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Słowo wstępne

Świadomość specjalistów branży HR  
w kwestii budowania marki pracodaw-
cy cały czas rośnie i dziś większość  
z nich zdaje sobie sprawę, że ten proces 
ma bezpośredni wpływ na efektywność  
rekrutacji. O łączeniu kompetencji  
w służbie efektywnej rekrutacji pisze 
od dawna współautor tego słownika,  
Łukasz Kołodziejczyk, którego wielu  
z Was zapewne kojarzy z cotygodniowe-
go przeglądu wydarzeń #HR publikowa-
nego na LinkedIn. 
Employer Branding jako dziedzina roz-
rasta się z roku na rok, zatem oprócz 
terminów związanych z codziennością 
rekrutacyjną czy wewnętrznym HR-em, 
znajdziecie tutaj także zwroty kojarzone 
z szeroko pojętym dbaniem o pracow-
nika. O ten ostatni aspekt, zyskujący  
w ostatnim czasie coraz większą po-
pularność, zadbała jedna z pierwszych  
w Polsce certyfikowanych Chief Hap-
piness Officer, Michalina Jabłońska – 
Sprawnik.

Owocnego czytania!

Autorzy:

Michalina Jabłońska – Sprawnik, Chief Happiness Officer w Devire

Łukasz Kołodziejczyk, HR Analyst w HRlityczny 

Krzysztof Dernoga, Employer Branding Specialist, Devire Digital
 

Oddajemy w Twoje ręce zestawienie 
definicji kilkudziesięciu słów i zwro-
tów pochodzących z różnych dziedzin,  
ale będących częścią jednej wspólnej – 
Employer Brandingu. Idea, która przy-
świecała nam przy tworzeniu niniejszego 
słownika Employer Brandingu była taka, 
aby wszystkie pojęcia – szczególnie te 
marketingowe – były zrozumiałe dla 
przedstawicieli branży HR. W zdecydo-
wanej mierze to właśnie oni są w swoich 
firmach odpowiedzialni za zarządzanie 
marką pracodawcy lub za budowanie 
wizerunku przedsiębiorstw. Dlatego też 
staraliśmy się w prostych słowach opi-
sywać poszczególne definicje, tak aby 
ze słownika skorzystali także ci, którzy 
dopiero rozpoczynają swoją przygodę  
i chcą poznać Employer Branding bez 
tajemnic. 
Dbanie o wizerunek pracodawcy łączy 
w sobie wiele zagadnień z pola zarzą-
dzania zasobami ludzkimi, marketingu 
(w dzisiejszych czasach przede wszyst-
kim internetowego), public relations, czy 
choćby analizy danych.
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Alumni
W dosłownym tłumaczeniu to absolwenci, a w kontekście firmy mówimy tutaj o byłych 
pracownikach. Coraz więcej firm angażuje się w rozwój specjalnych programów ukie-
runkowanych właśnie na tą grupę ludzi. Nie możemy bowiem zapominać o tym, że były 
pracownik, z którym rozstaliśmy się w zgodzie i który dobrze wspomina pracę w naszej 
firmie może być wręcz bezcenny dla organizacji. 

Przede wszystkim taka osoba jest wiarygodnym ambasadorem naszej marki pracodaw-
cy. W końcu, jeśli już nie pracuje w danej firmie a nadal wypowiada się o niej w samych 
superlatywach to raczej robi to szczerze. Może też być tak, że nasz były pracownik jeszcze 
kiedyś do nas wróci, jeśli faktycznie będzie dobrze wspominał okres zatrudnienia u nas. 

Aplikacje spontaniczne
Jeden z pozytywnych efektów wyróżniającej się marki pracodawcy – wysyłanie CV do 
danej firmy nie na konkretną pozycję z ogłoszenia, lecz po to, by zostać uwzględnionym 
w przyszłej rekrutacji. Im lepsza pozycja i atrakcyjność marki pracodawcy, tym większa 
liczba osób zostawia swoje CV w bazie oczekujących na uruchomienie procesu rekruta-
cyjnego na interesujące ich pozycje.

ATS
Applicant Tracking System, czyli system śledzenia aplikacji, to jedno z podstawowych 
narzędzi wspomagających codzienną pracę rekrutera. Jest przeznaczony do zarządzania 
relacjami z kandydatami oraz elektronicznej obsługi procesów rekrutacyjnych. Kandy-
dat zwykle trafia na ogłoszenia w ATS’ie klikając w link z ogłoszenia o pracę na portalu  
lub bezpośrednio przez stronę kariery.

Audyt marki pracodawcy
Jest to niezależne badanie i ocena tego, jak postrzegana jest dana marka pracodaw-
cy przez określoną grupę odbiorców. Przy przeprowadzaniu audytu najczęściej bada się 
świadomość marki wśród kandydatów, do których dociera, obecność i wygląd marki  
w kanałach cyfrowych, porównuje się jak wypada firma na tle konkurencji, bada się efek-
tywność lejka rekrutacyjnego, czy choćby doświadczenia kandydatów, pracowników  
lub alumni.

