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Zastosowania marketingu kompetencji w ofertach pracy  
– wyniki badań

Streszczenie

W opracowaniu przedstawiono rozważania związane z koncepcją i zastosowa-
niem  marketingu kompetencji. Celem głównym opracowania jest znalezienie od-
powiedzi na pytanie o zasadność wyodrębnienia marketingu kompetencji. Celem 
szczegółowym jest ocena działań marketingowych podejmowanych przez pracow-
ników oferujących kompetencje w ujęciu instytucjonalnym i jednostkowym.

W opracowaniu wykorzystano część wyników dwuetapowych badań, szczegól-
nie zaś wyniki badania ankietowego przeprowadzonego na próbie 438 jednostek. 
Badana próba obejmowała cztery grupy jednostek: ekspertów, marketingowców, 
przedsiębiorców i studentów. Badania zrealizowano w dwóch wariantach, A i B. 
Wariant A dotyczył oceny stosowania działań marketingowych w organizacjach 
oferujących kompetencje pracowników jako produkty. Wariant B obejmował taką 
samą ocenę osób prywatnie oferujących własne kompetencje. Badania zrealizowa-
no w pierwszym kwartale 2017 roku.

Słowa kluczowe: marketing kompetencji, oferta pracy, kompetencje pracowników, 
rozwój kompetencji pracowników.

Kody JEL: M39

Wstęp

Rynek pracy stał się wymagającym polem współzawodnictwa przedsiębiorstw w pozy-
skiwaniu pracowników. Coraz częściej w ofertach pracy przedstawia się zapotrzebowanie na 
określone kompetencje w oderwaniu od charakterystyki jednostki, pomijając w opisach takie 
cechy, jak płeć, wiek, wykształcenie. Zatem można przyjąć, że kompetencje są przedmiotem 
wymiany na rynku pracy (Oleksyn 2010; Jędruszka 2006; Boyatzis 2008). Uczestnikami 
tego rynku po stronie podażowej są podmioty instytucjonalne, np. przedsiębiorstwa pośred-
niczące w zatrudnianiu (Head Hunters) oraz podmioty, jako osoby prywatne, posiadające 
i oferujące określone kompetencje na rynku pracy (Schulz 1971; 1980). Po stronie popyto-
wej zaś znajdują się organizacje i przedsiębiorstwa wykorzystujące kompetencje w proce-
sach produkcyjnych, usługowych i twórczych. Oleksyn (2010) rozróżnia ponadto poziomy 
zarządzania kompetencjami i wymienia: poziom indywidualny, organizacji, lokalny, regio-
nalny, krajowy i ponadnarodowy. Tym samym wskazuje na kompetencje jako zasób, którym 
można dysponować (Pszczołowski 1978; Griffin 2010). 
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Jeżeli uznać za Manturą (2015) że: „marketing to praktyka, nauka i dydaktyka działań 
w systemie relacji wymiennych między podmiotami, polegających na kształtowaniu i przy-
stosowaniu się do otoczenia”

i jednocześnie przyjmie się za nim, że „jest to podsystem działań tych podmiotów”, a da-
lej przyjmie się, że „kompetencje mogą być przedmiotem wymiany na rynku”, to pojęcie 
„marketingu kompetencji” wydaje się być konstruktem do zaakceptowania. 

Warunkiem wprowadzenia tego określenia będzie przyjęcie, że kompetencje to cechy 
opisujące podmiot,  mające pochodzenie endogenne (talenty) lub  egzogenne (wynikającym 
z procesu socjalizacji i kształcenia).

Głównym celem opracowania jest spojrzenie na konstruowanie określeń współwystępu-
jących z marketingiem. Chcąc zachować obiektywizm zrealizowano badania, których za-
daniem była odpowiedź na pytanie, czy jest zasadne, stąd potrzebne, wyróżnienie kategorii 
marketingu kompetencji, a jeśli tak to w jakich zakresach pojęciowych można ją stosować 
w kontekście podejmowanych działań marketingowych.

