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„Raport przedstawia potencjał narzędzia, jakim jest monitoring 
mediów w zakresie prowadzenia i analizy działań employer brandin-
gowych na różnych płaszczyznach. Wykorzystanie monitoringu stwa-
rza zupełnie nowe możliwości dla rekruterów i osób odpowiedzial-
nych za odbiór firmy wśród potencjalnych pracowników. Warto zwró-
cić uwagę na kompleksowość usługi monitoringu mediów w obszarze 
employer brandingu. Notujemy wzrost zapytań odnośnie badań marki 
pracodawcy. Już szybki podgląd wyników Google Trends wskazuje, że 
w 2017 roku słowo “pracodawca” cieszyło się niemal 2,5-krotnym 
wzrostem liczby wyszukiwań w porównaniu do roku 2008. Wykonana 
przez Newspoint analiza popularności frazy “marka pracodawcy”,              
wykazała ponad 1400% wzrost jej popularności na przestrzeni 8 lat: 
od średnio 5 artykułów miesięcznie w roku 2010 do aż 72 artykułów 
siedem lat później.

Świadomość firm co do wagi postrzegania organizacji na rynku pracy 
wzrasta. Coraz większe znaczenie w firmach ma aktywność pokolenia 
millenialsów - to oni zaczynają tworzyć najliczniejsze grono pracowni-
ków. Są bardzo aktywni w social mediach. Dużo komentują. Liczy się 
dla nich tu i teraz. Trudno ich utrzymać w jednym miejscu pracy. Świat 
wirtualny postrzegają na równi z realnym. Skracają dystans w stosun-  
ku do osób zarządzających. Jest to nowe wyzwanie dla osób odpo-
wiedzialnych za employer branding i pozytywny wizerunek marki.”

- Robert Stalmach
   PREZES ZARZĄDU NEWSPOINT



Monitorowanie sytuacji na rynku pracy 
daje nowe możliwości pracodawcy. 
Dzięki temu skutecznie zbudujesz swój 
employer branding oraz będziesz na bie-
żąco ze wszystkimi zmianami, które                      
zachodzą wokół twojej firmy. 

Brzmi dobrze? 
A to tylko niektóre z wielu zalet monito-
ringu mediów. Zanim zaczniesz czytać 
dalej, zadaj sobie proste pytanie.

Czy chcesz być pracodawcą godnym 
uwagi?

Na następnych stronach znajdziesz pięć 
praktycznych wskazówek, jak to zrobić.
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Internet dysponuje milionami źródeł, tysiącami forów, ogłoszeń, wpisów itd.  
Nawet wyspecjalizowana grupa researcherów nie poradzi sobie z takim nawałem 
danych. Tu z pomocą przychodzi monitoring mediów. Na rynku dostępne są                          
narzędzia do monitoringu mediów, które umożliwiają zebranie tych wszystkich                  
informacji, bez potrzeby tracenia czasu na szukanie ręczne.  

Jak śledzić cały rynek?



Oto pięć sposobów na 
usprawnienie employer 
brandingu za pomocą 
monitoringu mediów
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Dowiedz się, co 
o Tobie myślą

Ucz się od najlepszych

Pierwszy znajdź
kandydatów

Zwalcz kryzys zanim
się rozwinie

Analizuj i wyciągaj
wnioski



Każdy pracodawca powinien wiedzieć, jak jest postrzegany w branży.                                  
Na szczęście ludzie chętnie dzielą się swoimi opiniami w internecie. Monitoring 
mediów pozwala zobaczyć, jakie są opinie o firmie i jej otoczeniu.

Przykład:

Firma traci pracowników. Monitoring mediów umożliwia zebranie danych o jej                
wizerunku wśród pracowników i ich znajomych. Wyniki dadzą odpowiedź na pyta-
nia: jak odbierany jest pracodawca i dlaczego. Analiza wyodrębni elementy, które są 
kluczowe w danej sytuacji, np. wysokość wynagrodzenia, atmosfera w pracy czy 
szanse na rozwój. Pozwoli to spojrzeć na sytuację z perspektywy kandydatów, 
dając przewagę już na etapie planowania działań.

1. Dowiedz się, co o Tobie myślą ?







Rynek pracy zmienia się nieustannie. Nieustannie pojawiają się nowe trendy, 
które dają coraz więcej możliwości. Dlatego warto jest śledzić wszelkie publika-
cje ekspertów, od których możemy czerpać inspiracje.

