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Employer Branding 2022:

Jak zmieniają 
się priorytety 
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Employer branding stał się nieodłącznym elementem firmowych 
zasobów rekrutacyjnych w czasach, gdy od potencjalnych 
pracodawców kandydaci coraz częściej oczekują konkretnej 
oferty wartości, świadczeń i możliwości. Jednak w miarę 
wyłaniania się nowego obrazu świata pracy i nieustannych 
zmian w biznesowym krajobrazie, wielu kandydatów zaczyna 
kwestionować to, czego chce od pracodawcy. 

Ponieważ i firmy, i pracownicy zdają sobie sprawę, że nowe modele pracy są nie 

tylko wykonalne, ale i korzystne dla wszystkich zainteresowanych,  priorytety 

zaczynają się zmieniać. Organizacje często mają jednak swoje ustalone strategie 

employer brandingu i rekrutacji, zbudowane na podstawie całych lat doświadczeń 

i informacji zwrotnej. Czy oznacza to więc, że na potrzeby nowego wieku będą 

one musiały zbudować swoją markę pracodawcy na nowo? A może powinny 

trzymać się swoich sprawdzonych, wypróbowanych taktyk?

Aby zrozumieć, w jaki sposób firmy w Polsce dostosowują obecnie swoje marki 

jako pracodawcy, Indeed przeprowadziło ankietę wśród 100 osób podejmujących 

decyzje o rekrutacji1. Pytania dotyczyły brandingu organizacji, oczekiwań ich 

pracowników oraz zmian, przez które przechodzą. Raport przedstawia te 

ustalenia oraz analizuje, jak powinna ewoluować Twoja marka pracodawcy, aby 

sprostać nowym oczekiwaniom kandydatów.

1  Acquisition Inc w imieniu Indeed, n=100, 3 kwartał 2021 r.
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Po raz pierwszy termin „employer branding” pojawił się w świecie rekrutacji w 

latach 90. Od tamtej pory stał się nieodłączną częścią strategii rekrutacyjnych na 

całym świecie. W obliczu rewolucji cyfrowej, która otworzyła przed organizacjami 

niespotykaną wcześniej pulę talentów, firmy szybko zdały sobie sprawę, że jeśli 

chcą pokonać konkurencję przy kolejnej rekrutacji, muszą dobrze się sprzedać 

najlepszym kandydatom. W związku z tym wiele firm poświęciło całe lata na 

stworzenie propozycji wartości pracodawcy (Employer Value Proposition - EVP) 

- podstawowego zestawu swoich zasad, oferowanych możliwości i świadczeń. 

Obecnie strategie employer brandingu są już w dużej mierze ustalone, jednak 

wydarzenia 2020 roku i dalszy rozwój sytuacji sprawiły, że wiele osób kwestionuje 

zastany paradygmat.

Sukces zdalnych i elastycznych modeli pracy, coraz mniejsza rola tradycyjnego 

biura i zmieniający się stosunek do etyki korporacyjnej oznaczają, że strategie 

employer brandingu, które sprawdzały się jeszcze kilka lat temu mogą już 

nie zwracać uwagi pracowników tak jak to było do tej pory. W rezultacie 

rekruterzy zaczynają odczuwać konsekwencje tych zmian. Zapytaliśmy naszych 

respondentów czy ich employer branding musi ulec zmianom, aby wyróżnić się w 

nowym świecie pracy; ponad połowa z nich stwierdziła, że tak.2  Jak szybko jednak 

organizacje powinny rozpocząć tę transformację?

2  ibid

Czy uważasz, że Twój employer branding w nowym świecie pracy
powinien ulec zmianie?

56%
Tak

44%
Nie
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Polski rynek pracy przeżywa niesamowite odrodzenie - największe w UE i 

drugie na świecie.3  W rezultacie organizacje zaczynają już ostro walczyć o 

kandydatów. Jeśli chcesz zapewnić sobie dziś najlepsze dostępne talenty, musisz 

jak najszybciej opracować nowe zasady employer brandingu i umocnić reputację 

swojej organizacji jako nowoczesnego pracodawcy.

