
Warszawa  
21 marca

Regent Warsaw Hotel 

Ul. Belwederska 23

 NIESTANDARDOWE 
ROZWIĄZANIA 

W MOTYWACJI, 
REKRUTACJI I ROZWOJU 

PRACOWNIKÓW

 ʇ Zanim zaczniemy wybierać – czyli kiedy naprawdę zaczyna się rekrutacja

 ʇ „Rozwiń z nami skrzydła” – czyli jak skutecznie wdrażamy pracowników w sieci 
Hebe

 ʇ Rozwijanie przez angażowanie - program rozwoju menedżerów w Raiffeisen 
Polbank 

 ʇ Poznajmy się czyli o partnerskim tworzeniu marki pracodawcy

 ʇ Inspiring work. empowering women - jak w Avon przekładamy EVP na 
praktykę

PRELEGENCI: 
Orbis S.A., Raiffeisen Polbank, IKEA Retail, Avon, Jeronimo Martins Drogerie  
i Farmacja



PROGRAM

9.30-10.00 

09.30-10.30 

10.30-10.45

10.45-11.45

11.45-12.00

12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

15.00-15.15

15.15-16.15

16.15

Rejestracja, wręczenie materiałów, poranna kawa

Rozwijanie przez angażowanie - program rozwoju menedżerów w Raiffeisen Polbank
Urszula Ballan-Grabowska, Kierownik ds. Projektów Rozwojowych , Departament Zarządzania Kapitałem 
Ludzkim Raiffeisen Polbank

 ● z duchem czasu-co zmieniliśmy w podejściu do szkoleń i rozwoju
 ● coaching czy mentoring - czego dzisiaj potrzebują menedżerowie

przerwa kawowa

Zanim zaczniemy wybierać – czyli kiedy naprawdę zaczyna się rekrutac 
Bartłomiej Szmajdziński, Dyrektor Działu Rozwoju Talentów i Kultury Organizacyjnej  Orbis S.A.  
na Polskę i kraje bałtyckie, Orbis S.A.

 ● Czy praca sama się sprzedaje
 ● Relacje, relacje, relacje –sposób na sprzedaż
 ● Budowanie przywiązania potencjalnego kandydata do firmy
 ● Co zrobić gdy nawet osoby z wykształceniem nie myślą w ogóle o pracy w zawodzie…
 ● Jak sobie poradzić  skoro nie da się wszystkich zaprosić na wywiad

przerwa kawowa

 „Rozwiń z nami skrzydła” – czyli jak skutecznie wdrażamy pracowników w sieci Hebe 
Joanna Czuchnowska , Starszy Menedżer ds. Personalnych, Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja

 ● Jak zebraliśmy potrzeby wszystkich stron?
 ● Jak współpracowaliśmy z biznesem?
 ● Co osiągnęliśmy?
 ● W jaki sposób stale dbamy o rozwój procesu wdrożenia?

lunch

 Inspiring work. empowering women. - jak w Avon przekładamy EVP na praktykę
Agata Shen, HR Director Poland, Avon
Małgorzata Radziszewska, Talent Acquisition and Development Manager, Avon

przerwa kawowa

Poznajmy się czyli o partnerskim tworzeniu marki pracodawcy
Małgorzata Bochenek, Deputy Country HR Manager , IKEA Retail Sp. z o.o.
Edyta Gradkowska , HR Manager, IKEA Retail Sp. z o.o.

 ● jak się komunikować z potencjalnym kandydatem?
 ● poznawanie się jako element świadomego wyboru przyszłego pracodawcy
 ● jak doświadczyć marki pracodawcy jeszcze przed rozpoczęciem pracy?

Planowane zakończenie spotkania, wręczenie Certyfikatów

Golden Solutions 
tel: +48 22 122 82 45

Email: info@goldensolutions.com.pl



Bartłomiej Szmajdziński - Dyrektor Działu Rozwoju Talentów i Kultury Organizacyjnej  Orbis S.A. na Polskę i kraje bałtyckie
Jako Dyrektor Działu Rozwoju Talentów i Kultury Organizacyjnej odpowiada za całość zagadnień związanych z HR na obszarze 
Polski i krajów nadbałtyckich. Aktywnie angażuje się w działania mające na celu promowanie równouprawnienia i zapewnienia 
równości szans rozwojowych. Podkreśla, że sukces firmy jest determinowany przez ludzi, których różnorodność tworzy konglomerat 
osobowości, osiągający wyjątkowe wyniki.
Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów w zakresie terapii poznawczo-
behawioralnej przy Oksfordzkim Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Certyfikowany Coach ICC.

PRELEGENCI
Golden Solutions 

tel: +48 22 122 82 45
Email: info@goldensolutions.com.pl

Agata Shen - HR Director Poland , Avon
Rozpoczęła karierę zawodową w firmie doradztwa personalnego zajmując się rekrutacją na wyższe stanowiska menedżerskie  
i dyrektorskie. W Avon od 8 lat, początkowa jako Rekruter oraz HR Business Partner. Ostatnie 4 lata spędziła poza Polską, zarządzając 
zespołem HR Avon Nordics w Wilnie, a następnie odpowiadając za dział HR w Czechach i na Słowacji. Od niedawna odpowiada 
za cały obszar HR w 4 spółkach Avon w Polsce wspierając obszar komercyjny, fabrykę, centrum dystrybucyjne oraz centrum usług 
finansowych. Absolwentka Zarządzania Strategicznego w Szkole Głównej Handlowej.

