
EMPLOYER
BRANDING
kompleksowe działania kształtujące wizerunek 
Twojej firmy jako atrakcyjnego pracodawcy



Cele – Korzyści
Employer Branding

Jak to działa?
Employer Branding

– Pracownicy utożsamiający się z Twoją firmą stają się jej ambasadorami 

– Większa liczba aplikacji kandydatów do zatrudnienia dzięki systemowi poleceń pracowniczych

– Marka przyciągająca talenty

Zmniejszenie kosztu rekrutacji

www.multipr.pl

Silna marka pracodawcy może zredukować koszt rekrutacji aż o 50%, a rotację nawet o 28%.

– Dopasowanie kandydatów do kultury organizacji

– Usatysfakcjonowani i zaangażowani pracownicy

– Zwiększona lojalność w stosunku do pracodawcy

Niski wskaźnik nieobecności pracowników oraz zmniejszenie rotacji kadry 

– Obiektywny i skuteczny proces rekrutacyjny

– Środowisko pracy sprzyjające integracji i współpracy

– Pracodawca dbający o dobro pracowników

Przyciąganie najlepszych kandydatów do Twojej firmy

Employer Branding
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organizacyjna
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Co możesz zrobić dla Twojej firmy i dla swoich 
pracowników?

Employer Branding

Poznaj nasze usługi, które pomogą zbudować zaangażowanie Twoich pracowników oraz 

zainteresować kandydatów Twoją marką.

Analiza sytuacji obecnej1.

Projektowanie oferty pracodawcy (Employer Value Proposition)2.

3. Realizowanie kampanii

4. Ewaluacja i optymalizacja

Zaprojektuj z nami własną oryginalną strategię EB

Harmonogram prac

www.hrminstitute.pl

Prawdziwy i skuteczny employer branding to długoterminowa strategia przyciągania, 
zaangażowania i zatrzymywania najbardziej utalentowanych pracowników w organizacji.



Dlaczego ten etap jest ważny?

Dzięki poznaniu najważniejszych informacji o Twojej firmie, będziemy mogli ocenić jakie 
działania będą Ci najbardziej potrzebne oraz określić punkt wyjścia, co ułatwi późniejsze 
mierzenie efektów naszych wspólnych działań.

Działania:

1. Wywiad i gromadzenie dostępnych materiałów na temat firmy, takich jak:

- misja, wizja oraz wartości organizacji,
- kierunek rozwoju,
- model zarządzania firmą i personelem,
- pakiet wynagrodzeń oraz systemy motywacyjne, w tym benefity pozapłacowe,
- wyniki wcześniej wykonywanych badań,
- poznanie obecnego wizerunku firmy w sieci,
- ocena wcześniej prowadzonych działań z zakresu marketingu i EB.,
- identyfikacji pracowników z firmą.

2. Badania pracowników pod względem:

- zaangażowania, motywacji i satysfakcji z pracy,
- relacji między pracownikami oraz przełożonymi,
- pisanych, niepisanych norm postępowania,
- potrzeb pracowników i odpowiedzi na nie przez organizację.

3. Poznanie konkurencji:

- określenie firm konkurujących o kandydatów o podobnym profilu,
- analiza oferty i działań marketingowych konkurencji.

Co otrzymasz?

Na zakończenie tego etapu prześlemy Ci pełen raport z wynikami przeprowadzonych badań 
wraz z naszą sugestią dotyczącą kolejnych działań.

Koszt etapu   12 900 zł

Analiza sytuacji obecnej 
Employer Branding



Projektowanie oferty pracodawcy 
Employer Branding

Dlaczego ten etap jest ważny?

Analiza mocnych oraz słabych stron pozwoli obrać odpowiedni kierunek dalszych działań, w tym 
adekwatnych narzędzi, za pomocą których wzmocnimy Twój wizerunek jako pracodawcy. 
Określamy co wyróżnia Cię na tle konkurencji – co należy wyeksponować, a nad czym 
popracować. Na tej podstawie budujemy Employer Value Proposiition czyli Twoją unikalną 
ofertę pracodawcy. EVP odpowiada na pytanie, dlaczego kandydat powinien podjąć pracę 
w Twojej firmie.

Działania:

1. Analiza SWOT, czyli określenie mocnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń 

dla organizacji płynących z otoczenia.