Postawiono także pytania pomocnicze dotyczące: a) oceny realizowanych działań mar-
ketingowych w zakresie kompetencji przez dwie grupy podmiotów: organizacje human  
relations (HR) i jednostki (osoby prywatne); b) różnic w ocenach działań marketingowych 
wśród badanych jednostek; c) zidentyfikowania aktywności i obszarów wpływających na 
kształtowanie kompetencji osób prywatnych.

Marketing kompetencji

Pojęcie marketingu kompetencji jest dyskutowane już od lat 50. XX wieku i pochodzi 
z teorii mikroekonomii anglosaskiej, zgodnie z którą zalety konkurencji wynikające ze spe-
cjalnych zasobów, zdolności i siły firmy skutkują wyższą konkurencyjnością (Penrose 1959; 
Day 1993; Chandler 2003). Faktem jest, że do dzisiaj nie określono warunków jego zastoso-
wania. Nie weszło do kanonu literatury marketingowej. 

Kompetencje oznaczają gotowość stosowania wiedzy, umiejętności i zdolności osobi-
stych, społecznych lub metodologicznych okazywaną w pracy lub nauce oraz w karierze za-
wodowej i osobistej1. Czasami, jak na przykład w odniesieniu do kompetencji społecznych 
(Baumrind 1998; Colby, James, Hart 1998) definiuje się je jako połączenie wiedzy, umie-
jętności i postaw odpowiednich do sytuacji potrzebnych do realizacji celów społecznych2. 

Kompetencje mają różne odniesienia i zastosowania. I tak można wyróżnić (Oleksyn 
2010): kompetencje organizacyjne, zawodowe, stanowiskowe, posiadane i potencjalne. 
W literaturze  rozróżnia się ponadto pojęcia związane z kompetencjami w rozumieniu funk-

1  Opracowano na podstawie Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia 
europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2008/C 111/01), 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:PL:PDF [dostęp: 15.03.2017].
2  Opracowano na podstawie Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 18 grudnia 2006 roku 
w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE), 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=URISERV :c11090&from=CS [dostęp: 15.03.2017].
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cjonalnym. Competency zaś to kompetencje w rozumieniu behawioralnym (Delmare Le 
Deist, Winterton 2005).

Szerokie rozumienie kompetencji postulują Whiddett i Hollyfirde (2003) proponując za-
stosowanie tego pojęcia zamiast funkcji zarządzania. W tym przypadku rozumienie pojęcia 
„kompetencje” obejmuje działania, procesy myślowe, relacje interpersonalne i  rozwój.

W literaturze dotyczącej marketingu uwzględnia się natomiast pojęcie „zdolności”, 
które, jak wskazano wyżej, można uznać za składową kompetencji. W przedsiębiorstwach 
zdolności wykorzystuje się w kształtowaniu pozycji konkurencyjnej. Becker (1971) jako 
pierwszy nazywał świadomy rozwój kompetencji celem marketingowym i uznał, że dla 
wizerunku firmy kompetencje pracowników mają kluczowe znaczenie. Becker uważa roz-
wój kompetencji za zadanie komunikacyjne. Kompetencja jego zdaniem ma dwa wymiary. 
Kompetencja eksperta oparta jest na ogólnym doświadczeniu i oznacza umiejętność rozwią-
zywania problemów przez firmę, podczas gdy poszukiwane, potencjalne i przyszłe kompe-
tencje pracowników związane są ze zdolnościami, na podstawie których rozwiązywane są 
nowe problemy (Slater,  Narver  1995). 

