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Słowo wstępne
Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli. Bardzo

sobie cenimy naszą współpracę i liczymy, że w przyszłości się ona
jeszcze bardziej rozwinie.

Jak już Państwo wiedzą - Uppeo to mała agencja rekrutacyjna.
Jej początek to czerwiec 2019, kiedy jako specjaliści z obszaru
zasobów

ludzkich

podmiot,

który

i

łącząc

marketingu
te

dwie

zdecydowaliśmy

branże,

utworzyć

pomoże

zbudować

transparentną, silną i godną zaufania markę wśród potencjalnych
kandydatów i partnerów biznesowych.

Naszym celem jest wsparcie zarówno osób poszukujących pracę,

jak i zainteresowanych ich zatrudnieniem pracodawców. Do
każdego projektu podchodzimy z wielką otwartością, empatią i
profesjonalizmem.
poszukuje

nowych

otwarcie

Prowadzimy
solucji

mówiącym

o

zespół,

bieżących

zagrożeniach

adekwatne, możliwe rozwiązania.
Liczymy,

że

przyszłości

docenią

będziemy

Państwo
mogli

nasze

wspólnie

który

nieustannie

wyzwań,

jednocześnie

projektu,

starania
stawić

i

sugerując

również

czoła

wyzwaniom, aktywnie wspierając Państwa działalność.

PAWEŁ NIEDZIELSKI

Managing Partner | Marketing

w

nowym

ANNA BĘDKOWSKA

Managing Partner | Rekrutacja
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1.

Opis projektu
TŁO PROJEKTU

Naszym klientem jest polska firma budująca sieci światłowodowe
w Niemczech dla lokalnych telekomów. W związku z realizacją
kilku projektów w Niemczech firma zgłosiła zapotrzebowanie na
kierownika

budowy,

który

miał(a)

być

odpowiedzialny

prowadzenie budów światłowodów na terenie Niemiec.

za

CEL PROJEKTU
Znalezienie

znajomością

odpowiedniego
j.

niemieckiego

pracownika
(B2/C1),

o

z

bardzo

bardzo

kwalifikacjach i szczegółowo określonych wymaganiach.

dobrą

wysokich

WYMAGANIA PROJEKTU
Kandydat musi:

posiadać wykształcenie wyższe,

być wielozadaniowy ze względu na duże spiętrzenie zadań,
posiadać czynne prawo jazdy kat. B,

posługiwać się j. niemieckim na poziomie min. B2/C1,
posiadać doświadczenie w zarządzaniu projektami,

mieć wysokorozwinięte umiejętności organizacyjne,
być dyspozycyjnym do pracy w dużej ilości godzin,

być biegłym w programach MsOffice, w szczególności MsExcel,
posiadać doświadczenie w prowadzeniu robót ziemnych,
posiadać doświadczenie w odtwarzaniu nawierzchni,

atutem jest doświadczenie przy budowach światłowodów.
WYZWANIA PROJEKTU
wysokie i szczegółowo określone wymagania wobec
pracownika,

znajomość j. niemieckiego na wysokim poziomie,
wąska branża - mała ilość potencjalnych
kandydatów(kandydatek)

gotowość do podjęcia pracy w systemie 6/2.
www.uppeorecruitment.com

2.

Realizacja projektu
OKREŚLONIE GRUPY DOCELOWEJ
Aby precyzyjnie dotrzeć do naszej grupy docelowej musieliśmy

poznać dobrze branżę, konkurencję, dane demograficzne osób
zatrudnionych
celniejsze

w

branży.

wybranie

Stworzenie

kanałów

persony

komunikacji

i

dotarcie do potencjalnego kandydata(ki).

pozwala

na

precyzyjniejsze

KANAŁY POZYSKANIA LEADÓW
Projekt wymaga użycia Executive Search. Aktywnie korzystano z
metody

Boolean

branżowych

i

Search

portalach

poszukując

kandydatów

społecznościowych.

na

forach

Uzupełnienie

stanowiły portale pracy (bezpłatne oraz płatne)m Social Media
oraz Networking. Wykorzystano tylko źródła online.
WYBRANE METODY REKRUTACYJNE

Executive Search został wybrany na główną metodę rekrutacyjną.
Long

list

kandydatów

został

uzupełniony

o

networkingu, Social Media oraz Sarch & Selection.

kandydatów

z

UZASADNIENIE
Wysokie i precyzyjne wymagania wobec kandydatów wymagają

skorzystania z metody Direct Search / Executive Search, aby

precyzyjnie dotrzeć do kandydatów pasywnych. Metoda pozwala

również na ekspresową identyfikację kandydata, porównania go z
personą i dostosowania formy komunikacji przy indywidualnym

kontakcie z potencjalnym kandydatem(ką). Lista kandydatów
została

również

uzupełniona

kandydatów aktywnych.

o

kandydatury
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przesłane

przez

3.

Wyniki (1/4)
CZAS REALIZACJI PROJEKTU
4

tygodnie

od

rozpoczęcia

rekrutacji

(zatrudnienie

w

późniejszym terminie ze względu na dostępność kandydata)
DYNAMIKA WZROSTU LICZBY KANDYDATÓW
60

40

20

0

1. tydzień

2. tydzień

3. tydzień

DS / ES
(ilość kontaktów)

4. tydzień

5. tydzień

Portale pracy

6. tydzień

Networking

OBJAŚNIENIE

Kampania marketingowa (S&S) została uruchomiona w dzień i o
godzinie, w którym ustalona grupa docelowa jest najaktywniejsza.
Korzystaliśmy z kilku wiodących portali pracy* oraz Social Media*.

