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Jaką rolę odgrywają praktyki i staże w firmach?
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Rynek pracy to dziś szereg wyzwań stojących
przed firmami. Z jednej strony organizacje
wskazują na niedobór specjalistów i rosnącą
konkurencję. Z drugiej natomiast na wysokie
oczekiwania kandydatów do pracy.
Chcąc odpowiedzieć na ambitne plany, strategie i potrzeby
biznesu, działy HR starają się przyciągnąć jak najlepszych
pracowników, którzy pomogą zbudować przewagę
konkurencyjną na rynku. Jednym z powszechnie stosowanych
rozwiązań – zwłaszcza wobec przedstawicieli najmłodszego
pokolenia pracowników – są programy stażowe i praktyki.
Z przyjemnością przedstawiamy wyniki badania na temat
staży i praktyk, przeprowadzonego przez Hays Poland na
początku 2017 roku. W ankiecie wzięło udział 115 organizacji,
zatrudniających łącznie ponad 30 000 pracowników. Naszym
celem było zrozumienie oczekiwań pracodawców. Chcieliśmy
sprawdzić, w jakich kategoriach firmy myślą o stażystach oraz
jak nimi zarządzają.
Mamy nadzieję, że niniejszy raport będzie stanowił źródło
cennej wiedzy na temat stosowanych rozwiązań, a także
zainspiruje do rozpoczęcia lub udoskonalenia pracy
z talentami w organizacjach.
Dziękujemy wszystkim ekspertom, którzy zabrali głos
w publikacji. Swoimi doświadczeniami podzielili się specjaliści
z Baltic Ground Services, Banku BGŻ BNP Paribas, DHL
Express (Poland), Citibank Europe oraz Hays Poland.
Zapraszamy do lektury!
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WSTĘP
Od kilku lat liderzy biznesu wskazują na
rosnące znaczenie procesu zarządzania
talentami w rozwoju organizacji.
Odpowiednie zaplecze kadrowe jest
niezbędne, aby realizować strategie
biznesowe.
Na konkurencyjnym rynku pracy, gdzie trudno jest
pozyskać doświadczonego specjalistę, firmy coraz częściej
podejmują współpracę z osobami bez wymaganego
zestawu umiejętności, lecz z potencjałem do rozwoju i nauki.
Rosnące grono pracodawców dostrzega korzyści, jakie niesie
za sobą organizacja staży i praktyk, oraz ma już za sobą
doświadczenia w tym zakresie.
Programy, które obserwowaliśmy na przestrzeni ostatnich
lat miały prestiżowy charakter, a ich celem było przede
wszystkim budowanie atrakcyjnej marki pracodawcy.
W efekcie wielu pracodawców po zakończeniu projektu nie
miało konkretnych propozycji dla uczestników. Brak pomysłu
na wykorzystanie potencjału młodych talentów dotyczył
zarówno umiejętności nabytych i rozwiniętych w trakcie
stażu, jak również osobistych aspiracji uczestników. Dlatego
programy i ich filozofia musiały się zmienić – od koncentracji
na tym, jak znaleźć utalentowanych kandydatów, po
zdefiniowanie, w jakim celu organizowane są staże i praktyki.
Dzięki temu dziś obserwujemy nowe nastawienie na realizację
konkretnych potrzeb biznesowych, a programy stażowe stają
się stałym elementem strategii zatrudnienia.
Ponadto, specyficzne wyzwania poszczególnych firm
wyznaczają nowy kierunek i kształt staży. Obecnie są to
zróżnicowane programy dedykowane różnym grupom
i jednostkom biznesowym. Uwzględniają kluczowe potrzeby
i określają, czego dokładnie firma poszukuje, aby efektywnie
realizować swoją strategię biznesową.
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UCZESTNICY BADANIA
W badaniu wzięło udział

115

zatrudniających łącznie ponad

30 000 pracowników

firm

Liczba pracowników

STAŻYŚCI W FIRMIE
W rekrutacji stażystów pomocne okazują się kampanie
związane z employer brandingiem, spotkania firm i studentów
na uczelniach oraz targi pracy.

Firmy coraz częściej i chętniej poszukują studentów
i młodych absolwentów do odbycia stażu lub praktyki.
Odsetek firm zatrudniających stażystów rośnie wraz
z wielkością organizacji.
Z badania Hays wynika, że 87% firm objętych badaniem ma
doświadczenia w rekrutacji stażystów. Większość zatrudnia
jednocześnie kilku stażystów. Duże firmy zatrudniają od
20 do 30 stażystów, podczas gdy małe przedsiębiorstwa
zatrudniają maksymalnie kilka osób.

Na popularności zyskują skrupulatnie przygotowane
i uporządkowane programy stażowe, które funkcjonują
w rosnącej liczbie firm. Wiele z nich organizuje je we własnym
zakresie.

Czy Państwa firma zatrudnia stażystów?