Jest to zatem idealny moment, aby przyjrzeć się na świeżo swojej marce 

pracodawcy, zacząć budować swoją narrację jako pracodawca i pokazywać, 

jak Twoja organizacja ewoluuje. Aby to zrobić, musisz cofnąć się do początku i 

przyjrzeć się podstawowym zasadom Twojej firmy.

3  Business Insider, Polski rynek pracy ewenementem w skali światowej. Wyprzedza nas tylko jeden kraj, listopad 2021 r.

https://pl.indeed.com/
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Dostosowanie Twojej propozycji wartości pracodawcy do dzisiejszych 

pracowników nie musi oznaczać wyważania otwartych drzwi. 52% naszych 

respondentów uważa, że ma już dobrze określoną markę pracodawcy4  i 

nie warto dla kaprysu odrzucać lat ciężkiej pracy poświęconych dla jej 

opracowania. Warto ustalić, które elementy Twojej obecnej propozycji są nadal 

ważne dla dzisiejszych kandydatów, a które już do nich nie przemawiają. Na 

szczęście, masz do dyspozycji całą rzeszę pracowników, którzy powiedzą Ci, co 

im się podoba w Twojej firmie, a co chcieliby zmienić. Przeprowadzenie wśród 

nich ankiety pomoże Ci nie tylko w nawiązaniu lepszych kontaktów z nowymi 

talentami, ale też w zbudowaniu bardziej satysfakcjonującego środowiska dla 

Twoich obecnych pracowników.

4 Acquisition Inc w imieniu Indeed, n=100, 3 kwartał 2021 r.

Czy uważasz, że Twoja firma posiada dobrze zdefiniowaną strategię
employer brandingu?

48%
Nie 52%

Tak
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Jeśli chodzi o rozwijanie EVP, możliwości i rozwój znalazły się u naszych 

respondentów na pierwszym miejscu. Jest to najważniejszy aspekt dla polskich 

pracowników; 77% nie jest zadowolonych ze swojego obecnego wynagrodzenia5.  

Wielu z nich aktywnie szuka stanowisk, gdzie mogliby rozwijać się wraz ze swoim 

pracodawcą; jeśli więc chcesz przyciągnąć najlepsze talenty, bardzo ważne jest, 

aby o tym mówić.

Ponieważ praca zdalna i zmieniające się wymagania nałożyły na pracowników 

dodatkową presję, jako kolejne najważniejsze aspekty firm postrzega się 

zdrowie psychiczne i wellness. Badania przeprowadzane wśród pracowników 

potwierdzają słuszność decyzji menedżerów ds. rekrutacji, aby skupić się na 

zdrowiu psychicznym. Prawie 90% Polaków uważa, że ich firma odpowiada za 

oferowanie wsparcia w tym obszarze.6 Jest to coraz ważniejszy czynnik, który 

będzie utrzymywał się na czele oczekiwań pracowników jeszcze przez wiele lat.

Tymczasem ważnym aspektem szybko stała się elastyczność pracy, ponieważ 

ostatnie lata pokazały, że praca na odległość jest możliwa. Jest to obszar, nad 

którym w najbliższych latach organizacje będą musiały popracować, jako że osoby 

poszukujące zatrudnienia coraz częściej oczekują większej elastyczności w swoim 

środowisku pracy. Możliwość pracy zdalnej chce mieć 63% Polaków, tymczasem 

w branżach zaawansowanych technologicznie, takich jak IT, tego rodzaju 

elastyczności oczekuje aż 93% pracowników.7 

5  Strefa Biznesu, Polacy chcą podwyżek, październik 2021 r.
6  Zrozum Poczuj Dzialaj, Zdrowie psychiczne w środowisku pracy, 2021 r.
7  Money.pl, Polacy nie chcą wracać do biur. Praca zdalna przestaje być opcją, a staje się standardem, wrzesień 2021 r.

