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Dlaczego softgarden bada temat rekrutacji?

softgarden od ponad pięciu lat prowadzi w Niemczech ankiety i badania. Ich wyniki są cytowane 
w prasie branżowej HR, w magazynach i mediach biznesowych. Znane na całym świecie tytuły, 
takie jak SPIEGEL online, Handelsblatt czy Frankfurter Allgemeine Zeitung regularnie przytaczają 
wyniki badań softgarden. 

Dlaczego również rekruterzy spoza Niemiec powinni zapoznać się z naszymi raportami? W 
ostatnich latach Niemcy charakteryzują się „dojrzałym rynkiem pracy”, gdzie podaż pracowników 
się zmniejsza, a kandydaci coraz częściej dyktują warunki. Wielu pracodawców konkuruje tu o tych 
samych dobrze wykształconych, a także pewnych siebie i wymagających kandydatów. 

„Wojna o talenty” od dawna toczy się nie tylko o programistów, czy specjalistów ds. marketingu 
internetowego, lecz także o „niebieskie kołnierzyki”, na przykład pielęgniarki lub specjalistów ds. 
logistyki. Ponadto rozwój techniczny i medialny drastycznie zmienił warunki rynkowe. Zmiany te 
wpłynęły na Niemcy i znaczną część Europy Zachodniej, pomimo wszystkich różnic między po-
szczególnymi krajami . 

Ostatnią, równie ważną rzeczą jest to, że ankiety softgarden są wyjątkowo rzetelne i merytoryczne: 

1. 	W	rozmowach	biorą	udział	zweryfikowani	uczestnicy. Uczestnicy biorą udział w 
rozmowach online niezwłocznie po złożeniu aplikacji z ATS.

2. Ankiety	softgarden	są	wiarygodne.	Często	bierze	w	nich	udział	ponad	5000	
kandydatów.	Z usług w Niemczech korzysta ponad 1500 dużych i małych firm ze 
wszystkich branż i regionów. Każdego miesiąca przez softgarden składane jest 
ponad 100 000 aplikacji, które są punktem kontaktowym z uczestnikami ankiety.

3. Nasza	długoterminowa	praktyka	w	prowadzeniu	ankiet	pozwala	nam	na	
mapowanie	zmian,	dzięki	powtarzaniu	pytań	w	kilkuletnich	odstępach. Na 
przykład udało nam się wykazać, że spada cierpliwość kandydatów w odniesieniu do 
czasu trwania procesów rekrutacyjnych.

4. W	swoich	ankietach	softgarden	porusza	szeroki	zakres	tematów	związanych	z	
rekrutacją, od opinii kandydatów na temat ofert pracy po rolę ocen pracodawców   
i aktualne czynniki wpływające na decyzje kandydatów.

5. softgarden	stosuje	w	ankietach	szeroki	wachlarz	metod. Zadajemy pytania ilo-
ściowe, ale też dokładnie badamy doświadczenia każdego kandydata dzięki opcjom 
komentarzy. Korzystamy z różnych dyscyplin naukowych. Stosujemy innowacyjne 
metody testowania obrazu A/B w celu zidentyfikowania kluczowych czynników w 
doświadczeniach kandydata.
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Wprowadzenie

Wejście rozwiązania Google Jobs na rynek niemiecki zapowiadano od wielu lat, a od połowy marca 
2019 r. ten produkt wyszukiwarki oficjalnie znalazł się w fazie testów. Od tego czasu wiele osób 
poszukujących pracy zdążyło zobaczyć charakterystyczne niebieskie pola w swojej przeglądarce, 
które przedstawiają wyniki wyszukiwania w Google Jobs pod nagłówkiem „Oferty pracy”. 

Po ogłoszeniu Google Jobs w Niemczech, w świecie HR wywiązała się dyskusja na temat związa-
nych z tym potencjalnych zmian w procesie rekrutacji. W związku z tym zaczęliśmy się zastanawiać, 
jaką rolę Google odgrywa obecnie w rekrutacji z perspektywy kandydata. Skupiliśmy się ściśle na 
pierwszym etapie – wejścia. 

W jaki sposób kandydaci przystępują dzisiaj do poszukiwania pracy? Odpowiedź na to pytanie 
zawiera bezpośrednie wskazówki dla osób odpowiedzialnych za rekrutację w przedsiębiorstwach. 
Jeśli firmy nie nawiążą z kandydatami kontaktu w kluczowych punktach, przegrają wyścig o naj-
zdolniejsze umysły i najsprawniejsze ręce. 

Na zadawane przez kandydatów pytanie „gdzie szukać?” nie ma prostej odpowiedzi. W Niemczech 
istnieje ponad 1000 portali rekrutacyjnych, a oprócz tego dostępny jest Google jako wyszukiwarka 
o największym do tej pory zasięgu. Google Jobs wzbudza kontrowersje: niektórzy twierdzą, że na
razie wszystko pozostanie bez zmian, podczas gdy inni przewidują odejście od portali ogłoszenio-
wych na rzecz wyszukiwarki.

