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Idea zarządzania przez wartość dla pracownika

Streszczenie

Dwie dekady temu modnym i dominującym trendem w obszarze zarządzania był model CRM. 
Liczni autorzy podejmowali problematykę zarządzania relacjami z klientem i zwracali szczególną 
uwagę na ich znaczenie dla sukcesu ekonomicznego firmy. Dzisiaj podejmowana jest problematyka 
budowaniem relacji z pracownikami firmy i ich znaczenia w uzyskiwaniu przewagi kokurencyjnej. 
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na postawiony problem badawczy, czy employer branding to tylko 
nowy modny trend, czy też nowa idea zarządzania przez wartość dla pracownika?

W artykule przedstawiono trendy na rynku w kontekście procesów globalizacji i znaczenia no-
wych technologii teleinformatycznych w procesie zmian społeczno–ekonomicznych, w kontekście 
wyznań stawianych przed i przez młode pokolenia pracowników. Następnie zidentyfikowano kon-
cepcję employer branding jako działanie strategiczne oraz kluczowy czynnik sukcesu ekonomiczne-
go firmy, który oparty jest na budowaniu pozytywnego wizerunki i marki pracodawcy. Omówiono 
również czynniki kształtujące employer branding, w tym: kształtowanie marki i wizerunku firmy, 
poprzez działania HR i PR, proces rekrutacji i budowanie wizerunku na portach społecznościowych. 
Rozważania kończy próba nakreślenia tendencji i trendów w zakresie employer brandingu oraz zna-
czenia profesjonalnego procesu rekrutacji.

Słowa kluczowe: employer branding, marka, wizerunek, pracodawca, pracownik, rekrutacja, talent, 
CSR, EVP, human resources, public relation.

Kody JEL: F6, J2, L1, M1, M12, M14, M15, M2, M3, M5, O3

Początek XXI wieku – trendy na rynku

Wiek XX zdominowany przez rozwój przemysłu był nazywany „wiekiem rewolucji”. 
Ale prawdziwa rewolucja nadeszła dopiero pod jego koniec. Było to spowodowane rozwo-
jem informatyki i sieci telekomunikacyjnych, co zaowocowało gigantycznymi zmianami 
społeczno-gospodarczymi. Pod koniec wieku XX wyłonił się nowy sposób postrzegania 
świata, specyficzny język definiowania i opisu zjawisk ekonomicznych. Kluczowe znacze-
nie zaczęły odgrywać „nowe” procesy globalizacji i stosowanie technologii teleinforma-
tycznych, w tym w szczególności Internetu jako platformy komunikacyjnej. Doprowadziło 
to do dalszych dynamicznych zmian w procesach biznesowych oraz w procesach organi-
zacji i zarządzania. Firmy zaczęły funkcjonować na globalnych rynkach elektronicznych. 
Próbując określić istotę tych przemian, stosowano wiele terminów, takich jak: „społeczeń-
stwo informatyczne”, „gospodarka cyfrowa”, „biznes elektroniczny”, czy „gospodarka 
oparta na wiedzy”. Wszystkie te określenia wskazują na ważny aspekt bardziej złożonego 
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zjawiska, którym jest wzrost znaczenia informacji i wiedzy w procesach gospodarczych oraz 
życiu społecznym. 

Dynamicznie mieniające się uwarunkowania społeczno-ekonomiczne doprowadziły 
również do większej świadomości klientów i pracowników firmy, którzy zaczęli dostrzegać 
własną wartość, zwłaszcza tę wynikającą z posiadania przez nich wiedzy i specjalistycznych 
umiejętności. Z drugiej strony, pojawił się problem niedoboru pracowników i niedopaso-
wania ich do praktyki biznesowej. Mimo bezrobocia i dostępności dużej liczby pracowni-
ków, nie jest łatwo znaleźć odpowiedniego specjalistę. Kolejne zjawisko to coraz łatwiej-
szy dostęp do informacji i komunikacji za pomocą portali społecznościowych. Korzystanie 
z Internetu przez telefony komórkowe i inne urządzenia mobilne to codzienny standard 
i norma wśród młodego pokolenia. Ostatni kryzys finansowy i gospodarczy istotnie wpłynął 
na sytuację rynku pracy. Pracodawcy optymalizują koszty działalności biznesowej przez 
redukcję etatów lub składników płacowych. Coraz częściej zaczyna być stosowany model 
pracy na odległość, co wymaga specjalistycznych umiejętności i samodyscypliny. 