9%
10-49 (małe
przedsiębiorstwo)

32%

59 %

50-250 (średnie
przedsiębiorstwo)

Powyżej 250 (duże
przedsiębiorstwo)

13%

87%

Nie

Tak

Czy Państwa firma zatrudnia stażystów? (wg wielkości firmy)
Tak

Branża

10-49 pracowników

56%

Przemysł*

25

50-250 pracowników

88%

Konsulting i inne usługi B2B/
Outsourcing i SSC

22

Powyżej 250 pracowników

92%

Finanse i ubezpieczenia

14

IT i telekomunikacja

12

Motoryzacja

6

Media i rozrywka

4

Transport i logistyka

4

Farmaceutyka i kosmetyki

4

Handel detaliczny

3

Hotelarstwo, turystyka,
restauracje

3

Budownictwo i nieruchomości

2

Sektor publiczny**

1
*chemiczny, drzewny i papierniczy, elektrotechniczny, maszynowy, metalowy, lotniczy, odzieżowy, spożywczy
**administracja, szkolnictwo, kultura

6 | STAŻ DROGĄ DO KARIERY PROGRAMY STAŻOWE 2017

Nie

44%
12%
8%

Ilu stażystów obecnie zatrudnia Państwa firma?

7%
21-30 stażystów

13 %

11-20 stażystów

4%
Powyżej 30 stażystów

17 %
Obecnie nie
zatrudniamy
stażystów

59 %
0-10 stażystów

STAŻ DROGĄ DO KARIERY PROGRAMY STAŻOWE 2017 | 7

Ilu stażystów obecnie zatrudnia Państwa firma? (wg wielkości firmy)

10-49 (małe przedsiębiorstwo)

Obecnie nie zatrudniamy
stażystów

14%

44%

0-10 stażystów

4%

11-20 stażystów

8%

21-30 stażystów

2% 98%

Powyżej 30 stażystów

50-250 (średnie przedsiębiorstwo)

Powyżej 250 (duże przedsiębiorstwo)

42%

43%

Z jednej strony ambicje studentów, z drugiej
zapotrzebowanie firm na nowych pracowników, wykształciły
potrzebę organizacji programów stażowych. Jednocześnie
dzisiejsze oczekiwania pracodawców wobec osób
wchodzących na rynek pracy – inne niż posiadanie dyplomu
ukończenia studiów – powodują, że firmy coraz częściej
szukają możliwości realizacji programu a młodzi pracownicy
– wzięcia w nim udziału. Staż daje szansę wyprzedzenia
przyszłej konkurencji już w trakcie studiów.
To cenna pozycja w CV. Jednocześnie coraz więcej firm
realizuje programy stażowe, aby wyłonić spośród stażystów
potencjalnych pracowników i zatrzymać ich w organizacji.

53%

92%

69%

31%

Ilu stażystów Państwa firma zatrudniła w ciągu ostatniego roku?

Staże są również idealnym rozwiązaniem dla osób
zainteresowanych wąskimi branżami specjalistycznymi,
gdzie na jedno miejsce pracy przypada stosunkowo wielu
kandydatów, ale bez niezbędnego doświadczenia. Programy
stażowe często dają możliwość jego zdobycia, ponieważ
odbywają się w miejscach o ograniczonym dostępie
- np. lotniskach, pracowniach czy instytutach.

4%

7%

Powyżej 30 stażystów

21-30 stażystów

58 %

2016

24%

Z pespektywy stażysty istotna jest natomiast możliwość
zweryfikowania swojego wyobrażenia na temat danej firmy,
branży lub zawodu z rzeczywistością.

0-10 stażystów

11-20 stażystów

Ilu stażystów Państwa firma zatrudniła w ciągu ostatniego roku? (wg wielkości firmy)

10-49 (małe przedsiębiorstwo)

0-10 stażystów

6%

11-20 stażystów

5%

21-30 stażystów

22%

Powyżej 30 stażystów

17%

50-250 (średnie przedsiębiorstwo)

49%
15%

45%
80%

Powyżej 250 (duże przedsiębiorstwo)

Katarzyna Postek
HR Manager w Baltic Ground Services

78%
83%

Jak długo trwa średni staż w Państwa organizacji?

18 %
Powyżej 6 miesięcy

31 %
3-6 miesięcy
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51 %
1-3 miesięcy
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OBLICZA STAŻU
Jak wynika z badania Hays Poland, firmy najczęściej
zatrudniają stażystów w odpowiedzi na bieżące potrzeby
organizacji. Tylko co czwarta firma deklaruje posiadanie
programu stażowego, spójnego dla całej firmy. Organizacja
staży i praktyk jest zazwyczaj doraźną inicjatywą
poszczególnych departamentów, rzadziej przyjmuje formę
ustrukturyzowanego działania w ramach jednolitego
programu. Z jednej strony pozwala to na szybką reakcję na
konkretne potrzeby poszczególnych zespołów i pozostawia
im swobodę w zakresie projektowania działań rozwojowych
dla stażystów. Z drugiej jednak, istnieje ryzyko braku
spójności w ramach standardów firmy, jakości prowadzonych
działań stażowych, działań employer brandingowych
i planowania ścieżek kariery dla stażystów. Zwłaszcza
w dużych organizacjach zachowanie określonych dobrych
praktyk w obszarze kształtowania przyszłych pracowników
jest kluczowe dla efektywności programów stażowych i ich
wpływu na wizerunek firmy na rynku pracy.
Z badania wynika, że jedynie 33% dużych organizacji
i zaledwie 14% firm zatrudniających od 50 do 250
pracowników posiada program spójny dla wszystkich
departamentów.