Niezależnie od efektów tej konkurencji obecna złożoność ofert stanowi problem dla wielu kandy-
datów. Czy należy rozpocząć poszukiwanie pracy od serwisów rekrutacyjnych, czy też od Google? 
Cóż, w tej chwili w większości przypadków wygrywa pierwsza z tych opcji. Duże zbiorcze strony 
internetowe z ofertami pracy mają szczególne znaczenie z perspektywy kandydata. 

Nie oznacza to jednak, że Google nie jest równie ważne dla rekrutacji. Jak pokazuje nasze badanie, 
większość kandydatów korzysta z Google, sprawdzając pracodawców po pierwszych wynikach – 
lub szukając dalszych ofert. Dzięki Google inne platformy mają szansę zostać zauważone przez 
kandydatów, jeśli znajdą się w top wyszukań. 

Zapraszamy do lektury i liczymy, że uznasz ją za interesującą.
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1. Dane uczestników

Udział za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego softgarden. Wszyscy kandydaci zostali 
zweryfikowani i niedawno aplikowali o pracę.

34 
lata

Średni wiek

12 
lat

Płeć

46,3 %
kobiety 

0,8 %
żadne z  
powyższych 

* Wartości procentowe są zaokrąglane do jednego
miejsca po przecinku – dotyczy to również kolejnych
informacji. W rezultacie suma wartości procentowych
może niekiedy przekroczyć lub spaść poniżej 100.

Uczestnicy

2.733

Przedział czasu

styczeń – 
marzec 2019 r.

52,9 %*

mężczyźni

Sytuacja zawodowa uczestników

Praktykanci 1,8 %

Osoby zatrudnione

Studenci

Osoby poszukujące pracy

41,9 %

Osoby samozatrudnione 3,6 %

Inne 3,9 %

15,8 %

27,6 %

Uczniowie 5,4 %

Doświadczenie 
zawodowe
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2. Pierwszy etap: W jaki sposób kandydaci
rozpoczynają swoje poszukiwania 

Wykorzystywane	urządzenie

Z jakiego urządzenia korzystają kandydaci przy poszukiwaniu pracy? Pod tym względem kan-
dydaci są bardziej konserwatywni niż można sądzić. Choć – co w dzisiejszych czasach nie 
jest niczym dziwnym – 95,5% kandydatów rozpoczyna poszukiwanie (kolejnego) wyzwania 
zawodowego w Internecie, w większości przypadków korzystają oni z laptopa lub komputera 
stacjonarnego. Ponad jedna czwarta używa zwykle do pierwszego wyszukiwania smartfona. 

Czy wybór urządzenia zależy od wieku? Tak, ale wbrew intuicyjnym założeniom, starsze grupy do-
celowe częściej korzystają ze smartfonów niż młodsze. Około jedna trzecia (32,3%) przebadanych, 
zatrudnionych osób, korzysta przy pierwszym wyszukiwaniu z urządzeń typu iPhone i inne, przy 
czym robi to jedynie 19% praktykantów, uczniów i studentów.

Miejsce	wyszukiwania

W którym miejscu kandydaci rozpoczynają poszukiwanie pracy? Zwykle w domu – przynajmniej 
według nich. Tylko bardzo mała grupa (1,6%) przyznaje się do potajemnego poszukiwania nowych 
wyzwań podczas pracy.

W jakich miejscach zazwyczaj rozpoczynasz poszukiwanie pracy?

W domu

Inne

Na drodze, w metrze,  
w pociągu itp.

89,5 %

2,0 %

6,9 %
U obecnego pracodawcy – 

potajemnie podczas pracy 1,6 %

Z jakiego urządzenia zazwyczaj korzystasz przy poszukiwaniu pracy?

Laptop/komputer

Tablet

Smartfon

69,1 %

4,3 %

26,2 %

Bez urządzenia 0,5 %
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W części „inne” uczestnicy zazwyczaj wskazywali kombinację przedstawionych opcji, ponieważ nie 
chcieli określać jednego miejsca: 

Podczas przerw w pracy na smartfonie, później w domu na 
komputerze stacjonarnym.”

Zasadniczo w domu, ale także w podróży, gdy mam gdzieś dłuższą 
przesiadkę.”

W domu lub w biegu podczas zakupów.”

Promień	wyszukiwania

Pytanie o promień wyszukiwania pozwala uzyskać informacje na temat obszaru wyszukiwania 
pracy, a co za tym idzie działań rekrutacyjnych – czy ma to charakter lokalny, regionalny, krajo-
wy lub międzynarodowy. Wyłania się tu wyraźny obraz: 59,5% kandydatów poszukuje pracy w 
promieniu 30 kilometrów, przy czym zaledwie 11,7% prowadzi poszukiwania na terenie całego 
kraju, a tylko 4,9% w skali międzynarodowej.