Można również zauważyć zmiany demograficzne i zmiany struktury wiekowej ludności 
na rynku pracy. Obserwujemy zjawisko starzenia się społeczeństw, co jest efektem wydłu-
żenia długości życia ludności i powoduje większe obciążenia osób obecnie pracujących. 
Stąd poszukiwanie najlepszych i utalentowanych pracowników jest dzisiaj zadaniem bardzo 
ważnym. Pracowników można motywować przez system wynagradzania, plany rozwoju, 
identyfikację z firmą czy działania wspierające budowanie kultury organizacji. Nowe po-
kolenia nazywane X, Y, Z czy C to nowi kandydaci różniący się od poprzednich pokoleń 
innymi oczekiwaniami, wartościami i preferowanymi sposobami pracy. 

Dlatego umiejętność zarządzania pracownikami w firmie jest dzisiaj ważnym czynni-
kiem sukcesu każdej organizacji. Aby odnieść sukces ekonomiczny, firmy poszukują uta-
lentowanych pracowników, o określonych specjalizacjach i kompetencjach zawodowych 
oraz profilach socjotechnicznych, a to wymaga nowego podejścia do zarządzania zasobami 
ludzkimi.

Employer branding – co to takiego?

Koncepcja employer branding (nazywana również employment branding lub employer 
of choice strategy) stała się w ostatnich latach źródłem dyskusji i inspiracji naukowych wie-
lu specjalistów do spraw zarządzania personelem, kształtowania wizerunku firmy, czy też 
zarządzania talentami. Łączy ją wspólny cel, jakim jest posiadanie odpowiednich pracowni-
ków dysponujących wiedzą i doświadczeniem zawodowe. 

Pojęcie „employer branding” zostało wprowadzone w latach 90. XX wieku. Za twórcę 
koncepcji uważa się Simona Barrowa, autora książki pt. The Employer Brand. Branding the 
Best of Brand Management to People at Work (Barrow, Mosley 2005). Tytuł książki trudno 
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przetłumaczyć. Sam termin „employer branding” jest definiowany jako budowanie wize-
runku pracodawcy.

Według jednego z podejść, za employer branding uważa się wszystkie działania podej-
mowane w organizacji i skierowane do obecnych oraz potencjalnych pracowników, które 
mają na celu budowanie jej wizerunku jako atrakcyjnego pracodawcy, a także działania 
wspierające jej strategiczne cele biznesowe (Kozłowska 2012, s. 13). 

„Employer branding coraz częściej uznawany jest przez wielu pracodawców za jedno 
z najbardziej strategicznych działań oraz za kluczowy czynnik sukcesu firmy w dłuższej 
perspektywie. To długoterminowa strategia przyciągania, angażowania i zatrzymywania 
najbardziej utalentowanych pracowników w organizacji, która z jednej strony pozwala na 
budowanie unikalnego, atrakcyjnego i zróżnicowanego wizerunku, a z drugiej na dotarcie 
do wszystkich grup docelowych z propozycją, która jest prawdziwą i spójną z rzeczywisto-
ścią ofertą skierowaną do potencjalnych i obecnych pracowników”1.

Możemy zatem krótko powiedzieć, że employer branding to budowanie dobrej opinii 
o firmie w oczach jej obecnych i potencjalnych pracowników. W dalszej konsekwencji em-
ployer branding polega na wewnętrznym i zewnętrznym promowaniu wizerunku firmy, 
który powoduje, że firma wyróżnia się jako potencjalny pracodawca na rynku pracy. Ten 
wizerunek można wykształcić za pomocą stymulatorów materialnych, takich jak: wynagro-
dzenia, premie, oraz za pomocą wartości niematerialnych i prawnych, takich jak: kultura 
organizacji, unikatowe wartości, wizja działania i koncepcja dalszego rozwoju. Stymulatory 
„niemierzalne” często są uważana za dużo ważniejsze.

Pozytywny wizerunek firmy postrzegany przez pracowników jest jednocześnie przeno-
szony na jej klientów. Widzimy tu istotny związek między pracownikami i klientami firmy. 
Realizacja tego procesu w długim okresie umożliwia konsekwentne i systematyczne two-
rzenie, a następnie utrwalanie i ugruntowywanie pożądanego wizerunku marki w świado-
mości klientów firmy. A to ma odzwierciedlenie w wartości marki i uzyskiwanych efektach 
ekonomicznych. Budowanie wizerunku i wartości marki nie jest zadaniem łatwym, ale jak 
pokazuje na przykład firma Apple, może się stać źródłem niesamowitej i długotrwałej prze-
wagi konkurencyjnej na globalnym rynku.