Benefity
Dodatkowe świadczenia skierowane od firmy do pracowników mające na celu sprzyjanie 
ich dobremu samopoczuciu, wpływanie na ich dobre wyniki i efekty pracy. Odpowiadają 
na potrzeby zatrudnionych, wpływają na odczuwanie satysfakcji z pracy. Uzależnione 
mogą być od stażu pracy, sytuacji życiowej, doświadczenia zawodowego czy chociażby 
specyfiki pracy.
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Brand
Czyli inaczej marka, to percepcja danej firmy, jej produktów i/lub usług – jednym słowem 
wszystko to co, ludzie myślą o firmie i to, co odczuwają myśląc o tym, co firma robi. Bran-
du nie należy utożsamiać tylko z logo lub nazwą firmy!

Branding
To proces tworzenia, utrzymania, wzmacniania i zmiany marki. Istotą brandingu jest 
budowanie jak największej świadomości marki i jej pozytywnego wizerunku w oczach 
wszystkich osób, które mają z marką styczność. W działaniach brandingowych poma-
gają takie narzędzia, jak: logo, nazwa, strona internetowa, aplikacja, czy wszelkie formy 
reklamy online i offline. Wyróżniamy często pochodne: zarządzanie marką osobistą okre-
ślamy jako Personal Branding, a marką pracodawcy – Employer Branding.

Brief
Brief to dokument opisujący oczekiwania i założenia zamawiającego wykonanie dzieła 
lub usługi dla odpowiedniego działu lub firmy zewnętrznej. W briefie zawarte są informa-
cje na temat grupy docelowej (czyli do kogo ma być skierowane dzieło lub usługa), celów 
(co chcemy osiągnąć), informacji rynkowych, budżetu oraz ewentualnych pomysłów kre-
atywnych. W odniesieniu do Employer Brandingu Brief często służy agencji EB do przy-
gotowania wstępnego pomysłu na strategię, kampanię oraz potrzebny budżet.

Content
W marketingu to pojęcie odnosi się do treści pisanych, graficznych i multimedialnych, 
najczęściej w odniesieniu do ‘zawartości’ strony internetowej. W Employer Brandingu do-
bry content najczęściej znajdziemy na stronach lub zakładkach kariery. Ich treści powinny 
być czytelne, precyzyjne, a zarazem atrakcyjne dla kandydatów.

Copy
W świecie marketingu, EB i reklamy, copy to nic innego jak hasło reklamowe lub tekst 
wykorzystany w kampanii reklamowej. Copy przygotowuje zazwyczaj agencja employer 
brandingowa w oparciu o brief oraz inne ustalenia.

CPC
Cost per click / koszt za kliknięcie – to model zakupu internetowej powierzchni reklamo-
wej, w którym płaci się daną sumę dopiero za każde kliknięcie w reklamę, a nie samo jej 
obejrzenie przez kandydata.

CPA, CPL
Cost-per-action (koszt za pozyskanie) lub Cost-per-lead (koszt za namówienie) – inny 
model zakupu powierzchni reklamy internetowej, polegający na rozliczeniu w oparciu
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ilość konwersji – płacimy dopiero po tym, jak dana osoba wykona pożądaną akcję (prze-
śle do nas CV) 

CTR
Click through rate – współczynnik klikalności – wskaźnik pokazujący jak często ludzie 
oglądający daną reklamę klikają w nią – CTR to liczba kliknięć w reklamę podzielona 
przez liczbę jej wyświetleń, czyli jeżeli np. 100 osób oglądało reklamę, a kliknęło w nią 10 
osób, to CTR wynosi 10%.

Candidate Experience
Doświadczenie Kandydata – jest to suma doświadczeń i odczuć kandydata na wszyst-
kich etapach rekrutacji i punktów styku z daną firmą, od przeglądania reklam i ogłoszeń 
o pracę, przez aplikowanie i kontakt z rekruterem, aż po interakcje już po decyzji o za-
trudnieniu, bądź odrzuceniu kandydatury. W momencie, gdy kandydat rozpoczyna pracę  
w firmie, Candidate Experience automatycznie przechodzi w Employee Experience.

CSR
Corporate Social Responsibility czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Jest to stra-
tegia zarządzania, która uwzględnia działania przedsiębiorstwa skierowane na wzięcie 
odpowiedzialności za swoje działania, lokalne społeczeństwo oraz środowisko. Firma 
działająca według tej strategii często angażuje się (i swoich pracowników) w akcje eko-
logiczne, charytatywne czy społeczne. Autentyczność i regularność takich działań pozy-
tywnie wpływa na odbiór danej marki.