W jakiej odległości od aktualnego miejsca zamieszkania poszukujesz pracy?

Oczywiście są to tylko wartości średnie. Jeśli zapytamy poszczególne grupy docelowe, liczby się 
zmieniają, ale nieznacznie. Nawet wśród studentów większość (56,6%) pozostaje w promieniu 
30 kilometrów, 14,8% składa aplikacje na terenie całych Niemiec, a 6,2% poszukuje pracy w 
różnych krajach. Zasadniczo niemieccy kandydaci są mniej mobilni, niż się uważa. Mobilnością 
wykazuje się znaczna mniejszość ankietowanych. Dla większości poszukiwanie pracy oznacza 

„poszukiwanie w tym samym regionie”.

101 do 300 kilometrów 4,3 %

21 do 30 kilometrów 26,0 %

w różnych krajach 4,9 %

w całych Niemczech 11,7 %

11 do 20 kilometrów 17,6 %

31 do 100 kilometrów 19,6 %

do 10 kilometrów 15,9 %
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Konkretne	oczekiwania	dotyczące	wyszukiwań

Jak konkretne są oczekiwania wobec stanowiska i pracodawcy podczas poszukiwania pracy – np. 
w odniesieniu do wielkości firmy, branży lub kultury organizacji? Ankietowani mogli skorzystać z 
suwaka w skali od 1 do 10, aby wybrać pomiędzy punktem „mam konkretne oczekiwania odnośnie 
do mojego przyszłego pracodawcy” (0) – a punktem przeciwnym „nie mam konkretnych oczekiwań 
odnośnie do mojego przyszłego pracodawcy” (10). Średnia wartość dla tego pytania wynosi 3,5. 
Rozpoczynając poszukiwania, kandydaci zazwyczaj mają zatem konkretne oczekiwania wobec 
swojej pracy i pracodawcy .

Kanały	

Podczas pierwszego poszukiwania obecnie korzystają najczęściej z trzech kanałów: ogólne por-
tale ogłoszeniowe, które na tym etapie stanowią preferowany kanał zdecydowanej większości 
(51,0%); oferty pracy publikowane na firmowych stronach kariery (20,8%); oraz Google (16.8%). 
Inne kanały, takie jak niszowe portale rekrutacyjne, gazety codzienne lub media społecznościo-
we, odgrywają jedynie niewielką rolę.
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Z których stron internetowych i mediów zwykle korzystasz, 
rozpoczynając poszukiwanie pracy? 

Czy są tu jakieś różnice między grupami wiekowymi? Młodsze grupy docelowe – uczniowie, prak-
tykanci i studenci – coraz rzadziej korzystają z dużych internetowych portali ogłoszeniowych, 
choć 40,9% wciąż preferuje serwis Monster, Stepstone & Co. W przypadku pierwszego poszuki-
wania młodsze osoby korzystają częściej ze stron kariery pracodawców (26,4%) i Google (24.0%). 
Osoby, które już pracują, znacznie rzadziej korzystają z Google (9,5%) lub ze stron kariery 
pracodawców (21,0%). 56,2% z nich zaufało dużym portalom rekrutacyjnym.

Dziś prawie jedna czwarta młodych kandydatów regularnie korzysta z Google w celu pierwszego 
poszukiwania pracy. Można ostrożnie założyć, że znaczenie Google i stron kariery pracodawców 
(w tym serwisów rekrutacyjnych poszczególnych firm) może wzrosnąć pod względem 
popularności wśród kandydatów w przyszłości.

Ogólne giełdy pracy w Internecie dla wszystkich 
zawodów, branż i regionów (Stepstone, Monster)

51,0 % 

Strony rekrutacyjne i oferty pracy na stronach 
kariery docelowych pracodawców

20,8 % 

Google
16,8 % 

Inne
5,3 % 

Niszowe portale ogłoszeniowe dla określonych 
branż, zawodów i regionów

3,5 % 

Drukowane gazety codzienne
1,1 % 

Platformy oceny pracodawców, 
takie jak Glassdoor

1,0 % 

Media społecznościowe, takie jak 
Youtube, Facebook, Instagram

0,7 % 
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3. Google dla celów poszukiwania pracy

Ogólna	ocena	Google	jako	wyszukiwarki	pracy

Szybko znajduję wszystkie informacje potrzebne przy poszukiwaniu pracy w Google.

53,1% kandydatów obecnie zgadza się z tym stwierdzeniem (suma odpowiedzi „zgadzam się” i „zga-
dzam się całkowicie” w pięciopunktowej skali). 34,9% zgadza się „tylko częściowo”, a 12,0% respon-
dentów „zupełnie się nie zgadza” lub „nie do końca się zgadza”. Zatem znaczna większość obecnie 
pozytywnie postrzega Google jako wyszukiwarkę ofert pracy, ale są też sceptyczni kandydaci. 