Przykład:

Pracodawca szuka najnowszych publikacji ekspertów i influencerów związanych z 
budową marki pracodawcy. Narzędzie do monitoringu umożliwia dotarcie do nich 
w sposób prosty i skuteczny. Przeczesuje ono sieć badając frazy złożone z nazwi-
ska eksperta i badanej branży. Dzięki temu, możemy obserwować trendy rynkowe, 
jak również wprowadzać nowe rozwiązania do codziennego zarządzania                           
przedsiębiorstwem. 

2. Ucz się od najlepszych





A co z sytuacją, gdy potencjalny pracownik szuka kontaktu z naszą organizacją 
lub chce w niej pracować? Wówczas narzędzie monitorujące znajdzie jego                       
komentarze i publikowane treści, które szybko dotrą do działu HR. 

Przykład:

Potencjalni kandydaci komunikują w sieci chęć zmiany pracy, bądź potrzebę jej zna-
lezienia. Piszą o swoich kwalifikacjach i oczekiwaniach. Możemy znaleźć te wypo-
wiedzi wpisując, jako monitorowane frazy, np.: „szukam pracy”, „poszukuję pracy 
jako (i tu nazwa stanowiska)” i szybko zareagować. Dział HR będzie mógł się skon-
taktować z kandydatem, co znacząco oszczędzi czas i umożliwia kontakt, zanim 
zrobi to konkurencja.

3. Pierwszy znajdź 
    kandydatów





W Internecie pojawiają się niekorzystne komentarze opublikowane przez 
byłych pracowników lub osoby postronne. Monitoring wychwyci wpisy, które 
zagrażają wywołaniem sytuacji kryzysowej. 

Przykład:

Niezadowolony pracownik tworzy na kilku serwisach posty oczerniające byłego 
szefa. Na niektórych pojawia dyskusja, która wpłynie na postrzeganie firmy przez 
kandydatów do pracy. Wtedy narzędzie monitorujące wysyła alarm, informując o 
tym pracodawcę. Pozwala to na natychmiastową reakcję i zażegnanie sytuacji kry-
zysowej.

4. Zwalcz kryzys zanim 
    się rozwinie





Samo zebranie informacji nie wystarczy. Firmy monitorujące oferują raporty, 
które w przejrzysty sposób pokazują, jaki wizerunek ma Twoja firma oraz jej 
konkurencja. Bez konieczności wczytywania się w tysiące wzmianek. Gotowy 
raport pokazuje w którym miejscu są braki, a gdzie jesteśmy lepsi od                              
konkurencji. 

Przykład:

Firma zleca wykonywanie raportów wizerunkowych swojej marki i jej największych 
konkurentów. Dzięki niemu poznamy nasze mocne oraz słabe strony. Odpowiednie 
wykorzystanie tych informacji pozwoli na zaplanowanie działań marketingowych.

5. Analizuj i wyciągaj 
    wnioski





Jest bardzo istotny w dzisiejszych czasach. 
Kandydaci chcą poznać swojego przyszłego 
pracodawcę zanim podpiszą z nim umowę. 
Dzięki monitoringowi mediów firma sama 
może znaleźć kandydatów, zadbać o swój 
wizerunek, jako pracodawcy oraz naty-                
chmiast reagować na sytuacje kryzysowe. 
Zebrane dane pozwalają dowiedzieć się, jak 
jest postrzegana i co można zrobić, aby dzia-
łania w zakresie employer brandingu były 
skuteczniejsze.

Employer branding 



„Umiejętne wykorzystanie narzędzi do monitorowania słów kluczowych daje ogrom-
ne pole do popisu nie tylko marketerom, ale również specjalistom ds. HR i Employer 
Brandingu. Z jednej strony analiza opinii zamieszczonych przez pracowników w sieci 
może być sygnałem do wdrażania zmian na lepsze w danej organizacji. Ale monitoring 
mediów może nam również pomóc w planowaniu i egzekucji działań skierowanych 
do potencjalnych kandydatów. Im lepiej poznamy potrzeby i preferencje naszej grupy 
docelowej, tym skuteczniej dotrzemy do nich z naszymi komunikatami o charakterze 
rekrutacyjnym.”

