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Jak mBank przystosował się do zmiany i 
co zostanie z nami na dłużej?☺

Powiedzieć, że na skutek pandemii, przenieśliśmy się na pracę zdalną, to nie powiedzieć nic…To 
była „mission impossible” (pandemic version) 😉 Ekspresowe i pełne umobilnienie 7 tysięcy 
ludzi, odpowiadających za sprawną obsługę 6 milionów klientów w trzech europejskich krajach.

https://www.youtube.com/watch?v=ff7H8kGm0rs
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https://www.youtube.com/watch?v=ff7H8kGm0rs


Wydział Rekrutacji i Mobilności 
Wewnętrznej online 



Wydział Rekrutacji i Mobilności Wewnętrznej 
marzec – kwiecień statystyki

6
sesji AC

przeprowadzonych online

ok. 500 
spotkań online
z kandydatami

12 029

aplikacji 
pozyskanych

w marcu i kwietniu

x 2

wzrost udziału procesów 
rekrutacji wewnętrznej



Dlaczego rola HR jest i będzie ważna ☺
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By 2025, 75 million current jobs will be displaced by the shift 

in the division of labour between humans, machines and 

algorithms, but 133 million new jobs will be created as well”  

Source: The Future of the Jobs Report, 2018



Co oznacza employability?

❑ Employability is having a set of skills, knowledge,
understanding and personal attributes that make
a person more likely to choose and secure
occupations in which they can be satisfied and
successful. Dacre Pool & Sewell 2007

❑ the skills and abilities that allow you to
be employed: There will no longer be jobs
for life, but employability for life. Cambridge
Business English Dictionary

https://dictionary.cambridge.org/pl/dictionary/english/
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❑ Tworzenie kultury organizacji „szybko i łatwo
uczącej się”

❑ Budowanie odporności organizacyjnej i
sprawności niezbędnej do poruszania się w
niepewnych czasach

❑ Przyzwyczajanie pracowników do zmian,
budowania w nich odwagi, poczucia wpływu
i odpowiedzialności za organizację.

❑ Kreowanie środowiska i kultury stymulującej
rozwój talentów, kreatywność,
dostarczającego szans na osobisty rozwój.

Jak to rozumiemy w mBanku?



Co za i przed nami?

• Zebranie pożądanych w organizacji kompetencji twardych oraz 

zestawu kompetencji miękkich niezbędnych do tworzenia 

kultury organizacji uczącej się i elastycznej

• Zebranie bazy już dostępnych szkoleń 

• Przygotowanie menedżerów oraz pracowników do aktywnego 

działania na rzecz kierowania organizacji w stronę organizacji 

uczącej się, employability, elastyczności (formy działań 

zdalnych – webinary on line, off-line, kursy on-line, 

nagrania, podcasty itp.)

• Wsparcie emocjonalne/elastyczność/otwarcie na zmiany

• Konsultacje „rekrutacyjne” 

• Budowanie świadomości nt. możliwości rozwoju wewnątrz 

organizacji (promocja rekrutacji wewnętrznej, zmiana formy 

ogłoszeń, wsparcie menedżerów w zadbaniu o rozwój ich 

pracowników, ich reskilling, sesje doradztwa zawodowego, 

pigułki wiedzy, artykuły m.in..pomagające zrozumieć proces 

rekrutacyjny, tworzenie CV, przygotowanie do spotkań, 

Linkedin)



Dziękuję 

i zapraszam do kontaktu
Agnieszka.Szostek@mbank.pl

https://www.linkedin.com/in/agnieszkaszostek/
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