W polu tekstowym 764 sceptyków i zwolenników podzieliło się swoimi indywidualnymi wrażeniami 
oraz doświadczeniami z bieżącego poszukiwania pracy za pomocą Google: 

Zwolennicy

Przy poszukiwaniu pracy za pomocą Google można szybko i pre-
cyzyjnie wyszukiwać oferty w różnych branżach. Szybko znalazłem 
informacje o działaniach, pracodawcy i środowisku pracy zgod-
nych z moimi oczekiwaniami.”

Często niespodziewanie znajduję potencjalnych pracodawców, któ-
rych nie znalazłbym na niszowych stronach. Rozszerza to zakres 
możliwości.”

W Google zazwyczaj wyszukuję strony firm i sprawdzam, jakie inne 
strony są wyświetlane w wynikach wyszukiwania. To zwykle daje 
mi dobry przegląd informacji, które można znaleźć w Internecie.”

Jeśli pracodawca opanował SEO i SEA, można szybko znaleźć od-
powiednie dane.” 

7,62 % 34,91% 2,54% 

Zgadzam się 
całkowicie

Zgadzam się 
tylko częściowo

Nie do końca 
się zgadzam

Zgadzam się W ogóle się 
nie zgadzam

45,44 % 9,49% 
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Sceptycy

W końcu i tak docierasz na stronę internetową pracodawcy, którą 
już odwiedziłeś, więc zwykle szybciej i łatwiej jest wyszukiwać bez-
pośrednio na platformach takich jak Stepstone, ponieważ oferują 
większą różnorodność i wygodę.”

Po wpisaniu nazwy poszukiwanego stanowiska w Google jesteś prze-
kierowywany na serwisy rekrutacyjne (np. Stepstone), które zazwy-
czaj prezentują więcej informacji na temat pracy, której szukasz.“

Niektórzy pracodawcy nie mają dużej widoczności w Internecie, i w 
takim przypadku Google nie posiada odpowiednich informacji.” 

Serwis Google jest przydatny tylko wtedy, gdy już rozważam okre-
śloną firmę (na podstawie oferty pracy opublikowanej na portalu 
ogłoszeniowym) i chcę się dowiedzieć więcej na jej temat.”

Poszukiwanie	pracy	za	pomocą	Google

Jak już widzieliśmy, 16,8% obecnie korzysta z Google, rozpoczynając poszukiwanie pracy. Jaką kom-
binację słów kluczowych zazwyczaj stosują osoby przy pierwszym poszukiwaniu pracy w Google? 
Jedno jest jasne: większość z nich korzysta z Google w celu poszukiwania pracy w swoim regionie 
lub mieście, ale wielu traktuje go także jako wygodny punkt wyjściowy do portali ogłoszeniowych. 
47,9% wpisuje w pasku wyszukiwania nazwę stanowiska oraz preferowane miasto lub region.

Którą kombinację stosujesz najczęściej,  
poszukując pracy z wykorzystaniem Google?

47,9 %
Poszukiwanie pracy w regionie/

mieście (nazwa stanowiska ORAZ 
miasto/region)

24,4 %
Poszukiwanie serwisów rekruta-

cyjnych (serwisy rekrutacyjne LUB 
serwisy rekrutacyjne ORAZ nazwa 

stanowiska)

10,2 %
Poszukiwanie określonego pracodaw-
cy (nazwa stanowiska ORAZ nazwa 
firmy ORAZ miasto/region lub nazwa 
stanowiska ORAZ nazwa firmy)

4,0 %
Inne

13,5 %
Poszukiwanie pracy bez 
uwzględnienia lokalizacji (nazwa 
stanowiska (programista, specjalista 
ds. marketingu, pielęgniarka))
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Zazwyczaj w przypadku korzystania z wyszukiwarki oczekuje się, że od drugiej strony wyniki będą 
coraz mniej istotne dla użytkownika. Zasada ta najwyraźniej nie ma zastosowania w przypadku 
rekrutacji. W tym przypadku ponad 58,0 % respondentów stwierdziło, że przeglądają więcej niż 
trzy strony wyników .

Ile stron wyników zazwyczaj przeglądasz?

Możliwe wyjaśnienie: Praca to nie para nowych skarpetek ani słuchawek. Jest to „decyzja zaku-
powa”, która będzie miała duży ogólny wpływ na życie osoby poszukującej pracy. Stąd wysoka 
gotowość do przeprowadzenia „głębokiego wyszukiwania”, w którym uwzględniane są również 
ukryte trafienia.

Jednak wciąż 28,8% kandydatów rezygnuje po pierwszych dwóch stronach wyników. Im bar-
dziej poszukiwany jest profil kandydata (im większe zapotrzebowanie wśród pracodawców), 
tym rzadziej szuka on ofert pracy na dalszych stronach wyników W każdym razie ponad dwie 
trzecie kandydatów, którzy zwykle poszukują pracy za pomocą Google, nie przegląda więcej niż 
10 stanowisk .

