Déjà vu
Paulina Trocińska, Dyrektor ds. Relacji, IACL

Przypomina mi się sytuacja sprzed kilku lat kiedy tematem ożywionej dyskusji
w świecie biznesu i nie tylko był biznes odpowiedzialny społecznie (CSR).
Podobnie jak wtedy zainteresowanie CSR-em, dziś zainteresowanie Employer
Brandingiem było ogromne, przejawiało się w organizowanych konferencjach,
boom-ie na szkolenia czy powstawaniu organizacji promujących ideę odpowiedzialnego biznesu.

J

ak się okazuje analogii mamy

Brakuje zrozumienia idei EB.

więcej. Mimo, że idea Em-

Tak jak kiedyś CSR sprowadzany był

ployer

jest

bardzo często do poziomu działań

w Polsce nowa, to nadal wokół niej

Public Relations, sponsoringu czy

można dostrzec wiele nieporozu-

działalności

mień oraz niejasności.

obecnie Employer Branding odbie-

Brandingu

nie

charytatywnej,

tak

rany jako synonim marketingu rekrutacyjnego.

1
Wszelkie prawa zastrzeżone ©, IACL

www.iaclpoland.pl

Innymi słowy CSR był postrzegany
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cząca

instytucja charytatywna, jej
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Tym bardziej dziwi fakt , że cią-

marka czy zejście z raz wyzna-

gle jednym z głównych wy-

czonego i obranego kierunku
działania.
3

Wszelkie prawa zastrzeżone ©, IACL

www.iaclpoland.pl

Profil kompetencyjny to od-

Przy tym na pewno przydaje się dar

rębna sprawa.

zjednywania sobie współpracowni-

Oczywiście

ków w tym kadry zarządzającej do

powinna

twarda wiedza

być,

ale

pewne

planowanych działań.

umiejętności społeczne również.

Jeśli interesuje Was temat Employer

Prędzej odnajdzie się na takim

Brandingu zapraszamy na nasz fan-

stanowisku

niż

page na Facebook’u: St rateg Budo-

specjalista. Ponieważ budo-

wania Marki Pracodawcy, gdzie sys-

wanie marki to dziedzina inter-

tematycznie dzielimy się naszym do-

dyscyplinarna łącząca w so-

świadczeniem, wiedzą i ciekawost-

bie

kami w tematach około Employer

generalista

elementy

komunikacji

i marketingu, HR oraz zarzą-

Brandingowych.

dzania.
Nieuniknione jest żonglowanie
wieloma tematami jednocześnie, potrzeba jest kogoś, jak
mawiał mój szef: „kogoś kto to
wszyst ko zepnie i zapanuje
nad mat erią”.
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