Praca szyta na miarę
Nieunikniona przyszłość rynku pracy?

Projekt badawczo-komunikacyjny dotyczący nowej segmentacji pracowników

Magdalena Felczak
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Kontekst rynkowy – rynek pracy dzisiaj
• Walka o talenty, lojalność i zaangażowanie
pracownika
• Częsta fluktuacja pracowników, brak
przywiązania do pracodawcy
• Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach
• Rosnąca liczba benefitów pozapłacowych
oferowanych przez pracodawcę
• Niedobór pracowników
• Absencja pracowników
• Mała aktywność zawodowa osób w wieku
produkcyjnym w Polsce
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Poszukiwanie odpowiedzi na pytania
• Jak przyciągnąć talenty?
• Jak zwiększyć zaangażowanie
i motywację pracowników?
• Jak zatrzymać w firmie
dobrych pracowników?
• Jak zaktywizować tych
nieaktywnych zawodowo?
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Zapytaj pracownika, czego potrzebuje,
wyjdź naprzeciw jego potrzebom
czyli nowa segmentacja pracowników według ich rzeczywistych potrzeb
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Segmentacja pracowników według rzeczywistych potrzeb/ przykład
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Praca szyta na miarę – cel projektu
Celem projektu badawczo-komunikacyjnego „Praca szyta na miarę –
przyszłość rynku pracy?” jest sprawdzenie, za pomocą badania opinii:
• czego tak naprawdę oczekują pracownicy,

• czy i na ile byliby zainteresowani niekonwencjonalnymi rozwiązaniami
oferowanymi przez pracodawców,
• jak zareagowaliby na ich większą elastyczność,
• czy wpłynęłoby to na ich satysfakcję z pracy, a tym samym na lojalność i
zaangażowanie?
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Praca szyta na miarę
Raport, który powstałaby na bazie badania i innych źródeł zawierałby wskazówki
dla firm dotyczące następujących obszarów:
• na czym – poza standardowymi benefitami, takimi jak opieka zdrowotna, czy
karnet sportowy – zależałoby pracownikom,
• jak motywować pracowników i co robić, by chcieli w firmie zostawać na dłużej,
• jak sprawić, by pracownicy byli ambasadorami firmy?

Wnioski z raportu mogłyby zainspirować firmy do przeformułowania swojego podejścia do polityki
względem pracowników. Pracodawcy mogliby na tej podstawie budować swoją przewagę konkurencyjną
w walce o pracownika. Raport będzie zawierał zarówno wyniki przeprowadzonego badania jak i analizę
innych, w tym międzynarodowych publikacji dotyczących elastyczności w miejscu pracy.
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Skąd pomysł na projekt?
Temat projektu badawczo-komunikacyjnego dotyczy trzech istotnych obecnie dla biznesu tematów:

• Trudna dla pracodawców sytuacja na rynku pracy wymaga od pracodawców poszukiwania nowych
rozwiązań, wyjścia naprzeciw potrzebom pracowników.
• Innowacyjne podejście do czasu i sposobu pracy, które już jest szeroko praktykowane w USA i krajach
Europy Zachodniej, ułatwiające pracownikom życie codzienne może stanowić przewagę konkurencyjną
dla tych, którzy się na to odważą. Ważne jest, by zbadać, czego tak naprawdę potrzebują pracownicy i
pokazać to w szerszym kontekście – to właśnie ma być trzonem raportu.
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Innowacyjność projektu/ idei
• Nowe podejście do segmentacji pracowników
• Nowe podejście do czasu i organizacji pracy, na co pozwala
technologia – w innych obszarach zmieniliśmy swoje zachowania
(np. sposób robienia zakupów, organizowania podróży, korzystania
z usług) – mimo rozwoju technologii w obszarze podejścia do
czasu i miejsca wykonywania pracy niewiele się zmieniło
• Trendy widoczne w USA i Europie Zachodniej – dynamicznie
rosnący udział np. pracy zdalnej (profity dla pracowników i
pracodawców)
• Większa otwartość pracodawców np. w zakresie pracy zdalnej/
elastycznej mogłaby mieć dalekosiężne pozytywne konsekwencje:
• aktywizacja zawodowa osób z mniejszych miejscowości,
które mogłyby świadczyć pracę ze swojego miejsca
zamieszkania, w myśl zasady „Pracuj zdalnie, żyj lokalnie”
• aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
• aktywizacja zawodowa osób, które nie mogą z różnych
względów pracować z biura lub nie mogą pracować z biura
codziennie
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Forma przedstawienia rezultatu

• Raport pdf

• Strona internetowa dedykowana raportowi
• Informacja prasowa dotycząca wyników raportu
• Infografika na temat wyników
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Praca szyta na miarę – terminarz projektu badawczo-komunikacyjnego

Terminarz
do 20.07.2019

Wybór agencji badawczej

20.07 - 27.07.2019

Przygotowanie kwestionariusza

27.07 - 15.08.2019

Realizacja badania

15.08 - 30.09.2019

Przygotowanie treści raportu

30.09-15.10.2019

Graficzne przygotowanie publikacji, druk

15.10.2019

Dostarczenie publikacji do PTBRIO

do 1.09.2019

Wybór agencji PR do komunikacji raportu

do 30.09.2019

Przygotowanie strategii komunikacji i materiałów informacyjnych

do 15.10.2019

Przygotowanie strony internetowej z wynikami

do 30.10.2019

Komunikacja raportu
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Praca szyta na miarę – kosztorys projektu badawczo-komunikacyjnego

Kosztorys

kwoty netto

20.08.2019

Płatność za badanie dla agencji badawczej

22.09.2019

transze do wypłaty

16500 1.

16500

Przekazanie wynagrodzenia ekspertom zewnętrznym za
udzielenie komentarzy

2000 2.

2000

10.10.2019

Płatność dla studia graficznego za opracowanie graficzne
raportu i przygotowanie dedykowanej strony www

6500 3.

6500

22.10.2019

Płatność dla agencji PR za działania komunikacyjne
związane z raportem

10000 Łącznie

Koszt realizacji całego projektu

35000
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O mnie/ Magdalena Felczak
Od kilkunastu lat działam w obszarze Public Relations, projektując i realizując
strategie komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej dla większych i mniejszych
organizacji, w tym również od wielu lat dla ARC Rynek i Opinia. Interesuję się
społeczną odpowiedzialnością biznesu - posiadam kompetencje do projektowania
strategii i realizowania działań w tym zakresie.
Jestem entuzjastką pracy zdalnej i uelastyczniania czasu pracy – sama od ponad 10
lat z powodzeniem praktykuję pracę w pełni lub częściowo zdalną, co znacząco
ułatwia mi łączenie rozwoju zawodowego z życiem osobistym i zachowania balansu
między tymi obszarami. Jestem przekonana, że elastyczność w podejściu do
obowiązków pracownika to nieunikniona przyszłość, którą znacząco ułatwia rozwój
technologii.
Ukończyłam filologię germańską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, studia
podyplomowe z zakresu marketingu w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu oraz
Public Relations i CSR na Akademii Leona Koźmińskiego. Moją pasją jest fotografia
(www.femfoto.pl).
W przypadku pytań dotyczących projektu – bardzo proszę o kontakt:
magdalenafelczak@gmail.com
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