2. Zdefiniowanie celów, jakie chcesz osiągnąć za pomocą działań EB.

3. Określenie grup docelowych:

- określenie najważniejszych grup, do których chcesz dotrzeć ze swoimi działaniami,

- przygotowanie pogłębionego profilu psychologicznego optymalnego kandydata.

4. Projektowanie EVP:

- określenie potrzeb pracowników oraz sposobu ich zaspokojenia,

- analiza Twojej obecnej oferty pracodawcy oraz ofert konkurencji,

- wypracowanie kompletnej, wyróżniającej się oferty, zgodnej z wartościami Twojej organizacji.

5. Zdefiniowanie celu kampanii oraz mierników efektywności.

6. Wybór kluczowego przekazu, języka i treści komunikatów.

7. Wyodrębnienie najlepszych kanałów komunikacji.

8. Określenie działań do podjęcia wewnątrz organizacji.

9. Stworzenie harmonogramu działań.

Co otrzymasz?

Na zakończenie tego etapu otrzymasz raport z podsumowaniem działań oraz propozycję oferty 
pracodawcy, której komunikowanie w odpowiedni sposób zapewni satysfakcję Twoim 
pracownikom, co przełoży się na ich zaangażowanie w wykonywaną pracę, a także częstsze 
polecanie kandydatów do Twojej firmy.

Koszt etapu   8 900 zł



Działania:

1. Implementacja wcześniej ustalonych działań marketingowych zgodnie z:

- powstałym harmonogramem,

- wybranymi narzędziami i kanałami komunikacji,

- uzgodnionymi formami komunikatów.

2. Wdrożenie wybranych rozwiązań wewnątrz Twojej organizacji.

3. Ciągłe dbanie o utrzymanie wysokiej jakości komunikatów wewnątrz i na zewnątrz 

organizacji.

4. Zbieranie dokumentacji dotyczącej efektów podjętych działań.

Co otrzymasz?

Na podsumowanie tego etapu otrzymasz pełen raport z wynikami kampanii, które będą 
przedmiotem oceny w kolejnym etapie oraz punktem wyjścia do wprowadzenia ewentualnych 
zmian w strategii.

Wyceniamy indywidualnie w zależności od wyników wcześniejszych etapów oraz Twoich potrzeb 
i preferencji 

Realizowanie kampanii
Employer Branding

Dlaczego ten etap jest ważny?

Kampania to sposób komunikowania się z obecnymi i potencjalnymi pracownikami. 
Przeprowadzona w odpowiedni sposób sprawi, że pracownicy będą się utożsamiać z Twoją 
marką, kandydaci - chętniej aplikować, a klienci - częściej wybierać Twoje usługi.



Działania:

1. Monitorowanie efektywności każdej z podjętych czynności zgodnie z wyznaczonymi 

miernikami. Przykładowie mierniki to:

- Poziom zaangażowania pracowników 

- Zmniejszenie rotacji

- Zmniejszenie kosztów rekrutacji

- Pozytywne wypowiedzi o firmie konkurentów rekrutacyjnych 

- Ruch na stronie internetowej 

2. Dogłębna analiza raportów i doskonalenie strategii.

3. Przekazanie organizacji wskazań do kolejnych działań lub dalsze prowadzenie procesu 

przez Make My Mind.

Co otrzymasz?

Pewność, że Twoja kampania dostosowuje się na bieżąco do zmian na rynku pracy.
Na podsumowanie tego etapu otrzymasz raport z całości przeprowadzonego procesu oraz 
wskazówki dotyczące dalszych działań, na podstawie których możliwe będzie podjęcie decyzji 
o dalszej współpracy lub o samodzielnym kontynuowaniu projektu.

Wyceniamy indywidualnie w zależności od wyników wcześniejszych etapów oraz Twoich potrzeb 
i preferencji 

Ewaluacja i optymalizacja
Employer Branding

Dlaczego ten etap jest ważny?

Kampania to ciągła praca - aby była skuteczna, musi stale podlegać ocenie i kontroli, a jej 
elementy muszą być wciąż udoskonalane. Dzięki temu łatwo jest reagować na zmiany na rynku 
czy ewentualne przeszkody.



Sięgnij po nieszablonowe rozwiązania 

01. Projektowanie benefitów 

Employer Branding

Wszystkie organizacje są na swój sposób oryginalne, ale jedno na pewno je łączy - aby zostać liderem 
na rynku, wszystkie muszą zadbać o swoich pracowników w sposób, który zostanie zapamiętany.
Uzupełnij swoją strategię o proponowane przez nas elementy i wyróżnij się! 

