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Szanowni Państwo, 

Bardzo się cieszę, że oddaję w Państwa ręce niniejszy raport.
Jest to pierwsze tego typu badanie, przeprowadzone na żywo
podczas wielkiego, jedynego w swoim rodzaju wydarzenia, 
jakim był polski finał konkursu Enactus.

Mam nadzieję, że wyniki i wnioski płynące z naszego raportu 
okażą się dla Państwa interesujące. 

Życzę przyjemnej lektury.

Piotr Wielgomas
President BIGRAM S.A.

President of Enactus Board of Directors

Już ponad 25 lat wspieramy naszych Klientów w zakresie doboru oraz oceny
menedżerów i specjalistów. Jesteśmy jedną z najbardziej aktywnych
i doświadczonych firm doradztwa personalnego w Polsce.
Charakteryzuje nas kompleksowość usług, wysoka jakoś wykonywanych projektów,
wieloletnie doświadczenie konsultantów, znajomość rynku, rzetelność i etyka
w działaniu.

Nasz zespół Enactus Poland w ramach BIGRAM tworzą ludzie z pasją
i przekonaniem, że warto inwestować w rozwój studentów, przyszłych liderów.
Chcemy wzmacniać więzi łączące najlepszych pracodawców z najlepszymi
studentami. Stwarzać okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń. Rozprzestrzeniać
pozytywną energię i siłę kreatywnego tworzenia projektów i inicjatyw etycznych,
uczciwych i korzystnych dla biznesu, społeczeństwa oraz środowiska.

WPROWADZENIE
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O RAPORCIE

Raport powstał na bazie odpowiedzi na
pytania zadane podczas polskiego finału
konkursu Enactus, 3 czerwca 2019 roku
w Warszawie.

Swój głos za pośrednictwem aplikacji
mobilnej oddało 110 osób. Wśród nich
byli dyrektorzy departamentów,
członkowie zarządów i prezesi
największych polskich i zagranicznych
firm.

O ENACTUSIE

Enactus jest to największy na świecie
projekt połączenia przedsiębiorczości
studenckiej z celami biznesowymi firm,
który dzięki talentom i kreatywności
młodych ludzi rozwiązuje problemy
lokalnych społeczności i aktywnie łączy
CSR z biznesem.
Bierze w nim udział 1750 najlepszych
uczelni z blisko 40 krajów i tysiące
zaangażowanych studentów. W tym roku
światowy finał Enactus odbywa się we
wrześniu w Dolinie Krzemowej (San Jose,
Kalifornia).

BIGRAM jest wyłącznym przedstawicielem
programu Enactus w Polsce.
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Weryfikacja kompetencji jest trudniejsza u osób bez
doświadczenia w pracy zawodowej, a na pewno
wymaga zastosowania innych narzędzi. Podczas
rozmowy rekrutacyjnej mamy ograniczone możliwości
zapoznania się ze sposobem działania
niedoświadczonego kandydata z oczywistej przyczyny
- liczba prowadzonych projektów, zadań, które
miałyby przełożenie na środowisko pracy była
niewielka. Skupiamy się raczej na diagnozie
potencjału. Kolejną kwestią jest fakt, iż młodzi ludzi
poszukują swojego pomysłu na rozwój zawodowy
i zdarza się, że ich wyobrażenia o pracy na danym
stanowisku rozmijają się z rzeczywistością.

TAK NIE TRUDNO POWIEDZIEĆ

REKRUTACJA MILLENIALSÓW –
WYZWANIE DLA ORGANIZACJI

Ponad 3/4 głosujących (77%) uważa, że rekrutacja studentów jest
wyzwaniem. Tylko 12% nie zgadza się z tym stwierdzeniem, a 11% nie ma
zdania.

Dorota Kowalewska
Członek Zarządu, Dyrektor oddziałów Poznań i Wrocław

BIGRAM S.A. 

77%

12% 11%

Pyt. Czy proces rekrutacji jest wyzwaniem?

W tym wypadku zadaniem rekrutera jest pomoc kandydatowi w podjęciu dobrej decyzji
- choć czasem tą dobrą decyzją będzie wycofanie się z danego procesu rekrutacji.

5



Jak skutecznie zatrudnić 
studenta?