Podejście przedsiębiorstwa zorientowane na kompetencje oraz podejście rynkowe skupia-
jące się na realizacji potrzeb klientów nie są sprzeczne (Szafrański, Goliński 2015). Wręcz prze-
ciwnie, uzupełniają się. To przedsiębiorstwa posiadające unikatowe kompetencje (jako cechy 
swoich pracowników) mogą sprawniej realizować procesy innowacyjne i budować przewagę 
konkurencyjną (Piskoti 2005). Zatem posiadane kompetencje kluczowe z punktu widzenia re-
alizacji potrzeb klienta pozwalają na wyższą konkurencyjność przedsiębiorstwa ze względu na 
innowacyjność, jakość, cenę produktów i usług (Freiling 2001). Strothmann (1997) podkreśla, 
że kompetencje można włączać w proces tworzenia łańcucha wartości przedsiębiorstwa.

Biorąc pod uwagę marketing jako koncepcję opartą na zasobach, można interpretować 
ważne współzależności i relacje, ponieważ rynek rozwiązuje problem bilateralnego podziału 
zasobów (Freiling 2001). Klienci oczekują wiele od rynku dając z siebie jak najmniej zgod-
nie z zasadą kumulowania energii. Obecnie to po stronie producentów i sprzedawców jest 
inicjatywa i dążenie do zdobycia przewagi konkurencyjnej. Dzięki posiadanym zasobom 
i kompetencjom pracowników przedsiębiorstwa mogą w określonym czasie być skutecz-
niejsze od pozostałych podmiotów rynku (Sloof, Sonnemans, Osterbeek 2007). Marketing 
strategiczny  rozwija trwałe przewagi konkurencyjne na podstawie zrozumienia warunków 
rynkowych i poszukiwania kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa przez kompetencje 
swoich pracowników, co coraz częściej podkreśla się w praktyce HR.

Metodyka zrealizowanych badań

Badania zrealizowano w dwóch  etapach. Pierwszy etap dotyczył analizy dostępnej li-
teratury. Głównym celem kwerendy literatury było zidentyfikowanie stanu wiedzy w oma-
wianym zakresie.
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W drugim etapie przeprowadzono badania ankietowe na próbie 459 osób. Po wstępnej 
obróbce danych do dalszej analizy zakwalifikowano 438 kwestionariuszy. Celem badań an-
kietowych było uzyskanie odpowiedzi na pytania: 1) Czy kompetencje można traktować 
jako produkt wymiany; 2) Jakie działania marketingowe podejmowane są przez oferujących 
kompetencje pracowników; 3) Jakie istnieją różnice w postrzeganiu działań marketingo-
wych dla kompetencji pracowników? Próbę badaną stanowiły grupy ekspertów: ekspertów-
-naukowców (E) zajmujących się marketingiem (n=12), przedsiębiorców (P) działających na 
rynku (n=267), marketingowców  (M) pracujących nad projektami marketingowymi (n=34), 
studentów (S) studiujących marketing (n=125). Wykorzystano kwestionariusz ankiety inter-
netowej jako metodę badań, a formularz opracowano na platformie Google Forms. Badania 
ankietowe zrealizowano w marcu 2017 roku.

Wyniki badań

Pierwszy etap zrealizowanych badań należy potraktować jako badanie eksploracyjne, 
które wskazało na brak rozległych badań w podejmowanym zakresie. Jak przedstawiono we 
wstępie, literatura  nie jest obszerna, jednak tematyka jest podejmowana przez niektórych 
badaczy (Piskoti 2005; Freiling 2001; Strothmann 1997; Becker 1971).

Drugi etap badań należy traktować jako pilotażowy badań eksploracyjnych, a jego celami 
były odpowiedzi na pytania, po pierwsze, czy kompetencje można traktować jako produkty wy-
miany rynkowej i po drugie, czy można wykorzystać działania marketingowe w tym zakresie.

Na wykresie 1 przedstawiono odpowiedzi badanych osób na pytanie: czy  można do-
strzec działania marketingowe związane z kompetencjami pracowników. Na wykresie 2 
przedstawiono odpowiedzi respondentów na pytanie: czy kompetencje można traktować 
jako produkty wymiany na rynku pracy.

Wyniki badań pozwalają wyciągnąć  wniosek, że kompetencje przez większość bada-
nych osób są traktowane jako produkty wymiany rynkowej (79,9%) i dotyczą ich działania 
marketingowe (70%). 

