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Anna Wicha

Prezes Polskie Forum HR
Dyrektor Generalny Adecco Poland

Nowy rok - nowe wyzwania
Branża agencji zatrudnienia przeżywa swoistą rewolucję.
Szereg zmian legislacyjnych warunkuje dalszy rozwój rynku.
W ubiegłym roku weszły w życie zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, które poza tym, że częściowo uporządkowały
obowiązujące zasady, w większym zakresie umożliwiły stosowanie umów
prawa cywilnego, i co więcej wprowadziły ograniczenia w długości okresu
zatrudnienia pracowników. W 2017 roku po raz pierwszy od 2010 roku odnotowaliśmy spadek liczby pracowników tymczasowych. O ile uprzednio
głównym winowajcą był wszechobecny kryzys gospodarczy, tym razem
powód jest zupełnie inny. Brak odpowiednich kandydatów do pracy wskazywany jest przez pracodawców jako główny hamulec rozwoju polskich
przedsiębiorstw. Dlatego też z jednej strony wiele firm coraz częściej
zatrudnia pracowników tymczasowych na stałe, a z drugiej pozyskanie
nowych, przy tak niskim bezrobociu, staje się coraz większym wyzwaniem. W przypadku rekrutacji stałych, najczęściej wykorzystywanych przy
pozyskiwaniu pracowników na stanowiska specjalistyczne i menadżerskie,
agencje mają coraz więcej zleceń. Pracodawcy częściej powierzają ten
proces wyspecjalizowanej firmie, dysponującej profesjonalistami w tym
zakresie oraz szeroką gamą narzędzi pozwalającej na zakończenie procesu
z sukcesem, tj: stąd w ubiegłym roku wzrost obrotów w zakresie rekrutacji
stałych, który wyniósł 11%.

Bardzo wyraźnym trendem ubiegłego roku był znaczny wzrost zainteresowania zatrudnieniem pracowników z państw trzecich, wśród których
obywatele Ukrainy są póki co bezkonkurencyjni. Niestety nowe regulacje
obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku nie uporządkowały procesu legalizacji
zatrudnienia bez negatywnych skutków dla sprawności działania systemu.
Niespotykane dotąd wydłużenie procesu rejestracji oświadczeń, który
w niektórych lokalizacjach trwał kilka tygodni, w dużym stopniu zablokowało
dopływ pracowników zza wschodniej granicy.
Otoczenie prawne, w którym funkcjonują pracodawcy charakteryzuje się
dużą niestabilnością. Nie sprzyja to rozwojowi biznesu. W tym roku obowiązują nowe zasady zatrudniania cudzoziemców, w maju wchodzi w życie
rozporządzenie dot. ochrony danych osobowych (RODO), światło ujrzały
przepisy definiujące funkcjonowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych
oraz rewolucyjny projekt nowego Kodeksu pracy przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną. Mimo, że trudno jeszcze powiedzieć kiedy część
z proponowanych rozwiązań zostanie rzeczywiście wdrożona, jedno jest
pewne: koszty zatrudnienia będą rosły. To, plus coraz mniejsze możliwości
stosowania elastycznych rozwiązań w zatrudnieniu, będzie miało znaczący
wpływ na rozwój biznesu w Polsce.
Patrząc na to w jakim kierunku rozwija się rynek pracy, trudno jest doszukać
się rozwiązań prawnych idących z duchem nowych czasów. Uberyzacja
pracy, platformy talentów online, wirtualne agencje, job sharing czy crowdsourcing to trendy, których zagoszczenie na polskim rynku jest tylko
kwestią czasu. Są też niebywałym wyzwaniem legislacyjnym, którego póki
co chyba nikt nie chce podjąć. W interesie wszystkich stron jest szukanie
rozwiązań, które z jednej strony jak najlepiej zabezpieczają interesy pracownicze, z drugiej wspierają funkcjonowanie i rozwój biznesu. W obliczu
coraz to nowych form współpracy nie jest to zadanie proste. Sektor agencji
zatrudnienia jest blisko obu stron: pracowników i pracodawców, na bieżąco
odbiera i przetwarza sygnały od nich dochodzące i proponuje rozwiązania
odpowiadające na ich potrzeby. Jesteśmy gotowi do debaty i aktywnego
uczestnictwa w budowaniu nowoczesnego rynku pracy w Polsce.
3

Barbara Drabich

Pełnomocnik Zarządu ds. Prawa Pracy
ManpowerGroup
Członek Zarządu Polskie Forum HR

Co w prawie piszczy?
Rok 2017 był bardzo obfity w zmiany natury prawnej,
wszystko wskazuje na to, że 2018 będzie pod tym
względem równie interesujący.
RODO
Już od 25 maja 2018 roku będzie obowiązywać Rozporządzenie Ogólne
o Ochronie Danych Osobowych (RODO, ang. GDPR), które wprowadza
nowe zasady przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. To na
ten moment największe wyzwanie legislacyjne dla agencji zatrudnienia
w tym roku.
WIĘCEJ
NOWA STAWKA MINIMALNA
Od dnia 1 stycznia 2018 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi
2100 PLN, a minimalna stawka godzinowa (wykonania zlecenia lub
świadczenia usług) – 13,70 PLN (podstawa prawna: rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej
w 2018 r., Dz.U.2017.1747)