Docenianie
To pamiętać o poszanowaniu pracy naszych pracowników, kolegów, managerów. Wyra-
żony akt wdzięczności pokazanie, że ich praca jest dla nas ważna. Ludzie chcą wiedzieć, 
że ich praca ma sens, chcą mieć wpływ na to, co się dzieje w organizacji, a przede wszyst-
kim chcą usłyszeć słowa podziękowań za swoją dobrze wykonaną pracę. Docenianie to 
bowiem również budowanie w pracowniku poczucia, że naprawdę jest dla nas ważny i po-
trzebny naszej organizacji. Na docenienie składają się więc też takie elementy jak awans 
na stanowisko, które pozwoli danej osobie w jeszcze pełniejszy sposób wykorzystać swoje 
umiejętności i dalej się rozwijać. Docenianie to też drobne gesty takie jak wspomnienie  
o zasługach danego pracownika w mailu firmowym czy po prostu pochwalenie go za 
efekty pracy. Warto również liczyć się z głosem naszych pracowników i szanować ich 
zdanie bowiem to również forma docenienia i przekłada się na Employee Experience.

Employee Advocacy
Działania wspierające, rozwijające umiejętności i motywację dla pracowników, do tego 
by byli bardziej widoczni na rynku pracy (media społecznościowe, wydarzenia, media 
trakcyjne) i w aktywny sposób promowali markę pracodawcy.

http://devire.digital
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Employee Engagement
Zaangażowanie pracowników, a więc coś o co pracodawcy nieustannie zabiegają. Warto 
mieć świadomość, że w wielu organizacjach są pracownicy, którzy już obecnie są zaan-
gażowani i kluczem jest takie osoby odnaleźć i zacząć od wsparcia ich w wykorzystania 
pełnego potencjału.

W kontekście Employee Engagement bardzo ważne jest docenianie i dbanie o pracowni-
ków. W końcu, jeśli pracownik nie czuje się doceniony i nie identyfikuje się zbytnio z firmą 
i jej wartościami tu trudno oczekiwać, aby ponadprzeciętnie angażował się w działania. 
Nie ma jednej, prostej recepty na to jak zaangażować pracowników i w każdej organi-
zacji będzie to wymagało podjęcia szeregu różnych działań i – niekiedy – zmian w wielu 
obszarach.

Employee Experience
Termin ten określa całość wszelkich doświadczeń pracownika związanych z pracą w da-
nej organizacji. Musimy być więc świadomi, że praktycznie wszystko co robimy jako pra-
codawca może w mniejszym czy większym stopniu przekładać się na doświadczenia 
naszych pracowników. 

System premiowy, jasna ścieżka kariery, oferowane benefity, jasno określone i realne cele, 
potwierdzenie deklarowanych przez nas wartości w rzeczywistości to zaledwie ułamek 
tego co ostatecznie buduje doświadczenia pracownika wpływając na to jak ocenia ona 
pracę u nas. 

Trzeba być świadomym tego, że na negatywne doświadczenia pracownika wpływać 
może wiele elementów, na które być może nie zwracamy nawet uwagi. Częste awarie 
sprzętu niezbędnego do pracy, źle zaprojektowane biuro, w którym pracownik nie ma 
odpowiednich warunków do ergonomicznej pracy czy nawet brak klimatyzacji latem to 
wszystko może negatywnie wpływać na doświadczenia naszego pracownika.

Employer Branding
Są to wszystkie działania mające na celu budowę marki i wizerunku firmy jako dobrego 
pracodawcy. Celem tych działań jest sprzężenie rekrutacji pracowników do organizacji, 
najczęściej poprzez: zwiększenie liczby aplikacji spontanicznych, zwiększenie rozpozna-
walności i świadomości marki na rynku pracy, przyciąganie jak największej ilości utalen-
towanych ludzi do pracy w firmie.

EVP
Czyli Employer Value Proposition, to podstawa jakichkolwiek działań employer brandin-
gowych. Employer Value Proposition to przemyślany zestaw korzyści, które firma oferuje 
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swoim pracownikom. Pisząc o korzyściach, nie mamy na myśli wyłącznie pakietu benefi-
tów, a wszystko to co sprawia, że oferta danej firmy jest wyjątkowa (np. wartości, kultura 
organizacji, wynagrodzenia, program szkoleń, itp.). W związku z tym, że EVP zdeterminuje 
komunikację do obecnych oraz przyszłych pracowników, do zagadnienia warto podejść 
strategicznie, włączając w proces twórczy i decyzyjny osoby spoza działu HR. Do pomocy 
w zdefiniowaniu EVP warto zaangażować agencję employer brandingową.

Exit interview
Spotkanie z pracownikiem odchodzącym z firmy w celu zebrania opinii o doświadcze-
niach, jakie wynosi z pracy w niej oraz o przyczynach rozstania z pracodawcą. „Rozmowa 
na wyjście” pozwala rzetelnie spojrzeć z perspektywy HR na procesy, relacje ludzi, a tak-
że poziom zadowolenia pracowników. Dobrze przeprowadzona, pozwala zidentyfikować 
ogniska zapalne potencjalnych konfliktów, zdefiniować obszary do poprawy w kontek-
ście Employee Experience. 

