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Link4:

wchodzisz na własne ryzyko...
...że zostaniesz na długo. Bo Link4 wiąże się z pracownikami, a nie tylko ich zatrudnia. Link4 dawno temu założył, że największą
wartością, najlepszym kapitałem są i będą ludzie. Know-how, pogoń za wynikiem, innowacje, znana marka i nowoczesne biuro
też są oczywiście ważne, ale nie tak, jak ważny jest człowiek. – Karolina Zysk-Wieczorek

Ł

Łatwo jest mówić o szanowaniu pracownika, o tym, jak ważny
jest dla organizacji i przez nią słuchany. Można też epatować
masą propracowniczych udogodnień: hamakami w biurze,
piłkarzykami, pokojem dla karmiących i ich dzieci, codzienną
dostawą świeżych warzyw i owoców. Ale nie oszukujmy się
– nikomu nie będzie się chciało pracować tylko dlatego, że te
„ekstra” rzeczy zdobią biuro. Musi być coś więcej, by pracownik
chciał zostać.
PONIEDZIAŁEK JEST OK!
W Link4 wskaźnik rotacji wynosi 16% (dane na koniec 2017 r.).
To mało. Zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, że Link4 –
mimo wyraźnej na przestrzeni lat zmiany charakteru firmy –
wciąż jest jednak directowe. Call center to ogromny dział firmy,
a przecież to z reguły „na słuchawkach” ludzie zmieniają się
najczęściej.
Fot. Marek Zawadka.

Nie ma się co oszukiwać – część ludzi z infolinii prędzej czy
później odejdzie. To, co całkiem dobrze o Link4 świadczy, to
fakt, że większość tych osób po rezygnacji z call center w Link4
nie zaczyna pracować „na telefonie” w innej firmie. Można więc
wnioskować, że nie uciekli od firmy, tylko od rodzaju pracy –
skądinąd bardzo wymagającej. Zresztą część tych, którzy mieli
dość trudów pracy w call center, poszukała dla siebie innych
możliwości w Link4. Niemała grupa pracowników Link4, dziś
pracujących poza infolinią, właśnie tam się „wychowała”. Niektórzy nadal zajmują się obsługą klienta, ale już bezpośrednią.
Inni trafili do działów o zupełnie odmiennym charakterze. Są
osoby, które niczym po drabince przeszły od call center, przez
kolejne szczebelki, aż do stanowisk menedżerskich.

Aktualnie Link4 to ponad 820 osób. Każdy, kto rozpoczyna pracę
w tej firmie, jest po kilku miesiącach pytany o satysfakcję. Na
pytania o zadowolenie z pracy regularnie odpowiadają też pozostali pracownicy. Odpowiedzi potwierdzają, że klimat Link4 jest
dobry. Ta, która najbardziej ucieszyła? „Przychodzi poniedziałek
i to jest OK”. Nie ma stresu przed kolejnym tygodniem.
AKCJA – REAKCJA
Pewnie każdy HR potwierdzi, że znalezienie dziś pracowników
nie jest łatwym zadaniem. Nie wystarczy pokazać się jako stabilny pracodawca z branży finansowej. Bieżące działania Link4
z obszaru employer brandingu skupiają się na udowodnieniu, że
zakład ubezpieczeń to pracodawca nie tylko dla ubezpieczeniowców z powołania i sprzedawców, ale dla kreatywnych ludzi z różnych obszarów rynku. Dla wchodzących na rynek milenialsów,
z którymi Link4 wie, jak rozmawiać. Dla mam, bo rozumie trud
powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim. Dla informatyków,
programistów, architektów, bo Link4 jest pracodawcą, który chce
mieć jak najwięcej do czynienia z big data, sztuczną inteligencją,
automatyką i robotyką. A im większa na pokładzie różnorodność,
im bardziej kolorowo – tym pokłady pomysłowości są większe.
Link4 bez skrępowania przyznaje, że chętnie i jak najmocniej się
da wykorzystuje kreatywność swoich ludzi.
EKSPERYMENTY
Przykładem niech będzie submarka Link4 Mama – produkt
wymyślony przez Joannę Talaśkę, dyrektor Komunikacji Marketingowej Link4, a prywatnie mamę trojga dzieci. Skąd pomysł na
wsparcie mam w opiece nad dziećmi? Z własnych doświadczeń,

Fot. Marek Zawadka.
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z wielu nocy przespanych na podłodze szpitali, z wszystkich
okołodzieciowych historii, które wyobrazić sobie może tylko
pełnoetatowy rodzic. Najpierw była burza mózgów i wymiana
doświadczeń z innymi Linkowymi mamami. Uwzględniono
obawy młodych – tych, którym na głowę spadł ogrom nowych,
nieznanych obowiązków związanych z byciem rodzicem. Później do pracy włączył się dział produktowy, który opowieści
przełożył na produkt. I ubrał je w ubezpieczenie dobre dla mam.
Najpierw były więc potrzeba i pomysł, a potem odpowiedź
ubezpieczyciela.