W badaniach eksploracyjnych zidentyfikowano działania marketingowe mogące wspie-
rać wymianę kompetencji uznanych  za produkty.  Działania te poddano ocenie częstotliwo-
ści ich stosowania w organizacjach i przez osoby prywatne. 

Badania przeprowadzono w dwóch wariantach − A i B. 
W wariancie A oceniano działania marketingowe podejmowane przez organizacje oferu-

jące kompetencje pracowników. 
W wariancie B oceniano działania marketingowe podejmowane przez osoby prywatne 

oferujące swoje kompetencje. 
W obu przypadkach oceniono wyróżnione w etapie eksploracyjnym (Kotler 2012; Kramer 

1998; Mantura 2000) wybrane działania marketingowe: (X1) gromadzenie informacji ryn-
kowej; (X2) badanie rynku; (X3) planowanie oferty; (X4) kalkulację ceny; (X5) planowa-
nie działań promocyjnych; (X6) reklamę; (X7) promocję bezpośrednią; (X8) informację w  
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Wykres 1
Udział odpowiedzi respondentów w podziale na grupy eksperckie na pytanie: czy na rynku 
pracy można dostrzec działania marketingowe związane z kompetencjami (n=438)

Źródło: opracowanie własne.

Wykres 2
Udział odpowiedzi respondentów w podziale na grupy eksperckie na pytanie:  
czy kompetencje można traktować jako produkty wymiany na rynku pracy (n=438)

Źródło: jak w wykresie 1.
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mediach społecznościowych; (X9) kontrolę działań marketingowych. W ocenie brały udział 
cztery wyżej opisane grupy ekspertów. W opracowanym kwestionariuszu poproszono m.in. 
o ocenę częstotliwości stosowania wymienionych działań marketingowych w procesie ofe-
rowania kompetencji. Wykorzystano pięciostopniową skalę ocen, gdzie  1 – nie stosujemy(ę) 
nigdy; 2 – stosujemy(ę) rzadko; 3 – stosujemy(ę) od czasu do czasu; 4 – stosujemy(ę) często; 
5 – stosujemy(ę) bardzo często.

W badanej próbie dla obu wariantów i określonych działań marketingowych przeprowa-
dzono analizę podstawowych statystyk opisowych, co przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1
Statystyka opisowa dla badanej próby ze względu na wybrane zmienne (n=438)  

Zmienne badane
W wariantach A i B

min Max me δ

A B A B A B A B

X1 4 4 5 5 4 4 1,11 1,31
X2 4 2 5 5 4 4 1,12 1,24
X3 4 3 5 4 4 3 1,11 1,31
X4 4 2 5 5 4 2 1,11 1,69
X5 4 2 5 4 4 3 1,11 1,69
X6 3 2 5 3 4 2 1,31 1,21
X7 4 2 5 5 4 3 1,11 1,24
X8 2 4 4 5 3 4 1,61 1,11
X9 4 2 5 5 4 3 1,14 1,46

Źródło: opracowanie własne.

Uzyskane wyniki dla wariantu A pozwalają na wniosek, że dla większości badanych 
zmiennych uzyskano wyższe wyniki niż w wariancie B, o czym świadczy mediana, a mniej-
sze odchylenie standardowe wskazuje ponadto na wyższą spójność w udzielanych odpowie-
dziach. Oznacza to, że organizacje oferujące kompetencje na rynku pracy są oceniane jako 
częściej podejmujące działania od osób prywatnych, co może prowadzić do konkluzji, że 
działania te są lepiej przygotowane i włączone w strategię organizacji. 