Badanie Hays wykazało, że małe i średnie firmy
zatrudniając stażystów nie kierują się ustaloną strategią,
lecz w większej mierze bazują na bieżących potrzebach
organizacji. W celu polepszenia wizerunku pracodawcy
oraz zatrzymania w swojej strukturze młodych talentów
z największym potencjałem, programy stażowe powinny być
odzwierciedleniem strategii firmy oraz potrzeby wsparcia
przy realizacji bieżących i przyszłych projektów.
Firmy muszą rozwijać zdolność odnajdywania się w zmiennej
rzeczywistości i przekładają tę potrzebę również na
swoje oczekiwania względem zatrudnianych ludzi. Coraz
częściej o wyborze danego kandydata nie decyduje
zestaw umiejętności twardych a posiadane uniwersalne
kompetencje i predyspozycje, które pozwalają podjąć pracę
w wielu obszarach. Stąd też współczesne programy stażowe
nierzadko są interdyscyplinarne. Ich celem jest nie tyle
przygotowanie studenta do pracy w zawodzie czy na danym
stanowisku, lecz wyłonienie utalentowanych ludzi, którzy
dysponują potencjałem do objęcia w przyszłości na przykład
stanowisk menedżerskich.

Z jakiej formy stażu korzysta Państwa organizacja?
Zatrudnienie stażystów
w zależności od potrzeb
Wspólny program stażu dla
wszystkich działów firmy
Odmienny program stażu
w różnych departamentach
Zatrudnienie stażystów tylko
w jednym z działów firmy
Zatrudnienie stażystów
jednorazowo

Z jakiej formy stażu korzysta Państwa organizacja? (wg wielkości firmy)
Zatrudniamy w firmie stażystów
w zależności od potrzeb

Posiadamy odmienny program
w różnych departamentach

Zatrudniamy stażystów tylko
w jednym z działów firmy

Zatrudniliśmy stażystów jeden raz
w jednym z departamentów firmy

10-49 pracowników

82%

50-250 pracowników

62%

Powyżej 250 pracowników

48%

Posiadamy program wspólny
dla wszystkich działów

18%
22%
15%

32%

14%

2%
3%

2%

Kto odpowiada za realizację programu dla stażystów w Państwa firmie?
Wewnętrzny dział HR

76%

Menedżer działu,
w którym odbywa się staż

54%

Opiekun projektu

19%

Urząd pracy

6%

Firma zewnętrzna

4%
Procenty nie sumują się do stu, ponieważ można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź

55%
25%

W większości firm opiekunem programu stażowego jest
wewnętrzny dział HR lub menedżer działu, w którym
stażysta wykonuje swoje obowiązki. Tylko w 19% firm
funkcjonuje wyznaczony opiekun projektu, który jest
w pełni zaangażowany w organizację i monitorowanie
postępów czynionych w ramach programu.

17%
2%
1%

Tymczasem zaplanowanie oraz realizacja programu
stażowego stawiają przed firmą wiele wyzwań przez cały
okres jego trwania. Stąd wsparcie ekspertów zewnętrznych
– mimo iż wciąż mało popularne - może okazać się kluczowe
dla powodzenia inicjatywy.

Tylko co czwarta firma deklaruje
posiadanie programu stażowego,
spójnego dla całej firmy.
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Program stażowy Generacja Young Bank Forces (GYBF) był elementem
strategicznego zarządzania talentami w Grupie BNP Paribas oraz w BNP
Paribas Banku w latach 2010-2013. Był skierowany do osób z małym
doświadczeniem zawodowym, ale z dużym potencjałem rozwojowym,
które pod okiem doświadczonych pracowników mogły rozwijać swoje
kompetencje i zdobywać cenne doświadczenia.
Udział w programie trwał od 9 do 18 miesięcy i stanowił − w zależności
od wyboru dokonanego przez kandydata na etapie rekrutacji − staż
w jednym z obszarów: technologie i systemy informatyczne, rozwój
produktów bankowych, analizy biznesowe, obszar ryzyka, sprzedaż
w segmencie klienta indywidualnego oraz korporacyjnego. Zakres
zadań w trakcie stażu był dopasowany do wybranej specjalizacji.
Uczestnicy mogli zapoznać się, m.in. z aplikacjami bankowymi
wspierającymi sprzedaż, rozwojem produktów bankowych oraz
z analizą ich rentowności. Mogli również rozwijać swoje umiejętności
sprzedażowe.
Stażyści uczestniczyli także w specjalistycznych szkoleniach,
a w wykonywaniu codziennych zadań otrzymali wsparcie opiekuna HR,
mentora oraz przełożonego, który na bieżąco dokonywał oceny
realizacji celów i postępów.
Fuzja banków BGŻ i BNP Paribas otworzyła nowy rozdział w historii
organizacji. Aktualnie przygotowujemy się do uruchomienia
wyróżniającego się na rynku programu stażowego, wpisującego się
w aktualną strategię employer brandingu i powiązanego ze strategią
banku.