Poniżej znajdziesz przykładowe elementy realizowanych przez nas strategii...

System benefitów ma znaczenie nie tylko przy wyborze pracodawcy. Wpływa również na 
przywiązanie pracownika do firmy. Wspólnie projektujemy system, który jest dopasowany do 
organizacji i odpowiada na potrzeby pracowników.

Benefity zapewniają pracownikom poczucie bezpieczeństwa i zwiększają ich motywację, co 
prowadzi do skuteczniejszej realizacji projektów oraz do zmniejszenia rotacji.

Najchętniej wybierane przez pracowników benefity:

- Opieka medyczna
- Dofinansowania do urlopów
- Dofinansowania do szkoleń
- Dofinansowania fdo nauki języków obcych
- Karta sportowa

43% pracowników między 18 a 29 rokiem życia zgłasza zapotrzebowanie na pozapłacowe 
dodatki.

Wynagrodzenie za projekt: 35 godzin pracy konsultanta Make My Mind na poziomie Regular

02. Szkolenia dla pracowników 

70% pracowników twierdzi, że dofinansowanie do szkoleń mogłoby mieć wpływ na wybranie przez 
nich miejsca pracy (Pracuj.pl).

Pokazuje to, że dzisiaj wynagrodzenie nie jest jedynym czynnikiem warunkującym podjęcie 
decyzji o współpracy. Kandydatom coraz bardziej zależy na możliwości rozwoju.
Szkolenia integrują zespół, a także podnoszą kwalifikacje; w efekcie pracownicy czują, że 
rozwijają się w pracy i są do niej przywiązani, co przekłada się na zmniejszenie rotacji

Oferujemy:

Szkolenia miękkie

 czyli treningi kompetencji miękkich takich jak: m.in. praca zespołowa, komunikatywność, 
asertywność, radzenie sobie ze stresem, efektywna praca zdalna, treningi liderów: "Fitness dla 
umysłu"

Szkolenia twarde

z zakresu umiejętności technicznych, np.: języki programowania, trendy na rynku, zarządzanie 
projektami, zarządzanie czasem i planowanie pracy programisty, zarządzanie zespołem 
rozproszonym dla liderów

*wyceniamy indywidualnie w zależności od Twoich potrzeb i preferencji



Oferujemy:

Szkolenia miękkie

czyli treningi kompetencji miękkich takich jak: m.in. praca zespołowa, komunikatywność, 
asertywność, radzenie sobie ze stresem, efektywna praca zdalna, treningi liderów: "Fitness dla 
umysłu"

Szkolenia twarde

z zakresu umiejętności technicznych, np.: języki programowania, trendy na rynku, zarządzanie 
projektami, zarządzanie czasem i planowanie pracy programisty, zarządzanie zespołem 
rozproszonym dla liderów

*  Wyceniamy indywidualnie w zależności od Twoich potrzeb i preferencji

03. Stworzenie strony internetowej

Idealna strona internetowa to taka, dzięki której firma pozyskuje klientów, zwiększa sprzedaż i 
udział w rynku, buduje wiarygodność oraz realizuje cele, ale też pozwala zainteresowanym 
kandydatom zdobyć jak najwięcej informacji o Twojej firmie.

Przy tworzeniu strony www dbamy o:

- Odpowiedź na oczekiwania odbiorcy 
- Język korzyści 
- Unikalne treści
- Estetyczny design 
- Dostosowanie do urządzeń mobinych (RWD) 
- Widoczność w Internecie

Odpowiednio zaprojektowana strona daje użytkownikom łatwy dostęp do informacji. Jest to 
idealny kanał do sprzedaży i reklamy w sieci. Ponadto umożliwia kontakt z klientami i 
kreowanie pozytywnego wizerunku.

*  Wyceniamy indywidualnie w zależności od Twoich potrzeb i preferencji



04. Onboarding

Zmiana pracy jest jednym z bardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka. Bardzo ważne jest, 
aby pracownik czuł się częścią firmy, dlatego należy pamiętać o udzielaniu mu pełnego wsparcia od 
samego początku relacji.

Co zyskujesz?

Dzięki oryginalnemu procesowi onboardingowemu dajesz pracownikowi poczuć, że jest dla 
Ciebie ważny od pierwszego dnia pracy, co przekłada się na jego wdzięczność i zaangażowanie 
w wykonywane zadania.