Na których elementach skupia się Twoja marka pracodawcy? (wybierz 3 najważniejsze)

Zdrowie psychiczne
i wellness

29%
Środowisko miejsca 

pracy 

23%
Elastyczna praca

28%

Różnorodność i 
integracja

2%
Możliwości i rozwój

35%
Etyka biznesowa

0%

Edukacja i rozwój

27%

https://pl.indeed.com/
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Nie chodzi tu jednak tylko o możliwość pracy zdalnej, ale o wdrażanie systemów, 

procesów i zasad, które będą wspierać osoby pracujące z domu. Tego rodzaju 

elementy należy odpowiednio podkreślać w materiałach reklamowych; aktualny 

nacisk na różnorodność i etykę przed możliwością pracy zdalnej prawdopodobnie 

wynika z faktu, że organizacje nadal mają wiele do zrobienia, jeśli chodzi o 

opracowanie tych zasad. Pełne sformułowanie tych zasad w tym momencie może 

zapewnić Ci istotną przewagę nad konkurencją, która nadal pozostaje w tyle.

Kolejny punkt programu to edukacja i rozwój. Tu wyniki są zgodne z rezultatami 

badań przeprowadzonych wśród polskich pracowników, którzy koncentrują 

się na rozwoju swoich umiejętności; 32% przeszło w 2021 r. pełny proces 

przekwalifikowania, a 34% płaci za rozwój swoich umiejętności.8 Odzwierciedla to 

trend rosnący na całym świecie; 68% menedżerów personalnych jako swój główny 

priorytet w 2021 r. podaje budowanie kluczowych umiejętności i kompetencji.9   

Dzisiejsi pracownicy chcą zwiększać swoje umiejętności i doświadczenie, i 

oczekują, że organizacje będą wspierać ich w tym zakresie.

Co zaskakujące, nadal ważnym czynnikiem w działaniach związanych z 

brandingiem w Polsce pozostaje środowisko miejsca pracy, mimo że w czasie 

pandemii powszechna stała się praca zdalna. Badania sugerują, że niemal połowa 

organizacji nadal nie ma pewności, w jakim stopniu będzie korzystać z pracy 

zdalnej na dłuższą metę,10 w związku z czym wiele z nich nadal chce promować 

atrakcyjne środowisko biurowe. Jeśli jednak organizacje zdecydują się na 

podejście hybrydowe, kluczowe będzie równoważenie tych działań wspieraniem 

skutecznej zdalnej komunikacji.

Co ciekawe, etyka korporacyjna nie jest obecnie postrzegana jako główny 

priorytet. Być może będzie musiało się to zmienić, kiedy do millenialsów w 

miejscu pracy dołączy pokolenie Z. Wyniki badań przeprowadzonych na całym 

świecie pokazały, że 44% millenialsów i 49% przedstawicieli pokolenia Z dokonało 

wyboru rodzaju pracy, którą mogą wykonywać oraz organizacji, dla których chcą 

pracować, na podstawie swoich zasad etycznych.11 Komunikowanie wartości 

wyznawanych w Twojej organizacji oraz podkreślanie jej działań na rzecz 

społeczeństwa może zapewnić duży plus u dzisiejszych kandydatów. 

8  Strefa Biznesu, Pracownicy szukają możliwości rozwoju w pracy. Chcą robić kursy i szkolenia, listopad 2021 r.
9  Gartner, 2021 Hiring Priorities Survey, 2021 r.
10  EY Polska, Spośród firm, które stosują rozwiązania pracy zdalnej, żadna nie chce przejść w pełni na ten model po 
zakończeniu pandemii, 2021
11  Deloitte, A call for accountability and action, 2021 r

https://pl.indeed.com/
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Mając zbudowaną na nowo EVP dla nowego 

pokolenia, warto zacząć myśleć o tym, jak 

zakomunikować swoją ofertę osobom, 

które szukają dziś pracy. 

Promowanie 
swojej nowej 
marki
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Jeśli zamierzasz ponownie wystartować ze swoją marką, ujednoliconą wizję 

firmy pomoże CI przedstawić centralny hub, w którym możesz informować 

o wszystkich nowościach w Twojej organizacji. Kiedy zapytaliśmy naszych 

ankietowanych, które strategie są ich zdaniem najlepsze do promocji ich 

employer brandingu, 33% na pierwszym miejscu wskazało na płatne reklamy.12  

Usługi te to łatwy sposób na zakomunikowanie swojej oferty; narażają Cię 

jednak na ryzyko, jeśli płacisz za dotarcie do osób, którzy nie poszukują 

obecnie pracy. Jeśli chcesz dotrzeć do nowych odbiorców, którzy aktywnie 

szukają pracy, założenie strony swojej firmy na Indeed i jej aktualizacja może 

natychmiast zapewnić Ci bezkonkurencyjne, nowe zasięgi. Ponieważ 35% 

pracodawców już korzysta ze stron dla firm, jasne jest, że zapewniają one 

udaną rekrutację wielu polskim organizacjom.13

12  Acquisition Inc w imieniu Indeed, n=100, 3 kwartał 2021 r.
13  ibid

Jakie strategie wspierające promocję Twojej obecnej marki pracodawcy są Twoim 
zdaniem najskuteczniejsze? (wybierz maksymalnie 3)