Programy employer branding w firmach są czasami utożsamiane z marketingiem mix 
w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi. W tym aspekcie chodzi o pozyskanie, utrzy-
manie i motywowanie pracowników. Jednak większość definicji employer branding kon-
centruje się na obszarach zarządzania zasobami ludzkimi oraz polityki i strategii biznesowej 
firmy. Czasami dotyczy również kodeksów etycznych, kultury organizacji, a także rozwią-
zań typu business intelligence.

1  http://markapracodawcy.pl/strategiczne-spojrzenie-na-employer-branding/ [dostęp: 07.07.2015].
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Niezależnie od podejścia, budowanie dobrego wizerunku i marki pracodawcy jest waż-
nym trendem we współczesnym zarządzaniu firmą.

Pojęcie „marka” było kiedyś utożsamiane z produktami i usługami konsumpcyjnymi. 
Dzisiaj termin ten jest używany w znacznie szerszym kontekście, również w aspekcie za-
rządzania zasobami ludzkimi. Można zatem przyjąć, że określa praktycznie wszystko to, 
co jest związane z posiadaniem dobrego imienia, wizerunku, tożsamości i reputacji. Dosyć 
powszechnie „markę” definiuje się jako: nazwę, termin, symbol, wzór lub ich kombina-
cję, stworzoną celem identyfikacji dóbr lub usług sprzedawcy i wyróżniania ich spośród 
konkurencji. Inna definicja mówi, że to „zbiór atrybutów tworzących szereg skojarzeń co 
do jakości, walorów użytkowych, gwarancji, bezpieczeństwa i prestiżu produktu” (Kalisz 
2015).

„Podstawą marki pracodawcy jest również kilka podstawowych korzyści funkcjonalnych 
i gwarancja ich wykonania jak na przykład zapłata wynagrodzenia za wykonaną pracę, bez-
pieczeństwo środowiska pracy czy zapewnienie niezbędnych narzędzi pracy. Te świadczenia 
mogą być uznane za pewnik, ale mogą też być ważnymi elementami pakietu korzyści ofero-
wanych przez pracodawcę – wysokie wynagrodzenie, bardzo atrakcyjne środowisko pracy, 
możliwość korzystania z najnowszych technologii” (Barrow, Mosley 2005, s. 58).

Zarządzania personelem nie łączono kiedyś z zarządzaniem marketingowym. Jednak 
czynnik ludzki zaczął być postrzegany jako jeden z głównych zasobów strategicznych 
organizacji. Dlatego pojawiła się konieczność spojrzenia na pracowników przez pryzmat 
koncepcji marketingowych. Powstała między innymi koncepcja marketingu personalnego, 
którego idea jest zorientowana na oczekiwania pracowników, a marka pracodawcy zaczęła 
być postrzegana jako czynnik sukcesu organizacji. 

A zatem employer branding jest również istotnym elementem działań w zakresie marke-
tingu wewnętrznego i personalnego. W marketingu produktowym grupą docelową są klienci 
dóbr i usług, w marketingu personalnym elementem działań jest obecny lub potencjalny pra-
cownik, który jest traktowany jako klient. „Marketing personalny przyczynia się do zwięk-
szenia identyfikacji pracowników z celami organizacji poprzez możliwość rozpatrzenia wła-
snych korzyści przez pryzmat korzyści organizacyjnych” (Figiel 2010, s. 414).

Można zatem wywnioskować, że w marketingu personalnym, utożsamianym z employer 
brandingiem, zwraca się szczególną uwagę na dotychczasowych i obecnych pracowni-
ków. Chodzi o to, aby utrzymać dotychczasowe dobre relacje z pracownikami i nie dawać 
podstaw do popularyzowania złych opinii, mających negatywnych wpływ na wizerunek 
organizacji.