Wynagrodzenie za projekt: 35 godzin pracy konsultanta Make My Mind na poziomie Regular

05. Organizowanie eventów firmowych 

Co zyskujesz?

Celem organizowania eventów jest integracja pracowników. Wspierają one budowanie 
prawdziwego, zgranego zespołu gotowego odnosić sukcesy i wspólnie walczyć z przeszkodami. 
Odpowiednio przeprowadzone imprezy pozwalają pracownikom wzajemnie się poznać oraz 
nawiązać bliższe relacje, redukują stres i zmęczenie oraz sprzyjają rozwiązywaniu konfliktów. 

*  wyceniamy indywidualnie w zależności od Twoich potrzeb i preferencji

06. Organizowanie eventów zewnętrznych 

Przykładem jest: 

Hackathon rekrutacyjny czyli niestandardowa rekrutacja w oparciu o maraton 
programowania:

– Szybka rekrutacja do Twojej firmy 
– Promocja Twojej marki 
– Candidate experience

Dzięki eventom takim jak Hackathon zwiększysz efektywność procesu rekrutacji, oszczędzisz 
czas i zatrudnisz najlepszych kandydatów. Zbudujesz wizerunek profesjonalnego i atrakcyjnego 
pracodawcy.

*  Wyceniamy indywidualnie w zależności od Twoich potrzeb i preferencji



07. Projektowanie procesu rekrutacyjnego

Relacja pracownika z Twoją firmą rozpoczyna się jeszcze przed nawiazaniem współpracy. Kandydat, 
decydując się na zaaplikowanie na dane stanowisko wiąże z miejscem pracy pewne nadzieje, 
a czegoś się obawia. Jeśli podczas procesu rekrutacyjnego coś go zaniepokoi - może z niego 
zrezygnować. Twoim zadaniem jest zatem sprawić, aby ten proces był możliwie przyjemny.

Co zyskujesz?

Zapewniając kandydatowi wsparcie oraz kontakt i informacje zwrotne na każdym etapie 
procesu, upewniasz go w przekonaniu, że zaaplikował do odpowiedniej dla niego organizacji. 
Proces rekrutacyjny jest próbką tego co dzieje się w firmie, dlatego zadbaj o to, aby przedstawić 
się w pozytywnym świetle.

Wynagrodzenie za projekt: 35 godzin pracy konsultanta Make My Mind na poziomie Regular

08. Escape Center 

Rekrutacja lub badanie pracowników podczas gry w pokoju zagadek (escape room) pozwala zbadać 
pracowników między innymi pod kątem komunikacji w zespole czy cech przywódczych, jednocześnie 
nie wprowadzając stanu napięcia, dzięki oryginalnej formie.

To alternatywa dla klasycznych narzędzi pomiaru kompetencji miękkich, takich jak Assessment 
Center.  Metoda utrzymana jest w naukowej formule, a o jej miarodajność dbają specjaliści z 
dziedziny psychologii i kognitywistyki, stanowiący fundament naszego zespołu.

Korzyści z przeprowadzenia badań:

– możliwość porównania wymagań stanowiskowych z faktycznym poziomem kompetencji 
zatrudnionych osób
– rzetelna podstawa pozwalająca zaplanować adekwatny rozwój liderów
– świadome zarządzanie firmą w oparciu o wartości i potrzeby motywacyjne każdego z liderów
– rekrutacja członków zespołów dostosowana do profilów osobowości i kompetencji ich liderów

Wynagrodzenie za przebadanie jednej osoby: 350 zł



09. Warsztaty team buildingowe

Efektywność i sukces zespołu w 80% zależy od dobrze dobranego i sprawnie działającego zespołu 
zadaniowego.

Co dają warsztaty?

– Optymalizację pracy zespołowej - znajomość mocnych i słabych stron każdego z pracowników 
pozwala na lepszy dobór zadań 
– Zwiększenie poczucia własnej wartości pracowników 
– Redukcję stresu i zwiększenie satysfakcji pracowników 
– Usprawnienie komunikacji wewnątrz zespołów 
– Budowanie u pracowników poczucia przynależności do zespołu i firmy 

Cykliczne warsztaty wzmacniające ducha zespołu i rozwijające relacje oparte na wzajemnym 
zaufaniu. Dzięki warsztatom team buildingowym pracownicy poznają siebie nawzajem, dowiadują 
się o swoich mocnych i słabych stronach, definiują swoje role zespołowe i uczą współpracy.