22%
Publikacja ogłoszeń na portalach 
z ofertami pracy (np. Pracuj.pl)

17%
Uczestnictwo w targach 
pracy/kariery/absolwentów

16%
Prowadzenie profili 
w social media

14%
Współpraca z organizacjami 
studenckimi

13%
Przeprowadzanie zajęć na 
uczelniach wyższych

12%
Prowadzenie szkoleń/warsztatów 
podczas konferencji studenckich

6%
Podejmuje inne działania niż 
powyższe

0%
Nie podejmuje żadnych działań

Jeśli chodzi o działania firm mające na celu zatrudnianie studentów, prezentują
się one następująco: Prawie co czwarta organizacja (22%) publikuje ogłoszenia na
portalach z ofertami pracy; 17% bierze udział w targach pracy/ kariery/
absolwentów. Prawie tyle samo głosujących (16%) deklaruje, że prowadzi swój
profil w social mediach; 14% ankietowanych wskazuje, że firma współpracuje
z organizacjami studenckimi; 13% organizacji prowadzi szkolenia bądź warsztaty
podczas konferencji studenckich; 6% ankietowanych firm prowadzi inne
działania. Co ciekawe, nikt z głosujących nie zaznaczył, że firma, w której pracuje,
nie podejmuje żadnych działań w celu zatrudniania studentów.

Pyt. Jakie działania podejmują firmy w celu zatrudnienia 

studentów?
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Pyt.  Czy studenci mający doświadczenie pozauczelniane są najlepszymi kandydatami do pracy? 

Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie

58%

38%

5%

Ponad połowa osób (58%), biorących udział w ankiecie uważa, że studenci posiadający doświadczenie
zdobyte poza uczelnią są zdecydowanie lepszymi kandydatami do pracy. 38% raczej zgadza się z tą
teorią. Tylko 5% raczej się nie zgadza. Warto zauważyć, że żaden z głosujących nie zaznaczył
odpowiedzi "zdecydowanie nie".

0%

STUDENCI Z DOŚWIADCZENIEM 

NA WAGĘ ZŁOTA

To, co mnie chyba zaskoczyło to tak liczne odpowiedzi „Raczej tak”.
Już od wielu lat najbardziej cenieni na rynku pracy przez pracodawców są
absolwenci, którzy przekuli wiedzę teoretyczną na doświadczenie
i praktyczne działania. W AXA również zależy nam na takich osobach, które
mają motywację, aby robić coś więcej poza studiami, już wiedzą jak
poruszać się po organizacji, zmierzyły się z pierwszymi zadaniami
u pracodawców i miały szansę sprawdzić się „w boju”. Taki kandydat
do pracy jest bardzo ceniony, ponieważ od początku zatrudnienia stanowi
wartość dla pracodawcy, która rośnie wraz z nabywanym doświadczeniem
w organizacji.

Agata Jach
Członek Zarządu, Dyrektor Obszaru Zarządzania Zasobami Ludzkimi

AXA Polska
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UMIEJĘTNOŚCI VS WIEDZA

T A K

70%

12%

18%

Prawie 3/4 ankietowanych (70%) jest zdania, że wysoko
rozwinięte umiejętności interpersonalne i proaktywność są
bardziej pożądane, niż wiedza specjalistyczna. 12%
głosujących nie zgadza się z tym stwierdzeniem, a 18% nie
ma zdania.

N I E

T R U D N O  

P O W I E D Z I E Ć

Pyt. Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne 
i proaktywność są bardziej pożądane niż specjalistyczna wiedza?  

Jak wynika z obserwacji konsultantów BIGRAM, osoby
odpowiedzialne za działy HR w organizacjach coraz
częściej w trakcie rekrutacji zwracają uwagę
na osobowość kandydata, a nie tylko na jego
doświadczenie czy kompetencje. Osobowość wpływa
na zachowania danej osoby, co z kolei przekłada się
na relację ze współpracownikami, atmosferę w firmie itd.
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NAJBARDZIEJ POŻĄDANE PRZEZ 
PRACODAWCÓW CECHY MŁODYCH 
KANDYDATÓW

23% Umiejętność 
pracy w zespole

18% Wysoka 
energia i proaktywność

17% Umiejętność 
szybkiego dostosowania się 

do zmieniających się 
warunków

14% Nastawienie
na realizację celów

12% Wycho-
dzenie z inicjatywą

10% Zdolności
interpersonalne

4% Świadomość 
biznesowa

2% Wiedza
specjalistyczna

1% Działalność
w organizacjach studenckich

Mówiąc o najbardziej pożądanych przez pracodawców cechach młodych kandydatów, ankietowani
zaznaczyli następujące cechy: umiejętność pracy w zespole (23%); wysoka energia i proaktywność
(18%); umiejętność szybkiego dostosowania się do zmieniających się warunków (17%); nastawienie
na realizację celów (14%); wychodzenie z inicjatywą (12%); zdolności interpersonalne (10%).
zaledwie 4% respondentów zaznaczyło świadomość biznesową; 2% - wiedzę specjalistyczną,
a 1% działalność w organizacjach studenckich.