Dzięki wykorzystaniu Boolean Search już w pierwszym tygodniu
dotarliśmy
kontaktów

do

ponad

malała

z

40

potencjalnych

tygodnia

na

kandydatów.

tydzień

ze

względu

Ilość

na

wykorzystanie możliwości metody wyszukiwania bezpośredniego
kandydatów.

Rekomendacje otrzymujemy od znajomych firm, sieci kontaktów,
lecz również byłych kandydatów, polecających swoich znajomych.
*dokładne źródła zostały dostosowane do grupy docelowej
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4.

Wyniki (2/4)
KANAŁY POZYSKANIA KANDYDATÓW
Networking
8.2%

Portale pracy
23.7%

DS / ES
68%

OBJAŚNIENIE

Metody rekrutacji oraz źródła leadów zostały dobrane pod projekt
i grupę docelową. Tym razem została wykorzystana głównie

metoda Direct Search. Lista potencjalnych kandydatów została
uzupełniona

o

wyniki

S&S

oraz

Networking.

Jednak

w

tym

przypadku nie była to metoda wiodąca, ze względu na specyfikę
projektu

Metoda Direct Search jest jedną z najbardziej efektywnych metod
rekrutacyjnych,
bezpośrednio

ponieważ

dotrzeć

pozwala

do

ona

bardzo

kandydatów

z

doświadczeniem, umiejętnościami oraz cechami.
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precyzyjnie

i

wymaganym

5.

Wyniki (3/4)
PRZEPŁYW KANDYDATÓW MIĘDZY ETAPAMI

Nowy
Zakwalifikowany
Rozmowa telefoniczna
I spotkanie rekrutacyjne
II spotkanie rekrutacyjne
Zatrudniony
Odrzucony
Niezakwalifikowany
0
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75

OBJAŚNIENIE

Long list kandydatów to 66 potencjalnych pracowników. Tylko 20

z nich zostało zakwalifikowanych do dalszych etapów rekrutacji.
Głównymi

powodami

brak

dyspozycyjności

kandydatów były:

odrzucenia

zagranicznych,

do

/

niezakwalifikowania

długoterminowych

wyjazdów

zbyt niski poziom znajomości języka niemieckiego,

zbyt wysokie oczekiwania finansowe względem posiadanych
kwalifikacji,

niedokładne

zapoznanie

wymaganych kwalifikacji,

się

z

ogłoszeniem

-

brak

brak kontaktu, brak zainteresowania kontaktów uzyskanych
metodą bezpośrednią.
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6.

Wyniki (4/4)
POWODY ODRZUCENIA KANDYDATÓW
Brak dyspozycyjności do wyjazdów
Niski poziom j. niemieckiego
Brak kwalifikacji
Zbyt wysokie oczekiwania finansowe
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POWODY NIEZAKWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW
Brak zainteresowania
Brak kontaktu
Błędnie złożona aplikacja
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OBJAŚNIENIE

Zdecydowana większość niezakwalifikowanych kandydatów to
osoby, które nie odpowiedziały na ofertę lub odmówiły wzięcia
udziału w rekrutacji.

Po rozmowie rekrutacyjnej odrzucono kandydatów, który nie
pasowali

do

profilu

kandydata,

nie

mieli

predyspozycji

podjęcia zatrudnienia lub zbyt słabo znali język niemiecki.

do

Kilka osób również zostało odrzuconych ze względu na zbyt
wysokie

oczekiwania

kwalifikacji.

finansowe

względem
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posiadanych

7.

Podsumowanie
Odpowiedni kandydat został wybrany przez partnera po rozmowie
w siedzibie pracodawcy. Kandydat spełniał wszystkie wymagania

formalne (studia ukończone w Niemczech), znał doskonale język
niemiecki,

posiadał

doświadczenie

w

branży

praktykę

robotach

(budowa

światłowodów, kontakt z kontrahentami, urzędami, inwestorami)
(atut)

i

wieloletnią

przy

odtwarzaniu nawierzchni. Kandydat

ziemnych

i

został znaleziony metodą

Direct Search po 4 tygodniach trwania rekrutacji, przy czym

rozpoczął pracę dopiero po 3 miesiącach ze względu na okresy
wiążące kandydata z poprzednim pracodawcą.

Kandydat przepracował okres gwarancji i pomyślnie kontynuował
zatrudnienie u naszego partnera. Doświadczenie i predyspozycje
kandydata zostały docenione przez partnera, który
rozwój kandydata w strukturach firmy.

rozważał

Zainteresowała Cię współpraca z nami? Skontaktuj się
z nami jeszcze dzisiaj!

DANE KONTAKTOWE
PAWEŁ NIEDZIELSKI
+48 794 177 228

pawel.niedzielski@uppeo.com.pl
info@uppeorecruitment.com
ANNA BĘDKOWSKA
+48 519 111 669

anna.bedkowska@uppeo.com.pl
info@uppeorecruitment.com
www.uppeorecruitment.com
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