Employer branding wywodzi się z koncepcji marketingowych i jest interdyscyplinarną 
koncepcją zarządzania łączącą obszar marketingowy, public relation i human resources oraz 
komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej firmy. Obejmuje również aspekty kultury organiza-
cji, atmosfery, stabilności zatrudnienia oraz zarządzania strategicznego.
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Czynniki kształtujące employer branding

Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na rozwój koncepcji employer  
branding jest wewnętrzne i zewnętrzne kształtowanie marki i wizerunku firmy. Pracownicy 
odgrywają tu bardzo ważną rolę, gdyż ich opinia jest jednym z podstawowych filarów bu-
dowania marki pracodawcy. Obecni i byli pracownicy są najlepszymi ambasadorami orga-
nizacji, gdyż mogą budować jej pozytywny lub negatywny wizerunek.. Poszukując pracy, 
podobne jak w sklepach internetowych, opieramy się często na rekomendacji i opinii znajo-
mych. Dlatego warto zabiegać, aby w oczach interesariuszy być firmą dobrze postrzeganą. 
Z drugiej strony, nie ma racji bytu firma, która wykreuje „dobry wizerunek”, ale nie ma on 
nic wspólnego z rzeczywistością.

Budowanie marki można realizować poprzez działania human resources i public rela-
tions z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych, w tym: portali korporacyjnych, sys-
temów komunikacyjnych, czy mediów społecznościowych.

Działania wewnętrzne mogą być wspomagane promowaniem wartości, takich jak: 
praca zespołowa, systemy szkoleniowe, promowanie etyki w biznesie, a ponadto posta-
wy otwartości i zaufania, kreatywności i innowacyjności. Działania te służą rozwijaniu 
wiedzy i umiejętności, kultury organizacyjnej oraz identyfikowaniu pracowników z fir-
mą. Tradycyjne motywatory takie jak: płaca, systemy wynagradzania i dodatki socjalne 
są skutecznym narzędziem budowania marki i wizerunku firmy. Jednak coraz większego 
znaczenia nabiera zrównoważony rozwój pracowników i promowanie idei zdrowego stylu 
życia w rodzinie.

Działania zewnętrzne mogą być skierowane do potencjalnych interesariuszy za pośred-
nictwem strony internetowej i zakładki „Kariera”, ale również za pośrednictwem serwisów 
społecznościowych, blogów firmowych, internetowych targów pracy. Wszystko to pozwa-
la na kształtowanie pozytywnego obrazu pracodawcy. Szczególne znaczenie ma tu atrak-
cyjność, rzetelność i jakość przekazu informacji, począwszy od sposobu odpowiedzi na  
maile, a skończywszy na targach pracy czy kreowaniu zewnętrznego wizerunku. Na przy-
kład udział w badaniach pracodawców, takich jak: Najbardziej Pożądani Pracodawcy (Antal 
International), czy Top Employers (Top Eployers Institute Poland) jest dobrym sposobem 
podniesienia reputacji firmy.

Sam proces rekrutacji również ma istotny wpływ na budowanie marki pracodawcy. 
Jakość komunikacji z potencjalnymi kandydatami w czasie i po zakończeniu procesu ma 
ogromne znaczenie. Każdy bowiem zapamięta indywidualne, zróżnicowane i dostosowa-
ne do grupy docelowej metody selekcji, co będzie świadczyć o indywidualnym podejściu 
do zatrudnienia. W tym obszarze również można wykorzystać własną stronę internetową, 
portale rekrutacyjne, wirtualne targi pracy, czy media społecznościowe. Można skorzystać 
z firm oferujących specjalistyczne rozwiązania rekrutacyjne, które wspierają pracowników 
w skutecznym poszukiwaniu i dbają jednocześnie o wizerunek pracodawcy. Strony inter-
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netowe dają możliwość umieszczenia multimedialnych materiałów, zdjęć, filmów, wypo-
wiedzi pracowników. Wszystko to może pokazać dobrą stronę organizacji i budować jej 
pozytywny wizerunek. Potencjalny pracownik, zanim złoży swój akces do pracy, najpierw 
poszuka informacji nie tylko o firmie, jej produktach, branży, obszarze działania, ale przede 
wszystkim o kulturze organizacji i ludziach, którzy w niej pracują. Korzystając z mediów 
społecznościowych można szybko sprawdzić, jak realnie działa firma i jak dba o relacje ze 
swoimi pracownikami.