Gamifikacja
Inaczej grywalizacja, to sposób na zaangażowanie kandydatów w procesie rekrutacyjnym, 
a następnie pracowników w procesie onboardingu. Wykorzystuje się w nim angażujące 
mechanizmy z gier komputerowych, które powodują, że poznawanie przez kandydatów 
(a później pracowników) treści staje się przyjemną przygodą. Platforma gamifikacyjna 
może także służyć jako doskonałe miejsce do komunikowania istotnych informacji dla 
pracowników, angażować ich w różnego rodzaju aktywności wewnątrz firmy, inicjatywy 
CSR lub do udziału w konkursach pomiędzy pracownikami lub działami.

Ghosting
Słowo to odnosi się do sytuacji, gdy jedna ze stron nagle i nieoczekiwanie zrywa kontakt, 
a więc w zasadzie „znika”. Termin ten pojawia się coraz częściej w kontekście rekrutacji. 
Po pierwsze, używany jest odniesieniu do kandydatów, z którymi nagle podczas procesu 
rekrutacyjnego urywa się kontakt. Może być tak, że kandydat już umówiony na rozmowę 
nie pojawia się na niej i nie reaguje na wszelkie próby kontaktu – to chyba jedna z najczę-
ściej spotykanych sytuacji. Może być też tak, że osoba już właściwie przeszła cały proces 
rekrutacji i pozostała tylko umowa do podpisania i nagle nasz kandydat „znika” i nie ma  
z nim kontaktu, mimo że jeszcze nie tak dawno wyrażał przecież chęć podjęcia pracy  
u nas.

Jednak Ghosting działa też w drugą stronę, gdyż jego ofiarą może być tak samo kan-
dydat, z którym rekruter nagle urywa kontakt. W końcu, ile to razy wielu kandydatów 
spotykało się z sytuacją, gdy po pierwszym etapie rekrutacji rekruter już nigdy więcej się 
do nich nie odzywał.
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Target 
Target grupa lub grupa docelowa to po prostu grupa osób, do której chcemy skiero-
wać swoją komunikację employer brandingową lub akcje rekrutacyjne. W działaniach EB, 
odpowiednie zdefiniowanie grupy docelowej jest niezwykle istotne, umożliwia bowiem 
stworzenie optymalnych treści dostosowanych do konkretnych upodobań i oczekiwań 
odbiorców.

Insight
Jeśli agencja employer brandingowa poważnie podchodzi do postawionego przed nią 
zadania, prace nad projektem dla danej marki zaczną się od zebrania insightów. Insight 
to dogłębne zrozumienie istoty problemu lub potrzeby, zejście pod powierzchnię pozwa-
lające na dokładne zrozumienie motywacji, potrzeb oraz problemów z jakimi boryka się 
dana grupa docelowa. Bez poprawnie opracowanych insightów, działania mogą być po-
zorne i nie prowadzić do zrealizowania postawionych celów.

Kandydat aktywny
Osoba aktywnie poszukująca nowych możliwości zawodowych, gotowa do wejścia  
w proces rekrutacyjny. 

Kandydat pasywny
Osoba obecnie zatrudniona, która nie szuka aktywnie nowej pracy. Wyzwanie dla rekru-
tera, który często musi docierać do kandydatów pasywnych szukając pracowników na 
wyższe i bardziej specjalistyczne stanowiska.

Key Visual
To inaczej graficzny motyw przewodni. Key visual to jeden element graficzny lub cały styl 
komunikacji wizualnej, który powtarza się w różnych miejscach. (dla przykładu: czerwona 
łapka jednej z sieci komórkowych lub ikona butelki producenta napojów gazowanych – to 
właśnie ich key visual. Agencja employer brandingowa opracuje Key Visuale w oparciu  
o zebrane wcześniej informacje o grupie docelowej, danej marce i jej potrzebach.

Konwersja
W języku Employer Brandingowym konwersja to wykonanie przez użytkownika (np. 
kandydata) konkretnej akcji w odpowiedzi na prowadzone działania (np. kampanię re-
krutacyjną). W przypadku działań EB konwersją najczęściej bywa przesłanie pliku z CV  
lub pozostawienie swoich danych kontaktowych.

Landing Page
Inaczej strona docelowa czyli taka, która wyświetla się odbiorcy klikającemu w daną re-
klamę. Zazwyczaj landing page to nieskomplikowana witryna internetowa, której celem  
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jest zachęcenie do zrealizowania przez użytkownika konkretnego celu (np. rejestracji na 
wydarzenie lub wypełnienie formularza). W przypadku działań EB landing page może 
być świetnym rozwiązaniem, jeśli firma nie posiada jeszcze profesjonalnej strony kariery 
lub chce tworzyć treści osadzone lokalnie (np. w języku polskim, jeżeli globalna strona 
kariery takiej możliwości nie daje).