- Jacek Krajewski
   AUTOR BLOGA WWW.JACEKKRAJEWSKI.PL 



„Na przestrzeni kilku ostatnich lat HR bardzo mocno się digitalizuje. Zarówno procesy                
rekrutacji, jak i employer branding wymagają obecnie narzędzi, które do tej pory służyły 
wyłącznie e-commerce. Dziś do pozyskiwania kandydatów wykorzystuje się m.in. perfor-
mence marketing, marketing automation czy chatboty, a profile kandydatów dopasowują 
do ofert systemy oparte o machine learning. To oznacza, że również ocenę pracy HR i                  
skuteczności EB można oprzeć o narzędzia ze świata digital. Efekty kampanii wizerunko-
wych możemy oceniać np. po zasięgach czy zaangażowaniu użytkowników w treści,                        
a zadowolenie pracowników śledzić dzięki monitoringowi sieci. Dzięki temu możemy                     
skuteczniej budować wizerunek naszej marki i sprawniej reagować na to, co dzieje się 
wokół niej". 

- Aleksandra Jarośkiewicz
   HEAD OF DIGITAL W FIRMIE CONNECTIS



„Przestrzeń do wymiany informacji na temat marki pracodawcy jest ogromna, dlatego tak 
ważne jest monitorowanie rynku oraz odpowiednie reagowanie na pozyskane treści, a 
przede wszystkim opinie. Wiedza ta może okazać się kluczowa w procesie budowania lub 
wzmacniania wizerunku pracodawcy, jak również może stanowić inspirację do wdrażania 
nowych działań wspierających m.in. procesy rekrutacyjne czy też szybszą identyfikację              
potencjalnych sytuacji kryzysowych. Jest to istotne ze względu na zmiany zachodzące na 
rynku pracy, trudności z pozyskiwaniem kandydatów, a także coraz większe znaczenie                 
wizerunku pracodawcy, bowiem, jak podają badania dla wielu obecnych i przyszłych                   
pracowników, zarówno marka pracodawcy, jak i działania EB, są ważnym motywatorem, 
wpływają na większą identyfikację z miejscem pracy oraz stanowią o jej prestiżu.”

- Jola Jędrysek
   PR MANAGER W BENEFIT SYSTEMS SA
 



„Narzędzia monitorujące, co na temat firmy mówi się w internecie, zwłaszcza                        
w mediach społecznościowych, powinny być rozważone przez każdego specjalistę 
zajmującego się wizerunkiem organizacji, w tym zwłaszcza wizerunkiem organizacji 
jako pracodawcy. Narzędzie takie może być pomocne nie tylko w wychwyceniu                    
potencjalnego źródła kryzysu wizerunku, ale też w szerszej analizie wizerunku                 
organizacji.” 

- Paweł Zdziech
   RECRUITMENT & COMMUNICATION MANAGER W FIRMIE 7N



Czy firmy tego chcą, czy nie, pracownicy piszą o nich w mediach społecznościowych. A za-
sięgi, które generują ich posty dotyczące produktów, usług czy warunków pracy są znaczą-
cą większe i bardziej angażujące niż wpisy na oficjalnych kontach marek i pracodawców. 
Szacuje się, że co 2 pracownik zamieszcza w sieci posty, zdjęcia czy filmy o swoich praco-
dawcach, ponad 1/3 z nich pisze o pracodawcach nie będąc do tego nakłanianym, a 16% 
otwarcie krytykuje swoje miejsce pracy w sieci. Monitoring Internetu pozwala z jednej 
strony poznać elementy firmowej codzienności, które są dla pracowników atrakcyjne i 
budują ich zaangażowanie, a z drugiej wyłuskać potencjalne sytuacje kryzysowe. Bardzo 
często mają one swój początek w negatywnych, często nieprawdziwych komentarzach 
pozostawionych w sieci bez komentarza pracodawcy.

- Maja Gojtowska
   EKSPERT DS. KOMUNIKACJI HR I EMPLOYER BRANDINGU, 
   ZAŁOŻYCIELKA GOJTOWSKA.COM
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Jobsquare, to pierwsza polska mobilna                 
aplikacja do rekrutacji w modelu ekonomii na 
żądanie. Umożliwia natychmiastowy kontakt 
pracodawców i pracowników w duchu takich 
narzędzi jak Uber bądź Tinder. Aplikacja 
stworzona została z myślą o rekrutacji w 
prostych zawodach. Z Jobsquare korzysta 
obecnie 200 tys. użytkowników w Polsce i 
zagranicą. Z aplikacji korzystają m.in. takie 
firmy jak McDonald’s, KFC, czy BP. W 
ramach Jobsquare działają także dwa pro-
gramy wspierające pracodawców i rozwój 
standardów pracy – Rekomendowany                
Pracodawca i Mobilni Doradcy HR.
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