Ile stanowisk przeglądasz szczegółowo  
po pojawieniu się listy wyników?

36,9 %
6 – 10

30,3 %
1 – 5

15,9 %
Ponad 20

16,9 %
11 – 20

58,0 %
Więcej niż trzy strony 

wyników

20,4 %
Pierwszą stronę i po 

kliknięciu drugą stronę

8,4 %
Tylko pierwszą stronę bez 
klikania w celu uzyskania 
dalszych wyników

13,2 %
Pierwszą, drugą i  
trzecią stronę
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4. Etap drugi: więcej informacji  
o zatrudnieniu i pracodawcach

Co robią kandydaci po pojawieniu się pierwszych wyników wyszukiwania stanowisk na portalach 
ogłoszeniowych, w Google lub na stronie kariery firmy? Zdecydowana większość kandydatów 
(86,4%) kontynuuje zbieranie informacji, aby dowiedzieć się więcej o oferowanych stanowiskach i 
pracodawcach, którzy opublikowali ogłoszenia – lub żeby sprawdzić, czy jest więcej ofert. Tylko 
13,6% aplikuje bezpośrednio po pierwszym wyszukiwaniu. 

Kanały	zbierania	informacji

Na drugim etapie osoby, które poszukują dalej, korzystają z różnych środków i kanałów: Jeśli 
przyjrzymy się podsumowaniu opinii, zdecydowana większość twierdzi, że „bardzo często” lub 

„często” korzysta z ogólnych portali ogłoszeniowych (81,5%), stron kariery i ofert pracy na stronach 
internetowych pracodawców (82,6%), a także z Google (78,4%). Dlatego pracodawcy muszą zawsze 
uwzględniać te trzy elementy, zwłaszcza że są one nieistotne jedynie dla mniej niż 10% osób. 
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Środki i kanały zbierania informacji

Ogólne portale rekrutacyjne w Internecie 
dla wszystkich zawodów, branż i regionów 

(Stepstone, Monster)
42,9 % 38,5 % 14,5 % 3,9 % 

Często Rzadko NigdyBardzo często

Strony kariery i oferty pracy na 
firmowych stronach internetowych 

docelowych pracodawców 39,5 % 43,1 % 13,8 % 3,6 % 

Google

Niszowe portale rekrutacyjne dla 
określonych branż, zawodów i regionów

Osoby z moich kontaktów w internetowych 
sieciach biznesowych, takich jak Linkedin, 

które pracują w danej firmie lub znają 
kogoś, kto tam pracuje

Platformy oceny pracodawców,  
takie jak Glassdoor

Osoby z moich prywatnych sieci, takich 
jak Facebook lub Instagram, które 

pracują w danej firmie lub znają kogoś, 
kto tam pracuje

40,0 % 38,3 % 14,7 % 6,9 % 

8,2 % 22,6 % 42,2 % 27,0 % 

9,6 % 24,2 % 34,0 % 32,2 % 

10,8 % 24,2 % 29,2% 35,9 % 

3,5 % 18,7 % 36,3 % 41,9 % 

4,6 % 16,3 % 36,1 % 43,1 % 

Media społecznościowe,  
takie jak Youtube, Facebook, Instagram

Drukowane gazety codzienne

3,9 % 13,4 % 35,4 % 47,4 % 

14



Na pierwszy rzut oka wszystkie inne czynniki odgrywają podrzędną rolę jako źródło informacji 
dla większości kandydatów. Należy jednak zaznaczyć, że komentarze i ratingi pracowników publi-
kowane na platformach ocen pracodawców są zazwyczaj przekazywane z powrotem do procesu 
wyszukiwania za pośrednictwem Google, z którego w poszukiwaniu informacji korzysta więcej niż 
trzy czwarte osób. Rzadko ma to miejsce w przypadku publikacji pracodawcy na Facebooku lub 
Instagramie ze względu na ich ograniczony zasięg. 

Media	przy	wyborze	pracodawców:	priorytety	

Które media i czynniki mają największy wpływ na to, czy wybierzesz dane stanowisko lub pracodaw-
cę? Poprosiliśmy kandydatów o uszeregowanie sześciu czynników według ważności, od 1 (ważny) do 
6 (nieważny). Oprócz autoprezentacji firmy, najważniejszymi czynnikami były informacje na temat 
pracodawców od przyjaciół i znajomych, a także pozycja danego pracodawcy na platformach oceny 
pracodawców . 



Odsetek kandydatów, którzy umieścili 
czynnik na pozycji 1 lub 2

Kryteria	merytoryczne	przy	wyborze	pracodawców

Które argumenty i treści mogą sprawić, że zainteresuje Cię dane stanowisko i będziesz się o nie 
ubiegał? Poprosiliśmy kandydatów o uszeregowanie czynników merytorycznych wpływających 
na wybór stanowiska w kolejności od 1 (ważny) do 6 (nieważny).