Dominika Żywczyk
Ekspert ds. Zarządzania Karierą w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.

Agnieszka Gołąb-Stanikowska
Ekspert ds. Zarządzania Karierą w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
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CEL, DO KTÓREGO DĄŻYMY
Zainteresowanie firm współpracą ze studentami
i absolwentami rośnie z roku na rok. Pracodawcy mają coraz
większą świadomość, że aby przyciągnąć wartościowych
kandydatów, program praktyk czy stażu musi być
perfekcyjnie przygotowany w każdym punkcie. Warto
zwrócić uwagę na jego cel, zarządzanie rekrutacją, zasady
współpracy, monitorowanie postępów oraz podtrzymywanie
dobrych relacji z uczestnikami.
Firmy coraz bardziej zdają sobie sprawę, że inwestycja
w młodego człowieka, który jeszcze się uczy lub niedawno
zakończył edukację, to jedna z najlepszych inwestycji
w przyszłość organizacji. To właśnie w trakcie praktyki
lub stażu możemy wyłowić prawdziwe talenty. Jednak
przygotowanie atrakcyjnego, kompleksowego programu
stażowego stanowi nie lada wyzwanie. Nie chodzi tylko
o napisanie interesującego ogłoszenia i zaproponowanie
wynagrodzenia, ale zadbanie o szereg elementów, które
składają się na ciekawą propozycję skierowaną do młodych
osób.

Cel programu stażowego powinien być jasny i zdefiniowany.
Organizacje powinny dobrze przemyśleć i ustalić, po co tak
naprawdę zatrudniają młode osoby, jak będzie wyglądał
zakres ich obowiązków, do realizacji jakiego celu będą
zaangażowane, jaki powinien być profil stażysty i co firma
może zaproponować w trakcie oraz po zakończeniu projektu.

Cele programu stażowego (1-najmniej ważny, 3-najważniejszy)

2,54
2,13

Z badania Hays wynika, że większość firm koncentruje się
na projektowaniu programów stażowych, które zapewniają
wsparcie operacyjne dla zespołów istniejących w strukturze.
Ważnym celem jest również perspektywa wyszkolenia
samodzielnych specjalistów i wsparcie strategii zatrudnienia.
Rzadziej firmy określają staż jako narzędzie budowania
wizerunku pracodawcy na rynku oraz lojalności stażystów
wobec firmy.

2,08

1,19
Elementy stażu w organizacji
Wprowadzenie w zakres
obowiązków
Wprowadzenie w specyfikę
firmy
Codzienne wsparcie
(mentora, opiekuna)

Budowanie wizerunku
firmy na rynku

Budowanie lojalności wobec
firmy i zaangażowania
wśród stażystów

Dodatkowa motywacja dla
opiekunów stażystów

99%
95%

74%

Możliwość oceny przebiegu
stażu przez stażystę

64%

Szkolenia

60%

Wynagrodzenie za staż zazwyczaj jest niższe niż w przypadku
pracy etatowej. Jego wysokość uzależniona jest od wielkości
firmy, rodzaju biznesu oraz założeń programu stażowego.

Warto również przemyśleć kwestię wynagrodzenia za staż.
Podobnie jak pracownicy, stażyści chcą być wynagradzani
i doceniani za swoje działania. Badania wskazują, że tylko 4%
firm nie oferuje wynagrodzenia zatrudnianym stażystom.

95%

Informacje zwrotne

Określona ścieżka kariery
po ukończeniu stażu
Inne (praktyczne zadania,
samodzielne projekty, warsztaty)

Wyszkolenie samodzielnych
specjalistów

Wsparcie długoterminowej
strategii rekrutacji

1,95
1,86

Wsparcie operacyjne
dla zespołów

Czy firma oferuje wynagrodzenie za staż?

46%

4%

5%
Procenty nie sumują się do stu, ponieważ można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź

15 %
Większość firm koncentruje się na
tworzeniu programów stażowych, które
zapewnią wsparcie operacyjne dla
zespołów istniejących w strukturze.
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Tylko dla części
stażystów

