrali jak i do pracy jako ajent. 
Jakie kompetencje są pożądane przez dział HR?

Regina May: Każda firma, aby osiągnąć sukces na rynku, 
potrzebuje profesjonalnej, zaangażowanej kadry, której kom-
petencje pozwalają na realizowanie jej strategicznych celów. 
Naszym nadrzędnym celem, jako lidera segmentu convenien-
ce, jest udzielenie jak najlepszej odpowiedzi na potrzeby klien-
ta. W rekrutacji pracowników kluczowe są dla nas kompe-
tencje korespondujące z naszymi wartościami. Jest to przede 
wszystkim gotowość do rozwoju, innowacyjność, wysoka ja-
kość pracy oraz przedsiębiorczość.

Oczywiście, ważne są dla nas specyficzne kompetencje sta-
nowiskowe uzależnione od działu, do którego rekrutowany 
jest pracownik jak np. zdolność analitycznego myślenia, umie-
jętności negocjacyjne, budowanie trwałych relacji, obsługa 
programu SAP HR i wiele innych. 

Od kandydatów na Ajentów oczekujemy natomiast, aby 
posiadali gotowość do prowadzenia własnej działalności go-

spodarczej, byli przedsiębiorczy i zmotywowani do pracy. War-
to także, aby potrafili kierować zespołem pracowników i aby 
radzili sobie z podstawową obsługą komputera. Ze swojej 
strony zapewniamy, oprócz rozpoznawalnej marki i pełnego 
wsparcia w zakresie uruchomienia i prowadzenia sklepu, pro-
fesjonalne szkolenie, wyposażony i zatowarowany lokal, regu-
larne dostawy oraz wynagrodzenie zależne od zaangażowania 
i wyników pracy. 

Wybranym osobom zapewniamy swobodę w realizacji po-
wierzonych zadań oraz kompleksowe wsparcie zespołu profe-
sjonalistów, co w dużej mierze przekłada się na motywację do 
pracy i odczuwaną satysfakcję z osiągnięć firmy. 

Jako firma obecna na rynku od blisko 18 lat gwarantujemy 
stabilne i atrakcyjne warunki zatrudnienia, dostęp do najnow-
szych technologii i rozwiązań w branży FMCG, a także uczestnic-
two w ciekawych, pełnych wyzwań projektach. Warto również 
podkreślić, że pomimo rozbudowanej struktury i ponad tysiąca 
zatrudnionych pracowników, udało nam się zachować w firmie 
przyjazną atmosferę, pozbawioną znamion wielkiej korporacji. 

 Do jakich działów będziecie Państwo rekrutować 
w tym roku? Czy będą organizowane również staże?

R.M.: Zatrudniamy pracowników do Centrali w Poznaniu 
i do naszych czterech centrów Logistycznych w Nadarzynie, 
Tychach, Będzieszynie oraz Plewiskach. Ze względu na dyna-
miczny rozwój firmy w tym roku planujemy zatrudnienie bli-
sko 150 osób. Są to stanowiska w różnych działach: księgo-
wości, finansów, sprzedaży, marketingu, ekspansji, szkoleń 
i rekrutacji. Tworzymy też nowe struktury, np. od listopada 
ubiegłego roku rozwijamy dział Call Center wspierający na-
szych Ajentów w rozwiązywaniu codziennych wyzwań.

Nasza mocna pozycja na rynku, nie byłaby możliwa bez 
przedsiębiorczych osób prowadzących sklepy pod szyldem 
Żabki. Dlatego też procesem ciągłym jest dla nas rekrutacja 

i szkolenia Ajentów, tak aby rocznie uruchomić około 400 no-
wych placówek.