Layout
Jest to stały układ kompozycji elementów graficznych, najczęściej w odniesieniu do stro-
ny internetowej lub ogłoszeń o pracę w formie graficznej (typu baner lub pop-up). Layout 
ogłoszeń powinien być dostarczony przez grafika w formie łatwo edytowalnego pliku, tak 
aby móc szybko jego treść bez użycia specjalistycznych programów graficznych.

Lead
W procesie sprzedaży lead to konsument, jednostka lub firma, która wyraziła choćby 
wstępną chęć skorzystania z usługi lub zakupu produktu danej firmy. W odniesieniu do 
employer brandingu i rekrutacji, lead to kandydat na samym początku lejka rekrutacyj-
nego, czyli wstępnie zainteresowany aplikowaniem do danej organizacji.

Lejek rekrutacyjny
Jest to wizualna forma drogi, jaką przebywa przyszły kandydat od momentu pierwszego 
zetknięcia się z daną marką pracodawcy aż do momentu, gdy jest on już pracownikiem 
i ambasadorem nowego pracodawcy. Lejek jest zazwyczaj podzielony na kilka różnych 
etapów – ich ilość zależy od ustalonych wcześniej celów oraz typu kampanii. Lejek rekru-
tacyjny jest zmodyfikowaną formą lejka sprzedaży, wykorzystywanego przez marketerów 
do generowanie leadów.

Marka osobista pracownika
Inaczej Personal Branding, to potencjał, który posiada każdy z pracowników do tego by 
być bardziej widocznym i wpływowym ekspertem wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Sil-
ne marki osobiste liderów w firmie wzmacniają działania employer brandingowe i budują 
przewagę konkurencyjną firmy na rynku.

Marketing Rekrutacyjny
Jedno z kluczowych narzędzi i składowych Employer Brandingu. Są to wszystkie działania 
wykorzystujące przekaz marketingowy do wsparcia rekrutacji pracowników i budowa-
nia pozycji firmy jako ‘pracodawcy z wyboru’. Najpopularniejszymi narzędziami cyfrowy-
mi wykorzystywanymi w ramach marketingu rekrutacyjnego są: SEM, SEO, internetowa 
strona kariery, filmy rekrutacyjne, profile oraz reklamy wizerunkowe na portalach rekru-
tacyjnych, remarketing. Z kolei wśród narzędzi wykorzystywanych poza siecią możemy 
wyróżnić: targi pracy, otwarte spotkania, akademie umiejętności, konkursy rekrutacyjne 
oraz programy praktyk i staży.
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Morale pracowników 
Pewnego rodzaju nastrój i podejście oraz sposób traktowania przez pracowników pracy 
na rzecz swojego pracodawcy. Wysokie morale to działania podejmowane na rzecz inte-
resu pracodawcy, to zaufanie, zaangażowanie, wysokie wyniki, efektywność. Określenie 
niskie morale oznacza, brak zaangażowania, małą motywacją oraz brakiem utożsamia-
nia się z interesem firmy oraz brak rozwoju.

Motywowanie pracowników
To nic innego jak proces zarządzania i wzmacniania zaangażowania pracowników, prze-
myślane inspirowanie do działania. Zachęcanie do podejmowania wyzwań i chęci osią-
gania najlepszych wyników oraz determinacji w działaniu.

Onboarding
Proces wdrażania nowego pracownika do organizacji, podczas którego nabywa on nie-
zbędną wiedzę i umiejętności na dane stanowisko oraz poznaje kulturę organizacyjną  
i współpracowników. Najczęstsze formy przekazywania wiedzy podczas onboardingu to 
szkolenia, video-tutoriale, materiały online lub w formie PDF, platforma gamifikacyjna. 
Czasami onboarding nazywany jest też procesem induction (z ang. – wprowadzenie).

Offboarding
Proces rozstania się firmy z odchodzącym pracownikiem. Dobry offboarding przeprowa-
dzany jest bezproblemowo, bezkonfliktowo i sprawnie (tutaj mamy na myśli kwestie tech-
niczne, jak zdanie dostępów do narzędzi, baz, oraz sprzętu, na którym wykonywane były 
obowiązki przez pracownika). Częścią offboardingu powinien być także Exit Interview.

Persona
Persona to fikcyjna postać tworzona na potrzeby marketingu rekrutacyjnego, idealny 
reprezentant danej grupy docelowej, oparty na wcześniejszych badaniach rynku i rze-
czywistych potrzebach grupy odbiorców. Persona reprezentuje najczęściej powtarzające 
się cechy i zachowania większości ludzi z grupy docelowej oraz posiada doświadczenie, 
umiejętności i inne cechy wymagane na konkretne role.

