
cześć,

jesteśmy
randstad!

Prezentujemy Ci broszurę, która przybliży Ci naszą filozofię działania
i pokaże, dlaczego warto do nas dołączyć oraz co cenimy sobie
w naszej codziennej pracy.



poznajmy się bliżej!
Czy wiesz, że w Randstad mamy oko do ekspertów? Wiemy, jak szukać, aby znaleźć 
prawdziwych specjalistów. Działamy w końcu w wielu obszarach!

łączy nas human forward.
Co jest dla nas ważne? Postawienie drugiego człowieka w centrum naszych zainteresowań
i realizacja jego prawdziwego potencjału. Naszą pracę traktujemy jako swego rodzaju misję, 
która sprawia nam ogrom satysfakcji. Co to oznacza w praktyce dla naszych kandydatów? 
Dbamy o pozytywne doświadczenia kandydatów podczas procesów rekrutacyjnych.
Z naszych wewnętrznych badań wynika, że 9 na 10 kandydatów ceni sobie spotkania z nami.

marketing

zakupy logistyka obsługa klienta

finanse

znajdziesz nas w największych miastach w Polsce!

księgowość HR & administracja inżynieria
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randstad to ludzie, na których
możesz polegać.
W Randstad ważni są ludzie. Wewnętrzne wyniki badania 
zaangażowania i satysfakcji z pracy potwierdzają, że cenimy 
sobie wzajemne relacje, atmosferę otwartości, zaufania i 
szacunku do siebie. Nasi pracownicy doceniają, że mogą liczyć 
na swoich współpracowników i współpracę z przełożonym 
(wynik w badaniu zaangażowania w skali 1-10 to aż 9). 

możesz liczyć na wsparcie innych działów
w codziennych zadaniach
Nie jesteś w pracy sam, wspieramy Cię na każdym kroku. 
Twoją codzienność ułatwią nasze działy wsparcia. 

Dział Marketingu 
przygotuje Ci kampanię 
z zakresu marketingu 
rekrutacyjnego.

HR zdiagnozuje Twoje 
mocne strony i wesprze 
w osiąganiu kolejnych 
kroków w karierze. 

IT pomoże w każdej, 
nawet najmniejszej 
awarii.

Dział Prawny podpowie 
konkretne rozwiązania 
w ramach współpracy
z klientami.

siła technologii, która nas wspiera.
Praca w trybie online to nasza codzienność -
w ostatnim czasie potrafiliśmy bardzo szybko zmienić 
swój tryb działania. Teraz razem z kandydatem 
decydujecie czy chcecie spotkać się na kawę
w biurze, czy w formule online. 

nasza baza ATS to źródło aż
naszych zatrudnionych
kandydatów.  ¼



dyrektor operacyjny

regionalny manager/dyrektor

branch manager

team leader

koordynator ds. rekrutacji

starszy specjalista ds. rekrutacji (II)

starszy specjalista ds. rekrutacji (I)

specjalista ds. rekrutacji (II)

specjalista ds. rekrutacji (I)

młodszy specjalista ds. rekrutacji

researcher

stażysta

Expert
od poziomu starszego specjalisty (dla obu
stanowisk, możliwość pełnienia dodatkowej funkcji,
której celem jest szerzenie wiedzy specjalistycznej
w organizacji).

Coach kariery
od poziomu specjalisty (dla obu stanowisk, rola związana z doradztwem
w obszarze rozwoju kariery, przy projektach z zakresu outplacementu
dla naszych klientów).

Trener biznesu
od poziomu specjalisty (dla obu stanowisk, rola związana z realizacją szkoleń 
z zakresu podnoszenia kompetencji miękkich).

dyrektor operacyjny

regionalny manager/dyrektor

branch manager 

team leader 

starszy specjalista ds. sprzedaży i rekrutacji (II) 

starszy specjalista ds. sprzedaży i rekrutacji (I)

specjalista ds. sprzedaży i rekrutacji (II)

specjalista ds. sprzedaży i rekrutacji (I)

młodszy specjalista ds. sprzedaży i rekrutacji 

researcher

stażysta

twój rozwój jest dla nas ważny.