W większości rekrutacji do naszej firmy wymagane jest do-
świadczenie w pracy na podobnym stanowisku. Mam jednak 
dobrą wiadomość dla studentów i absolwentów. Karierę w fir-
mie Żabka Polska można rozpocząć już od praktyki lub stażu. 
Najlepsi uczestnicy naszego programu mają szansę otrzymać 
ofertę stałej pracy. Szczegóły na ten temat można znaleźć na 
stronie internetowej ŻabkaPolska.pl w zakładce Kariera. 

 Jakie są perspektywy rozwoju w Państwa firmie?

R.M.: Żabka Polska oferuje wiele możliwości rozwoju za-
wodowego. Staramy się jak najlepiej wykorzystać umiejętno-
ści i predyspozycje swoich pracowników w taki sposób, aby 
zadbać o ich satysfakcję i odpowiedni poziom motywacji. Klu-
czem jest tu dopasowanie talentu do stanowiska. Umożliwia-
my rozwój kariery zarówno poprzez przejścia między działami 
i zespołami, jak i awans na wyższe stanowiska. Zapewnienie 
komfortu pracy, otwarcie na dyskusję oraz wymianę poglą-
dów z pracownikami na każdym stanowisku to kwestie, na któ-
re w Żabce kładziemy duży nacisk. Nasi pracownicy regularnie 
uczestniczą w targach i konferencjach branżowych, rozwijamy 
także program szkoleń.

W przypadku Ajentów ścieżka rozwoju zaczyna się często 
wcześniej, wielu z Ajentów rozpoczyna bowiem przygodę z sie-
cią jako sprzedawcy. Każdy kandydat zanim obejmie swój sklep 
przechodzi intensywne, kompleksowe, dwutygodniowe szko-
lenie. Nasi Ajenci mogą także skorzystać z szerokiego wachla-
rza możliwości rozwoju w trakcie prowadzenia sklepów. Uczest-
niczą w Radach Ajentów (organ mający realny wpływ na decy-
zje całej spółki), obejmują kolejne sklepy, pełnią rolę Ajentów 
Trenerów podczas staży praktycznych. Ponadto wielu naszych 
obecnych managerów, wcześniej prowadziło sklepy Żabka.

 Amelia Kołodziejczyk

KARIERA Z ŻABKĄ
żabka Polska to jedna z najszybciej rozwijających się firm w Polsce. Na temat zatrudnienia i możliwości 
rozwoju w firmie rozmawiamy z Reginą May, Dyrektor Personalną spółki żabka Polska.

TU TWOJA KARIERA 
nabIERa tEmPa

https://getbacksa.pl/kariera/
http://zabka.pl/pl/kariera/praca-u-nas


Na temat możliwości rozwoju zawodowego oferowa-
nego absolwentom rozmawiamy z Anną Aleksan-
drowicz, Senior Managerem, HR Partnerem w Co-

vance Polska.

 Od ponad 10 lat jest Pani związana z Covance Polska. 
Jak wygląda praca w branży badań klinicznych i jakich 
pracowników Państwo poszukujecie?

Anna Aleksandrowicz: Covance zalicza się do światowej 
czołówki firm prowadzących badania kliniczne. Zanim nowy 
lek zostanie wprowadzony do obiegu musi zostać przetesto-
wany, najpierw na zdrowych ochotnikach, a następnie na 
pacjentach. Covance prowadzi badania kliniczne dla swoich 
klientów umożliwiając im jak najszybsze wprowadzenie no-
wych leków na rynek. Nasza firma w Polsce zatrudnia pra-
cowników w kilkunastu działach, z których dwa naliczniejsze 
to: Badania Kliniczne oraz Analiza Danych i Biostatystyka. 
Bezpieczeństwo pacjentów jest naszym priorytetem, ogrom-
ną wagę przywiązujemy do najwyższych standardów jakości 
oraz spójności procesów wewnętrznych. Praca w badaniach 
klinicznych wymaga przede wszystkim niezwykłej dokładno-
ści i wiedzy merytorycznej. W naszej branży kluczowa jest 
jakość, zwłaszcza, że od wyników naszej pracy zależy zdro-