Odsetek kandydatów, którzy umieścili 
czynnik na pozycji 1 lub 2 

Prezentacja firmy na stronach 
internetowych oraz w ofertach pracy 55,1 % 

Informacje na temat pracodawcy od 
przyjaciół i znajomych 53,4 % 

Pozycja danego pracodawcy na 
platformach oceny pracodawców 31,0 % 

Oświadczenia pracowników i wywiady na 
stronie internetowej firmy 27,1 % 

Informacje na temat 
pracodawcy w prasie 25,7 % 

Komunikacja korporacyjna w mediach 
społecznościowych 16,9 % 

Charakter i metody pracy 
wydają mi się atrakcyjne. 61,9 % 

Odpowiada mi kultura korporacyjna. 46,6 % 

Firma oferuje dobre możliwości 
szkoleń i dalszej edukacji. 35,4 % 

Praca znajduje się blisko mojego 
miejsca zamieszkania. 28,5 % 

Wynagrodzenie i dodatkowe świadczenia 
(telefon komórkowy, emerytura firmowa) 

spełniają moje oczekiwania.
26,8 % 

Firma oferuje dobre warunki pracy z domu, 
pracy w niepełnym wymiarze godzin itp. 17,2 % 
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Jeśli chodzi o „dobre warunki pracy z domu, pracy w niepełnym wymiarze godzin”, mężczyźni tyl-
ko nieznacznie różnią się od kobiet. Czynnik ten na pierwszym miejscu stawia 8,6% kobiet i 6,1% 
mężczyzn. 

Czynnikiem nr 1 jest charakter i metody pracy, które jak dotąd miały stosunkowo niewielkie zna-
czenie w komunikacji z pracodawcą (patrz także: ankieta softgarden dotycząca ogłoszeń o pracy 
z 2018 r.).

Kryteria	wykluczające	przy	wyborze	pracodawców

Jaka jest najbardziej prawdopodobny powód,  
że ODRZUCISZ pracodawcę na etapie poszukiwania informacji?

W sekcji „inne” wymieniono na przykład następujące czynniki: niespełnienie oczekiwań dotyczących 
wynagrodzenia, zbyt duża odległość od pracodawcy, brak dalszych ofert szkoleniowych, umowa 
na czas określony, zbyt wysokie koszty utrzymania w miejscu pracy. Jeden z uczestników napisał: 

„Nieatrakcyjne sformułowanie oferty, oferty, które nie tylko pozostawiają bez odpowiedzi istotne 
pytania, ale wręcz nie pokazują prawie żadnych informacji. Brak osoby kontaktowej, złe opinie na 
portalu ratingowym, zbędne komentarze, takie jak „oferujemy bezpłatne owoce i napoje”.

Najczęściej powodem, dla którego osoba poszukująca pracy nie wybiera danego pracodawcy jest 
niedopasowanie oferty pracodawcy i oczekiwań kandydata. Jest to nieunikniony, a z punktu widze-
nia pracodawcy przynajmniej częściowo pożądany skutek procesu dopasowywania na wczesnym 
etapie rekrutacji, więc w zasadzie jest to zjawisko pozytywne. Mniej korzystne jest to, że w wielu 
przypadkach pracodawcy najwyraźniej nie potrafią tak sformułować swojej oferty, aby można 
było cokolwiek porównać. Prawie jedna czwarta kandydatów rezygnuje z ubiegania się o pracę ze 
względu na brak komunikacji ze strony pracodawcy.

Oferta pracodawcy nie pasuje do moich oczekiwań.

Informacje w ofertach pracy i na stronach kariery 
pozostawiają istotne pytania na temat stanowiska bez odpo-
wiedzi – informacje są niekompletne.

79,6 % 

23,9 % 

23,1 % 

5,0 % 

Informacje w ofertach pracy i na stronach kariery 
pozostawiają istotne pytania na temat stanowiska bez odpo-
wiedzi – informacje nie są wyraźnie przedstawione.

Inne
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5. Zalecenia kandydatów dla pracodawców 

„Co powinni zrobić pracodawcy, aby możliwie najbardziej ułatwić znalezienie ich ofert pracy?” 1066 
uczestników ankiety przedstawiło własne zalecenia w odpowiedzi na to ostatnie pytanie.