Pracodawca z wyboru
Marzenie wszystkich firm w kontekście rekrutacyjnym. Jest to wypadkowa wyróżniają-
cych się działań Employer Brandingowych skutkująca tak dobrym postrzeganiem marki, 
że marzeniem kandydatów staje się praca dla tej właśnie firmy. Z perspektywy rekrutera 
ma to odzwierciedlenie w zwiększonej liczbie aplikacji, szczególnie spontanicznych.

Pracoszczęście 
Dosłownie: „szczęście w pracy” jako tłumaczenie duńskiego arbejdsglæde. To emocje,  
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które towarzyszą pracownikom w dniu codziennym, składają się na nie dwa główne czyn-
niki: rezultaty naszych działań, czyli sens pracy i relacje międzyludzkie. Ponadto możemy 
tu dodać akty wdzięczności, docenienie i drobne niespodzianki. Jest to element odczu-
wania szczęścia i bycia w właściwym miejscu we właściwym czasie z właściwymi ludźmi. 

Pre-Onboarding
Jest to etap już po podpisaniu kontraktu i formalnym zaakceptowaniu warunków współ-
pracy przez firmę i pracownika, a przed jego faktycznym podjęciem pracy w określonym 
terminie. Tą pierwszą fazę onboardingu zdefiniować jako wszystkie działania mające na 
celu wdrożenie pracownika, jeszcze przed jego fizycznym pojawieniem się 1. dnia w firmie.

Program poleceń – Employee referral
W marketingu już od dłuższego czasu badania pokazują, że ludzie znacznie bardziej niż 
markom ufają innym ludziom. To polecenie osób, którym ufamy, naszych znajomych 
potrafi znacznie skuteczniej wpływać na nasze decyzje niż przekazy reklamowe marek. 
Czasami więc zamiast sięgać po coraz bardziej wymyślne narzędzia mające zwiększyć 
efektywność prowadzonych rekrutacji warto skorzystać z pomocy naszych pracowników. 
W końcu nasz potencjalny pracownik inaczej spojrzy na naszą ofertę, gdy zarekomenduje 
mu ją jego znajomy, któremu ufa.

Ważne jest, aby w ramach tego programu określone były jasne zasady definiujące jak 
wygląda program polecenia nowego pracownika a także to na jakie gratyfikacje można 
z tego tytułu liczyć i jakie są zasady ich uzyskania.

Punkty styku z marką
Czyli inaczej touchpointy, to wszystkie momenty i miejsca w sieci lub poza nią, w których 
kandydat ‘spotyka’ swojego potencjalnego przyszłego pracodawcę – w zależności od 
etapu na jakim się znajduje w lejku rekrutacyjnym mogą to być m.in.: reklamowane ogło-
szenie o pracę, strona kariery, kontakt mailowy, telefoniczny lub bezpośredni z rekruterem 
lub przyszłym współpracownikiem. Suma punktów styku tworzy doświadczenie kandyda-
ta Candidate Experience.

Reboarding
Ponowny onboarding pracownika, który wraca do firmy po dłuższej (kilkumiesięcznej  
lub nawet kilkuletniej) nieobecności. Ta może być spowodowana okresem macierzyń-
stwa, opieki nad dzieckiem, długotrwałej choroby lub rehabilitacji po wypadku, albo po 
prostu wynikać z faktu, że były pracownik po zakończeniu współpracy, ponownie przyj-
muje ofertę dawnego pracodawcy.
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Rodzaj kampanii prowadzonej w ramach Google AdWords, w której celem jest powtó-
rzenie przekazu reklamowego do kandydata, który wcześniej odwiedzał stronę kariery, 
bądź przeglądał ogłoszenia o pracę. Technicznie, remarketing wykorzystuje pliki cookies 
w przeglądarce internetowej użytkownika, zapisując jego interakcje z daną witryną i wy-
korzystując te dane do skierowania do niego baneru, bądź innego typu reklamy.

Satysfakcja z pracy 
Pewnego rodzaju stan, odczucie jakie towarzyszy pracownikom podczas wykonywanych 
zadań, to stosunek do organizacji jako miejsca, atmosfery, relacji. To również aspekt fi-
nansowy, benefitów, prestiż, przynależność do firmy czy możliwość samorozwoju. Może 
być rozpatrywana w dwóch aspektach pozytywna, jeśli osoba pracująca jest zadowolo-
na z wyznaczonych jej zadań oraz warunków pracy albo negatywna, jeśli nie spełnia jej 
oczekiwań.

Sens pracy 
To znaczenie i wymiar wykonywanego zawodu. Możemy rozpatrywać go z poziomu 
dwóch perspektyw osobistej, czyli nasz rozwój, realizacja ważnego dla nas celu. Oraz 
szeroko w perspektywie globalnej, znaczenie i korzyść dla innych, dla szerszej grupy od-
biorców. Ważne jest dla nas rozwijanie swojej sprawczości, nasze mocne strony, wyższe 
cele oraz wspólnotowości.