Nie

81 %
Tak
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Logistyka jest dziedziną budzącą coraz większe
zainteresowanie wśród młodych ludzi. Zwłaszcza
tych pasjonujących się nowymi technologiami, którzy
wiążą swoją przyszłość z dynamicznie rozwijającym się
środowiskiem pracy. Jednocześnie tym, co na chwilę
obecną stanowi dla DHL Parcel wyzwanie w sferze
technologii, a jednocześnie jest obszarem, w którym
szukamy możliwości intensyfikacji naszych działań jest
m.in.: 3D printing, Internet of Things, robotyka oraz
rozwój urządzeń dających możliwości bezzałogowego
przewozu paczek, jak np. drony. W związku z tymi
trendami, poszukując nowych pracowników, kładziemy
bardzo duży nacisk na ich kompetencje w zakresie
technologii mobilnych, e-commerce, systemów
logistycznych i informatycznych.
W konsekwencji zmian zachodzących na rynku
pracy, rośnie potrzeba zapewnienia młodym ludziom
innowacyjnych form kształcenia, aby we właściwy
sposób przygotować ich na wyzwania stojące przed
sektorem logistyki, jeśli to właśnie z nim wiążą swoją
przyszłość.
Analizując dotychczasowe doświadczenia wynikające
z prowadzonych rekrutacji, niejednokrotnie obserwujemy
rozbieżność między kompetencjami pożądanymi
przez przełożonych a umiejętnościami absolwentów.
To stało się bezpośrednią przyczyną powstania idei
współpracy firmy DHL Parcel z uczelnią kształcącą
w zawodach związanych z branżą logistyczną. W 2014
roku DHL rozpoczął wspólnie z Wyższą Szkołą Logistyki
w Poznaniu program studiów dualnych.
Studia dualne łączą możliwość zdobycia wiedzy
akademickiej, oferowanej przez uczelnię, wraz
z praktycznym doświadczeniem, jakie uzyskuje się
podczas stażu w firmie. Każdy semestr składa się

Katarzyna Czajka
Menedżer Centrum Rozwoju Kompetencji Pracowników
w DHL Express (Poland)
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z okresu poświęconego wyłącznie na przyswajanie
wiedzy teoretycznej i tego spędzanego na pracy w firmie
w charakterze stażysty. System zakłada zmianę sposobu
nauki w cyklach 9/9 tygodni, aby połączenie tych
elementów przyniosło jak najlepszy skutek. Taki tryb
pracy wymaga sporej elastyczności zarówno ze strony
uczelni, jak i organizacji zatrudniających studentów.
Stanowi to oczywiście wyzwanie dla menedżerów
w sferze planowania i organizacji pracy. Jednak mimo
to, nie sposób przecenić kształcenia, które umożliwia
budowanie młodej kadry branży logistycznej pod okiem
najlepszych specjalistów.
Z perspektywy młodego człowieka, dopiero planującego
swoją ścieżkę kariery, studia dualne dają szansę na
połączenie tradycyjnej formy zdobywania wiedzy
z praktyką zawodową. To bardzo duży komfort
zakładając, że staż odbywany w DHL trwa nieprzerwanie
przez 9 tygodni. Podczas tego okresu studenci nie muszą
brać udziału w zajęciach na uczelni, co w innej sytuacji
byłoby niemożliwe. Tego typu staże są także doskonałą
okazją do przećwiczenia w praktyce dotychczas
zdobytych umiejętności w dziedzinie logistyki.
Dzięki studentom dualnym DHL Parcel ma możliwość
przekazywania kolejnym pokoleniom logistyków
swojej wiedzy i stosowanych u nas dobrych praktyk,
jednocześnie odnajdując najzdolniejszych studentów,
z którymi firma chciałaby w przyszłości współpracować.
Już na bardzo wczesnym etapie kariery możemy
pokierować rozwojem kompetencji i wiedzy młodych
ludzi, tak by pasowały one do realiów współczesnego
rynku. Sami również uczymy się czegoś w zamian, np.
kreatywności i świeżego spojrzenia na stojące przed
nami wyzwania.

PRZEPIS NA REALIZACJĘ
Z badania Hays wynika, że większość firm projektując
programy stażowe, koncentruje się na zapewnieniu
zespołom wsparcia operacyjnego. Również ten cel udaje
się organizacjom najczęściej zrealizować. Pracodawcy
często planują również wyszkolenie specjalistów, którzy po
zakończeniu stażu będą gotowi podjąć samodzielną pracę,
oraz wykorzystują praktyki do wspierania długoterminowej
strategii rekrutacyjnej. W wielu przypadkach realizacja celów
stażu przerasta nawet potrzeby i oczekiwania firmy.

Dodatkową korzyścią płynącą z programów stażowych jest
rozwój potencjału liderskiego wśród opiekunów stażystów.
W organizacjach, gdzie dostępność do ścieżki menedżerskiej
jest ograniczona, sprawowanie opieki nad stażystami jest
często atrakcyjną możliwością dla pracowników dążących
do rozwoju nowych umiejętności i sprawdzenia swoich
kompetencji zarządczych.

