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Warsztat

•  Dlaczego w dzisiejszym świecie tak ważne jest budowanie
  wizerunku marki pracodawcy?

•  Jaki wpływ na zaangażowanie i efektywność pracowników ma wizerunek
  pracodawcy?

•  W jaki sposób należy budować pozytywne doświadczenia w kontakcie z marką?
•  Jakie są konsekwencje zaniechania działania i jakie straty z tego wynikają?
•  Jak pozycja na rynku i silna marka mogą wpłynąć na znaczący

  rozwój przedsiębiorstwa?
•  Jak doprowadzić do tego, żeby to pracownicy sami "sprzedawali" Twoją markę?

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl

Employer Branding w praktyce
Jak budować wizerunek oraz reputację marki pracodawcy
i skutecznie zwiększać wartość firmy na rynku?
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Warsztat

Employer Branding w praktyce
Jak budować wizerunek oraz reputację marki pracodawcy

i skutecznie zwiększać wartość firmy na rynku?
 CEO Amazon, Jeff Bezos powiedział kiedyś, że „Twoją marką jest to, co ludzie mówią o Tobie, kiedy 
wyjdziesz z pokoju” W odniesieniu do tych słów wiemy jedno – warto, aby mówili o nas jak najlepiej, ponieważ 
przekłada się to bezpośrednio na finanse firmy.

Emloyer Branding to nic innego jak budowanie wizerunku marki pracodawcy. Polega ono na działaniach 
podwyższających atrakcyjność firmy dla pracowników. Główny cel jaki stawia sobie Employer Branding to 
zmiana w postrzeganiu pracodawcy, prowadzącą do zwiększenia grona osób zainteresowanych pracą w firmie 
oraz do podniesienia ich „jakości”, dopasowania do kultury organizacyjnej, zmniejszenia rotacji wśród 
zatrudnionych pracowników i zbudowania poczucia dumy z przynależności do organizacji.

Wyróżniamy dwa rodzaje działań wpływających na pożądany wizerunek – Emloyer Branding wewnętrzny (dla już 
zatrudnionych pracowników) oraz zewnętrzny (dla przyszłych). Sukces w budowaniu swojego wizerunku 
odnoszą te firmy, które rozumieją potrzeby swoich obecnych i potencjalnych pracowników tak dobrze, jak 
większość firm rozumie potrzeby swoich klientów.

Budować wizerunek marki możemy na wiele sposobów i niekoniecznie będzie to kosztowało dużo pieniędzy.
Jak to zrobić?

Na warsztatach dowiesz się:
• Co determinuje nasz wizerunek na rynku?
• Jak rozmawiać, wzbudzać zaufanie do naszej firmy i budować pozytywne relacje?
• Jacy pracodawcy cieszą się największym powodzeniem wśród osób szukających pracy?
• Jak budować wizerunek pracodawcy już na etapie procesu rekrutacji?
• Jakie są narzędzia budowania polityki Employer Brandingowej? Czym jest Candidate & Employee Experience
   i Employee Value Proposition?
• Kto jest grupą docelową? Jak scharakteryzować persony?
• Jakie znaczenie dla pracowników ma proces komunikacji wewnętrznej?
• Czym jest i w jaki sposób zaprojektować listę wyróżników marki pracodawcy tak, by były to atrybuty spójne
   i atrakcyjne?
• Jak stworzyć strategię obecności Twojej marki pracodawcy w Social Media przy wykorzystaniu takich portali jak:
   Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Instagram?
• Jak budować społeczności wokół Twojej marki pracodawcy?
• O czym komunikować, jak mierzyć wyniki swoich działań (ROI), jak benchmarkingować się z konkurencją?
• Jak się wyróżnić spośród innych?
• Jak to robi Twoja konkurencja?

Cele i korzyści – uczestnicy będą potrafili:
• Określić cele strategii Employer Brandingowej oraz grupę docelową swoich działań
• Wykorzystać persony do budowania skutecznej strategii komunikacji pracodawcy
• Określić EVP i dobrać właściwe kanały komunikacji
• Zastosować koncepcję wdrożenia oraz listę konkretnych narzędzi niezbędnych do budowania
   i komunikowania marki pracodawcy
• Wykorzystać Social Media do budowania i komunikowania marki pracodawcy
• Mierzyć i monitorować swoje działania
• Wykorzystać inspiracje i wyjść z nową energią do tworzenia pomysłów i narzędzi Employer Branding

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, 
prostych narzędzi, miłej atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego.

Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex



WarsztatWarsztat

Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS Group. Tym razem było to szkolenie 
z Facylitowania.  Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić każdemu kto szuka różnych technik na prowadzenie spotkań. 
Co mi się podobało najbardziej? Świetnie przygotowany trener, forma warsztatowa - teorii było niewiele, za to praktyki 
mnóstwo, praktyczna wiedza i zastosowanie w pracy. Polecam!
Monika Sabat, Project Manager, AmRest

DZIEŃ PIERWSZY DZIEŃ DRUGI

Rozpoczęcie: 9:00

I. WSTĘP
• Na czym polega Employer Branding?
• Skąd synergia różnych obszarów i kompetencji:

HR, marketingu, PR?

