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–  ekspert w dziedzinie  employer brandingu i komunikacji w obszarze rekrutacji i HR.
Maja Gojtowska - wierzy, że firmy powinny traktować swoich pracowników przynajmniej tak dobrze, jak klientów. Ekspert 
w zakresie PR i komunikacji wewnętrznej z 10-letnim doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych organizacjach i 
agencjach public relations. Jest współautorką strategii komunikacyjnych dla takich firm jak: MAKRO Cash and Carry Polska 
S.A., Grupa Pracuj czy TRUMPF Huettinger. Prowadziła z szkolenia z employer brandingu i budowy marki osobistej dla 
takich firm jak: Mostostal Warszawa, Assecco SSC, Link4 czy PWN.  Specjalizuje się w employer brandingu i komunikacji 
w obszarze rekrutacji i HR. O skutecznym budowaniu wizerunku pisze na stronie www.gojtowska.com.

TRENERZY

Liczba użytkowników Internetu, a w szczególności mediów społecznościowych w Polsce 
rośnie. Dziś aktywnie korzystają z nich wszystkie 4 pokolenia kandydatów – dojrzali baby 
boomersi, będący w kwiecie zawodowego wieku przedstawiciele generacji X oraz najmłodsze 
generacje – Y i Z. 

Nowe technologie i media społecznościowe pozwalają urozmaicić tradycyjne działania 
realizowane przez zespoły HR. Do kandydatów docierać można dziś szybciej, efektywniej i 
taniej, wchodząc z nimi w dialog i na bieżąco odpowiadając na ich pytania. Szkolenie pozwala 
uporządkować wiedzę nt. zasad jakimi warto kierować się w social media, najważniejszych 
serwisów społecznościowych oraz przydatnych narzędzi, ułatwiających budowę i promocję 
marki pracodawcy w sieci.

MAJA GOJTOWSKA

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?:
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• z jakich serwisów korzystają najczęściej użytkownicy?

• co social mediowa rewolucja oznacza dla pracodawców i jakimi zasadami warto się 
kierować w social mediach? 

• jak mogą się przygotować, by jeszcze lepiej prowadzić swoje działania employer 
brandingowe?

• Jakie narzędzia ułatwiają budowę i promocję marki pracodawcy w sieci

• budować i promować markę pracodawcy w social media

• określić cele działań employer brandingowych w sieci

• budować persony, korzystać z mapy empatii i mapować punkty styku kandydata z marką 
w Internecie

• budować społeczności kandydatów oraz pracowników wokół firm

• prowadzić dialog z kandydatami

• monitorować efekty swoich działań

Celem tego szkolenia jest pokazanie pracodawcom możliwości  
employer brandingowych, które daje zaangażowanie w social media, 
a także zaprezentowanie narzędzi i technik ułatwiających planowanie 
działań employer brandingowych w sieci.

• Zajęcia warsztatowe z elementami procesów design thinking

TO SZKOLENIE JEST DLA CIEBIE JEŚLI CHCESZ NAUCZYĆ SIĘ:

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

METODY SZKOLENIOWE:



9:00-9:30     Rejestracja i poranna kawa

9:30 – 9:45   Powitanie (przedstawienie trenera, uczestników oraz omówienie  
  agendy spotkania)

9:45 - 11:00   CZĘŚĆ 1.Kandydat w social media
• Jak media społecznościowe wpływają na employer branding pracodawcy?
• Źródła wiedzy online kandydata o pracodawcy 
• Candidate journey w sieci i punkty styku z pracodawcą

11:00 – 11:30   Przerwa kawowa

11:30 – 13:00   CZĘŚĆ 2. Wstęp do strategii employer brandingowej w social media
• Audyt sytuacji wyjściowej
• Określanie celów
• Mapowanie potrzeb kandydatów
• Dostosowanie strategii do realiów social media
• Planowanie taktyki

13:00 – 13:30   Lunch

13:30 – 15:00    
• Narzędzia i platformy (Facebook, Linkedin, Goldenline, YouTube, Instagram, w tym InstaStories, 

Twitter)
• O czym mówić i jak rozmawiać w social media – dobre i złe praktyki
• Jak budować programy employee social media advocacy
• Współpraca z liderami opinii online (blogerzy, youtuberzy, instagramerzy)

15:00 – 15:15   Przerwa kawowa

15:15 – 16:30   CZĘŚĆ 3. Analiza i pomiar efektów
• Pomiar skuteczności działań w Internecie
• Monitoring – dlaczego warto to robić?
• Przydatne narzędzia

16:30   Zakończenie szkolenia i wręczenie uczestnikom certyfikatów.

PROGRAM 
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• pobieranie materiałów w wersji elektronicznej
• kameralne grupy
• 6 godzin szkoleniowych
• lunch i przerwy kawowe 
• certyfikat uczestnictwa

Centrum Konferencyjne  Golden Floor Tower 
budynek Warsaw Trade Tower

ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

Aneta Ślepowrońska 
Business Advisory Department 
T: +48 22 379 29 17 
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl 

BENEFITY

ADRES SZKOLENIA:

KONTAKT W SPRAWIE UCZESTNICTWA:

ORGANIZATOR

MMC Polska
 jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, warsztaty oraz konferencje 
dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom wiodących firm w Polsce. Szkolenia i warsztaty prowadzone są 
przez znanych praktyków, ekspertów posiadających wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Konferencje mają charakter 
międzynarodowy, skupiają pełną reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulatora. MMC Polska 
organizuje również szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem organizowanych wydarzeń jest 
podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Współpracujemy 
m.in. z: Orange, T-Mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, 
Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, Asseco Poland, Intel, Comarch.