Kolejnym ważnym czynnikiem kształtującym koncepcję employer branding jest 
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (Corporate Social Responsibility – CSR). Jest to 
koncepcja strategicznego zarządzania, w której firma w sposób szczególny dba o środo-
wisko, relacje z otoczeniem i różnymi grupami interesariuszy. Do takich działań można 
zaliczyć: ochronę środowiska naturalnego, promowanie aktywnego i zdrowego trybu ży-
cia, działania społecznie pożyteczne itp. Wszystkie to ma na celu kreowanie pozytywnego 
wizerunku organizacji przez równoległe działania biznesowe i działania na rzecz społe-
czeństwa. Wpływa to na poprawę pozytywnego wizerunku firmy w oczach pracowników, 
klientów i innych parterów biznesowych. Dlatego CSR może przyczynić się do budowania 
wizerunku organizacji jako pożądanej dla najlepszych i wymagających kandydatów. CSR 
łączy się z employer brandingiem w takich obszarach, jak: polityka personalna, relacje 
pracownicze, rekrutacja, kultura organizacji, rozwój i wsparcie lokalnych społeczności. 
Społeczne działania w tych obszarach mogą przyczynić się do kształtowania marki firmy 
jako pożądanego pracodawcy.

Na przykład w zakresie polityki personalnej, odpowiedzialni pracodawcy dbają o swój 
wizerunek przez: przestrzeganie prawa, etyki, przepisów, stworzonych regulaminów i pro-
cedur. Ponadto organizacje oferują: pozapłacowe motywatory, dodatkowe ubezpieczenie, 
pakiety pracownicze, szkolenia, ścieżki rozwoju czy badania opinii pracowników.

Natomiast w zakresie budowania relacji pracowniczych, odpowiedzialne społecznie or-
ganizacje dbają o rozwiązania wykraczające poza standardowe obowiązki pracodawcy, do 
których można zaliczyć kodeksy etyczne i kodeksy postępowania, będące dla pracowników 
wyznacznikiem metod działania danej organizacji. 

CSR to sposób na uzyskanie wartość ekonomicznej przez działania społeczne, ekolo-
giczne, co buduje pozytywną opinię o firmie i staje się czynnikiem sukcesu biznesowego.

Ostatnim omówionym tutaj czynnikiem kształtującym employer branding są unikalne 
wartości marki pracodawcy (Employment Value Proposition – EVP). Jest to zbiór wartości 
i skojarzeń, mówiących o tym, co firmę wyróżnia i co czyni ją wyjątkową. Wartości te mogą 
być również wyznacznikiem wybory dla potencjalnego pracownika, który bierze pod uwagę:
 - dlaczego warto tu pracować?
 - dlaczego ta firma jest atrakcyjniejsza?
 - jak firma spełnia oczekiwania i potrzeby swoich pracowników?
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Unikalne wartości marki tworzy się biorąc pod uwagę kilka aspektów, takich jak2:
 - rynek pracy (podaż i popyt na pracę),
 - kulturę organizacyjną firmy (misję, wizję, normy, wartości, styl przywództwa, styl ko-

munikacji w organizacji),
 - interesariuszy (głównie kandydatów i pracowników),
 - konkurencję,
 - trendy społeczne,
 - wymagania prawne i etyczne.

Jednym z podstawowych przesłanek tworzenia programów employer brandingowych, 
których istotą jest oferta EVP, są oczekiwane korzyści po stronie pracodawcy, podnosze-
nie zaangażowania wśród pracowników, szybka rekrutacja i lepiej dopasowani kandyda-
ci, wyższa motywacja pracowników (głównie wewnętrzna) oraz poprawa wyników pracy 
(Wojtaszczyk 2012, s. 107).

Unikalne elementy wartości pracodawcy powinny być oparte na pięciu filarach, do któ-
rych można zaliczyć3:
1. Prawdziwość – informacje o firmie muszą być prawdziwe, oparte na faktach. Prawdziwa 

informacja to klucz do wiarygodnej komunikacji, ponieważ pracownicy i kandydaci 
szybko weryfikują informacje podawane przez firmę.

2. Stabilność – jest jednym z kluczowych czynników decydujących o atrakcyjności praco-
dawcy. Nikt nie chce się wiązać z firmą, która może zniknąć z rynku.

3. Wiarygodność – propozycje i wyróżniki firmy muszą być wiarygodne w przeciwnym 
wypadku pracownicy szybko znajdą lepsze miejsce pracy.