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW
Wraz z nadejściem nowego roku zmieniły się zasady legalizacji pracy
cudzoziemców, co szczególnie odczuli pracodawcy zatrudniający pracowników z Ukrainy. W zakresie rejestracji oświadczeń, oprócz zmiany
wniosku, mamy nowy obowiązek informacji o podjęciu lub nierozpoczęciu
pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od daty wskazanej w oświadczeniu. Złożenie wniosku wiąże się dodatkowo z opłatą w wysokości
30 PLN (podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych
ustaw, Dz.U.2017.1543).
KONSTYTUCJA BIZNESU
W Dzienniku Ustaw z dnia 30 marca 2018 r. poz. 646 opublikowana została najważniejsza z pakietu Konstytucji Biznesu ustawa z 6 marca 2018
r. – Prawo przedsiębiorców. Stanowi ono centralny akt prawa gospodarczego, który ma zastąpić dotychczas funkcjonującą ustawę z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Najważniejszym celem
ustawy jest realizowanie konstytucyjnej zasady wolności działalności
gospodarczej.
ELEKTRONICZNE ZEZWOLENIA LEKARSKIE
Od 1 lipca 2018 r. zwolnienia lekarskie będą wystawiane wyłącznie elektronicznie. Lekarz będzie przekazywał zaświadczenie lekarskie elektronicznie
do ZUS. ZUS udostępni e-ZLA płatnikowi składek (pracodawcy) na jego
profilu na PUE ZUS nie później niż w dniu następującym po dniu jego
otrzymania (bez podawania numeru statystycznego choroby).
ZMIANA DEFINICJI MŁODOCIANEGO
Z dniem 1 września 2018 r. wejdzie w życie zmiana art. 190 § 1 i 191 §
5 pkt 3 i 4 Kodeksu pracy obniżająca wiek młodocianego z 16 do 15 lat
(art. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz o zmianie niektórych innych, Dz.U.2009.56.458).
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§
PROCEDOWANE ZMIANY LEGISLACYJNE:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz
innych ustaw, znosząca górny limit
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Ustawa wchodzi
w życie 1 stycznia 2019 roku, jednak
jej obowiązywanie zależy od wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Zmiana ustawy o związkach zawodowych (druk nr 1933) zakłada
objęcie prawem do koalicji osób
wykonujących pracę zarobkową
na innej podstawie niż stosunek
pracy (w szczególności umowy
cywilne).

Projekt ustawy o zmianie niektórych
ustaw w związku ze skróceniem
okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją
(druk nr 1995), który ma umożliwić
skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10
lat oraz wprowadzenie możliwości
gromadzenia i przechowywania dokumentacji w formie elektronicznej.
Zapowiadany termin wejścia w życie 1 stycznia 2019 r.

Pracownicze Plany Kapitałowe, których wejście w życie zapowiadane
jest 1 stycznia 2019 roku, zakładają
utworzenie przez wszystkich zatrudniających dla wszystkich osób,
za które odprowadzane są składki
na ubezpieczenia społeczne i których okres zatrudnienia był dłuższy
niż 90 dni, powszechnych PPK. Minimalna wysokość składek to 2%
po stronie osoby zatrudnionej oraz
1,5% po stronie zatrudniającego.
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W drodze do zatrudnienia

1,2 mln

Ponad 1,2 mln osób zdobyło
pracę za pośrednictwem agencji
zatrudnienia w Polsce – to niecały 1%
więcej niż w poprzednim okresie.1

Liczba osób która znalazła pracę dzięki usługom
agencji zatrudnienia

1 219 139

praca tymczasowa

795 779

rekrutacje na rzecz polskich pracodawców

274 725

kierowanie do pracy na rzecz zagranicznych pracodawców

148 635

Na świecie agencje
wspierają w zatrudnieniu
już blisko 56,5 mln osób
rocznie. 2

1
2

Marek Jurkiewicz

General Manager
InfoPraca.pl

Dużo mówiło się w 2017 r. o rynku pracownika, choć
to pojęcie nieco nadużywane. Nie wszystkie regiony
i branże podlegają tej zasadzie, by wymienić np. województwa leżące na wschodzie kraju czy też mniejsze
miejscowości na całym obszarze. Widać, że aktywność
zawodowa toczy się wokół największych miast kraju
– Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Poznań. Łącznie w InfoPraca.pl w 2017 roku pojawiło się ok. 140
000 ofert pracy. Do szczególnie poszukiwanych pracowników należą wykonujący prace proste i dorywcze,
z produkcji, sprzedaży, HR i obsługi klienta. Towarzyszą
im osoby wykwalifikowane, z rzadkimi kompetencjami,
m.in. z branży informatycznej (z naciskiem na programistów C++, Python, Java, Delphi), medycznej, inżynieryjnej oraz budowlanej i transportowej. Wśród kandydatów
największym powodzeniem cieszyły się oferty z branż:
produkcja, budownictwo, administracja biurowa, instalacje/ utrzymanie/ serwis, obsługa klienta inżynieria, logistyka. Zainteresowanie wzbudzają zagraniczne prace
okresowe dla par.

Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2016 roku, MRPiPS, 2017r.
Economic Report 2018 Edition, World Employment Confederation, 2018 r. (dane za 2016 r.)
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Struktura rynku agencji zatrudnienia
W 2017 roku na rynku działało aż 8361 agencji zatrudnienia (dane
na dzień 1 stycznia 2018 roku).3 To aż o 12% więcej niż w roku
poprzednim.
Liczba agencji zatrudnienia
w Polsce w latach 2006 – 2017

2637

3132

3811

2941

2998

3537

3974

4536

5157

6081

7484

8361

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Forma działalności agencji zatrudnienia5

pozostałe

21%

spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością

42%

3
4
5

37%

osoby
fizyczne

Antonio Carvelli

Dyrektor
Gi Group

Od 2011 roku liczba agencji zatrudnienia rośnie bardzo dynamicznie, czemu towarzyszy wysoki poziom
fluktuacji podmiotów na rynku: w 2017 roku powstało
2624 agencji podczas gdy 1226 zostało wykreślonych
z KRAZ.4 Prowadzenie działalności w ramach agencji
zatrudnienia w Polsce, mimo iż wymag rejestracji, obłożone jest jedynie wymaganiami administracyjnymi.
Jest to szczególnie niepokojące gdy mówimy o działalności w ramach pracy tymczasowej, która wymaga
nie tyko przygotowania merytorycznego w zakresie
funkcjonujących przepisów, ale i finansowego, zabezpieczającego wypłatę wynagrodzeń pracowników oraz
wszelkie koszty związane z ich zatrudnieniem. Dodatkowo, biorąc pod uwagę fakt, że 37% podmiotów zarejestrowanych to osoby fizyczne, tak duży przyrost liczby
agencji połączony z wysoką fluktuacją jest zjawiskiem
niepokojącym. Dla odmiany we Włoszech prowadzenie działalności w ramach pracy tymczasowej wymaga
m. in.: posiadania kapitału zakładowego na poziomie
600 tys. euro oraz dodatkowo gwarancji finansowej
w dwóch pierwszych latach funkcjonowania na poziomie 350 tys. euro.