Opracowywanie treścina 

media społecznościowe

i blogi

33%
Treści na stronach z opiniam

i o firmie (tzn. Indeed / 

Glassdoor)

35%
Korzystanie z płatnych

reklam / mediów

33%

Zewnętrzna komunikacja

z prasą

18%
Treści / opisy stanowisk

spójne z kulturą firmy

19%
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Strony firm to dla pracodawców sposób na 

promowanie swojej kultury, podkreślanie 

sukcesów i dzielenie się historiami o swoich 

pracownikach w jednym miejscu. Co więcej, w 

przypadku kandydatów odwiedzających stronę 

Twojej firmy, istnieje 2,5 razy większa szansa 

złożenia aplikacji na Twoją ofertę.14  Biorąc pod 

uwagę, że 79% pracodawców udostępnia opinie, 

promując swój employer branding,15  jeśli nie 

wykorzystujesz w pełni swoich opinii, pozbawiasz 

się ogromnych możliwości. 

Nasi respondenci nie mogli się zdecydować czy w ramach promocji marki pracodawcy należy skupić się 

na doświadczeniach pojedynczych osób czy firmy jako całości,17 sugerując, że dzisiejszy rynek wymaga 

zrównoważonego podejścia. Na samej górze opinii opublikowanych na Twojej stronie firmy, możesz umieścić 

nagrane na wideo wypowiedzi pracowników opisujących, jak wygląda ich dzień w Twojej firmie albo Twojego 

dyrektora generalnego, informującego o celach i zasadach Twojej organizacji.  Na swojej stronie możesz 

zaprezentować pełny obraz życia w Twojej organizacji, dzięki czemu kandydaci będą mogli sprawdzić czy 

pasują do jej kultury.

Masz też możliwość zaprezentowania swojego 

doświadczenia w rekrutacji i poinformowania 

kandydatów o tym, czego mogą się spodziewać 

Ponieważ 72% pracodawców szczegółowo opisuje 

swoje doświadczenie rekrutacyjne w akcjach 

promocyjnych,16  bardzo ważne jest, aby stosować 

się do tej zasady. Jasno określony proces nie tylko 

przyciągnie więcej kandydatów na stanowiska w 

Twojej firmie, ale i ograniczy ryzyko, że aplikujący 

będą niezadowoleni ze swoich postępów.

14  Dane Indeed (globalne)
15  Acquisition Inc w imieniu Indeed, n=100, 3 kwartał 2021 r.
16  ibid
17  ibid

Czy promując swój employer branding, 
udostępniasz opinie o organizacji?

Na którym z poniższych aspektów należy się Twoim zdaniem najbardziej skupić, promując swoją markę pracodawcy?

Czy prezentując swoją markę pracodawcy, opowiadasz o 
swoim doświadczeniu rekrutacyjnym?

79%
Tak

21%
Nie

77%
Tak

23%
Nie

47% 53%

https://pl.indeed.com/
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Miara 
Twojego 
sukcesu
Jeśli masz już przygotowaną nową EVP, a Twoja 
nowa marka funkcjonuje już na rynku, pytanie, 
które, rzecz jasna, wszyscy będą sobie zadawać 
brzmi - czy robi to jakąkolwiek różnicę? Istnieje 
szereg wskaźników, których można użyć do 
pomiaru skuteczności swoich działań. To, czego 
szukasz, zależy od priorytetów Twojej organizacji 
w zakresie działań rekrutacyjnych.

