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Przez ostatnie 11 lat nauczyliśmy się umiejętnie łączyć cele biznesowe naszych

Partnerów z misją naszej Fundacji – wsparciem młodych ludzi w mądrych wyborach

edukacyjno-zawodowych i wprowadzaniu ich na rynek pracy. Zarówno Pracodawcy, jak

i młodzi ludzie, są traktowani przez nas z najwyższą uwagą. Współpraca z naszą

Fundacją to profesjonalizm, jakość i właśnie misja, która mocno odróżnia nas od

działań podmiotów for profit. Gwarantujemy, że podczas wszystkich naszych

wspólnych realizacji zostanie zachowany czynnik ludzki. Możemy to zrobić poprzez:

1. REKRUTACJE. Z MISJĄ

2. WARSZTATY. Z MISJĄ

3. BUDOWANIE PIPELINU REKRUTACYJNEGO. Z MISJĄ

4. EMPLOYER BRANDING. Z MISJĄ

Zespół Fundacji tworzą profesjonaliści: eksperci merytoryczni, psychologowie, doradcy

zawodowi, rekruterzy i osoby potrafiące skoordynować każdy projekt. Swoją

działalność prowadzimy od 2007 roku wśród uczniów, studentów i absolwentów.

Współpracujemy ze szkołami na wszystkich poziomach edukacji oraz topowymi

Pracodawcami o ugruntowanej pozycji na rynku. Jesteśmy partnerem instytucji

zaufania publicznego tj. Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratoriów Oświaty, uczelni

wyższych, szkół, urzędów oraz izb gospodarczych. Opinie o naszej pracy znajdą

Państwo na stronie Fundacji w zakładce O Fundacji > Partnerzy (TUTAJ).

REALIZUJ CELE BIZNESOWE. Z MISJĄ
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Rekrutację możemy przeprowadzić na kilka sposobów. Pierwszym z nich, najczęściej
wykorzystywanym, jest rekrutacja wprost. Każdorazowo poprzedzamy ją staranną
diagnozą i dobieramy indywidualne rozwiązania. Naszym celem jest wyławianie
talentów, czyli osób najlepiej dopasowanych do potrzeb Pracodawców. Jesteśmy
specjalistą od trudnych rekrutacji. Potrafimy układać i prowadzić kilkutysięczne lejki
selekcyjne. Zlecenie na znalezienie stażysty dzisiaj, który za kilka/kilkanaście lat ma się
stać szefem danego Działu czy fabryki, to nasza rzeczywistość. Co z tego mają młodzi
ludzie? Super start w zawodową przyszłość u topowych i sprawdzonych Pracodawców
oraz niezastąpioną informację zwrotną po każdym etapie selekcji.

• REKRUTACJA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW
Pomożemy dotrzeć do właściwych kandydatów, zmierzyć kompetencje i kwalifikacje
trudno mierzalne w CV, np. gotowość do uczenia się, wartości, konkretne
umiejętności. Wykorzystamy do tego kwestionariusze online, dedykowane wywiady
telefoniczne, wywiady kompetencyjne czy sesje AC/DC. Cena od 7.990 zł netto.

• REKRUTACJA UCZNIÓW
Rekrutując uczniów, pomożemy wytypować do projektu szkoły średnie i klasy o
odpowiednim profilu, nawiązać z nimi współpracę, zorganizować spotkanie i
zaplanować dalsze działania. Cena od 9.990 zł netto.

• REKRUTACJA PRZEZ ROZWÓJ
Szczegóły na kolejnej stronie.

Przykłady realizacji rekrutacyjnych znajdą Państwo na naszym portalu rekrutacyjnym:
https://TrampolinaTalentow.pl/.

www.FundacjaRozwojuTalentow.pl

REKRUTUJ. Z MISJĄ

www.FundacjaRozwojuTalentow.pl  

https://trampolinatalentow.pl/
https://trampolinatalentow.pl/
https://www.fundacjarozwojutalentow.pl/


Przy mnogości programów stażowych i ofert pierwszej pracy, warto wyróżnić się
rekrutacją SMART, czyli rekrutacją przez rozwój. Ta forma rekrutacji daje ogrom
korzyści każdej ze stron. Uczniom, studentom i absolwentom pomaga w zdobyciu oraz
rozwoju kompetencji zawodowych niezbędnych do wejścia na rynek pracy. Naszym
Partnerom biznesowym pomaga rekrutować zmotywowanych, chętnych do nauki
młodych ludzi. Warsztat jest swoistą sesją Assessment Centre, a rekrutacja na niego
procesem, w trakcie którego weryfikowane są kompetencje – społeczne i zawodowe.