Realizacja celów programu stażowego (1-nie udało się zrealizować, 3-udało się zrealizować)

2,64
2,06
1,99
1,86
1,79
1,31

Wsparcie operacyjne
dla zespołów

Już samo zaplanowanie programu stażowego stanowi duże
wyzwanie. Poza rekrutacją stażystów, pracodawca powinien
zwrócić uwagę na takie elementy stażu jak: wprowadzenie
stażysty na stanowisko pracy, przygotowanie do pełnienia
określonej roli, wspieranie oraz informowanie o postępach
oraz zapewnienie możliwości rozwoju po zakończeniu stażu.
Przy obecnej sytuacji na rynku pracy, gdzie trudno jest
znaleźć wykwalifikowanych pracowników, programy
stażowe stwarzają dodatkowe możliwości.
Młode pokolenie oczekuje jasno określonych zasad,
informacji zwrotnych oraz możliwości uczestniczenia
w realizowaniu celów firmy. Pokolenie Y stawia na rozwój
i chce być doceniane. Im więcej uwagi organizacja poświęci
stażyście, tym bardziej będzie on zaangażowany
w wykonywane zadania. W konsekwencji pozwoli to na
zatrudnienie zmotywowanego pracownika identyfikującego
się z firmą, który zarówno chce rozwijać organizację, jak
i podejmować nowe wyzwania w celu rozwoju
indywidualnego.

Wyszkolenie samodzielnych
specjalistów

Budowanie wizerunku
firmy na rynku

Wsparcie długoterminowej
strategii rekrutacji

Budowanie lojalności wobec
firmy i zaangażowania
wśród stażystów

Beata Preis-Hryniewicz
HR Manager w Hays Poland

Dodatkowa motywacja dla
opiekunów stażystów

Programy stażowe pozwalają na
wyszkolenie samodzielnych specjalistów,
którzy po zakończeniu stażu będą gotowi
podjąć samodzielną pracę.
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WYZWANIA
Określenie celu i zaplanowanie programu to nie jedyne
wyzwania stojące przez pracodawcami otwartymi na
podjęcie współpracy z młodymi ludźmi. Trudności może
przysporzyć sama rekrutacja na staż czy praktykę,
a dokładnie poszczególne elementy procesu: od
przygotowania atrakcyjnego ogłoszenia, przez jego
publikację w odpowiednich kanałach dotarcia, aż po selekcję
dokumentów aplikacyjnych. Wyzwanie stanowią również
odbiorcy ofert stażowych – przedstawiciele najmłodszych
pokoleń na rynku pracy.
Z badania Hays wynika, że większość organizacji napotyka
na trudności związane z rekrutacją i selekcją uczestników
programów stażowych oraz później na etapie ich realizacji.
Poza oczywistymi korzyściami płynącymi z organizacji stażów
i praktyk, firmy mogą odczuć pewne niedogodności, jak
choćby konieczność angażowania pracowników w realizację
założeń programowych oraz inwestycji w wyposażenie
dodatkowych miejsc pracy. Jako trudności firmy wymieniają
obciążenie dodatkowymi obowiązkami opiekunów
programów stażowych oraz nadmiar zadań związanych
z efektywnym wdrożeniem wszystkich elementów stażu.
Młodzi ludzie podkreślają, jak ważne jest dla nich, aby
program miał profesjonalną i uporządkowaną strukturę,
posiadał jasny cel oraz gwarantował opiekę mentora, który
na bieżąco będzie udzielał informacji i opinii na temat
poczynionych postępów.
Staż jest często pierwszym doświadczeniem zawodowym
młodego pracownika. Stąd też potrzebuje on większego
zainteresowania oraz szerszej opieki niż reszta pracowników.
Stażysta, który nie zostanie odpowiednio wdrożony w swoje

obowiązki oraz nie otrzyma oczekiwanego wsparcia
w codziennej pracy może poczuć się niedoceniany, co
skutkuje spadkiem jego motywacji i chęci do podejmowania
wyzwań. Wtedy sam staż traci na efektywności.
Jednocześnie, jak wynika z badania Hays, dla firm najbardziej
problematyczne okazują się: nadmiar obowiązków opiekuna
stażu, zbyt duża ilość działań związanych z wdrożeniem
stażysty oraz przeprowadzanie rekrutacji i selekcji
potencjalnych stażystów. Czasu brakuje również na codzienną
opiekę nad stażystą i koordynację całego projektu.
Szczególnie interesujące wyniki dotyczą obszaru ścieżek
kariery – jedynie 46% organizacji określa jasną ścieżkę
dla uczestników programu. Może to wskazywać na fakt,
iż przy planowaniu programu nie zawsze uwzględnia się
długoterminowe, strategiczne plany rekrutacyjne. Tym
samym jedna z potencjalnych korzyści programu stażowego
może nie być osiągnięta.
Pracodawcy często zauważają znacznie mniejszą cierpliwość
młodego pokolenia względem postępów w rozwoju
kariery. Przedstawiciele pokolenia Y chcą rozwijać
i awansować szybko, wraz ze zbieranymi doświadczeniami
i pozyskiwanymi umiejętnościami. Ponadto młodzi ludzie są
przyzwyczajeni do łatwego dostępu do informacji i oczekują
tego samego w swoim miejscu pracy. Stąd jeśli w komunikacji
z potencjalnymi stażystami brakuje komunikatu, na co
mogą liczyć po zakończeniu programu, może to skutkować
zmniejszeniem napływających aplikacji oraz utratą
wartościowych talentów z potencjałem do rozwoju.