4. Atrakcyjność – firma musi być także atrakcyjna pod względem zaspokajania potrzeb 
pracowników.

5. Niepowtarzalność – to ostatni równie ważny filar wyróżniający pracodawcę na rynku. 

Tendencje i trendy w zakresie employer brandingu

Na rozwój koncepcji employer brandingu miały wpływ liczne trendy związane z rewo-
lucją teleinformatyczną i stosowaniem nowych technologii w życiu społecznym i gospo-
darczym. Powszechne stosowanie Internetu, a ostatnio Social Media, radykalnie zmieniło 
dotychczasowe koncepcje marketingowe i public relations. Młodzi ludzie na co dzień wy-
korzystują komunikację mobilną i portale społęcznościowe, takie jak: Facebooku, Twitter, 
Linkedin, Pinterest, MySpace, Google+. Można tam komunikować się ze znajomymi, moż-
na również umieścić filmy i zdjęcia. Firmy dostrzegły ten wyraźny trend i zaczęły budować 
swój wizerunek z wykorzystaniem technik multimedialnych, co dało efekt synergii wynika-

2  http://www.wizerunek-pracodawcy.com.pl/evp-jak-przygotowac-rzetelna-oferte-pracodawcy/ [dostęp: 31.07.2015].
3  http://www.kompetencjemsp.parp.gov.pl/component/attachments/download/41.html [dostęp: 02.07.2014]
lub http://www.hrminstitute.pl/employer-value-proposition-evp-czyli-jak-sie-wyroznic [dostęp: 02.07.2014].
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jący z zastosowania różnych kanałów komunikacji. Prowadzone są badania i rankingi po-
zwalające na klasyfikację firm na tle konkurencji.

Kolejny trend to traktowanie pracowników jak klientów firmy. Podobnie jak klient chce 
być traktowany wyjątkowo, tak pracownik też chciałby być doceniany za swoje umiejęt-
ności, wiedzę, doświadczenie i zaangażowanie. Pracownik nie może być jednym z wielu 
„trybików maszyny”. Dlatego proces rekrutacji i kariery zawodowej powinien uwzględniać 
zmieniające się potrzeby pracowników. Pracownicy, podobnie jak klienci, mogą stać się 
ambasadorami firmy na zewnątrz, kreującymi pozytywny jej wizerunek i markę. Istotą tego 
trendu jest przeniesienie praktyk zarządzania relacjami z klientem również na zarządzanie 
personelem, co może przynieść korzyść pracodawcy. Takie działania nazywa się budowa-
niem marki pracodawcy, o czym była mowa wyżej.

Firmy tworzą również bazy potencjalnych pracowników, bowiem nie zawsze można na-
wiązać współpracę natychmiast, ale nie należy wykluczać takiej możliwości w przyszłości. 
Trend ten nazywany jest „budowaniem wspólnot talentów” i polega na utrzymaniu dobrych 
relacji z wyjątkowymi ludźmi. W segmencie „top talent” zazwyczaj nie brakuje ofert pra-
cy, ponieważ firmy doceniają znaczenie wyjątkowych pracowników stosując coraz bardziej 
wyrafinowane metody ich poszukiwania. Trend proaktywnego poszukiwania pracowników 
tworzy relacje między potencjalnym kandydatem i pracodawcą. Ma to szczególne znacze-
nie przy rekrutacji pracowników posiadających specyficzne i rzadkie umiejętności. Dzięki 
temu później formalny proces zatrudnienia jest dużo łatwiejszy, co daje jednocześnie firmie 
korzyści przekładające się na jej efektywność ekonomiczną.

Kolejny trend to sposób funkcjonowania młodych ludzi, którzy dorastają dzisiaj w świe-
cie nowych technologii i globalnej komunikacji. Pokolenie to jest nazywane różnie, np.: 
„net generation”, „pokoleniem Millenium”, czy „Echo Booms”. Powszechne stosowanie 
nowych technologii teleinformatycznych czyni młodych ludzi ekspertami w zakresie ich 
stosowania i ma ogromny wpływ na ich zainteresowania, umiejętności i sposób funkcjo-
nowania. Te oczekiwania i umiejętności młodego pokolenia istotnie zmieniają rynek pracy 
i szeroko rozumianą kulturę organizacyjną wielu firm. 