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia: http://stor.praca.gov.pl
Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia: http://stor.praca.gov.pl
Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2016 roku, MRPiPS, 2017 r.
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Wartość rynku agencji zatrudnienia
w Polsce i na świecie

TOP 10
ranking największych firm
w Polskim Forum HR

Obroty całkowite firm członkowskich PFHR w 2017 roku wyniosły 4 mld PLN

Randstad
Adecco

delegowanie pracowników
za granicę

pośrednictwo pracy
(rekrutacja)
praca
tymczasowa

2%

4%

PLN

6

Manpower
Trenkwalder
OTTO Work Force

4%

Gi Group
Job Impuls

90%

4 mld PLN
obrotu

7,3 mld

pozostałe
obroty

Wartość polskiego
rynku agencji zatrudnienia
w 2017 roku wzrosła o 6%
i szacowana jest na 7,3 mld PLN.

Grupa Aterima
Grafton
People

491mld

EUR6

Wartość usług HR
na świecie.

Economic Report 2018 Edition, World Employment Confederation, 2018 r. (dane za 2016 r.)
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Praca tymczasowa
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Liczba pracowników tymczasowych

Liczba pracowników tymczasowych
w ubiegłym roku spadła o 3%:
firmy członkowskie PFHR zatrudniały
w 2017 roku 256 486 osób (szacunkowe
dane dla całego rynku to około
772 tys. osób).

Wojciech Ratajczyk

CEO Trenkwalder
Wiceprezes ds. pracy tymczasowej
Polskie Forum HR

3

%

Liczba pracowników
tymczasowych w tys. osób
799

699

772

559

509

499

796

433

164

199

186

203

254

255

264

256

Polska1

Po raz pierwszy od 2010 roku odnotowujemy zmniejszenie liczby zatrudnionych pracowników tymczasowych.
O ile spadki odnotowywane 10 lat temu zapowiadały
nadchodzący kryzys, tym razem przyczyn należy upatrywać gdzie indziej. Niskie bezrobocie, niedopasowanie
kompetencyjne oraz transfery społeczne powodują,
że znalezienie odpowiednich kandydatów staje się coraz trudniejsze. W tych nowych okolicznościach pracodawcy użytkownicy częściej traktują pracę tymczasową
jako element procesu rekrutacyjnego i dużo chętniej
zatrudniają pracowników bezpośrednio w swoich strukturach. W ubiegłym roku około 15% pracowników tymczasowych znalazło w ten sposób stałą pracę. Podjęcie
pracy za pośrednictwem agencji umożliwiło im zdobycie doświadczenia zawodowego, podniesienie kompetencji i było dla nich krokiem do znalezienia stałego
zatrudnienia.

PFHR
2010

1

2 0 11

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Na podstawie danych z raportów: Informacja o działalności agencji zatrudnienia, MRPiPS, 2011 - 2017.
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Liczba przepracowanych godzin przez
pracowników tymczasowych

W Polskim Forum HR spadła również
liczba godzin przepracowanych
przez pracowników tymczasowych
w przeliczeniu na pełne etaty
z 66 tys. w 2016 roku do 63 tys.
w 2017 (spadek na poziomie 5%).
Średni okres zatrudnienia
jednego pracownika tymczasowego,
utrzymał się na poziomie podobnym
co w roku ubiegłym i wyniósł
62 dni w ciągu 12 miesięcy.

Barbara Cisoń

HR Development Manager
DEKRA Praca

63 tys.
pełnych etatów

FTE (w tys.) w firmach członkowskich PFHR w latach 2010 – 2017

38

44

43

50

57

65

66

63

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Z uwagi na rosnący niedobór kandydatów do pracy
na rodzimym rynku, w ramach pracy tymczasowej
agencje coraz częściej zatrudniają pracowników z Ukrainy oraz innych krajów z uproszczonym dostępem do
polskiego rynku pracy. Obcokrajowcy pracują zarówno
w dużych jak i małych przedsiębiorstwach w praktycznie każdej branży. Produkcja, rolnictwo, budownictwo,
handel, hotelarstwo i gastronomia oraz przetwórstwo
to główne sektory, w których wspieramy klientów. Atrakcyjne, w porównaniu z rynkiem ukraińskim wynagrodzenia, są głównym powodem napływu pracowników zza
wschodniej granicy. Dla polskich pracodawców do tej
pory pracownicy z Ukrainy byli synonimem mniejszych
kosztów, przy zachowaniu wysokiej jakości pracy. Etap
ten mamy już jednak dawno za sobą. Oprócz wynagrodzenia Ukraińcy mają bardzo często zapewnione
zakwaterowanie oraz wsparcie koordynatora w najprostszych czynnościach takich jak: zakup sprzętów, wizyty
u lekarzy, zakup biletów. Dodatkowo należy zwrócić
uwagę na fakt, że ich wynagrodzenia rosną szybciej niż
wynagrodzenia Polaków. Koszty zatrudnienia są więc
na bardzo zbliżonym poziomie.
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Równe traktowanie
pracowników tymczasowych

Praca tymczasowa od lat walczy ze stygmatem tej gorszej formy
zatrudnienia, podczas gdy stosowana zgodnie z literą prawa i dobrymi
praktykami rynku, zapewnia pracownikom tymczasowym takie same
warunki zatrudnienia jak tym zatrudnionym bezpośrednio przez
pracodawcę użytkownika. Wynagrodzenia pracowników tymczasowych
systematycznie rosną (w 2017 roku o 11,2%), średnia stawka godzinowa
wyniosła w ubiegłym roku 14,49 PLN/godz.2 Odsetek umów o pracę
zawieranych przez firmy członkowskie PFHR utrzymuje się na bardzo
wysokim poziomie, który w 2017 roku wyniósł 90%. Niestety nie ma
to odzwierciedlenia w odsetku umów o pracę stosowanych generalnie
na polskim rynku (w 2016 roku wyniósł on jedynie 50%3). Co więcej,
biorąc pod uwagę zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych, które weszły w życie 1 czerwca 2017 roku, należy się
spodziewać ich spadku.
Umowy o pracę w pracy tymczasowej

90%

PFHR
Polska4

2
3
4

50%

Bartosz Wiktorowicz

General Account Manager
ATERIMA

Praca tymczasowa zadomowiła się na polskim rynku
pracy jako etyczna alternatywa dla tradycyjnych form
zatrudnienia. Mimo iż jest coraz lepiej postrzegana, zdarzają się krytyczne opinie jakoby pracownik agencyjny
był gorzej traktowany od etatowego. To mit – ze względów etycznych, rynku pracownika, ale przede wszystkim
z powodu przepisów, w tym nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 2017 r. Według niej rekruter agencji musi przedstawić kandydatowi
na pracownika tymczasowego warunki pracy i wynagradzania. Potwierdza też ich zgodność z regulaminem pracy obowiązującym u docelowego pracodawcy.
Nie ma tu miejsca na próby obniżenia wynagrodzenia czy zmiany w normach pracy. Porównując warunki
można analizować też mniej formalne dodatki. Świadomy pracodawca nie ogranicza dostępu do nich pracownikom tymczasowym. Dzięki równemu traktowaniu
stają się zmotywowanymi członkami zespołu, a na takich
i agencji i końcowemu pracodawcy przecież zależy.