https://pl.indeed.com/
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Większość naszych respondentów skupiła się na ograniczeniu kosztów na 

jednego zatrudnionego i stwierdziła, że jest to najlepszy miernik do oceny 

rezultatów ich zmian.18  Silna marka pracodawcy może znacząco usprawnić 

Twoje wewnętrzne działania rekrutacyjne, zapewnić większy ruch na Twojej 

stronie, większą responsywność na każdą reklamę oraz ostatecznie - większą 

liczbę aplikujących na każde stanowisko. Pozwoli Ci to zaoszczędzić na 

znacznie wyższych kosztach taktyk zewnętrznych i przyspieszyć proces 

rekrutacyjny. Za ważne mierniki uznano również zasięg osiągnięty dzięki 

działaniom i współczynnik konwersji pracy, jako że organizacje starają się 

uzyskać jak najwięcej korzyści ze swoich inwestycji w rekrutację. 

Tymczasem punktacja na stronie firmy oraz ilość pozytywnych opinii nie są 

obecnie w centrum zainteresowania, mimo długofalowych korzyści, jakie może 

przynieść poprawa tych wskaźników. Wzrost Twojej punktacji to wyraźny 

sygnał, że wprowadzane przez Ciebie nowości spotykają się z pozytywną 

reakcją kandydatów; zapewnia to też jednak szereg innych korzyści. Wyniki 

firmy to często pierwszy punkt odniesienia dla kandydatów, którzy starają się 

ocenić, jak wypadasz na tle konkurencji, dlatego poprawa punktacji przełoży 

się na więcej ruchu i więcej aplikujących.

18  Acquisition Inc w imieniu Indeed, n=100, 3 kwartał 2021 r.

Z jakich mierników korzystasz lub jakie mierniki są Twoim zdaniem najważniejsze, jeśli 
chodzi o pomiary employer branding?

Koszt na jednego 

zatrudnionego

44%
Współczynnik

konwersji pracy

27%

Zasięg

działań

34%
Ilość pozytywnych

opinii

22%
Punktacja na

stronach firm

20%
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69% poszukujących pracy zgadza się co do tego, że reputacja firmy ma znaczący 

wpływ na ich decyzję o tym czy przyjąć ofertę pracy, czy nie.19 Ważnym celem 

jest staranie się o coraz lepszą informację zwrotną, a kiedy świetne opinie zaczną 

już napływać na stronę Twojej firmy, możesz wyróżnić na niej najlepszych 

pracowników, a nawet odpowiedzieć osobom publikującym opinie, dziękując im 

za pochwały i uznając ich krytykę. 

Opracowywanie marki pracodawcy to nieustanny proces. Organizacje, które 

chcą nadal się liczyć w dzisiejszym, gwałtownie ewoluującym świecie, muszą 

być na bieżąco z trendami, w dalszym ciągu korzystać z informacji zwrotnej od 

pracowników i kandydatów oraz pamiętać o informowaniu poszukujących pracy, 

niezależnie od tego, gdzie jej szukają, o nowościach wprowadzanych w firmie.

Nieważne czy zajmujesz się teraz podrasowywaniem swojej marki pracodawcy, 

czy zaczynasz znów od zera; teraz jest czas, aby o tym mówić. Indeed 

zapewnia 2,2 razy więcej pracowników niż inne, najlepsze portale pracy razem 

wzięte20. Pomaga też promować informacje o Twojej firmie jako rozwojowym i 

przyszłościowym miejscu pracy.

19  Ankieta Indeed, n=750
20  Raport BreezyHR Sources of Hire z 2020 r. (ZipRecruiter, LinkedIn, Facebook, Google, Glassdoor)

Dlaczego czas się rozwijać

https://pl.indeed.com/


Dlaczego Indeed?

Indeed jest światowym liderem w branży rekrutacyjnej21  z ponad 250 mln 

unikalnych użytkowników22  miesięcznie. Indeed stawia na pierwszym miejscu 

osoby poszukujące pracy, umożliwiając im swobodny dostęp do wyszukiwania 

ofert pracy i firm oraz zamieszczania CV. Każdego dnia stwarzamy nowe 

możliwości dla milionów ludzi.

Zobacz jak Indeed może pomóc w rozwoju Twojej firmy

pl.indeed.com

21  SilkRoad Technology Source of Hire Report 2018
22  Google Analytics, Liczba unikatowych odwiedzających, Wrzesień 2018

Właściwa osoba 
na właściwym 
stanowisku
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