Dzięki Internetowi młodzi ludzie są przyzwyczajeni do powszechnego dostępu do in-
formacji, komunikacji i mobilności. Wielu studentów deklaruje, że Internet jest dla nich 
tak samo ważny jak powietrze, woda czy jedzenie i jest on integralną częścią ich życia. 
Dlatego nie jest zaskoczeniem, że młode pokolenie ma konkretne oczekiwania wobec tego, 
jak technologia będzie wykorzystywana w ich pracy. Oczekuje elastycznego, kreatywnego 
i innowacyjnego środowiska pracy, w którym:
 - stosuje się nowe technologie teleinformatyczne pozwalające na szybki i mobilny dostę-

pem do informacji,
 - istnieje możliwość podnoszenia kwalifikacji i ustawicznego kształcenia,
 - zapewnia się stan równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym (co wbrew 

obiegowej opinii jest możliwe do uzyskania).
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Młodych ludzi cechuje: optymizm, pewność siebie, zorientowanie na sukces i osiągnię-
cia. Jako najszybciej rosnąca grupa pracowników będą oni odgrywali bardzo ważną rolę 
w każdej organizacji. Zanim młody człowiek pójdzie do pracy szuka informacji o firmie 
w Internecie i na portalach społecznościowych. Chce wiedzieć jak najwięcej o potencjal-
nym pracodawcy i warunkach pracy, które oferuje. Dlatego działy HR powinny wykorzy-
stywać narzędzia do zarządzania obecnością w mediach społecznościowych. Przynosi to 
wiele korzyści i firmom i kandydatom. Kandydaci są bardziej zaangażowani w życie or-
ganizacji, a pracodawcy mogą sprawdzić wiedzę kandydatów. Media społecznościowe są 
efektywną platformą do budowania świadomości na temat firmy i możliwości kariery. Ich 
funkcjonalność nie ogranicza się jednak do dostarczania informacji, lecz trwale zmieniają 
sposób budowania relacji z potencjalnymi pracownikami, gdyż stale angażują obie strony. 
Przykładem takiego wykorzystania narzędzi mediów społecznościowych są filmy zamiesz-
czane na YouTubie, które mogą zawierać:
 - wypowiedzi doświadczonych pracowników,
 - „dzień z życia” w danej organizacji, 
 - „wirtualny spacer” po firmie,
 - nagrania z firmowych spotkań i szkoleń,
 - udział firmy w działaniach CSR.

Takie portale, jak Linkedin czy GoldenLine umożliwiają śledzenie przebiegu ścieżki ka-
riery zawodowej, doświadczenia, czy edukacji. Pozwalają na interakcję i tworzenie w czasie 
rzeczywistym relacji poprzez Internecie. 

Ważnym ogniwem wymiany informacji są również blogi firmowe.
Warto również zwrócić uwagę na edukacyjne gry symulacyjne, które mogą pełnić funk-

cje prezentacyjne, weryfikacyjne i testowe dla potencjalnych kandydatów. „Gry symulacyj-
ne:
1. Motywują użytkownika, stanowiąc atrakcyjne tło psychologiczne nauczania. Jest to 

szczególnie pomocne młodym uczniom posiadających większy stopień emocjonalnej 
identyfikacji z grami niż z edukacją;

2. Symulują realne sytuacje. Mogą one imitować doświadczenie i dostarczać wielu spo-
śród umiejętności dostępnych w kontekście praktycznym, nawet, jeśli stworzenie takiego 
kontekstu w rzeczywistości byłoby niebezpieczne lub skomplikowane (np. w przypadku 
gier strategicznych i symulatorów lotu);

3. Ułatwiają zoperacjonalizowanie pewnych struktur teoretycznych, przykładowo ma-
tematycznych algorytmów, dzięki intuicyjnym środkom strategii pochodzącej z gier” 
(Bołtuć, Bołtuć 2015).
Zmiany w procesie rekrutacji znajdują swoje odzwierciedlenie w stosowanym nazewnic-

twie. Wzorując się na znanych określeniach społeczeństwa Web 2.0, 3.0, 4.0 można analo-
gicznie nazwać sposoby rekrutacji:
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 - rekrutacja 2.0 – wykorzystanie Internetu do poszukiwania informacji i potencjalnych 
pracowników, 

 - rekrutacja 3.0 – polegająca na budowaniu społeczności wokół pracodawcy, 
 - rekrutacja 4.0 – której istota polegać ma na poszukiwaniu realnych korzyści, jakie daje 

wykorzystywanie mediów społecznościowych (Cewińska, Wojtaszczyk 2012, s. 248).
Powszechnie wiadomo, że brak odpowiednich pracowników, może być zagrożeniem dla 

organizacji i zakładanych celów biznesowych. Dlatego stosowanie nowatorskich metod re-
krutacji oraz szkolenia i rozwój własnych pracowników to fundamentalne zadania, przed 
którymi stają dzisiaj działy personalne. Ważną rolę pełnią również nowe metody pracy i ela-
styczne formy zatrudnienia, np. praca zdalna na odległość.