Zebrane oceny badanych zmiennych poddano analizie ze względu na grupę oceniają-
cą. Na wykresie 3 przedstawiono oceny dla organizacji oferujących kompetencje na rynku 
pracy. Realizację działań marketingowych związanych z funkcją przygotowawczą (zmien-
ne: X1-X5) najwyżej ocenili naukowcy i marketingowcy, nieco niżej ocenili te działania 
przedsiębiorcy. Studenci, nie mając doświadczenia w tego typu działalności, nie oceniali 
działań organizacji. We wszystkich grupach oceniono wykonawcze funkcje marketingu jako 
rzadziej stosowane przez organizacje (zmienne: X6-X8). Za działanie najrzadziej stosowane 
przez organizacje respondenci  uznali komunikację z rynkiem z wykorzystaniem mediów 
społecznościowych (X8). 
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Nie zawsze wykorzystywane działania odpowiadają na zapotrzebowanie uczestników 
tego rynku pracy. O tej rozbieżności świadczą pozyskane oceny X8 (informacja w mediach 
społecznościowych) w wariancie A i B (por. wykres 2). W tym przypadku to osoby prywat-
ne znacznie częściej niż organizacje wykorzystują możliwości prezentowania i oferowania 
swoich kompetencji na platformach typu: Facebook, LinkedIn, i pracuj.pl .

W wariancie B wszystkie grupy oceniły działania marketingowe wykorzystywane przez 
osoby prywatne na znacząco niższym poziomie (por. wykres 4). Wyjątek stanowi wykorzy-
stanie mediów społecznościowych (X8) w komunikacji rynkowej

Interesujące ponadto są oceny działań marketingowych udzielone przez studentów. 
Stanowią one grupę odniesienia dla ocen ekspertów, marketingowców i przedsiębiorców. Jako 
osoby młode, posiadające określone kompetencje wyniesione z kształcenia formalnego i nie-
formalnego studenci wybierają jedne działania marketingowe, inne zaś pomijają. Robią to 
w sposób intuicyjny, wykorzystując łatwo dostępne narzędzia komunikacji marketingowej.

Studenci ocenili, że częściej wykorzystują działania marketingowe niż grupy eksper-
tów i marketingowców. W wariancie B dla zmiennej X8 uzyskano wysoką medianę i niskie 
odchylenie standardowe. Wszystkie grupy badane uznały, że medium, jakim są media spo-
łecznościowe jest głównym instrumentem komunikacji rynkowej osób prywatnych Różnice 
między tymi ocenami przedstawiono na wykresie 5.

Wykres 3
Średnie oceny częstotliwości działań marketingowych stosowanych przez organizacje 
przy oferowaniu kompetencji na rynku pracy (n=313)

Legenda: E – eksperci; M – marketingowcy; P – przedsiębiorcy.
Źródło: jak w wykresie 1.
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Studenci i grupy eksperckie były zgodne w ocenach tylko dwóch działań marketingo-
wych tj: X1 i X8. Zbieranie informacji i wykorzystywanie  mediów społecznościowych 
w komunikacji  to działania  podmiotów  oferujących swoje kompetencje. Największe różni-
ce między ocenami częstotliwości wykorzystania działań marketingowych można dostrzec 
w sferach:
 - kalkulacji ceny (X4), co może wynikać z trudności określenia poniesionych nakładów na 

rozwinięcie kompetencji (różnica na poziomie 1,9 pkt);
 - promocji bezpośredniej (X7), co wiąże się z trudnościami w korzystnym przedstawieniu 

kompetencji w kontaktach bezpośrednich (różnica 1,7);
 - kontroli i analizie wyników podejmowanych działań marketingowych (X9), różnica 

w liczbie wskazań tej działalności była największa i wyniosła ponad 2 punkty. 
Przeprowadzono także analizę porównawczą ocen przedsiębiorców i studentów. Celem 

takiego porównania jest zwrócenie uwagi, że obie grupy oceniające stanowią w pewnych 
przypadkach sferę podażową (studenci) i popytową (przedsiębiorstwa) w kontekście kom-
petencji. Na wykresie 6 zilustrowano rozkład odpowiedzi obu grup.