• WARSZTAT INDYWIDUALNY
Rekrutuj do dowolnego działu, w dogodnym dla siebie terminie. To wspaniała opcja
dla firm, które mają pomysł na warsztat i praktyków do jego realizacji. Nasza
Fundacja przeszkoli prowadzących, wypromuje warsztat, zrekrutuje i wyselekcjonuje
uczestników oraz będzie z nimi w kontakcie aż do zakończenia i podsumowania
działań. Doradzamy i wspieramy naszych Partnerów w jak najlepszej organizacji tego
typu wydarzeń. Cena od 6.990 zł netto

• EXCELDAY™
ExcelDay™ to zapoczątkowana w 2017 roku w Polsce idea społeczna, mająca swój
finał dwa razy do roku, kiedy to zaangażowani w projekt Pracodawcy i wolontariusze
prowadzą w całej Polsce warsztaty z Excel’a dla młodych ludzi. Dla Pracodawców
poszukujących młodych ludzi na staże, praktyki lub do pracy przygotowaliśmy Pakiet
rekrutacyjny. Dla firm chcących skorzystać wyłącznie z efektów wizerunkowych
programu, przygotowaliśmy Pakiet wizerunkowy. Cena: od 6.990 zł netto

Patronat nad programem objęła firma Microsoft
Szczegóły: http://ExcelDay.pl/.
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Mimo starań, dzisiejszy system edukacji nie nadąża za zmianami na rynku pracy.
Naszym Partnerom biznesowym regularnie brakuje absolwentów szkół średnich i
wyższych, z których mogliby rekrutować. Ze tego względu coraz większa ilość
Pracodawców angażuje się w działania na rzecz młodych osób, na różnych poziomach
edukacji. Firmy wspierają szkolnictwo w kształtowaniu programów nauczania,
praktycznej nauce zawodu, czy rekrutacji do klas o profilach deficytowych lub do
swoich klas patronackich. Dzięki świadomemu zaangażowaniu biznesu w system
edukacji, możemy zapewnić tranzycję właściwie przygotowanych kandydatów z
edukacji na rynek pracy i zlikwidować lukę kompetencyjną.

Co zrobić, żeby skutecznie przygotować pulę kandydatów do przyszłych rekrutacji?

• AUDYT
Głównym celem audytu jest analiza działań podejmowanych dotychczas przez
Pracodawcę, weryfikacja zapotrzebowania względem możliwości rynku
edukacyjnego, na którym działa firma i opracowanie rekomendacji wraz ze
wskazówkami wdrożeniowymi. Cena od: 9.990 zł netto.

• IMPLEMENTACJA / REALIZACJA DZIAŁAŃ
Partnerstwo z naszą Fundacją to nie tylko analiza i rekomendacje, to również
umiejętna implementacja wskazanych w audycie działań. Jesteśmy w stanie
wesprzeć Państwa w realizacji projektów i nawiązaniu partnerstw ze szkołami, na
wszystkich poziomach edukacji: w szkołach podstawowych (np. wsparcie rekrutacji
do klas patronackich), średnich / branżowych / technicznych oraz na uczelniach
wyższych. Cena: ustalana indywidualnie. www.FundacjaRozwojuTalentow.pl

BUDUJ PIPELINE REKRUTACYJNY. Z MISJĄ

www.FundacjaRozwojuTalentow.pl  

https://www.fundacjarozwojutalentow.pl/


Employer Branding to wspaniałe narzędzie rekrutacyjne. Nasze akcje konstruujemy
tak, żeby korzystali z nich wszyscy interesariusze – młodzi ludzie, szkoły, uczelnie i
Pracodawcy. W kreatywny, a jednocześnie spójny i jakościowy sposób, budujemy
pozytywny wizerunek naszych Partnerów biznesowych wśród młodych ludzi. To, co nas
wyróżnia, to doskonała znajomość możliwości promocyjnych na terenie szkół i uczelni,
poparta partnerstwami z wieloma instytucjami na różnym poziomie edukacji. Umiemy
mówić do młodego pokolenia – wiemy jak i gdzie to robić.

• KONFERENCJE
Organizujemy konferencje skierowane m.in. do pracowników biur karier, doradców
zawodowych, kół naukowych. Można się w nie zaangażować w roli Sponsora
wydarzenia lub Prelegenta. Cena: zależna od wydarzenia.
Przykładowa realizacja: Konferencja Wyzwania Millenium

• KONKURSY
Tworzymy konkursy od A do Z: założenia, regulamin, cele, promocję i ewaluację.
Dbamy o ich atrakcyjność dla młodego pokolenia. Cena od: 11.990 zł netto.
Przykładowa realizacja: https://studenckiemetody.pl/

• INNE
Omówienie wszystkich możliwości na 1 slajdzie jest niemożliwe:) Lubimy wyzwania.
Poza konferencjami i konkursami oferujemy programy stypendialne dla uczniów i
studentów, spotkania w siedzibie Pracodawcy, seminaria dla rodziców, szkolenia dla
nauczycieli, webinaria, targi edukacyjne, doradztwo zawodowe, szkolenia z EB, TTT i
dla opiekunów młodych osób. Cena: ustalana indywidualnie.
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ROZPOCZNIJMY WSPÓŁPRACĘ. Z MISJĄ
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Realizacja wartościowych inicjatyw wymaga nie tylko umiejętnego łączenia celów
biznesowych ze społecznymi, ale również właściwego umiejscowienia ich w czasie. Rok
szkolno-akademicki skonstruowany jest w taki sposób, że możemy kierować oferty do
młodych ludzi wyłącznie na wiosnę (głównie III-V) i jesień (IX-XI). Warto to wziąć pod
uwagę przy planowaniu.

Z chęcią spotkamy się z Państwem (również online) i odpowiemy na wszelkie pytania.
Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się rozwinąć młode, wchodzące na rynek pracy
osoby, jednocześnie realizując Państwa cele biznesowe. Wspólnie możemy więcej!

Pozdrawiam,

Alicja Domasłowska
Fundacja Rozwoju Talentów
adomaslowska@FundacjaRozwojuTalentow.pl
tel. +48 61 649 68 65
tel. kom. +48 530 059 059
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