Małgorzata Radziszewska - Talent Acquisition and Development Manager, Avon
od początku kariery zawodowej związana z obszarem HR, przede wszystkim w zakresie tworzenia i koordynacji programów 
talentowych, zarówno dla absolwentów jak i doświadczonych profesjonalistów, wdrażania działań rozwojowych, ale także procesów, 
rekrutacji czy employer brandingu. Obecnie kontynuuje swoje działania w lokalnej części zespółu HR w Avon, odpowiadając za: 
obszar rekutacji, employer brandingu oraz wszystkie procesy i programy rozwojowe realizowane w Polsce. Absolwentka kierunku 
Psychologii Pracy i Stresu na Uniwerytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Zarządzania Ludźmi w Firmie na Akademii Leona 
Koźmińskiego. Prywatnie – mama dwóch wspaniałych dziewczynek.

Urszula Ballan-Grabowska - Kierownik ds. Projektów Rozwojowych , Departament Zarządzania Kapitałem Ludzkim, Raiffeisen 
Polbank
Zarządza projektami rozwojowymi w organizacjach, psycholog, coach
Od ponad 10 lat odpowiadając na potrzeby biznesu tworzy autorskie programy rozwoju i wsparcia menedżerów.  
Prowadzi programy coachingowe i mentoringowe, zajmuje się budowaniem zaangażowania pracowników oraz diagnozą talentów. 
Pracowała dla branży telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej, a teraz przeżywa przygodę z bankowością. 

Joanna Czuchnowska - Starszy Menedżer ds. Personalnych,  Jeronimo Martins Drogerie i Farmacja
Zorientowany na biznes Starszy Menedżer ds. Personalnych. Od wielu lat wdraża swoje rozwiązania  w dynamicznie rozwijających 
się firmach. Zarządzała wieloma sklepami sieci Biedronka. W 2014 roku zaczęła rozwijać się w Sekcji Planowania Rozwoju, gdzie 
była odpowiedzialna głównie za zarządzanie procesami ocen dla wszystkich pracowników firmy. W tym czasie udoskonaliła 
proces pozyskiwania odpowiednich kandydatów poprzez wzbogacenie procesu rekrutacyjnego o Assesment Centre oraz modele 
kompetencyjne. W kolejnym roku –  jako Menedżer ds. Szkoleń, wdrożyła w życie ogólnopolski projekt  sklepów szkoleniowych. 
W 2016 roku dołączyła do sieci Hebe, gdzie obecnie pełni funkcję Starszego Menedżera ds. Personalnych oraz HRBP, zapewniając 
sprawne funkcjonowanie innych działów w zakresie spraw personalnych tj: rekrutacja, wdrożenia, oceny okresowe, employer 
branding, komunikacja wewnętrzna czy prawo pracy.
W biznesie kieruje się zasadą: Dajmy biznesowi takie rozwiązania których potrzebuje, a nie których chce. 

Małgorzata Bochenek - Deputy Country HR Manager, IKEA Retail 
Ekspert od zadań specjalnych, wierzy, że sky is not the limit, pasjonatka innowacji. Od początku swojej drogi zawodowej związana 
a obszarem HR - najpierw w sektorze finansowym (m.in. Grupa BNP Paribas i Rabobank), gdzie realizowała m. in. duże projekty 
zmiany takie jak fuzje, tworzenie Centrum Usług Wspólnych. Obecnie związana z IKEA Retail, gdzie odpowiada za markę 
pracodawcy, projekty ekspansyjne, rekrutację i sukcesję.
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Hogskolan Dalarna w Szwecji a także studiów podyplomowych w zakresie 
Zarządzania Ludźmi w Firmie na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie.
Pasjonują ją ludzie i świat, który sam w sobie jest ogromną inspiracją do największych innowacji.

Edyta Gradkowska - Manager Twojego Studia Pracy, IKEA Retail
Zafascynowana spotkaniem z drugim człowiekiem  i ułatwiania mu odnajdowania siebie w sytuacjach niekomfortowych, aby miał 
dostęp do swoich zasobów i wykorzystał zdarzenie do poznania siebie i swoich możliwości. Głęboko przekonana do wspólnej pracy 
i współtworzenia, wierzy siłę synergii. 
Ponad 20 lat doświadczenia w branży retailowej w różnych obszarach HR, 13 lat w IKEA – zaczynała jako Deputy a potem Country 
HR Manager, następnie prowadziła różne projekty w obszarze HR, w tym osobiste:), od roku współkreator i manager Twojego 
Studia Pracy. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych w zakresie Zarządzania Ludźmi na Akademii  
L. Koźmińskiego w Warszawie.


