
Z artykułu dowiesz się:
•	 dlaczego	zrezygnowaliśmy	ze	
współpracy	z	agencjami	HR,

•	 jak	trafiają	do	nas	pracownicy,
•	 czy	rynek	pracownika	nas	
martwi.
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[PROBLEM Z REKRUTACJĄ 
– dowiedz się jak trafiają do nas 
pracownicy]

Za każdym razem, kiedy zastanawiam się, 
co jest najważniejsze w budowaniu global-
nej firmy, w głowie pojawia mi się jedno 
słowo: LUDZIE. Tymczasem mamy rynek 
pracownika. Standardowe metody rekrutacji 
nie działają. Z ogłoszeń zamieszczanych na 
portalach przychodzi coraz mniej CV, a te, 
które spływają, nie spełniają podstawowych 
wymagań.

W nowej rzeczywistości z trudem odnajduje 
się branża HR. Ich metody stały się bardzo 
radykalne. Pracownicy wyciągani są z firm 
niemal siłą. Bo najważniejsze jest to, aby 
przedstawić klientowi kandydata. W dobie 
problemów z pozyskiwaniem pracowników 
jest duża szansa, że przyszły pracodawca po-
myśli: lepszy rydz niż nic; może i nie pasuje 
do naszego sposobu myślenia, ale ma niezłe 
doświadczenie. Później jest tylko gorzej… 
następuje frustracja… zarówno pracownika 
jak i pracodawcy… rozwiązanie umowy… 
totalna klapa. Wiem o czym mówię, bo zda-
rzyło mi się zawędrować w ten ciemny za-
ułek. Nie chcę tam wracać.

Czy rynek pracownika mnie 
martwi? 

Nie. Zauważyliśmy ten trend już jakiś czas 
temu. Zrezygnowaliśmy ze współpracy z agen-

cjami HR. Ograniczyliśmy oferty na portalach 
do minimum. Dlaczego? Bo okazuje się, że 
najlepsi, najbardziej zaangażowani pracow-
nicy trafiają do nas z… poleceń. Polecenia 
pochodzą od naszych aktualnych pracowni-
ków, ale co bardzo ciekawe, także od naszych 
klientów i partnerów. To dla mnie niesamo-
wite, bo czym innym są takie polecenia, jak 
nie dowodem zaufania dla mnie, dla firmy, 
dla marki?

Chcemy iść tą drogą… drogą rekrutacji z po-
leceń, która w naszym przypadku świetnie 
się sprawdza. Czuję, że w tym podejściu jest 
pewna naturalność i swoboda… że rozmowy 
będące wynikiem polecenia odbywają się 
w innej, lżejszej, przyjemniejszej atmosfe-
rze. Jakbyśmy od początku nadawali na po-
dobnych falach. Bo jeśli ktoś poleca nas jako 
pracodawcę, to musi nas znać. Musi czuć, że 
ta konkretna osoba pasuje do nas i na odwrót, 
że my spasujemy do niej.

To dlatego pracujemy obecnie nad progra-
mem, który będzie podziękowaniem dla osób 
polecających. Podziękowaniem za zaufanie, 
którym nas obdarowały. Chcemy im coś dać 
w zamian. Jeszcze nie wiem czy będzie to na-
groda finansowa, czy może wycieczka. Może 
pojawi się też inny pomysł. To się jeszcze 
okaże. Niemniej jak tylko program ruszy dam 
wam znać.

Rynek pracownika ma także drugą stronę me-
dalu. Oznacza bowiem że w Polsce ludziom 

żyje się lepiej, co mnie bardzo cieszy. Oczy-
wiście są różne regiony i nie wszędzie jest 
idealnie, ale generalnie w ostatnich latach 
zrobiliśmy ogromny krok naprzód. Mam je-
dynie nadzieję, że będziemy umieli znaleźć 
balans między komfortem życia, a nadmier-
nym konsumpcjonizmem.

Co jeszcze?

Stawiamy również na otwartość. Chcemy po-
kazywać jak działamy, co jest dla nas ważne 
oraz kim jesteśmy. Osobiście chcę się z wami 
dzielić wiedzą z zakresu bezpieczeństwa 
procesowego i wybuchowego, ale wierzę, że 
w tym roku uda mi się w większym stopniu 
pokazać siebie. Chciałbym abyście poczuli, 
jak myślę, kim jestem i jakimi wartościami 
się kieruję. Bo wszystko to przekłada się na 
to, jaką firmą jest GRUPA WOLFF.

Chcę, aby nasza otwartość była widoczna 
w każdym działaniu. Przykładowo: spora część 
naszych pracowników i klientów swój pierw-
szy kontakt z GRUPĄ WOLFF ma poprzez 
stronę internetową (www.grupa-wolff.eu). 
Uznaliśmy, że od pierwszego momentu po-
winni oni wiedzieć kto stoi za firmą. To dlate-
go na stronie głównej zamieściliśmy zdjęcia 
mojego ojca – założyciela firmy, mojego bra-
ta oraz moje. Przy każdym z nich jest krótki 
tekst, który pozwala zorientować się, kto jest 
kim. To dlatego, że nie chcemy być bezoso-
bową korporacją. Z resztą do korporacji jesz-
cze nam bardzo daleko.  

Większość najbardziej zaangażowanych 
pracowników trafia do nas z poleceń. Co ciekawe, 
polecają nas jako pracodawcę obecni pracownicy, 
jak również klienci i partnerzy. Czuję, że to oznaka 
zaufania w stosunku do mnie, do firmy, do marki.


