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Spójna strategia employer brandingowa coraz bardziej zyskuje 
na znaczeniu. Jasne komunikowanie kandydatom do pracy, 
czego mogą się spodziewać w firmie, pozwala uzyskać dopasowanie 
między pracodawcą a pracownikiem. To z kolei przyczynia się 
do mniejszego poziomu rotacji pracowników 
i większego zadowolenia z pracy. 

Provident Polska, część brytyjskiej 
grupy International Personal Finan
ce, działa w branży finansowej, ofe

rując pożyczki gotówkowe. W kategorii 
finanse organizacja zajęła 57. miejsce na li
ście „Polityki" z 2012 roku. W Polsce dzia
ła 78 oddziałów Provident Polska, w któ
rych pracuje ponad 2,3 tys. pracowników. 
Do tej liczby należy dodać ponad 9 tys. do
radców klienta. 

Trzy filary strategii 

W 2013 roku firma Provident Polska wpro
wadziła jednolitą strategię employer bran
dingowa, która obejmowała wcześniej po
dejmowane działania i połączyła je w spójną 
całość. Wychodząc z założenia, że komuni
kowany wizerunek musi odpowiadać sta
nowi faktycznemu, w organizacji zbada
no, jakie aspekty pracy w firmie są istotne 
dla pracowników. Uzyskane wyniki pozwo
liły na wyróżnienie trzech filarów strategii. 
- Widzimy, co jest najistotniejsze dla naszych 
pracowników oraz doradców. Po pierwsze, bar
dzo istotny jest stary rozwój firmy, to, że rok po 
roku notujemy wzrost. Po drugie, pracownicy 
doceniają to, że organizacja jest stabilna. A po 
trzecie, liczy się rodzinna atmosfera - coś, co 

szczególnie trudno osiągnąć w dużych firmach. 
Nam jest o tyle łatwiej, że chociaż jesteśmy bar
dzo dużą organizacją, to dzięki temu, że mamy 
oddziały w całym kraju, duży nacisk kładziemy 
na działania lokalne - mówi Agnieszka Kraj
nik, koordynator ds. społecznej odpowie
dzialności przedsiębiorstwa w firmie. 
W firmie podkreśla się również możliwości 
rozwoju związane z tworzeniem struktur 
Providenta za granicą - m.in. w Meksyku, 
a od 2013 roku także w Bułgarii i na Litwie 
- oraz dopasowane do potrzeb poszcze
gólnych pracowników szkolenia zarówno 
z umiejętności twardych, jak i miękkich, 
przygotowywane na podstawie wyników 
okresowej oceny pracownika. 
Strategia firmy jest tworzona przez ze
spół dyrektora ds. komunikacji w porozu
mieniu z departamentem personalnym, 
a następnie przedstawiana do akceptacji za
rządowi. Część działań employer brandin-
gowych jest wspólna dla wszystkich spółek 
wchodzących w skład grupy IPF - przykła
dem mogą tu być programy promują
ce różnorodność. Standardem przyjętym 
przez organizację jest umożliwienie tele
pracy i uzgodnienie elastycznych go
dzin rozpoczęcia i zakończenia pracy. In
ne elementy strategii budowania marki 
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pracodawcy są tworzone lokalnie, zgodnie 
z potrzebami danego rynku i w odpowiedzi 
na oczekiwania pracowników. Na przykład 
Pasjonaci Providenta - program adresowa
ny do pracowników i doradców, którzy nie 
tylko mają ciekawe hobby, lecz także potra
fią zachęcić do działania innych, czy „Tak! 
Pomagam" - jeden z największych progra
mów wolontariatu pracowniczego w Polsce. 
Na strategię składają się działania skiero
wane zarówno do obecnych, jak i poten
cjalnych pracowników oraz do studentów. 
Provident stawia sobie także konkretne ce
le, które powinny zostać osiągnięte przez 
budowanie marki pracodawcy. Należą do 
nich: wzmocnienie wizerunku firmy jako 
dobrego pracodawcy, wzrost zaangażowa
nia pracowników oraz przyciąganie talen
tów. Stopień zrealizowania celów mierzony 
jest m.in. poprzez badanie zaangażowania, 
które co roku jest przeprowadzane zarówno 
wśród pracowników, jak i doradców klien
ta. W zeszłym roku w badaniu wzięło udział 
90 proc. całego zespołu. Wynik plasuje Pro-
videnta w gronie bardzo dobrych pracodaw
ców. Wśród studentów biorących udział 
w programie „Kultura dzielenia się wiedzą" 
- spotkania o tematyce biznesowej - ponad 
70 proc. ankietowanych uczestników zade
klarowało, że w przyszłości chętnie podej
mie pracę w organizacji. 