Wśród warsztatów, które prowadzimy znajdują się m.in.:

– Tworzenie mandali wartości firmy
– Warsztaty z psychologii pozytywnej
– Zajęcia muzyczno-teatralne

* Wyceniamy indywidualnie w zależności od Twoich potrzeb i preferencji

10. Działania w Social media

Konto firmowe na Facebooku jest obecnie standardem w marketingu internetowym. Facebook liczy 
ok. 2 mld aktywnych użytkowników, z tego ponad 16 mln to użytkownicy z Polski. Część z nich to 
obecni i potencjalni klienci / pracownicy firmy.  

Jakie są korzyści z efektywnego prowadzenia fanpejdża? 

– Promocja firmy i usług - Facebook Ads jest obecnie jednym z najbardziej skutecznych narzędzi 
reklamowych. Dzięki temu, że dysponuje wieloma informacjami nt. swoich użytkowników 
istnieje możliwość utworzenia dopasowanej reklamy, która trafia idealnie do grupy docelowej. 
– Budowanie wizerunku, który zachęci potencjalnych klientów i pracowników 
– Umożliwienie łatwego kontaktu i tworzenie społeczności 
– Sprzedaż Twoich usług

Inne media społecznościowe, na które można rozszerzyć działania marketingowe: m.in. Linkedin, 
Twitter, Instagram, Pinterest

*  Wyceniamy indywidualnie w zależności od wybranych narzędzi oraz Twoich potrzeb i 
preferencji



09. Inne działania promocyjne (Komunikowanie strategii EB na
       zewnątrz organizacji)

– Tworzenie marketingowych filmów video w celu promocji firmy jako pożądanego pracodawcy,
– Opracowywanie szerokiej gamy materiałów graficznych (m.in. banery, plakaty, ulotki),
– Tworzenie mini stron internetowych – ministe np. w celu wypełnienia przez kandydatów zadania 
rekrutacyjnego,
– Tworzenie zakładki "kariera" w celu umożliwienia kontaktu z potencjalnymi pracownikami,

oraz wiele innych, które możemy zaproponować po zbadaniu potrzeb Twojej firmy.

*  wyceniamy indywidualnie w zależności od wybranych narzędzi oraz Twoich potrzeb i preferencji

Badania pracowników
Dzięki badaniom sprawdzimy wiodące wartości, potrzeby motywacyjne oraz poziom następujących 
kompetencji, ważnych w codziennej pracy Twoich pracowników, między innymi:

* Komunikatywność
* Asertywność
* Odporność na stres
* Wytrwałość i konsekwencja
* Orientacja na klienta

Dodatkowo zbadamy:

Motywacje zawodowe
Celem badania jest określenie wartości cennych dla kandydata w kontekście środowiska pracy. Wynik 
wskazuje najskuteczniejsze motywatory oraz pomaga określić potencjalne kierunki rozwoju. 

Style pracy
Wiedząc jaki styl przejawia członek Twojego zespołu, możesz świadomie wykorzystywać jego zalety i 
ograniczać wady. Pomaga to również w odkrywaniu możliwości rozwoju, zwiększeniu skuteczności i 
obniżeniu poziomu stresu.

Wynagrodzenie za przeprowadzenie kompletu badań: 5 wybranych kompetencji oraz Motywacje 
zawodowe i Style pracy to 300zł za osobę.

Przebadaj swój team 
Employer Branding

Aby zespół był w pełni efektywny, musi być różnorodny, zaangażowany i otwarty na współpracę i 
nowe wyzwania, ale przede wszystkim jego członkowie muszą się dobrze ze sobą czuć.
Sprawdź czy Twoi członkowie zespołu do siebie pasują, oraz dopasuj nowych pracowników do 
odpowiedniego teamu.



Wynagrodzenie za pracę konsultanta* 
Employer Branding

Junior – 40 zł netto/h

Regular – 70 zł netto/h

Senior – 100 zł netto/h

*  w zależności od wybranego projektu szacujemy czas i ilość zaangażowanych specjalistów 
w wybrane projekty 

Partnerzy:

Należymy do koalicji na rzecz przyjaznej rekrutacji:



Masz pytania?

Skontaktuj się z nami! 

Kinga Michalak

kinga.michalak@makemymind.pl

tel.: +48 531 288 287

Kinga Rogowska

kinga.rogowska@makemymind.pl

tel.: +48 695 566 984