Korzystanie	z	odmiennych	kanałów,	aby	zwiększyć	zasięg

492 odpowiedzi odnoszą się do faktu, że pracodawcy powinni zwiększać zasięg, aby dotrzeć do 
szerokiego grona ludzi, by znalazła ich jak największa liczba kandydatów. Kandydaci obecnie mają 
problem: w Niemczech istnieje ponad 1000 portali ogłoszeniowych, więc łatwo się pogubić. Kan-
dydatom rzadko udaje się zapoznać ze wszystkimi istotnymi ofertami podczas poszukiwania infor-
macji: „Byłoby dobrze, gdyby istniała tylko jedna platforma ze wszystkimi ogłoszeniami o pracę, a 
nie miliony. To sprawia, że poszukiwanie jest wyczerpujące”, napisał jeden z uczestników. Portale 
ogłoszeniowe pojawiają się niezwykle często w zaleceniach dotyczących zwiększenia zasięgu: 

Publikujcie w więcej niż jednym serwisie rekrutacyjnym.“

Pojawiajcie się na jak największej liczbie portali ogłoszeniowych.“

Publikujcie ofert pracy na wszystkich ważnych serwisach rekrutacyjnych.”
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Oczywiście z punktu widzenia kandydata, wiele firm nadal oszczędza pieniądze, publikując oferty 
pracy tylko na swojej stronie internetowej: „Powinni również ogłaszać się na dużych portalach 
ogłoszeniowych, a nie tylko na swojej stronie internetowej”, zaleca jeden z uczestników. „Jednak 
wiele firm nadal publikuje oferty pracy tylko na własnej stronie internetowej, co trochę utrudnia 
i ogranicza poszukiwania, ponieważ wielu kandydatów jest na początku zdezorientowanych i nie 
wiedzą od czego zacząć poszukiwanie”, pisze inny uczestnik. 

Największe ogólne serwisy rekrutacyjne, takie jak Stepstone, Monster czy Indeed, są szczególnie 
polecane, ale uczestnicy nie zapominają też o niszowych serwisach dedykowanych określonym 
branżom, a także o sieciach online, np. Xing lub Linkedln, lub ogólnie o mediach społecznościowych. 
Różni uczestnicy zalecają korzystanie z portalu ogłoszeniowego Federalnego Biura Pośrednictwa 
Pracy, gdzie można znaleźć szkolenia. 

W zaleceniach pojawia się również aktywne korzystanie z Google:

Wasze oferty pracy powinny pojawiać się na pierwszej stronie w 
Google przy wyszukiwaniu określonych haseł.“

Zaciśnijcie zęby i zapłaćcie za Google Ads albo miejcie odpowiednie 
SEO na swojej stronie internetowej, aby można było znaleźć ogło-
szenie o pracę wśród innych stanowisk.”

Powinniście pojawiać się jak najwyżej w Google i wskazywać na stro-
nie głównej swojej strony internetowej, że macie aktualnie stanowiska 
do obsadzenia.“

393 autorów komentarzy uważa, że kluczem do lepszej widoczności jest to, w jaki sposób firmy 
reklamują siebie jako pracodawców oraz oferowane stanowiska.

Często wspominanym przez nich problemem jest nieaktualność znajdowanych ofert pracy, co 
oznacza, że kandydaci trafiają na oferty stanowisk, które już od dawna są obsadzone:

Usuńcie nieaktualne ogłoszenia dotyczące obsadzonych stanowisk!“

Regularny przegląd aktualnych i nie aktualnych ofert pracy.“

Dbajcie, by oferty pracy na waszej stronie internetowej były aktual-
ne. Często tak nie jest.“
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Innym często zgłaszanym aspektem są nazwy stanowisk, które w wielu przypadkach są niejasne 
i które często ciężko znaleźć:

Konkretne nazwy stanowisk («kierownik projektu» może oznaczać 
wszystko).“

Podanie dokładnej nazwy stanowiska (np. nie «zarządca», zamiast 
«dozorca»).“

Standardowe nazwy stanowisk. Nazwę stanowiska «innowacyjny 
przywódca» trudno zidentyfikować jako doradcę IT.”

Ponadto w wielu przypadkach uczestnicy badania w swoich komentarzach domagają się większej 
przejrzystości i zrozumiałości, jeśli chodzi o opisy obowiązków: 

Indywidualny i bardzo precyzyjny opis stanowiska.“

Komunikujcie przejrzystą kulturę korporacyjną w jasny sposób.“

Opis obowiązków nie powinien zabierać terminów stosowanych 
wewnętrznie w firmie, których nie rozumie osoba z zewnątrz.“
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6. Jak znaleźć kandydatów w świecie cyfrowym – siedem wskazówek

1. Korzystanie	z	portali	ogłoszeniowych  
Z punktu widzenia kandydatów ani portale ogłoszeniowe, ani oferty pracy nie 
umarły. Wręcz przeciwnie: są one bardzo ważne i stanowią dziś najczęściej wyko-
rzystywany kanał przy pierwszych poszukiwaniach. Dotyczy to nawet młodszych 
kandydatów. Dziś pracodawcy nie mogą się bez tego obejść.

2. Prowadź	stronę	kariery	i	monitoruj	prezentowane	tam	oferty  
Strona kariery oraz publikowane tam oferty pracy stanowią dziś drugi najważniejszy 
kanał pierwszych poszukiwań – a także drugi najważniejszy na drugim etapie. Praco-
dawcy powinni w tym miejscu przedstawiać swoje oferty, aktualizować je na bieżąco 
oraz dbać o ich przejrzystość i autentyczność. Ponadto należy bardziej niż kiedykol-
wiek skupiać się na charakterze pracy. 