Analiza wynagrodzeń pracowników tymczasowych 2017, Polskie Forum HR, 2017 r.
Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2016 roku, MRPiPS, 2017 r.
Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2016 roku, MRPiPS, 2017 r.
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Profil pracownika tymczasowego

Niezmienną charakterystyką polskiego rynku pracy tymczasowej jest
wysoki odsetek zatrudnienia osób młodych do 26 roku życia oraz kobiet.
Co ciekawe grupa pracowników tymczasowych powyżej 50 roku życia
powiększyła się kolejny rok z rzędu, stanowią oni teraz 13% wszystkich
pracowników tymczasowych (w roku poprzednim 11%).

WIEK

PŁEĆ

40%

47% 13%

<26

26 - 50 >50

45%

55%

kobiety

mężczyźni

Co trzeci pracodawca użytkownik w Polsce współpracuje z agencjami
członkowskimi PFHR – w 2017 roku z naszych usług skorzystało blisko
5 tys. firm.
Zatrudnienie pracowników tymczasowych
w poszczególnych sektorach w 2017 r.

usługi

rolnictwo

29%
1%

1%
69%

budownictwo

produkcja

Anna Lewecka

Dyrektor
Serwis Personalny

Agencje zatrudnienia od początku swojego funkcjonowania wspierają młode osoby w wejściu na rynek
pracy. Odsetek pracowników tymczasowych poniżej
26 roku życia utrzymuje się na wysokim poziomie, w 2017
roku wyniósł 40%. Dzięki pracy tymczasowej osoby
młode rozwijają swoje kompetencje i zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe umacniające ich pozycję
na rynku pracy. Dodatkowo warto zwrócić uwagę na fakt,
iż w ciągu ostatnich dwóch lat systematycznie rośnie
liczba pracowników powyżej 50 roku życia – stanowią
oni już 13% wszystkich pracowników tymczasowych.
Są dwa powody takiej tendencji: po pierwsze praca
tymczasowa pozwala tym osobom pozostać na rynku
pracy jak najdłużej; po drugie agencje coraz częściej kierują swoją ofertę właśnie do osób w tym wieku. Deficyt
kandydatów o odpowiednim doświadczeniu i kompetencjach powoduje usilne poszukiwanie odpowiednich
chętnych w grupach, które były do tej pory definiowane
jako defaworyzowane na rynku pracy.
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Wartość rynku pracy tymczasowej
w Polsce i na świecie

TOP 10

Ranking największych światowych rynków
pracy tymczasowej pod względem wysokości
obrotów (mld EUR)6

O 7% wzrosły obroty agencji PFHR w ramach usługi pracy tymczasowej,
osiągając poziom 3 632 mln PLN. Jako, że zarówno liczba pracowników jak
i FTE spadło, powodów tego wzrostu należy upatrywać głównie w coraz
lepszych warunkach wynagradzania pracowników tymczasowych oraz
zmianie ich profilu. Coraz więcej pracowników tymczasowych zatrudnianych
jest bowiem w sektorze usług, na stanowiskach lepiej płatnych.
Obroty w zakresie pracy tymczasowej agencji PFHR
w latach 2010 - 2017 (w mln PLN)

1506
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1776

2069

2524

3069

3405

3632
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6,6 mld
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5
6

Szacunkowa wartość
rynku pracy tymczasowej
dla całego kraju.
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USA

43,7

Japonia
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Chiny

32,2

Niemcy

31,8

Wielka Brytania
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13,4

Holandia

11,9

Australia

8,5

Włochy

6,5

Szwajcaria

350mld

EUR5

Wartość rynku
pracy tymczasowej
na świecie.

Economic Report 2018 Edition, World Employment Confederation, 2018 r.
Economic Report 2018 Edition, World Employment Confederation, 2018 r
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Stopa penetracji rynku
Marta Wiśniewska

Specjalista ds. marketingu /
Employer Branding Specialist
Contrain

Zatrudnienie w pracy tymczasowej, w stosunku do
ogółu zatrudnienia, wynosi na świecie 1,6%, a w Polsce
1,2%. Jednak różnicę widać nie tylko w liczbie pracowników tymczasowych, ale także w branżach w jakich
są zatrudniani. W Polsce najpopularniejszą branżą jest
produkcja, która stanowi ponad 80% rynku w pracy
tymczasowej, natomiast w ujęciu globalnym ta różnica
zaciera się. Równie popularne jak produkcja są na świecie
także takie branże jak ogrodnictwo, rolnictwo, budownictwo oraz usługi (np. call center, hotelarstwo). Polski rynek pracy tymczasowej nie jest tak zróżnicowany
jak np. rynki zachodnie i nie ma w tym nic dziwnego.
Ta sytuacja wynika w dużej mierze z naszych klimatycznych uwarunkowań – zatrudnienie np. w branży
ogrodniczej, nawet w sezonie, nigdy nie będzie u nas
tak wysokie jak np. w południowej Europie. Zauważamy
jednak, że z roku na rok coraz bardziej popularne w pracy
tymczasowej w Polsce stają się stanowiska związane
z sektorem usług. Ten wzrost będzie prawdopodobnie
z roku na rok coraz bardziej zauważalny.
7

Stopa penetracji rynku, czyli liczba pełnych etatów (FTE) na których
zatrudnieni byli pracownicy tymczasowi w odniesieniu do całego
zatrudnienia w Polsce wyiosła ok. 1,2%, średnia światowa to 1,6%.7

1,2%
1,6%
Świat

Polska

UK

4,1%

NL

3,3%

HU

2,6%

GER

2,4%

BE

2,2%

FR

2,1%

PT
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1,8%

SE

1,5%

PL
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Economic Report 2018 Edition, World Employment Confederation, 2018 r.
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Rekrutacja
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Wartość rynku usług rekrutacyjnych

Wysokość obrotów w zakresie sprzedaży usług rekrutacyjnych uzyskanych przez firmy członkowskie Polskiego Forum HR w 2017 roku wyniosła
144,3 mln PLN.
Wartość rynku rekrutacyjnego w PFHR
(w mln PLN) w 2017 r.