Link4 Mama ubezpieczyciel zdecydował się na kolejny eksperyment: reklamowanie produktu wyłącznie w internecie,
co dotychczas w ubezpieczeniach raczej się nie sprawdzało.
Z pomocą znów przyszły dyskusje, gdzie najczęściej spotyka
się mamy. Na placach zabaw? Owszem. Ale wtedy i tak siedzą
z nosami w smartfonach. No i chwyciło – bo mamy rzeczywiście są internetowe i właśnie do sieci przekierowały swoje życie
po urodzeniu dziecka.
Ale żeby kreatywność miała szansę się rozwinąć, trzeba ludzi
odciążyć z tego, co nudne i powtarzalne. W Link4 działa więc
grupa programistów, automatyków i robotyków, a ich głównym
zadaniem jest ułatwianie pracy ludziom Link4 oraz „tropienie
absurdów”. Tam, gdzie dany proces jest powtarzalny, żmudny,
czasem nielogiczny lub wręcz niepotrzebny – z pomocą przychodzą roboty. Biorą na siebie konieczną, ale i nudną pracę,
ludziom pozostawiając pole do popisów kreatywności. Zgodnie
ze sprawdzoną na innych obszarach myślą, że człowiek i jego
rozwój jest najważniejszy, ale to jego kreatywność i kompetencje dadzą najlepsze wyniki. q

No i reklama. Nie będzie przesadą uznanie działań Link4 za najbardziej widoczne i chwytliwe wśród innych ubezpieczeniowych
reklam. Muzyczne, kolorowe spoty telewizyjne wielu wpadają
w ucho (a niektórym i w oko), a przy tym pokazują, że ubezpieczenia mogą być fajne, ciekawe, kolorowe, atrakcyjne. Czym
Link4 wyświadcza zresztą przysługę całej branży.
Dla Link4 muzyczne reklamy były eksperymentem, który się
udał i przyjął na stałe. W przypadku wspomnianego produktu

Nie wahamy się iść pod prąd

Link4 nie byłby tą samą firmą, którą jest, bez ludzi ją tworzących. Na
początku firmę budował bardzo mały zespół – te osoby musiały być
przedsiębiorcze i bardzo mocno ze sobą współpracować, by projekt
w ogóle miał szansę się udać. Znaczna część tego początkowego składu
nadal pracuje w firmie, a kilka osób, które zaczynały wtedy pracę „na
słuchawkach”, znajdziemy dziś w kadrze zarządzającej.
To nadało rys, który widoczny jest w Link4 do dziś. Zaczynaliśmy jako
direct, kiedy jeszcze nikt w Polsce w ten sposób nie działał. Takie bycie
obok rynku, a trochę nawet zmierzanie w przeciwnym kierunku – jednoczy zespół. I tak jest też dziś. Nie wahamy się iść pod prąd. Zawsze
przychodzimy z dobrymi intencjami i otwartością na nowe pomysły,
wychodząc z założenia, że lepiej się sparzyć, niż od razu okopać
w postawie, że się nie uda. Działamy zgodnie z zasadą: wymyśl, przetestuj, zobacz, czy działa, a jak nie działa, to zastanów się, co możesz
poprawić. Prawie dwa lata temu wdrożyliśmy na szeroką skalę telematykę – podczas gdy inni wciąż się wahają, czy spróbować. W ubiegłym
roku stworzyliśmy zupełnie nową linię produktową Link4 Mama – od
podstaw budując ofertę i tworząc nowe wartości dla klientów. Wprowadziliśmy alerty pogodowe, bo szukamy sposobów, by być bliżej klienta.
Nie boimy się próbować.

sobie sprawę, że bez ciągłej pracy w tych obszarach pojęcie konkurencyjności nie istnieje. Dlatego naszym celem jest oferowanie klientowi dodatkowych wartości. Stąd pomysły takie jak wspomniana już telematyka czy
alerty pogodowe. One pozwalają nam budować relację z klientem częściej
niż tylko raz w roku przy zawieraniu umowy i raz na jakiś czas przy szkodzie.
Chcemy towarzyszyć naszym ubezpieczonym, dając im poczucie bezpieczeństwa i wsparcia. Jeśli uda nam się stworzyć więź, w której będziemy
wiarygodnym i wartościowym partnerem, to z dużą dozą prawdopodobieństwa nasi klienci zostaną z nami na kolejny rok. To bardzo ważne przy
rozmiarze portfela klientów, który osiągnęliśmy w ostatnich latach. Dlatego
teraz musimy wiele wysiłku włożyć w to, żeby zapracować na ich lojalność.
Mamy na to cały rok trwania umowy.