W codziennej pracy często mamy okazję brać udział
w wydarzeniach skierowanych do młodych osób
wchodzących na rynek pracy. Z relacji stażystów
dowiadujemy się, że zadania wykonywane podczas stażu
często są czasochłonne, monotonne i mało rozwijające.
Konsekwencją takiego działania może być ograniczenie
szans pracodawcy na zbudowanie wśród stażystów
długotrwałego zaangażowania i lojalności wobec firmy.
Co więcej, niesatysfakcjonująca jakość stażu wiąże się
z ryzykiem osłabienia wizerunku pracodawcy na rynku.
Nawet jeśli głównym zadaniem programu jest uzyskanie
wsparcia dla pracowników, to dzięki dobrej organizacji
oraz opieki mentora, możliwe jest zaplanowanie stażu
w sposób atrakcyjny dla uczestników.

Agnieszka Czarnecka
Manager HR Consultancy w Hays Poland

Problemy podczas organizacji i przebiegu stażu (1-najmniej ważny, 3-najważniejszy)

1,69
1,68
1,68
1,43
1,39
1,20
1,12

Obciążenie pracą
opiekunów
merytorycznych

Rekrutacja i selekcja

Nadmiar zadań związanych
z efektywnym wdrożeniem

Codzienna opieka
i wsparcie stażystów

Przygotowanie i koordynacja
programu stażowego

Wyłonienie potencjalnych
pracowników pośród stażystów

Czynności administracyjne
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DŁUGO I SZCZĘŚLIWIE?
Dobry program stażowy to istotny element budowania
wizerunku firmy jako pracodawcy. Jeśli kandydat z małym
doświadczeniem zawodowym został przez firmę dobrze
potraktowany, to w przyszłości może zostać jej cennym
ambasadorem.
Program stażowy wymaga od organizacji dużych nakładów
czasu i pracy. Stąd tak istotne jest pełne wykorzystanie
wszelkich możliwych korzyści, jakie projekt oferuje nie
tylko podczas trwania, ale także po jego zakończeniu. Przy
odpowiednio przeprowadzonym programie stażowym
pracodawca zyskuje wykwalifikowanego pracownika
zaznajomionego ze specyfiką firmy, jej kulturą organizacyjną,
zasadami i procedurami oraz obowiązkami na danym
stanowisku. Co więcej, staż jest dla firmy szansą na ocenę
poziomu kompetencji reprezentowanego przez młodego
pracownika, jego umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy
oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Często okazuje się, że stażysta jest bardzo cennym talentem,
który w przyszłości jako pracownik może kontynuować
swój rozwój. Jak jednak pokazują wyniki badania Hays,
większość firm nie planuje ścieżek kariery dla pracowników

kończących staż. Aż 69% organizacji przyznaje, iż głównym
powodem zakończenia współpracy ze stażystami jest
brak wystarczającej ilości wakatów, a 47% wskazuje na
zakończenie czasu stażu. Oczywiście na ograniczenie
wakatów w firmie mogą mieć wpływ zmiany strukturalne,
biznesowe i rynkowe. Jednocześnie trudno nie zauważyć,
jak wielka to strata dla organizacji, kiedy nie decyduje się
na kontynuację współpracy z efektywnymi pracownikami,
w których tak wiele zainwestowała. W tym wypadku rodzi
się pytanie o sens programu stażowego, a także o realne
sposoby poradzenia sobie z tego typu trudnościami
operacyjnymi.
Pomimo trudności przy realizacji staży, wśród których
uczestnicy badania Hays wymienili nadmierne obciążenie
dodatkową pracą, zlecenie organizacji programów stażowych
zewnętrznym firmom nie jest jeszcze popularne. Tylko 14%
firm rozważa zatrudnienie firmy zewnętrznej do pomocy przy
organizacji programu stażowego.

Ile procent stażystów pozostało w organizacji po zakończeniu stażu?
Mniej niż 25%

35%

25% - 49%

26%

50% - 74%

19%

75% - 100%

20%

Co było głównym powodem zakończenia współpracy z pozostałymi stażystami?
Nie było wystarczającej
ilości wakatów

69%

Minął określony czas stażu

47%

Nie byliśmy zadowoleni
z poziomu kompetencji stażysty
Stażysta nie przyjął oferty
kontynuowania współpracy
Inne (m.in.: Stażysta zdecydował
się na kontynuację edukacji)

34%
20%
12%
Procenty nie sumują się do stu, ponieważ można było zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź
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Program Praktyk Letnich w Citi ma dwa główne cele.
Pierwszym z nich jest wsparcie potrzeb rekrutacyjnych
Citi Service Center Poland oraz Citi Handlowy, drugim –
budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy.
Program Praktyk Letnich ma już ponad 20-letnią
historię. Angażuje różne obszary organizacji. Każdy
z praktykantów pod okiem mentora-menedżera
ma możliwość realizacji konkretnego projektu.
Liczba projektów, jakie oferujemy wynika z potrzeb
rekrutacyjnych. Naszym celem jest zatrzymanie
w organizacji najlepszych i najbardziej zaangażowanych
absolwentów. W tym celu oferujemy szkolenia
i spotkania dla praktykantów, organizujemy również
mentoring kariery, w którym studenci mogą poznać
wszystkie obszary biznesowe i zdecydować, który jest
dla nich najbardziej interesujący.
Wielu z nich zostaje bezpośrednio po odbyciu
praktyk, część wraca po roku lub dwóch, jak tylko ich
zobowiązania związane ze studiami pozwolą na podjęcie
stałej pracy. Dokładamy wszelkich starań, aby zatrudnić
jak najwięcej osób po programie.