3. Przemyśl	podejście	do	marketingu	ofert	pracy 
Charakter i metody pracy w znacznie większym stopniu wpływają na decyzję 
kandydata o wyborze stanowiska niż „kultura korporacyjna” lub „możliwości 
szkoleniowe”. Większość ofert pracy obecnie nie prezentuje się dobrze pod tym 
względem. Większość firm musi dopiero odkryć marketing ofert pracy. Prawie 
jedna czwarta kandydatów rezygnuje dziś z ubiegania się o pracę, ponieważ 
oferta nie jest dobrze zaprezentowana. Zadanie to rozpoczyna się od meryto-
rycznego tytułu, a kończy na zrozumiałym opisie charakteru pracy.

4. Dopasuj	się	do	Google	 
Google odgrywa coraz ważniejszą rolę w poszukiwaniu pracy dla znacznej więk-
szości kandydatów, jako narzędzie do zdobywania dodatkowych informacji na 
temat pracodawców i ofert pracy. Ponad połowa kandydatów uważa dziś, że Go-
ogle oferuje im możliwość szybkiego znalezienia wszystkich informacji istotnych w 
procesie poszukiwania pracy. Pracodawcy powinni zatem zacząć wykorzystywać 
możliwości oferowane im przez Google, aby można ich było znaleźć szybciej.

5.	 Monitoruj	platformy,	dla	których	treści	dostarcza	Google	i	z	których	korzysta-
ją	kandydaci	podczas	poszukiwań	 
Dotyczy to zwłaszcza platform oceny pracodawców. W tym miejscu zalecana jest 
strategia aktywnej interakcji. Dane z USA sugerują ponadto, że w dłuższej perspek-
tywie opinie na temat pracodawców wzbogacą wyniki Google Jobs w Niemczech.

6. Korzystaj	świadomie	z	marketingu	szeptanego	dla	własnych	stanowisk	 
Informacje uzyskiwane od przyjaciół i znajomych należą do najważniejszych czyn-
ników wpływających na wybór pracodawcy przez kandydata. 

7. Rozwiń	regionalne	pozycjonowanie	i	działania	marketingowe	wokół	ofert	pracy	 
Obecnie dla większości kandydatów, szukanie pracy oznacza poszukiwanie jej w 
swoim regionie. Rynki pracy funkcjonują w Niemczech regionalnie. Dlatego też 
pracodawcy muszą zazwyczaj korzystać z regionalnego potencjału pracowników i 
powinni odpowiednio ukierunkować budowanie swojego wizerunku oraz działania 
w zakresie rekrutacji .
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Kontakt

softgarden e-recruiting GmbH
Monika Bieda

Senior Marketing Manager
Warszawska 3/9, 31-155 Kraków

Telefon: +48 12 362 69 55
E-Mail: monika.bieda@softgarden.com

O softgarden e-recruiting GmbH

softgarden to nowoczesne rozwiązanie dla prostego procesu rekrutacyjnego. System ATS pozwala pracodawcom 
optymalizować tzw. candidate experience, a dzięki aplikacji mobilnej mogą również skutecznie angażować osoby decyzyjne 
w działania rekrutacyjne. Umożliwia to skrócenie czasu rekrutacji o ponad połowę. Zintegrowany Manager Rekomendacji 
ułatwia korzystanie z istniejących kontaktów pracowników w sieciach społecznościowych, w celu dotarcia z ofertami 
pracy do większej liczby potencjalnych kandydatów. Pracodawcy mają też możliwość publikacji ofert pracy na ponad 
300 różnych portalach ogłoszeniowych oraz dotarcia do interesujących kandydatów poprzez działania active sourcing w 
Sieci Talentów softgarden. Kluczowe korzyści w kontekście employer branding obejmują płynną integrację strony kariery 
z ofertami pracy, a także unikalne Rozwiązanie Feedback softgarden. Pozwala ono na automatyczne zbieranie ocen od 
kandydatów i od nowozatrudnionych pracowników, które mogą być następnie prezentowane na własnej stronie kariery. 
Pozytywnie oddziałuje to na wizerunek firmy w Internecie. Już ponad 1000 renomowanych firm zróżnicowanej wielości 
i reprezentujących różne branże, korzysta z prostego rozwiązania w chmurze aby zawalczyć o najlepszych kandydatów.



  softgarden e-recruiting gmbh
 Warszawska 3/9

31-155 Kraków

 Telefon: +48 12 362 69 55
www.softgarden.com/pl

Zainteresowaliśmy Cię?

Inne badania znajdziesz tutaj:
www.softgarden.com/pl/raporty

http://softgarden.com/pl
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