Polskie Linie Lotnicze LOT to miejsce pracy, które stawia na pasję
w działaniu, innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów
i umiejętność adaptacji do bardzo dynamicznego i zmieniającego się
środowiska. Szukamy osób proaktywnych i zaangażowanych
– te dwie cechy pozwalają na szybkie zdobycie potrzebnej wiedzy
i umiejętności zwłaszcza na początku kariery, kiedy nie posiada się
jeszcze dobrze rozwiniętych kompetencji merytorycznych.
Mamy to szczęście, że przyciągamy do siebie wyjątkowe talenty, dla
których lotnictwo to prawdziwa pasja, a LOT to firma, która sprawia,
że możemy spełniać marzenia o lataniu i pomagać naszym
pasażerom w dotarciu do niezwykłychmiejsc.

Magdalena Pieśniewska
Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Polskie Linie Lotnicze LOT
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SPOSOBY REKRUTACJI 
MŁODYCH TALENTÓW

Spotkania
rekrutacyjne

Wywiad
telefoniczny

Case study Testy
analityczne

Assesment
Center

Nie rekrutujemy
młodych
talentów

32%

19%
17% 17%

13%

2%

Ponad 1/3 respondentów (32%) wybiera spotkania rekrutacyjne jako sposób
rekrutacji młodych talentów. Prawie 1/5 (19%) wybiera wywiad telefoniczny.
17% ankietowanych przeprowadza testy analityczne oraz case study. Assesment
Center jest wybierane przez 13% respondentów. Tylko 2% spośród głosujących
deklaruje, że firma, w której pracują, nie rekrutuje młodych talentów.

Jeszcze paręnaście lat temu standardem podczas każdej rekrutacji był wywiad
telefoniczny i spotkanie rekrutacyjne – assesmenty dopiero zaczynały wchodzić
na polski rynek. Obecnie coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to
jeszcze przed spotkaniem rekrutacyjnym kandydat dostaje zadanie do wykonania,
często testy analityczne, a następnie zaproszenie na assesment center czy case study.
Niejednokrotnie dopiero na końcowym etapie rekrutacji odbywa się spotkanie
rekrutacyjne z osobą decyzyjną w firmie.
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Pyt. WYWIAD 
TELEFONICZNY I 
SPOTKANIA 
REKRUTACYJNE 
JUŻ NIE 
WYSTARCZAJĄ

Ponad połowa respondentów (59%)  jest zdania, 
że wywiad telefoniczny i spotkanie rekrutacyjne nie są 
wystarczającymi metodami rekrutacji. Zaledwie co czwarty 
głosujący (24%) nie zgadza się z tym stwierdzeniem, a 17% nie ma zdania.

59% 24% 17%

ZGADZAM 

SIĘ
NIE ZGADZAM 

SIĘ
TRUDNO 

POWIEDZIEĆ

Firmy coraz chętniej sięgają po inne narzędzia rekrutacyjne, niż
wywiad telefoniczny czy spotkanie. Assesment center, testy
analityczne czy case study – dzięki tym metodom organizacja
może dowiedzieć się o kandydacie czegoś więcej, sprawdzić, czy
dana osoba ma potencjał liderski. To bardzo cenione
kompetencje, ważne dla firm, stąd coraz większe
zainteresowanie takimi metodami rekrutacyjnymi.

Anna Zachariasz-Łobodzińska 
Członek Zarządu, Dyrektor Działu Rozwoju i Ocen

BIGRAM S.A.
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30% NIE

65% TAK

5% TRUDNO POWIEDZIEĆ65% ankietowanych deklaruje, że
w firmie, w której pracują, w procesie
rekrutacyjnym stosuje się minimum
jedną z metod: case study, assesment
center, gry on'line. Co trzeci
respondent (30%) twierdzi, że opisane
wyżej metody nie są stosowane
w jego organizacji, a tylko 5% nie ma
zdania.

Pyt. W PROCESIE REKRUTACYJNYM 
W MOJEJ FIRMIE STOSUJE SIĘ 
PRZYNAJMNIEJ JEDNĄ Z PODANYCH 
METOD: CASE STUDY, ASSSEMENT 
CENTER, GRY ON-LINE.