Social Recruitment
To rekrutacja kandydatów z wykorzystaniem portali społecznościowych jako baz danych 
i/lub kanałów dotarcia do potencjalnych kandydatów. Wykorzystuje się tu informacje be-
hawioralne i profilowe do wyszukiwania pracowników, którzy odpowiadają wymaganiom 
na dane stanowisko.

Social listening
Czy to w ramach działań employer brandingowych czy wszelkich działań marketingo-
wych niezwykle ważne jest, aby znać potrzeby swoich odbiorców. Niestety nadal bardzo 
często firmy podejmują działania w oparciu o swoje przekonania, które potrafią się dość 
mocno rozmijać z rzeczywistością. Efektem jest przekaz, który choć adresowany pozornie 
do grupy docelowej, jest dla niej sztuczny.

Tutaj z pomocą przychodzi właśnie social listening, a więc wyszukiwanie i analizowa-
nie tego co osoby z naszej grupy docelowe publikują w Internecie. Dzięki temu może-
my znacznie lepiej poznać grupę, od której chcemy trafić i tyczy się to również działań  
employer brandingowych, które dzięki temu mogą być znacznie lepiej ukierunkowane na 
to czego nasi potencjalni pracownicy potrzebują i jakie mają oczekiwania wobec pracy, 
która byłaby dla nich interesująca.
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Storyboard
Storyboard to inaczej scenopis, a raczej jego obrazkowa wersja. To zestaw szkiców, które 
pomagają zwizualizować sobie poszczególne ujęcia w filmie employer brandingowym. 
Storyboard przygotowywany jest na podstawie scenariusza przed rozpoczęciem zdjęć.

Storytelling
Jest to sztuka budowania historii, która ma nadać swoistej głębi reklamowanemu pro-
duktowi. W obszarze HR łatwo sobie wyobrazić, że przekaz EB będzie znacznie bardziej 
efektywny i autentyczny, gdy będzie oparty o historie naszych pracowników. Łatwiej nam 
się utożsamiać z konkretnymi bohaterami, którzy mogą nam się w pewien sposób wyda-
wać bliscy, jeśli wyznają podobne wartości czy też mają podobne doświadczenia.
W przypadku działań EB storytelling ma pokazać naszym potencjalnym pracownikom 
jak mogłaby wyglądać ich przygoda, gdyby zdecydowali się naprawdę w naszej firmie.  
W ten sposób zbudować można prawdziwy przekaz, który przede wszystkim będzie na-
turalny dla osób mających z nim styczność. To co bowiem kluczowe w storytellingu to 
fakt, że opowiedziana historia musi być prawdziwa z perspektywy naszych odbiorców 
dając im poczucie, że to o czym mówimy może dotyczyć również ich.

Strona Kariery
Witryna, bądź część strony internetowej danej firmy poświęcona rekrutacji i employer 
brandingowi – znajdują się na niej aktualne oferty pracy ze szczegółowym opisem (cza-
sami są to odnośniki do zewnętrznego ATS-u), informacje o pracodawcy, jego misji, wizji  
i wartościach, filmy rekrutacyjne i employer brandingowe. Jest wskazywana przez kandy-
datów jako podstawowe źródło wiedzy o pracodawcy.

Świadomość marki
Miernik znajomości marki odzwierciedlający jej stan pośród kandydatów. Pokazuje w ja-
kim stopniu dana marka jest rozpoznawalna i jak bardzo kandydaci są skłonni aplikować 
do danej firmy. Świadomość marki można badać na 3 poziomach:
– natychmiastowa (top of mind) – wskazuje, który pracodawca przychodzi kandydatowi 
do głowy jako pierwszy, w danej branży
– spontaniczna – kandydat wymienia kilka marek, które kojarzy w danej branży jako 
pierwsze
– wspierana – mówi nam, czy kandydat w ogóle kojarzy naszą markę

Talent management
To nic innego jak zarządzanie talentami jednak nie odnosi się ono jedynie do osób już 
obecnych w firmie, ale także tych, których dopiero chcemy zatrudnić. Mowa tutaj o znaj-
dowaniu osób, które odpowiednio pasować będą do zespołu, do którego trafią a także 
całej naszej organizacji choćby w kontekście wartości jakimi się kierujemy.
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Talent management to więc z jednej strony umiejętność podejścia w indywidualny spo-
sób do pracowników, ich rozwoju i jak najlepszego wykorzystania umiejętności jakie po-
siadają. Z drugiej strony poprzez zarządzanie talentami powinniśmy też rozumieć umie-
jętność postrzegania naszych pracowników jako części większej całości jaką jest nasza 
organizacja.