144,3

rekrutacja na potrzeby polskich pracodawców

128,6

rekrutacja na potrzeby zagranicznych pracodawców

15,7

Wartość światowego rynku rekrutacji to 37,8 mld EUR. Największymi
rynkami rekrutacyjnymi w Europie są: Wielka Brytania, Niemcy, Francja,
Irlandia i Holandia.1

1

Piotr Dziedzic

Senior Director
Michael Page

Rok 2017 upłynął pod znakiem bardzo dobrej sytuacji
na rynku pracy, którą najlepiej obrazują niskie bezrobocie i intensywny rozwój gospodarczy. Konsekwencją
tej sytuacji były trudności z pozyskiwaniem pracowników, których profil zawodowy dokładnie odpowiadałby
oczekiwaniom pracodawcy. Stąd ich rekrutacją coraz
częściej zajmowały się profesjonalne agencje doradztwa personalnego posiadające odpowiednie narzędzia,
kadrę oraz bazę kontaktów. Jednym z głównych wyzwań
dla rekruterów w poprzednim roku było dotarcie do
kandydatów pasywnych, którzy z uwagi m.in. na dobre
warunki pracy w swoich organizacjach nie wykazywali
dużej skłonności do zmiany pracodawcy. Z naszych
obserwacji wynika, że w minionym roku najwięcej procesów rekrutacyjnych realizowano w obszarach takich
jak księgowość, IT, produkcja i łańcuch dostaw, obsługa
klienta, sprzedaż w FMCG oraz B2B. Zauważalny był
również zwiększony popyt na specjalistów ds. digital
marketingu i nowych technologii, a także kandydatów
na stanowiska średniego i wyższego szczebla managerskiego oraz executive.

Economic Report 2018 Edition, World Employment Confederation, 2018r.
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Rekrutacje na rzecz polskich pracodawców

Firmy członkowskie wygenerowały obroty w zakresie realizacji projektów rekrutacyjnych na rzecz polskich pracodawców na poziomie bliskim
129 mln PLN, to o 11% więcej niż w roku poprzednim. W 2017 roku
najczęściej rekrutowano osoby na stanowiska specjalistyczne. Aż 51%
wszystkich zrealizowanych projektów dotyczyło sektora usług, 26% sektora produkcji.
Rekrutacje na poszczególne stanowiska

13%
stanowiska
dyrektorskie

18%
stanowiska
kierownicze/
menadżerskie

26%
stanowiska
szeregowe

44%
stanowiska
specjalistyczne

Damian Kurkowiak

Division Manager
Kelly Services

Z uwagi na bardzo dobrą sytuację na rynku pracy,
największym wyzwaniem stojącym przed branżą
w ubiegłym roku była skuteczna realizacja projektów
rekrutacyjnych na stanowiska specjalistyczne. Dotyczyło to tradycyjnie branży IT, jednak w ostatnim okresie
tendencja ta uwidoczniła się coraz bardziej m.in. w obszarach finansowo – księgowym, HR, inżynieryjnym,
marketingowym oraz w sprzedaży i obsłudze klienta.
Prężnie rozwijające się centra usług wspólnych poszukują kandydatów na stanowiska różnego szczebla,
w dużej jednak mierze zatrudniają absolwentów uczelni
wyższych. Deficyt specjalistów powoduje, że pracodawcy coraz częściej otwierają się na kandydatów nieposiadających doświadczenia w danej branży. Kluczowe
stają się kompetencje umożliwiające szybką adaptację do nowych zadań, przede wszystkim umiejętność
szybkiego uczenia się i kreatywnego rozwiązywania
powierzonych zadań. Bardzo cenione są również osoby
posługujące się więcej niż jednym językiem obcym.
Zmienia się również oferta kierowana do pracowników.
W wielu obszarach zaobserwować możemy znaczący
wzrost płac i coraz atrakcyjniejsze benefity.
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Karolina Adamiec-Vook
Managing Partner
Bridge The Gap
Wiceprezes ds. rekrutacji
Polskie Forum HR

Największym wyzwaniem stojącym przed branżą rekrutacyjną jest brak kandydatów do pracy. I nie chodzi mi tu tylko
o potrzeby naszych klientów i realizowane procesy rekrutacyjne: brakuje nam odpowiednich kandydatów właśnie
do ich przeprowadzenia. Wielu konsultantów rozpoczyna
przygodę z rekrutacją bez przygotowania. Nie ma jednej
definicji konsultanta ds. rekrutacji ani nawet jednorodnego
nazewnictwa stanowisk na rynku rekrutacyjnym. Będąc
poza branżą nie ma też skąd czerpać wiedzę, brakuje literatury fachowej. Akademia Leona Koźmińskiego, przy
wsparciu merytorycznym Polskiego Forum HR jako jedna
z nielicznych prowadzi studia dla konsultantów na kierunku
rekrutacja i selekcja. Bo zarządzanie zasobami ludzkimi
to nie to samo – rekrutacja jest tam tylko jednym z elementów studiów, dodatkowo zaprezentowana z punktu
widzenia wewnętrznego HR a nie agencji zatrudnienia.
Zawodu konsultanta trzeba się uczyć w praktyce. W Wielkiej Brytanii to jeden z pięciu najbardziej szanowanych
zawodów, w Polsce nadal nad tym pracujemy.