Otwarta komunikacja 

W komunikacji zewnętrznej Provident Pol
ska stawia na media elektroniczne, a tak
że tradycyjne media papierowe. Ważne, by 
działania komunikacyjne byty dopasowane 
do poszczególnych grup odbiorców. Istot
nym źródłem informacji dla kandydatów 
do pracy jest odrębna strona internetowa, 
poświęcona możliwościom kariery w Provi-
dencie. Znajdują się na niej nie tylko opis 
procesu rekrutacji i wdrożenia oraz lista 
dostępnych stanowisk, lecz także informa
cje dotyczące możliwości rozwoju i atmos
fery w firmie oraz wypowiedzi pochodzące 
od pracowników i doradców. Miesięcznie 
stronę www.kariera-provident.pl odwiedza 

kilka tysięcy użytkowników. Dodatkowo 
firma posiada profil w międzynarodowym 
serwisie Linkedłn. Provident Polska moni
toruje także wypowiedzi internetowe doty
czące warunków pracy w firmie, ale nie po
dejmuje dyskusji z głosami anonimowymi. 
Komunikacja wewnętrzna prowadzona 
jest z wykorzystaniem wielu kanałów, ta
kich jak gazeta firmowa, intranet, SMS-y 
oraz plakaty z informacjami na temat pro
jektów prowadzonych przez firmę. Nie
które informacje są przekazywane także 
podczas konferencji rocznych czy spotkań 
w regionach. Pracownicy proszeni są 
o przekazywanie swojej opinii na temat 
firmy podczas dorocznego badania zaan
gażowania. To bardzo istotny element bu
dowania kultury firmy opartej na jasnych 
i przejrzystych zasadach. Inną możliwo
ścią przekazania informacji zwrotnej jest 
Forum Pracownika, czyli cokwartalne spo
tkania zarządu z przedstawicielami pra
cowników. Wybierani w glosowaniu re
prezentanci każdego oddziału spotykają 
się z zarządem, aby przedstawić swoje po
mysły lub inicjatywy, które skutkują zmia
nami w zarządzaniu firmą. W ostatnim ro
ku dzięki pracy Forum wprowadzono ok. 
30 zmian usprawniających pracę firmy. 

Działania wewnętrzne 

- Stwierdziliśmy, że dobrze jest wykorzystać 
to, co już mamy. Od 2006 roku prowadzimy 
program wolontariatu pracowniczego. Odby
wa się on dwa razy do roku, a w każdej edy
cji bierze udział ponad 500 wolontariuszy. Po
pularność tego projektu uświadomiła nam, że 
podobne działania są dla pracowników bardzo 
ważne - opowiada Agnieszka Krajnik. W ra
mach 15. edycji programu „Tak! Pomagam" 
zrealizowano 330 projektów na terenie całej 
Polski. Firma przekazała na nie granty opie
wające na sumę ponad miliona złotych. 
Widząc zaangażowanie pracowników, or
ganizacja zdecydowała się wykorzystać je 
w kolejnych projektach. Pierwszym z nich 
jest program „Pasjonaci Providenta", adre
sowany zarówno do pracowników, jak i do 
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Firma Provident Polska otrzymała tytuł Top Employers Polska 2013. 

Projekt Top Employers Polska identyfikuje i certyfikuje najlepszych 

pracodawców w Polsce pod względem ich polityki personalnej 

i stosowanych praktyk. 