dla specjalistów
z zakresu rekrutacji

dodatkowe role biznesowe: 

dla specjalistów
z zakresu rekrutacji i sprzedaży

Nasi pracownicy doceniają, że mamy jasną i rozbudowaną ścieżkę kariery. 



benefity, które oferujemy.

kursy online z lektorem
języka angielskiego
(50% dofinansowane)

platforma e-learningowa 
(dla wszystkich 
chętnych) 

karta medyczna Medicover 
100% finansowana przez 
Pracodawcę

karta sportowa Ok System
aż 6 wariantów do wyboru 
(dofinansowana)

ubezpieczenie 
grupowe

1 dzień dodatkowego dnia 
wolnego na wolontariat

dofinansowanie do szkieł 
korekcyjnych (400zł)

abonament telefoniczny z 
internetem w bardzo 
atrakcyjnej cenie

kafeteria online, platforma 
sukcesu, zniżki na bilety
do kina i inne rekreacje

pracowniczy plan 
zakupu akcji

nagrody jubileuszowe
i okolicznościowe
(np. 5-10-15)

dofinansowanie studiów, 
kursów i szkoleń (50%)

flex Randstad w 
całej firmie 

prezenty na Święta 
Bożego Narodzenia

alerty BIK chroniące 
Twoje dane

dostęp do ebooków
i audiobooków dzięki 
aplikacji Legimi   

2 godziny dla rodziny
Dzień dziecka
Konkursy świąteczne



za co cenią pracę w randstad nasi pracownicy.

poznaj naszych pracowników,
sprawdź co o nas mówią.

Rekrutując się do Randstad, szukałam oferty, która byłaby dla mnie 
wyzwaniem i szansą rozwoju. Myślę, że największą motywację 
stanowiła dla mnie chęć sprawdzenia czy odnajdę się w pracy
w zespole ds. rekrutacji w obszarze IT. Zależało mi na znalezieniu 
miejsca pracy, które przyjmie studentkę z niewielkim 
doświadczeniem i da dobry start w karierę zawodową, miejsca, 
gdzie będę mogła się dużo nauczyć, gdzie będzie atmosfera,
w której wszyscy czuję się dobrze. W Randstad znalazłam to 
wszystko.Adrianna Latosińska 

(Młodszy Specjalista
ds. rekrutacji IT) 

dominika karolina

randstad w liczbach.
Liczba szkoleń: 

szkoleń doskonalących
dla każdego pracownika
od ręki.  

128 h
Nasz zespół rekrutacji 
stałych w skali kraju 
liczy ponad

150
osób.

W naszym największym 
warszawskim zespole, 
w ostatnim roku 
awansowało

71%
naszych pracowników.

Wiedza w Randstad to 
cenny skarb:

97%
osób, które rozpoczęły
zatrudnienie u naszych
klientów docenia eksperckość
zespołów Randstad podczas
procesu rekrutacyjnego

Wierzymy, że to dopiero początek naszej relacji. Daj nam się poznać
i sprawdźmy, co możemy wspólnie osiągnąć!

Więcej informacji znajdziesz na stronie, w zakładce KARIERA:
https://www.randstad.pl/kariera-w-randstad/ 

Gdy zaczynałam pracę w Randstad, prawie 5 lat temu, jako 
Specjalistka ds. Rekrutacji, nie spodziewałam się takich możliwości 
rozwoju, zarówno pod kątem zawodowym, jak i osobistym. 
Na przestrzeni lat, miałam możliwość zaangażowania się w wiele 
projektów i realnego wpływania na sposób naszej pracy oraz 
wspólnie osiągane sukcesy. Nasz zespół, niezależnie od tego, czy 
było nas kiedyś kilka osób, czy teraz - kilkanaście, pozostał 
fantastyczny, zgrany i otwarty. Pomimo upływu czasu, codzienna 
praca nadal stawia przede mną wiele nowych wyzwań, nie zawsze 
łatwych. Mimo to, słowa wsparcia i docenienia, pozostają jej 
niezmiennym elementem.

Klaudia Bryl 
(Koordynator ds.
rekrutacji SSC/BPO)  

https://www.linkedin.com/in/klaudia-bryl-0b9318133/
https://www.linkedin.com/in/adrianna-latosi%C5%84ska-039308179/
https://youtu.be/B0c-pGGUajk
https://youtu.be/sOfG6JR6VJQ