Rafał Glogier-Osiński

Regional Marketing & Digital
Director Poland & Hungary
Grafton Recruitment Polska

Są na rynku zawody, na których „każdy się zna”. Weźmy taki
marketing, HR…. Rekrutacja. W końcu co może być w tym
trudnego? Technologia to wspiera: ATSy to już norma, meta-wyszukiwarki działają, naszą bazą jest Internet. A jednak
– klasyczny przykład: kandydat o profilu specjalistycznym, aktywny na portalu „A”, prowadzący blog, piszący o…. Znaleźć
– teoretycznie łatwo. Porozmawiać – to już trudniej. Rozpoznać,
zrozumieć, zbudować zaufanie – to jest prawdziwe wyzwanie.
Potrzeba na to czasu i wysiłku, a potem jeszcze więcej czasu
i wysiłku. Konsultanci rekrutacyjni to nadal (i myślę, że jeszcze
bardzo długo), wyspecjalizowana grupa ludzi, których zadaniem
jest właśnie budowanie relacji i zaufania na podstawie głębokiego rozumienia: osoby, firmy, managera liniowego, osoby
po stronie HR Klienta. Pracują jak Product Ownerzy: na styku 2
światów. Jesteśmy wspierani Big Data, aplikacjami i pomocami
cyfrowymi… ale to są narzędzia dla ludzi rekrutujących ludzi.
Oczywiście do tego dochodzi prosty fakt, że zespół wyspecjalizowany w wykonywaniu jakiejś czynności, w tym przypadku –
poszukiwaniu, rozumieniu, sprawianiu że nastąpi porozumienie
między ludźmi – może być bardziej skuteczny w tej niszy, niż
zespół, dla którego ten aspekt jest jednym z zadań.
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Kierowanie do pracy na rzecz
zagranicznych pracodawców
W zakresie rekrutacji na rzecz zagranicznych pracodawców, firmy członkowskie PFHR w 2017 roku wygenerowały obroty na poziomie blisko 16 mln PLN, o 7%
więcej niż w roku poprzednim. Najwięcej, bo aż 43%
projektów rekrutacyjnych na rzecz zagranicznych pracodawców dotyczyło sektora produkcji.

Patrycja Liniewicz

Obroty firm
członkowskich
PFHR

16 MLN PLN

Kraje, do których agencje kierowały najwięcej osób
do pracy u pracodawców zagranicznych to Holandia
i Niemcy.2
Holandia

49%

Niemcy

23%

Cypr

5%

Norwegia

4%

Austria

3%

Wielka Brytania

2%

Francja

2%

Inne

2

12%

PLN

International Recruitment Director
Otto Work Force Polska

Pomimo rynku pracownika nadal obserwujemy niemalejące zainteresowanie pracą za granicą. Aplikują do nas
ludzie w każdym wieku z przewagą osób młodych 20-25
lat, czyli tych którzy stawiają pierwsze kroki na rynku
pracy. Zatrudniani są na kontrakty krótko i długoterminowe. Nasza firma współpracuje przede wszystkim
z rynkiem holenderskim i niemieckim. Zapewniamy
pracownikom pełne wsparcie w kraju do którego jadą.
Oferujemy zakwaterowanie, transport, wsparcie koordynatorów. Nasi pracownicy mają dostęp do aplikacji,
która w łatwy sposób wspiera ich w pracy oraz poza nią.
Motywacją do wyjazdu jest coraz częściej chęć rozwoju
oraz zdobycia doświadczenia. Dzięki temu doświadczeniu młodzi ludzie liczą na możliwość awansu za granicą
lub lepsze propozycje pracy po powrocie do kraju. Pracodawcy zagraniczni często zatrudniają najlepszych
pracowników na stałych kontraktach. Nasza agencja
aktywnie monitoruje osoby z możliwością rozwoju,
które następnie szkolimy i przygotowujemy do pracy
na stanowiskach administracyjnych i menedżerskich.

Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2016 roku, MRPiPS, 2017 r.
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Marcelina Machela

Kierownik biura
Fachowcy Firmy Meyer

Jesteśmy świadomi tego, że nie jest łatwo i szybko odnaleźć się w nowej rzeczywistości i w nowym kraju. Dlatego
rekrutując pracowników do Niemiec, nie tylko wspieramy
ich od strony prawnej ale także społecznej i emocjonalnej. W tym celu stworzyliśmy w naszej centrali w Erfurt
dział koordynacji pracowników z zagranicy. Osoby pracujące w tym dziale rozmawiają w języku polskim oraz
niemieckim. Dzięki temu mogą pomóc naszym kandydatom w każdej sytuacji, czy w wspólnych poszukiwaniach
pierwszego mieszkania, tłumaczeniu dokumentów, zorganizowaniu wszystkich spraw urzędowych a także wtedy
kiedy po prostu potrzebują wspierającej rozmowy w języku
ojczystym. Dla naszych pracowników działa również Rada
Zakładowa, co w niemieckich przedsiębiorstwach branży
pracy tymczasowej nie jest bynajmniej oczywistością.
Rada stanowi łącznik pomiędzy pracownikiem a firmą
klienta. Udziału Rady wymaga się we wszystkich kwestiach
prawa pracy. Wszystkie nasze starania ukierunkowane są
na jeden cel: chcemy mieć zadowolonych pracowników.

Klaudiusz Orlik

Dyrektor ds. Operacyjnych
Work Force

Dla pracowników tymczasowych, praca tymczasowa
w Holandii to idealny sposób zdobywania doświadczeń
zawodowych za granicą, aktywnego uczenia się języków
obcych, głównie języka angielskiego, dla ambitnych także
holenderskiego lub niemieckiego. Taki sposób uczestniczenia w rynku pracy pomaga osobom wyjeżdżającym
za granicę w podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych
lub też sprawdzenia się w całkiem innej dziedzinie. Z badań przez nas przeprowadzonych prawie połowa ankietowanych stwierdziła, że praca u obecnego pracodawcy
użytkownika daje im możliwości podnoszenia kwalifikacji
zawodowych. Jest też szansą dla osób rozpoczynających
karierę zawodową. Ten rodzaj zatrudnienia opłaca się pracownikom w różnym wieku. Współpracę podejmują zarówno osoby uczące się, preferujące elastyczny system
pracy, jak również osoby posiadające pewien bagaż doświadczeń zawodowych, chcących podjąć nowe wyzwania
zawodowe. Zgłaszają się również emeryci planujący dorobić do emerytury. Większość osób w wieku produkcyjnym
to osoby pozostające w Polsce na bezrobotnym, chcących
wrócić do pracy po krótszej lub dłuższej przerwie.
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Usługi HR
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Agencje full service