Przedsiębiorcy, oceniając częstotliwość podejmowanych działań marketingowych osób 
prywatnych oferujących kompetencje, nie różnią się znacząco w swoich ocenach od grupy 
ekspertów. W stosunku do studentów oceniają jako rzadziej stosowane:

Wykres 4
Średnie oceny częstotliwości działań marketingowych stosowanych przez osoby 
prywatne przy oferowaniu na rynku swoich kompetencji (n=438)

Legenda: E – eksperci; M – marketerzy; P – przedsiębiorcy; S – studenci.
Źródło: jak w wykresie 1.
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 - badania rynku (X2), co może oznaczać, że w praktyce osoby prywatne nie mają bieżą-
cych informacji koniecznych do oferowania swoich kompetencji ;

 - reklamę (X6), co może oznaczać, że kanały komunikacyjne wybierane przez osoby pry-
watne nie są tymi, z których korzystają przedsiębiorcy (bo z badań wynika, że często 
wykorzystują reklamę, aby zakomunikować, że poszukują określonych kompetencji).
Zauważają natomiast, że kalkulacja ceny kompetencji jest często stosowana przez stu-

dentów. 
Istotną kwestią z punktu widzenia procesu kształtowania kompetencji jest informacja, co 

wpływa na motywację ich rozwoju. Respondentów poproszono o ocenę wpływu oddziały-
wania grup społecznych i aktywności na rozwój potrzebnych na rynku pracy kompetencji. 
Aktywności i grupy wpływu określono na podstawie badań realizowanych w Akceleratorze 
Wiedzy Technicznej w projekcie Czas Zawodowców3 i wyodrębniono: rodzinę; przyjaciół; 
pracę; edukację; dodatkowe kursy (edukację nie formalną).

Ocenę wyróżnionych sfer wpływu zawarto na pięciostopniowej skali ocen, gdzie: 1 – wpływ 
nieznaczny; 2 – wpływ mały; 3 – wpływ średni; 4 – wpływ duży; 5 – wpływ największy.

3  Czas zawodowców - wielkopolskie kształcenie zawodowe, Projekt systemowy, IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionach 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego (POKL.09.02.00-30-001/12, 01.07.2012 – 
30.09.2015) 

Wykres 5
Różnice w ocenie częstotliwości stosowania działań marketingowych w w oferowaniu 
kompetencji przez osoby prywatne – na podstawie opinii ekspertów (E – eksperci;  
M – marketerów i studentów (S)
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Źródło: jak w wykresie 1. 
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Wykres 6
Różnice w ocenie działań marketingowych udzielone przez przedsiębiorców (P) 
i studentów (S) w wariancie B
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Źródło: jak w wykresie 1. 

Wykres 7
Oceniany wpływ określonych aktywności na zwiększanie motywacji do rozwoju 
kompetencji wśród badanych(n=438)

Źródło: jak w wykresie 1. 

handel_wew_6-2017.indd   381 2017-11-23   12:53:49



382 ZASTOSOWANIA MARKETINGU KOMPETENCJI W OFERTACH PRACY...

Na wykresie 7 przedstawiono wyniki, które wskazują, iż największy wpływ na kształ-
towanie wysokopopytowych kompetencji  mają kursy i szkolenia, na co wskazało 29% ba-
danych, kolejny obszar  najwyższego oddziaływania to rodzina (22%) i praca (17%). Dane 
te wskazują na wysoki poziom świadomości, że konieczny jest rozwój kompetencji przez 
badane osoby. Jak pokazały pytanie otwarte, które zadano w następnej kolejności kwestio-
nariusza4, respondenci umiejscawiają rozwój kompetencji często w edukacji nieformalnej, 
jednocześnie wskazują na niski i średni wpływ edukacji formalnej w kształtowaniu kompe-
tencji w kontekście konkurencji rynkowej.

Można ponadto dostrzec, że przyjaciele, wbrew obiegowym sądom, mają nieznaczny 
i mały wpływ na kierunki rozwoju kompetencji osób prywatnych (37% wskazań).