Joanna Grzeszkowska
Graduate Resourcing Partner EMEA O&T, CSC Network,
and CEE Cluster w Citibank Europe
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Program Praktyk Letnich traktujemy jako narzędzie,
które pomaga nam budować markę pracodawcy
i umożliwia studentom poznanie specyfiki pracy
w Citi. Opracowujemy portfolio spotkań, warsztatów
i szkoleń. Uczestnicy programu mają szansę m.in.
spotkać się z menedżerami wyższego szczebla,
podejść do międzynarodowej certyfikacji z dziedziny
Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, wziąć udział
w sesjach Reverse Mentoringu. Konkretny, biznesowy
projekt, bogata oferta szkoleniowa, a także atmosfera
wokół programu sprawiają, że ponad 90% naszych
praktykantów bardzo pozytywnie ocenia praktyki w Citi
Service Center Poland i Citi Handlowy. Ich opinie, a także
sama chęć powrotu, są dla nas bardzo cenne. Jesteśmy
bardzo dumni, że wśród pracowników, w tym także
menedżerów, w naszej firmie spotkać można tych, którzy
swoją karierę zaczynali od Programu Praktyk Letnich.

PODSUMOWANIE
Dobrze zaplanowany i zrealizowany program stażowy
jest idealnym składnikiem atrakcyjnej marki pracodawcy
na rynku pracy. Jeśli młody człowiek rozpoczynający
karierę zawodową weźmie udział w ciekawym stażu
lub praktykach, które dadzą mu realną możliwość
rozwoju i nabycia nowych umiejętności, to w przyszłości
może zostać jej cennym ambasadorem. Przekonanie
stażysty o słusznym zainwestowaniu czasu i wysiłku
w uczestnictwo w programie może zadziałać na korzyść
firmy nawet, gdy w ostateczności nie zapadnie decyzja
o stałej współpracy.
Programy stażowe dają pracodawcom możliwość
oceny potencjału danego pracownika i poznania
oczekiwań przedstawicieli najmłodszych pokoleń
pracowników. Dzięki temu mają możliwość dopasowania
swojej oferty skierowanej do tzw. millenialsów
i tym samym zmniejszenia trudności związanych
z rekrutacją. Z drugiej strony staże i praktyki pozwalają
uczestnikom poznać specyfikę organizacji oraz zdobyć
cenne doświadczenie. Staż może połączyć interesy
obu stron i zagwarantować owocną współpracę.
Jednak, aby tak się stało, program stażowy musi
być przygotowany dokładnie i profesjonalnie – mieć
określony cel, uporządkowaną strukturę, plan wdrożenia
i monitorowania postępów. Organizacja takiego
projektu wymaga od pracowników firmy wiele czasu
i zaangażowania, co nierzadko przyczynia się do
przeciążenia ich obowiązkami. Z pomocą może przyjść
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firma zewnętrzna. Eksperci w zakresie pozyskiwania
talentów oraz prowadzenia programów rozwojowych
są w stanie stworzyć szyty na miarę program stażowy.
Odciążenie działu HR oraz opiekunów projektu może
skutkować zwiększeniem efektywności i atrakcyjności
programu.
W sytuacji, gdy na rynku pracy coraz silniejszą pozycję
zyskują pracownicy, którzy nierzadko mogą wybierać
spośród wielu ofert i dyktować warunki zatrudnienia,
poszerzenie kanałów dotarcia do kandydatów
wydaje się być niezbędne. Firmy coraz częściej będą
traktować programy stażów i praktyk jako stały element
długoterminowej strategii rekrutacyjnej, postrzegając je
jako źródło utalentowanych pracowników z ogromnym
potencjałem. Rosnące trudności w rekrutacji
wykwalifikowanych specjalistów z odpowiednim
doświadczeniem oraz zestawem umiejętności sprawią,
że pracodawcy będą niejako zmuszeni do podejmowania
współpracy z kandydatami, którzy nie są gotowi do
pracy na danym stanowisku, lecz posiadają potencjał
do rozwoju i nauki. Jednym z najbardziej efektywnych
sposobów na pozyskiwanie takich pracowników są
właśnie staże i praktyki. Stąd tak ważnym jest, aby
zidentyfikować ich kluczowe cele, odpowiednio je
przygotować i zaproponować uczestnikom atrakcyjne
doświadczenia.
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