Podział usług HR w World Employment Confederation

Agencje zatrudnienia oferują coraz
szerszy zakres usług HR. Rekrutacje
i praca tymczasowa, mimo że nadal
mają się nieźle, często wspierane
są przez narzędzia, które pozwalają
rozwiązać wszelkie problemy
pracodawców.
Konsulting HR, obsługa procesów
kadrowo – płacowych, szkolenia,
wsparcie w rozwoju pracowników, employer branding, zatrudnianie cudzoziemców, rekrutacje
masowe, RPO – to tylko nieliczne
opcje w portfelu, w którym każdy
pracodawca znajdzie rozwiązanie
dostosowane do swoich potrzeb.
Oprócz narzędziowych rozwiązań,
branża coraz wnikliwiej analizuje
sytuację na rynku – w erze big data
wiedza staje się wartością samą
w sobie. Informacje o rynku i umiejętność przewidywania kierunku
rozwoju decydują o kształtowaniu
przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw dziś i jutro.
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Monika Hryniszyn
HR Director
Randstad Polska

W rozmowach z nami klienci przyznają, że w zakresie
HR wprowadzili już wiele nowoczesnych rozwiązań,
ale teraz czują, że powinni pójść krok dalej. Szukają doradcy, który pozwoli im się odnieść do praktyk na rynku.
Dostrzegają bowiem światowe trendy, nastawienie
na doświadczenia pracowników, stosowanie rozwiązań opartych o faktyczne potrzeby członków zespołów. Wiedzą, że muszą zadbać o profesjonalizm działań
na wszystkich etapach życia pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch kluczowych momentów,
jakim są „wejście do organizacji” i „wyjście z niej”. Widzą
rolę employer brandingu, programów wprowadzających nowych pracowników do organizacji oraz wsparcia
osób, które organizację opuszczają – outplacementu.
Jest to moment kiedy z kandydata stajemy się pracownikiem i z pracownika kandydatem. W tych procesach
naturalnie zwracają się do nas, jako ekspertów rynku
pracy, o wsparcie. Wiedza i doświadczenie gromadzone
przez agencje zatrudnienia pozwala spojrzeć na te procesy całościowo, uwzględniając ich złożoność.

Martyna Ładkowska

Kierownik Oddziału w Gdańsku
Jobhouse

Employer branding traktowany jest jako kompleksowa strategia nie
tylko wizerunkowa, ale również porządkująca procesy wewnątrz organizacji. W takich procesach mogą pomóc firmy zewnętrzne, które
w profesjonalny sposób wdrożą efektywne rozwiązania. W procesie
rekrutacji obserwujemy nowe trendy: wideo rozmowy, odchodzenie
od sztywnych rozmów rekrutacyjnych na rzecz spotkań w miejscach bardziej przyjaznych, wychodzenie w sposób innowacyjny
do pracowników, promowanie firm, kampanie – to tylko niektóre
z możliwych propozycji. W obszarze zarządzania talentami większość
pracowników oczekuje nie tylko solidnego procesu wdrożenia, ale
również dalszego wsparcia w czasie okresu zatrudnienia. Pamiętajmy,
że receptą na satysfakcję naszego zespołu nie są przypadkowe, obligatoryjne szkolenia, ale umiejętność stworzenia indywidualnego
planu rozwoju. Firma nie tylko zyska dobrą opinię, ale również pozytywny, spełniony i otwarty na naukę i wyzwania zespół. Coraz chętniej
i bardziej świadomie wykorzystujemy technologię i jej możliwości
w zakresie analizy danych. Dane+ analiza to: działania zgodne z potrzebami i oczekiwaniami, monitorowanie zmian w naszej firmie,
satysfakcja pracowników. Nie kolekcjonujmy tabel w Excelu, tylko
analizujmy i działajmy w konkretnych obszarach.
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Wirginia Gostomczyk-Urbańska
Prezes Zarządu
IDES Consultants Polska

Aktualnie w Polsce, żyjemy w bardzo złożonych czasach
w obszarze rekrutacji pracowników. Rynek pracy przyspiesza. Wydawałoby się, że firmy rekrutacyjne mają „złoty
okres”, jeden z najlepszych w historii. Czy rzeczywiście tak
jest? Do niedawna obserwowaliśmy brak pracowników
w obszarze IT. Teraz ten brak dotyczy stanowisk niższego
i średniego szczebla prawie we wszystkich branżach. Pracodawcy potrzebują wsparcia, które będzie wychodziło
poza procesy związane tylko i wyłącznie z zatrudnieniem.
Dlatego też firmy rekrutacyjne wchodzą głębiej w analizę
procesów swoich klientów i doradzają im w jaki sposób je
usprawnić. Badanie organizacji daje wiedzę niezbędną do
usprawnienia procesów HR. Jego rezultatem jest kompleksowy obraz stanu przedsiębiorstwa i wypracowane
rekomendacje dla dalszego działania. Najczęściej stosowane działania to: exit interview, candidat i employee
experience, czyli rozmowy z kandydatami na temat procesu rekrutacji, a z pracownikami na temat pracy w firmie, ale nie ocena ich efektywności. Dzięki temu można
zachować tożsamość organizacji i jednocześnie rozwijać
aspekty biznesowe.

Mikołaj Makowski

Dyrektor działu Outsourcing
Devire

W ostatnim roku Devire odnotowała aż 40 procentowy wzrost obrotów z usług outsourcingu. Wyraźnie
zwiększyło się zainteresowanie tymi usługami w sektorze bankowo-finansowym i administracji publicznej. Najpopularniejsze były wciąż działania z zakresu
IT (69%), a także sprzedaży i marketingu (23%). Prym
wiodły inwestycje związane z analizą Big Data, technologią Blockchain i usługami data center. Bardzo dużym
zainteresowaniem cieszyły się także usługi z zakresu
cyberbezpieczeństwa. Duże ilości danych wrażliwych
gromadzonych przez instytucje państwowe, banki,
firmy telekomunikacyjne czy placówki medyczne są
celem coraz częstszych ataków ze strony cyberprzestępców. Wzrost świadomości wśród społeczeństwa
odnośnie ochrony danych osobowych, nowe regulacje
prawne w Unii Europejskiej, a także potencjalne straty
wizerunkowe i finansowe sprawiły, że firmy oraz instytucje publiczne coraz chętniej sięgają po doradztwo
informatyczne i inwestują w dedykowane rozwiązania
technologiczne.
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Karolina Kilijańczyk