Aktualnie na rynku pracy są obecne cztery pokolenia, choć
oczywiście największą grupę stanowią millenialsi. Przedstawiciele
każdej generacji mają inne oczekiwania wobec procesu
rekrutacyjnego czy stylu pracy. Niedobór pracowników w Polsce
sprawia, że pracodawcy bardzo mocno konkurują o talenty. Stąd
coraz bardziej innowacyjne i kreatywne podejście do tego, jak
zainteresować kandydatów pracą w firmie. Rekrutacja to nadal
sprawdzanie kompetencji, ale bardzo duży nacisk kładzie się też
na candidate experience - zarówno jeśli chodzi o sam proces
zatrudniania, jak też pokazanie w jak największych szczegółach
realiów danego stanowiska. Duży udział w tym mają nowe
technologie, a popularność zyskują takie formy jak gaming, case
study czy symulacje

Krzysztof Szułdrzyński
Partner Zarządzający w dziale audytu i usług doradczych

PwC Polska 12



Do zatrudniania ponad 50 studentów lub też młodych
absolwentów w ciągu roku przyznaje się 14% głosujących.

7% zatrudnia pomiędzy 31 a 50 kandydatów rocznie,
a tylko 6% deklaruje, że firma w której pracuje

w ogóle nie zatrudnia studentów/ absolwentów.

Mniej niż 10 

10-30 

30-50

Ponad 50

Nie zatrudniam 
studentów/absolwentów

43%

31%

7%

14%

6%

ILU STUDENTÓW I/LUB 
ABSOLWENTÓW ZATRUDNIA 
PANI/PANA ORGANIZACJA W CIĄGU 
ROKU. 

Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że niespełna połowa firm (43%) zatrudnia
rocznie mniej niż 10 studentów lub też młodych absolwentów. Co trzecia
organizacja (31%) zatrudnia pomiędzy 10 a 30 nowych osób.

13



14

Szanowni Państwo,

mamy nadzieję, że raport okazał się dla Państwa interesujący. To, co nasuwa
się na samym początku to fakt, iż dla większości ankietowanych rekrutacja
tzw. Millenialsów jest wyzwaniem. Z pewnością wynika to z tego, że
sprawdzanie kompetencji u osób bez doświadczenia, bądź z doświadczeniem
niewielkim jest zdecydowanie trudniejsze, niż u specjalistów z kilkuletnim
stażem. Sama rozmowa rekrutacyjna już nie wystarczy, aby zatrudnić
studentów – niezbędne są działania employer brandingowe. Prowadzenie
firmowych profili w social mediach, uczestnictwo w targach pracy,
przeprowadzanie zajęć na uczelniach i wiele innych – bez tych działań
organizacjom ciężko jest dotrzeć do najlepszych kandydatów – Millenialsów.

Oczywiście ważne jest, aby studenci już na studiach zdobywali pierwsze
doświadczenia – są oni zdecydowanie bardziej atrakcyjnymi kandydatami
na rynku pracy, jednak ważne są również umiejętności interpersonalne
i postawa danej osoby, które w przyszłości przełożą się na jakość pracy.
To, na czym obecnym pracodawcom także zależy, to umiejętność pracy w
zespole oraz umiejętność dostosowania się do szybko zmieniających się
warunków; nastawienie na realizację celów oraz proaktywność. Coraz więcej
organizacji zauważa, że bez tych cech ciężko o efektywną pracę i osiąganie
wyników.

Z odpowiedzi respondentów wynika, że niespełna połowa firm zatrudnia
rocznie mniej niż 10 studentów lub też młodych absolwentów. Mamy
nadzieję, że nasz raport pozwolił Państwu z nieco innej perspektywy spojrzeć
na rekrutację i zatrudnianie młodych osób, a także będzie podpowiedzią, jak
usprawnić procesy rekrutacyjne w Państwa firmach.

Z wyrazami szacunku,
Autorki raportu

PODSUMOWANIE 



Anna Taraska

Enactus Poland Program Manager

anna.taraska@bigram.pl

+48 605 559 641

Anna Taraska
Enactus Poland Program Manager

Sylwia Klimek
PR & Marketing Leader BIGRAM S.A.

A U T O R Z Y

K O N TA K T

Sonia Zakrzewska
Country Leader Enactus Poland

B Ą D Ź  N A  B I E Ż Ą C O !

www.enactus.pl

https://www.linkedin.com/company/enactus-poland
https://www.youtube.com/user/SIFEPoland1
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