Bo do tanga trzeba dwojga
Paulina Trocińska, Dyrektor ds. Relacji, IACL
A właściwie dwóch. Działów. A konkretnie HR i Marketingu. Zadziwiające jest
to, że obydwa działy mają tyle wspólnego, a mimo to ścisła współpraca między
nimi ma miejsce nadal zbyt rzadko.
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rekrutacji i selekcji (candidate
experience)

Dlatego warto, aby Marketing zdawał sobie z tego
sprawę, bo w sytuacjach ekstremalnych może to zniweczyć wysiłki jego pracy.

4. Jak przekształcić pracowników w ambasadorów firmy
5. Jak komunikować, aby zostać

Marka żyje poprzez myśli, zachowania oraz wypowiedzi

usłyszanym
6. Jak zbudować markę działu
Ze względu na to, że mówimy
o współpracy między działami i aby
nie być jednostronnym to warto powiedzieć również o drugiej stronie
medalu.

pracowników.
Co z tego, że marketing obmyśla coraz to inne kampanie
o tym jaka ta nasza firma jest
„sprytna i wybitna” wydając
na to ogromne budżety, kiedy
komunikat płynący w świat
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może nauczyć się od HR-u.
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3. Jak funkcjonuje motywacja
i zaangażowanie oraz jak je

Zachęcam do podjęcia wyzwania,
bo korzyści są nie do przecenienia.
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Fakt - jest to truizm, ale współpraca
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KONTAKT

się nic nie chce, bo „góra” ni-

Paulina Trocińska

kim się nie interesuje.

tel.: +48 607 925 297
e-mail: paulina.trocinska@iaclpo-

Oczywiście i w jednym i drugim przy-

land.pl

padku to tylko przykładowe aspekty
współpracy, bo stycznych między
obydwoma działami jest znacznie
więcej.

.

4
Wszelkie prawa zastrzeżone ©, IACL

www.iaclpoland.pl