Recruitment Manager Engineering
People

W dzisiejszych czasach samodzielna usługa rekrutacyjna nie jest już wystarczająca. Jeśli chcemy pozostać organizacją, której podstawową rolą jest wsparcie
klientów w efektywnym pozyskiwaniu najlepszych
kandydatów, musimy podejść do zagadnienia rekrutacji w szerszy sposób, wzbogacając ofertę o usługę
consultingową. Polega ona na zbadaniu organizacji
klienta, poznaniu jego problemów oraz zrozumieniu
profilu pracownika, którego szuka. Musimy zrozumieć
procesy biznesowe klienta i dowiedzieć się jakie konsekwencje może spowodować nieobsadzenie wakatu we
właściwym czasie bądź zatrudnienie nieodpowiedniej
osoby. Takie działania podnoszą znacząco efektywność procesu rekrutacyjnego, który wzbogacony jest
o sprawdzenie potencjału kandydata i jego możliwe
przełożenie na wsparcie organizacji i jej rozwoju. Patrząc
na organizację klienta z lotu ptaka i rozumiejąc specyfikę
poszczególnych stanowisk i ich wzajemnej relacji możemy znaleźć pracowników, którzy będą znacznie lepiej
dopasowani do kultury organizacji, to zaś przełoży się
na zbudowanie sukcesu klienta.

Sylwia Chwastyk – Kolasa
Dyrektor Operacyjny
Lobo HR

W ubiegłym roku odnotowaliśmy duży wzrost zainteresowania projektami rekrutacji masowych, zakładających zatrudnienie min. 20 osób w jednym projekcie,
w zakresie usługi rekrutacji stałej. Lobo HR zrealizowało
o ponad 60% więcej projektów tego rodzaju niż w roku
poprzednim. W latach wcześniejszych rekrutacje masowe, zarezerwowane były głównie dla usług pracy tymczasowej i stanowisk niższego szczebla. Obecnie z tej
usługi korzystają chętnie pracodawcy z sektorów SSC/
BPO, poszukując pracowników do ról finansowych, administracyjnych czy wsparcia technicznego. Pojawiły się
rekrutacje masowe w obszarze IT i w sektorze Retail.
Biorąc pod uwagę skalę trudności koordynacji rekrutacji wielowolumenowych, ich dynamikę jak i aspekt raportowania działań, agencję zatrudnienia wykorzystują
szereg narzędzi zapewniających ich skuteczną i szybką
realizację. Popularną jest praca na wspólnym systemie
informatycznym agencji i Klienta, czy rozwiązanie typu
Rekruter On Site dla usprawnienia komunikacji.
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Agnieszka Piątkowska
Partner
Big Fish

Ostatnie lata to dla wielu organizacji szersze spojrzenie
na optymalizacje kosztów. Wyzwaniem dla firm jest
pozyskanie osób posiadających specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, a takich jest stosunkowo niewiele i jednocześnie są stale poszukiwani
na rynku. Wraz ze wzrostem rozwoju centrów usług
wspólnych, które coraz częściej pokrywają również proces zakupowy, mamy do czynienia z wytężoną walką
o talenty zakupowe. Mało nowoczesne procesy rekrutacyjne niestety nie podążają za potrzebami rynkowymi.
Obserwujemy, że coraz silniejszy nacisk powinno się
kłaść na wymianę informacji pomiędzy działem HR,
a Hiring Managerami, dynamikę procesu rekrutacyjnego i „candidate experience”. Wzrost oczekiwań pracodawców powoduje, że pracownicy działu zakupów
powinni szkolić już nie tylko kwestie narzędziowe, ale
i kompetencje miękkie. Managerowie działów zakupów
powinni zwrócić szczególną uwagę na rozwój własnych
kompetencji przywódczych, jak również trwały rozwój
kompetencji członków ich zespołów.

Tetiana Hrytsyk

Specjalista ds. rekrutacji pracowników z zagranicy
Job Impulse Polska

Liczba pracowników z Ukrainy zatrudnionych na polskim rynku rośnie.
Agencje zatrudnienia coraz częściej oferują kompleksową usługę
polegającą nie tylko na rekrutacji, ale również na pełnym wsparciu
w zakresie legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemca. Weryfikujemy dokumenty, uzyskujemy oświadczenia i pozwolenia na pracę,
reprezentujemy Klientów we właściwych urzędach, co w przypadku
opóźnień w wydawaniu dokumentów wymaga naszych codziennych
wizyt w instytucjach i regularnych kontaktów z urzędnikami. Staramy
się odciążać pracodawców zarówno w formalnościach, jak i w procesie adaptacji czy relokacji pracowników. Job Impulse od 2016 roku
zatrudnił ponad 3000 pracowników z Europy Wschodniej. Osiągnięcie takiej skali było możliwe dzięki aktywnemu dzieleniu się wiedzą
w organizacji, zbudowaniu silnego zespołu praktyków, wypracowaniu
efektywnych rozwiązań i, co ważne, otwartości naszych Klientów
na przyjęcie cudzoziemców. Wydajemy periodyk Job Nowiny oraz
prowadzimy dedykowane cudzoziemcom strony internetowe oraz
profile w mediach społecznościowych. Co roku realizujemy badania
satysfakcji klientów oraz pracowników tymczasowych, które pozwalają nam na zdiagnozowanie potrzeb obu stron oraz zaplanowanie
ewentualnych ulepszeń.
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www.polskieforumhr.pl

Polskie Forum HR jest najbardziej wpływową organizacją pracodawców reprezentującą rynek agencji zatrudnienia. Od 2002 roku działa na rzecz
budowy efektywnego rynku pracy poprzez wpieranie zrównoważonego rozwoju usług w zakresie szeroko rozumianego doradztwa personalnego.
Jest uznanym partnerem społecznym w Polsce i Europie.
Firmy członkowskie Polskiego Forum HR zatrudniają ponad 2,5 tys. pracowników wewnętrznych w ponad 300 oddziałach na terenie całego kraju.
W ubiegłym roku wsparły w zatrudnieniu blisko 300 tys. osób zarówno w formie pracy tymczasowej, rekrutacji stałych, jak i delegowania za granicę.

FIRMY CZŁONKOWSKIE:
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