II. JAK ZBUDOWAĆ WIARYGODNĄ MARKĘ 
PRACODAWCY?

• Obszary działań Employer Branding
• Strategiczne podejście do kształtowania wizerunku 

pracodawcy – kluczowe pytania
• Podstawa wiarygodności marki pracodawcy – 

atrybuty emocjonalne

III. ANALIZA STRATEGICZNA
• Analiza wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego
• Grupy docelowe
• Ocena konkurencji

Zakończenie: 17:00

Rozpoczęcie: 9:00

IV. POZYCJONOWANIE MARKI PRACODAWCY
• Jak i czym wyróżnić firmę? Kultura i wartości
• Określenie wartości marki pracodawcy dla 

pracowników (EVP) oraz funkcji marki pracodawcy

V. EGZEKWOWANIE MARKI PRACODAWCY
• Narzędzia kształtowania wizerunku pracodawcy
• Podstawowe mierniki skuteczności działań 

Employer Branding

VI. EMPLOYER BRANDING W INTERNECIE
• Siła strony korporacyjnej i elementy wizerunku 

pracodawcy
• Zarządzanie marką i wizerunkiem pracodawcy

w wirtualnych sieciach społecznych – wytyczne
• Jak to robią najlepsi? – przegląd najlepszych 

europejskich stron poświęconych karierze

Zakończenie: 17:00

Dla kogo jest ten warsztat?

• Kadra zarządzająca, specjaliści i menedżerowie Employer Branding, specjaliści ds. komunikacji, specjaliści ds. PR, 
menedżerowie marketingu i komunikacji, specjaliści i menedżerowie HR i HRBP, którzy są odpowiedzialni za budowanie 
wizerunku pracodawcy na rynku oraz wewnątrz organizacji

• Warsztat adresowany jest również do wszystkich osób, które w sposób świadomy pragną w swoim i rynkowym otoczeniu 
kreować wizerunek firmy jako pracodawcy z wyboru

Metodyka:

Wykłady, dyskusje i ćwiczenia w grupie oraz praca indywidualna, prezentacje, obserwacje i informacja zwrotna.
Uczestnicy wezmą udział w ćwiczeniach, będą mogli przyjrzeć się zachowaniu w różnych sytuacjach i przeanalizować jego 
wpływ na budowanie pozytywnego wizerunku swojej firmy. Otrzymają informacje zwrotne na temat tego, jak inni mogą nas 
postrzegać i jakie to może rodzić konsekwencje. Opracują także swoją strategię na budowanie wizerunku marki.



Trener

BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa
tel.: +48 22 412 50 62 fax: +48 22 412 50 61
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

Anna Bawor-Skowron
HR Manager, konsultant HR, facylitator, psycholog społeczny i licencjonowany trener od 15 
lat. Realizuje projekty interim management jako Interim HR Dyrektor. Absolwentka Szkoły 
Wyższej Psychologii Społecznej na Wydziale Psychologii Społecznej i Wydziale Socjologii. 
Ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Uczestniczka 
licznych kursów i szkoleń z zakresu zarządzania organizacją i zasobami ludzkimi.

Praktyk biznesu, posiada bogate doświadczenie zdobyte w firmach krajowych
i międzynarodowych (na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych) w zakresie 
projektowania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań, narzędzi, procesów i procedur
w obszarze HR oraz przeprowadzania audytów, także w firmach o rozbudowanych 
strukturach organizacyjnych. Na co dzień bezpośrednio współpracuje z osobami 
zasiadającymi w zarządach spółek oraz wyższą kadrą managerską jako strategiczny doradca 
w zakresie projektowania i wdrażania polityk oraz strategii HR, optymalizacji rozwiązań
i procesów HR, budowania komunikacji, kultury i wartości w organizacji.

Jako trener specjalizuje się w szkoleniach z zakresu doskonalenia umiejętności 
menadżerskich oraz osobistych tj.:  przywództwo, budowanie i zarządzanie zespołem, 
rekrutacja i selekcja pracowników, motywacja i budowanie zaangażowania, systemy oceny 
okresowej i prowadzenie efektywnych rozmów oceniających, zarządzanie kompetencjami
i rozwojem pracowników, zarządzanie zmianą, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, 
komunikacja interpersonalna i asertywność, sprzedaż i obsługa klienta.

Członek zwyczajny organizacji:
• Polish Association for HR Business Partner
• Polish Association Of Organizational Psychology
• Polish Society for Training & Development

Współpracowała z wieloma firmami doradztwa personalnego i szkoleń, jako senior 
konsultant i trener biznesu. Realizowała projekty dla m.in takich klientów jak: AmRest, ING 
Bank Śląski, ArcelorMittal, Provimi Polska, PZU, Bosch, IPF Group, Edipresse, HOOP Polska, 
Inter Cars, Eversoft, ITligent, Gracjan Kleger International, MarcPol, Philipiak Polska, EUMed, 
GDD Grupa Dystrybucyjna DACCAR, Financial Experts, ARiMR, ZUS, Ministerstwo 
Środowiska, MON, NIK i inne.