wie pacjentów biorących udział w badaniach. Specyfika pracy 
oczywiście jest nieco inna dla monitorów badań klinicznych, 
którzy dużą część czasu pracy spędzają w ośrodkach medycz-
nych, co wiąże się z częstymi wyjazdami służbowymi, a inna 
dla asystentów czy analityków, którzy pracują głównie z do-
kumentami i danymi. Tym niemniej od każdego oczekujemy 
sumienności i dbałości o najwyższą jakość. Wymagana jest 
też bardzo dobra znajmość języka angielskiego, gdyż na co 
dzień pracujemy w zespołach międzynarodowych.

 Generalnie od kandydatów oczekują Państwo do-
świadczenia w zawodzie. Czy jest szansa pracy u Państwa 
dla osób, które podejmują pierwszą pracę?

A.A.: Oczywiście. Od 2 lat Covance oferuje program stażo-
wy, adresowany do studentów ostatnich lat kierunków ma-
tematyczno-przyrodniczych, oraz absolwentów. W minionym 
roku w Covance Polska przyjęliśmy na roczny staż 6 osób, 
taką samą liczbą miejsc dysponujemy w roku bieżącym. 
W 2016 staże oferujemy zarówno w dziale Badań Klinicznych, 
jak i Analizy Danych. 

 Co Pani zdaniem wyróżnia program stażowy w Co-
vance?

A.A.: Podczas rocznego stażu w Covance praktykanci są 
przydzieleni do konkretnych projektów i pozostają pod opie-
ką dedykowanego mentora. Stykają się z realnymi wyzwa-
niami (np. koniecznością wyjaśnienia z personelem szpitala 
rozbieżności w danych medycznych konkretnego pacjenta), 
zyskują cenne doświadczenie w dynamicznym międzynaro-
dowym środowisku, kluczowe dla dalszej kariery w branży.

Stażystom oferujemy roczną umowę o pracę, wynagro-
dzenie adekwatne do wykonywanych obowiązków, oraz pa-
kiet benefitów pracowniczych (ubezpieczenie na życie oraz 
prywatną opiekę medyczną), co wciąż nie jest to standardem 
na polskim rynku. Najlepsi stażyści mają możliwość kontunu-
acji zatrudnienia. Większość uczestników poprzedniej edycji 
już podpisała z nami stałe umowy.

 Jak opisałaby Pani Covance jako pracodawcę? 

A.A.: Przede wszystkim etyczny, uczciwy i przyjazny pra-
cownikom.

W roku 2015 zostaliśmy wyróżnieni nadawanym przez Pol-
skie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami certyfikatem „HR 
Najwyższej Jakości”, potwierdzającym jakość naszych praktyk 
w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Od 10 lat cieszy-
my się niską rotacją personelu, a większość nowych pracow-
ników pochodzi z referencji wewnętrznych. Trudno o lepszy 
dowód na to, że ludzie, najcenniejszy zasób naszej firmy, lubią 
swoją pracę, chcą ją kontunuować i chętnie polecają Covance 
jako dobrego pracodawcę swoim znajomym i przyjaciołom.

 W jaki sposób można aplikować na staż w Państwa 
firmie?

A.A.: Rekrutację na rok 2016 zamykamy w połowie kwietnia. 
Kandydatów zachęcam do odwiedzenia naszej 
strony internetowej www.covance.com i prze-
słania aplikacji online. Powodzenia!

  Izabela Mulak

Staż w CovanCe  
– najlepsze przygotowanie  
do pracy w branży badań klinicznych
Covance Drug Development jest częścią amerykańskiego koncernu LabCorp, światowego lidera branży 
diagnostyki zdrowotnej. Firma zatrudnia globalnie ponad 48 tys. osób, w Polsce istnieje od 1997 roku 
i obecnie liczy niemal 200 pracowników, głównie monitorów i asystentów badań klinicznych, analityków 
danych oraz programistów i statystyków.
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