Time-to-Hire
Termin ten określa, ile czasu potrzebujemy na zatrudnienia osoby na stanowisko, które 
jest nieobsadzone. Jest to dość istotny KPI, jeśli chodzi o ocenę procesów rekrutacyjnych 
w organizacji. Może być liczony jako czas od momentu, gdy do działu HR trafia informa-
cja o zapotrzebowaniu na obsadzenie konkretnego stanowiska do momentu, gdy nowy 
pracownik zacznie pracować. Lub też jako czas liczony dopiero w momencie faktyczne-
go rozpoczęcia procesu w dziale rekrutacji do momentu, gdy nowy pracownik podpiszę 
umowę o pracę. 

Turkusowe organizacja, turkusowe zarządzanie 
Cechą charakterystyczną takich firm jest brak hierarchii władzy, struktury i systemu mo-
tywowania, natomiast głównym założeniem jest samoorganizacja i samozarządzanie, sa-
modyscyplina. Te czynniki wspierane są przez zaufanie, odpowiedzialności i partnerstwo 
taka forma zarządzania, daje poczucie wolności i współpracy co przekłada się najwięk-
szą efektywność pracy.

Wideo Employer Brandingowe
Krótki (zwykle kilkuminutowy) film zmontowany i pokazywany wszystkim potencjalnym 
kandydatom. Ma służyć przedstawieniu firmy pod kątem rekrutacyjnym, pokazaniu miejs- 
ca pracy, kultury i wartości jakimi kieruje się organizacja i wszystkich rzeczy, jakie wpłyną 
na percepcję firmy jako pracodawcy.

Dobry film wyróżni profil pracodawcy na portalach, uatrakcyjni stronę kariery, oraz skróci 
dystans pomiędzy kandydatem, a firmą.

Well-being
W dosłownym tłumaczeniu jest to „dobre samopoczucie” i już to powinno nas nie-
co ukierunkować w kwestii tego co tak naprawdę kryje się pod tym terminem. 
Jest to ogół działań związanych z dbaniem o dobrostan naszych pracowników.  
 
W tym wypadku konieczne jest spojrzenie na pracę w holistyczny sposób bowiem  
well-being odnosi się tak naprawdę to kilku głównych aspektów. Przede wszystkim jest to 
zdrowie naszego pracownika, o które organizacja może dbać poprzez wdrażanie wszel-
kich projektów prozdrowotnych. 
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Myśląc o zdrowiu musimy pamiętać, że na nie składa się zarówno płaszczyzna fizycz-
na jak i psychiczna. Oferowanie benefitów takich jak darmowe owoce, karty Multisport 
czy dofinansowanie do cateringów dietetycznych to zatem nie wszystko. Zwłaszcza  
w obecnych, pandemicznych czasach ważne jest również, aby oferować wsparcie psy-
chologiczne i umieć dotrzeć z nim do naprawdę potrzebujących go pracowników. 

Jednak zdrowy pracownik to jeszcze nie wszystko bowiem musi on być zadowolony  
ze swojej pracy. Tutaj z kolei dochodzi do kwestii takich jak odpowiednie wynagrodzenie, 
ścieżka kariery gwarantująca rozwój czy praca z ludźmi, z którymi żyje się w dobrych re-
lacjach. Pracownik musi też mieć poczucie sensu tego co robi.

Myśląc o well-beingu musimy więc nauczyć się patrzeć na naszych pracowników w bar-
dziej kompleksowy sposób myśląc o tym czego tak naprawdę jako ludziom może im bra-
kować do tego, aby być w pełni szczęśliwymi. Mówiąc wprost o skutecznym well-beingu 
możemy powiedzieć wtedy, gdy dzięki podjętym działaniom mamy do czynienia ni tyle 
ze szczęśliwym pracowników (bowiem szczęście w pracy nie oznacza jeszcze szczęścia  
w życiu) co ze szczęśliwym człowiekiem.

Wyróżnialność
To, co różni daną markę pracodawcy od innych konkurentów na rynku pracy. Dobrą 
praktyką jest zorganizowanie warsztatów, podczas których wypracowuje się wspomnia-
ne wcześniej EVP, czyli unikalną wartość pracodawcy, która powinna być podstawą bu-
dowania strategii komunikacji wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Wywiady video
Nagrania video z pracownikami firmy w celu przybliżenia charakteru pracy, kultury or-
ganizacyjnej i konkretnego stanowiska, bądź działu w firmie, do którego prowadzimy 
rekrutację. Dobry wywiad-video nie powinien być zbyt długi, powinien nieść pozytywny 
przekaz, który skróci dystans pomiędzy kandydatem a firmą i pozytywnie wpłynie na 
budowaną markę pracodawcy.

Zasięg
Jest to procent grupy docelowej (może być także wyrażony jako liczba osób), który  
w czasie trwania kampanii reklamowej zetknął się z reklamą przynajmniej jednokrotnie. 
Jest to jedna z najważniejszych miar statystycznych kampanii reklamowej bądź pojedyn-
czych akcji marketingowych, jak post, wpis czy ogłoszenie.
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