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Ruszyło przyjmowanie zgłoszeń do konkursu HR Dream Team  

 

Od 14 marca do 30 kwietnia przyjmowane są zgłoszenia do konkursu  HR Dream 

Team zainicjowanego przez Pracuj.pl. Konkurs dedykowany  jest zespołom HR i 

interdyscyplinarnym, których projekty z zakresu HR wyróżnia oryginalność i 

innowacyjność, a które mają jednocześnie wpływ na podnoszenie efektywności 

organizacji. 

 

Celem konkursu HR Dream Team jest docenienie skutecznych zespołów HR i interdyscyplinarnych oraz 

promocja najlepszych praktyk i inspiracji, które posłużą dalszemu rozwojowi branży human resources. To już 

kolejna edycja konkursu, w tym roku projekty mogą być zgłaszane w dwóch kategoriach: Candidate 

Experience Management (zarządzanie doświadczeniami kandydatów) oraz Employee Experience 

Management (zarządzanie doświadczeniami pracowników).  

 

Do kategorii Candidate Experience Management mogą być zgłaszane projekty dotyczące procesu 

pozyskiwania kandydatów, rekrutacji i onboardingu skierowane do kandydatów. Nagrodę specjalną w tej 

kategorii ufunduje e-Recruiter (www.erecruiter.pl), przyjazny system do rekrutacji.  

 

Do kategorii Employee Experience Management mogą być zgłaszane projekty, których adresatami są już 

zatrudnieni pracownicy: obejmujące innowacyjne programy szkoleń, systemy ocen pracowniczych lub 

planowania ścieżki kariery pracowników organizacji. Nagrodę specjalną w tej kategorii ufunduje emplo 

(www.emplo.com) platforma, umożliwiająca firmom budowanie angażującego środowiska pracy.  

 

By wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na www.hr-

day.pl/konkurs i przesłać go wraz z załącznikami do na adres hrdreamteam@pracuj.pl. Zgłoszenia 

przyjmowane są do 30 kwietnia 2016. 

 

O wyborze HR Dream Team zadecyduje Kapituła Konkursowa. Sześć uznanych ekspertek i liderek opinii z 

branży Human Resources – Ewa Korecka (FlexHR), Zyta Machnicka (Lightness), Aleksandra Radziewska 

(Magazyn Rekruter), Daria Siwka (BardzoHR), Tina Sobocińska (Schneider Electric), pod przewodnictwem 

redaktor naczelnej magazynu Personel i Zarządzanie Ewy Walendy. 

 

 

Ceremonia wręczenia statuetek odbędzie się 8 czerwca 2016 roku podczas gali „HR-Day” w Warszawie. 

Konkurs HR Dream Team został objęty patronatem medialnym magazynu „Personel i Zarządzanie” oraz 

serwisu OsobyZasoby.pl i  HRnews.pl  

http://www.hr-day.pl/konkurs
http://www.hr-day.pl/konkurs
mailto:hrdreamteam@pracuj.pl
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*** 
 
Pracuj.pl to wiodący polski serwis rekrutacyjny. Kandydatom dostarcza codziennie ponad 30 tysięcy 
oferty pracy od atrakcyjnych pracodawców, a także porady specjalistów dotyczące poszukiwania 
pracy, rozwoju kariery zawodowej oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Portal powstał w 
2000r. i należy do Grupy Pracuj, będącej właścicielem wiodących marek na rynku rekrutacji on-line 
w Polsce i na Ukrainie. www.pracuj.pl  
 
Kontakt dla mediów: 

Anna Częścik 
Grupa Pracuj 
tel. (22) 373 75 15; 666 357 923 
anna.czescik@pracuj.pl 

 

http://www.pracuj.pl/