Podsumowanie

Z badań wynika, iż  jest możliwe stosowanie określenia „marketing kompetencji”, analo-
gicznie jak używanie takich nowych określeń marketingu, jak: „modowy”, „szeptany”, „mo-
bilny”, „cyfrowy” czy też „sportowy”. Brakuje jednak transparentnej teorii pozwalającej na 
rozstrzyganie, czy jego stosowanie jest uzasadnione w aspekcie natury kompetencji (czy 
przedmiotem wymiany na rynku mogą być cechy jednostki) oraz czy jest zasadne poznaw-
czo wprowadzanie takiego pojęcia, a jeżeli tak to jaki jest jego zakres? Nawet jeśli przyjąć, 
że kompetencje można traktować jako produkty, powstaje wątpliwość, czy można mówić 
o marketingu produktu, jeśli każdy produkt jest elementem mieszanek marketingowych. 
Problem ten jednak nie dotyczy tylko i wyłącznie kompetencji. Powszechne jest produktowe 
ujmowanie systemów marketingowych (Mantura, Branowski 1992). Przykładem może być 
wyróżnianie marketingu usług (Payne 1997).

W opracowaniu wskazano na dwa obszary konstruowania określenia marketingu kom-
petencji. W obu przypadkach można zidentyfikować podmiot powiązany z kompetencjami, 
a także wyodrębnić funkcje jakie realizuje na rynku. Określenie marketingu kompetencji 
powinno być przedmiotem kolejnych  rozważań teoretycznych. Przyczynki do takich rozwa-
żań to między innymi stale rosnące znaczenie kompetencji pracowników, rozwój gospodarki 
opartej na wiedzy (Szafrański, Goliński 2015), stały wzrost zatrudnienia w sektorze usług, 
w którym kompetencje są kluczowym zasobem.
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Applications of Competence Marketing in Job Offers. Research 
Findings

Summary

The paper presents considerations associated with the concept of marketing 
competence. The main objective of the study is to find an answer to the question 
about the legitimacy of a new category of systems marketing - marketing compe-
tence. The specific objective is to assess the marketing activities undertaken by 
operators offering competence in the labour market in institutional and unconsoli-
dated terms.

The study used a part of the results of two-step research, especially the results 
of a survey conducted on a sample of 438 individuals. The study sample consisted 
of four groups of individuals: experts, marketers, entrepreneurs, and students. The 
research was carried out in two variants (A and B). The first (A) concerned the as-
sessment of the use of marketing activities in organisations (businesses) that offer 
competence in the labour market as products. The second concerned the assessment 
but the same individuals offering their own competence in the labour market. The 
research was carried out in the first quarter of 2017.

Key words: competence marketing, job offer, employee competence, development 
of employee competencies.

JEL codes: M39

Применение маркетинга компетенции в предложениях  
по трудоустройству – результаты изучения

Резюме

В разработке представили рассуждения, связанные с концепцией и при-
менением маркетинга концепции. Основная цель разработки – найти ответ на 
вопрос целесообразности выделения маркетинга компетенции. Главная цель 
– оценить маркетинговые действия, предпринимаемые работниками, предла-
гающими компетенции, в институциональном и индивидуальном выражении.

В статье использовали часть результатов двухэтапного изучения, в осо-
бенности же результаты опроса, проведенного на выборке 438 лиц. Обследу-
емая выборка охватывала собой четыре группы лиц: экспертов, маркетоло-
гов, предпринимателей и студентов. Обследования провели в двух вариантах,  
А и Б. Вариант А касался оценки применения маркетинговых действий в ор-
ганизациях, предлагающих конпетенции работников в качестве продуктов. 
Вариант Б охватывал такую же оценку лиц, предлагающих собственные по-
мпетенции частным образом. Обследование провели в первом квартале 2017 г.

Ключевые слова: маркетинг компетенции, предложение работы, компетен-
ции работников, развитие компетенции работников.

Коды JEL: M39
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