Więcej informacji o projekcie i wyróżnionych firmach: 

www.topemployers.pl oraz www.topemployers.eu. 

doradców klienta. W pierwszej edycji wyło
niono dziesięciu finalistów - osoby, które 
aktywnie rozwijają swoje zainteresowania 
i chętnie dzielą się swoją wiedzą. - Jedna z na
szych koleżanek, która biega w maratonach, 
udziela innym pracownikom zainteresowanym 
podjęciem aktywności fizycznej praktycznych 
wskazówek. Inna zorganizowała w swoim od
dziale dekorowanie pierniczków świątecznych, 
a jeden z naszych doradców, także finalista pro
gramu, planuje zdobycie Korony Unii Europej
skiej - opowiada Agnieszka Krajnik. 
W organizacji poświęca się też uwagę te
matom związanym z różnorodnością. Po
nieważ połowa pracowników Providen-
ta to kobiety, firma wspiera je na różne 
sposoby. Projekt „Provident na obcasach" 
zakłada stworzenie sieci coachingowej. 
Kobiety zajmujące bardzo wysokie stano
wiska zapraszają swoje młodsze koleżan
ki na spotkania, podczas których w luźnej 
atmosferze poruszane są tematy związa
ne z karierą, priorytetami i wyborami ży
ciowymi oraz sposobami na łączenie pra
cy z życiem osobistym. Podobne spotkania 
mają miejsca w biurze głównym w Warsza
wie, ale też podczas konferencji ogólno-
firmowych - każdorazowo bierze w nich 
udział od 30 do 100 osób. 
Świeżo upieczone mamy pracownice Provi-
denta w ramach programu „Dbamy o ma
my" otrzymują upominek składający się z ak
cesoriów dla dzieci oraz gratulacje od prezesa 
z okazji narodzin dziecka. Podczas urlopu 
macierzyńskiego mogą śledzić bieżące wy
darzenia firmowe za pośrednictwem gazety 
„Nasz Provident", którą dostają do domu. 
Warto zaznaczyć także, że wdrożenie ja
kiegokolwiek programu poprzedzone jest 
dialogiem z pracownikami. W przypad
ku wolontariatu pracowniczego do fir
my wpływało wiele informacji o potrzebie 
działań na rzecz społeczności. - Zdecydowa
liśmy się na formalne ujęcie tematu. Wolon
tariusze zgłaszają projekt, następnie ocenia 

go niezależna Rada Programowa, a zwycię
skie projekty otrzymują środki na realizację. 
W przypadku „Pasjonatów Prouidenta" prze
prowadziliśmy najpierw badania w wybra
nych oddziałach terenowych, czy taki pomysł 
jest interesujący dla pracowników i doradców 
- opowiada Agnieszka Krajnik. 

Działania zewnętrzne 

Wiele działań zewnętrznych Providen-
ta jest skierowanych do studentów. Fir
ma świadomie nie decyduje się na uczest
nictwo w stacjonarnych targach pracy. 
- Z naszego doświadczenia wynika, że często 
lepszą formułą są internetowe targi pracy, 
gdzie z przygotowanymi informacjami mogą 
się zapoznać osoby naprawdę zainteresowa
ne. Dobre rezultaty przynosi także współpra
ca z akademickimi biurami karier - mówi 
Agnieszka Krajnik. 
Provident Polska zaznacza swoją obecność, 
prowadząc wykłady dla studentów, podczas 
których firmowi specjaliści z różnych dzie
dzin opowiadają o specyfice swojej pracy 
i wymaganych umiejętnościach. Do tej pory 
z takich spotkań, odbywających się pod ha
słem „Kultura dzielenia się wiedzą", skorzy
stało ponad 4 tys. uczestników. Trzeba do
dać, że warsztaty nie zawsze łączą się ściśle 
z branżą finansową. Niedawno firma zorga
nizowała wykład dla studentów... filologii, 
podczas którego można było się zapoznać 
ze specyfiką pracy etatowego tłumacza. 
Dużym zainteresowaniem cieszy się także 
oferta płatnych praktyk studenckich „One 
Level Up" - w 2013 roku na jedno oferowa
ne miejsce przypadało około 67 zgłoszeń. 
Największym zainteresowaniem cieszy
ły się praktyki w Dziale Sprawozdawczo
ści Finansowej. - Praktyki trwają u nas dwa 
miesiące. Staramy się, aby każdy praktykant 
samodzielnie realizował własne zadania, 
ponieważ taki okres pozwala na faktyczne 
wdrożenie. Praktykanci mogą też skorzystać 
z dodatkowych szkoleń pozwalających np. na 
wzmocnienie umiejętności prezentacji - opo
wiada koordynator. Firma planuje rozsze
rzyć zasięg praktyk w kolejnych latach. • 
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