Kolejne ważne trendy to zmiany demograficzne, wymagania globalnego rynku, migracje 
zarobkowe, zwiększanie zaangażowania i specjalistycznej wiedzy pracowników, wreszcie 
nowe technologie teleinformatyczne. Dlatego firmy szukają nowych rozwiązań, które po-
zwoliłyby na wyróżnienie się na rynku i uzyskanie przewagi konkurencyjnej.

Podsumowanie

Nie ulega wątpliwości, że jednym z kluczowych czynników sukcesu współczesnych firm 
są jej pracownicy. Dlatego coraz więcej pracodawców koncentruje swoje działania na pozy-
skaniu kompetentnych pracowników i kreowaniu wizerunku. Wykorzystanie wiedzy z za-
kresu human resources, public relation, komunikacji wewnętrznej i marketingu pozwala na 
stworzenie strategii employer branding, która jest odpowiedzią na wyzwania współczesnych 
metod zarządzania.

Na koniec spróbujmy odpowiedzieć na postawione we wstępie pytanie: czy employer 
branding to tylko nowy modny trend, czy idea zarządzania przez wartość dla pracownika?

Przytoczone fakty wyraźnie wskazują, że dzisiaj kandydat do pracy zachowuje się jak 
klient. Skoro warto było jakiś czas temu zwrócić szczególną uwagę na klientów firmy, to 
czemu nie można by przypisać tej istotnej roli w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej i osią-
ganiu efektywności ekonomicznej pracownikom firmy. Lepiej traktować pracownika jak 
klienta, ponieważ też może wskazać nam to, co robimy dobrze, a co powinniśmy jeszcze po-
prawić. Dynamiczne zmiany są permanentną częścią naszej cywilizacji. Kolejne pokolenie 
młodych ludzi, dzisiaj nazywane „pokoleniem Y” jest pełne sprzeczności, ale jednocześnie 
świadome swojej wartości w czasie poszukiwania pracy. Zapewne będzie poszukiwać pracy 
z mobilnymi urządzeniami w dłoni, wybierając firmy kreatywne i innowacyjne. Podobnie 
jak klienci, będzie szukało firm skłonnych zaoferować im coś więcej, jakąś „nową wartość 
dodaną”, a to mogą zaoferować tylko firmy nowoczesne, umiejące sprecyzować strategiczne 
cele biznesowe i stosujące nowoczesne metody zarządzania. Jeszcze ciekawsze pod wzglę-
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dem oczekiwań i możliwości może okazać się kolejne pokolenie młodych ludzi, nazywane 
dzisiaj „pokoleniem Z”. 
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The Idea of Value-Based Management for the Employee

Summary

Two decades ago, the fashionable and dominating trend in the area of management was the CRM 
model. Numerous authors were undertaking the issues of customer relationships management and 
were paying a particular attention to their importance for an economic success of the firm. Today, 
there are undertaken the issues of building relationships with firm’s employees and their importance 
in gaining competitive advantage. The article is an attempt to answer the put forward research prob-
lem whether employer branding is merely a new fashionable trend or also a new idea of value-based 
management for the employee.

In the article, the author presented the trends in the market in the context of globalisation pro-
cesses and importance of new information and communication technologies in the process of socio-
economic changes in the context of challenges posed to and by the young generations of employees. 
Next, the author identified the concept of employer branding as a strategic measure and the key factor 
of firm’s economic success which is based on building a positive image and brand of employers. He 
also discussed the factors shaping employer branding, including formation of the firm’s brand and 
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image by way of HR and PR activities, the process of recruitment and building the image on social 
portals. He ends his considerations with an attempt to outline the tendencies and trends in the area of 
employer branding and importance of the professional process of recruitment.

Key words: employer branding, brand, image, employer, employee, recruitment, talent, CSR, EVP, 
human resources, public relations.
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