Mówi się, że jeśli atmosfera na planie była świetna, to film będzie słaby.
U nas bardzo ważna jest atmosfera w zespole, ale dlatego, że przekłada
się na zaangażowanie w pracę, poziom obsługi klienta, a przede wszystkim
wartości, jakie nasze produkty powinny dostarczać klientowi. Stale szukamy
sposobów, by poprawiać i umacniać naszą relację z nim. I nie chodzi tylko
o to, żeby polepszać proces likwidacji czy sposób kontaktu z klientem. To
jest nasz core business – podobnie jak innych ubezpieczycieli – i zdajemy

K ATARZYNA W O JDYŁA , członek zarządu Link4
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Poza szablonem

Link4 jest drugą najbardziej rozpoznawalną marką na rynku ubezpieczeniowym. To
w głównej mierze zasługa naszych reklam telewizyjnych, za pomocą których przebiliśmy
się do świadomości konsumentów. Nie było to jednak proste zadanie, bo w badaniach
zaangażowania odbiorców w reklamy kategoria ubezpieczeń plasuje się poniżej takich
kategorii produktów jak szampony czy żywność, a wręcz na poziomie... piwa bezalkoholowego. Czyli jako – co do zasady – w ogóle nieangażujące.
Przygotowanie efektywnego spotu wymaga kreatywności, ale też ogromu zupełnie
niespektakularnej pracy. Punktem wyjścia są badania koncentrujące się na przekazie,
czyli czego ludzie potrzebują, i na tej podstawie stworzenia komunikatów, które będziemy
chcieli do nich skierować. U podstawy każdej reklamy są twarde badania i ciężka praca,
a kreatywność to już tylko nakładka – warunek konieczny, ale nie wystarczający.
Choć wiemy, jak skuteczne są reklamy telewizyjne, nie boimy się też eksperymentować.
Mamy świadomość rosnącej siły internetu i nowych technologii. Dlatego podjęliśmy
decyzję, by cały duży projekt, jakim jest Link4 Mama, był promowany głównie w kanale
online – z wykorzystaniem social mediów, blogerów, newsmarketingu, kampanii mailingowych. I możemy śmiało powiedzieć, że internet sprzedaje, bo w tym produkcie jeszcze
przed końcem zeszłego roku mieliśmy już plan sprzedażowy wykonany w 200%. Internet
ma też tę zaletę, że pozwala bardzo dokładnie śledzić ścieżkę konwersji, czego nie
zapewniają bardziej konwencjonalne kanały reklamowe. Wiele się też z tego nauczyliśmy.
Decyzja o promocji Link4 Mama tylko w internecie była dość odważna, ale nie podejmowaliśmy jej na ślepo. Nasza grupa docelowa jest bardzo „internetowa”. Wystarczy spojrzeć na place zabaw, by zobaczyć, jak wiele mam siedzi ze smarfonem w ręce. Wystarczy
wejść na fora internetowe, by zobaczyć, jak aktywne są tam matki, które radzą sobie
nawzajem, dyskutują, dzielą doświadczeniami. No i wystarczy spojrzeć na zasięgi blogerów parentingowych – nikt z influencerów nie może się pochwalić aż takimi zasięgami.
Obecność tych kobiet w internecie jest swego rodzaju pochodną ich macierzyństwa.
Nagle spada im na głowę ogrom wyzwań. A w internecie mogą znaleźć wsparcie lub

Fot. Marek Zawadka.

chociaż się pożalić. I w internecie mamy są bardzo szczere. Na zewnątrz nieraz udają, że
są idealne, ale w sieci dzielą się swoimi obawami. Właśnie na podstawie analizy 0,5 mln
wypowiedzi matek podjęliśmy decyzję, by naszą główną myślą komunikacyjną było
„Mamo, nie bój się bać”. Cały produkt został zresztą tak skonstruowany, by te mamy
naprawdę wesprzeć w ich codzienności. Zrobiliśmy burzę mózgów w gronie matek
z naszej firmy i słuchaliśmy ich doświadczeń. A potem nasi eksperci od produktów przekuli to na ofertę. Ofertę, którą nam – marketingowcom – łatwo jest sprzedawać, bo od
początku do końca – również jako matki – w nią wierzymy.
PATRYCJA KO TECK A , dyrektor Pionu Marketingu w Link4
JO ANNA TALAŚ K A , dyrektor Komunikacji Marketingowej w Link4

30 sekund zaangażowania

Nikt o nas nie wie tyle, ile nasz mózg. Dlatego od jakiegoś czasu w pracy nad reklamami
sięgamy po badania neuromarketingowe, takie jak elektroencefalografia (EEG), eye
tracking, face tracking, reakcje skórno-galwaniczne (GSR). Dzięki tym narzędziom udaje
nam się „wejść w podświadomość” respondentów, poznać ich prawdziwe reakcje emocjonalne względem danej kreacji reklamowej, a nie tylko opinie, które są skłonni otwarcie
wyrazić.
Zestawiamy informacje ze wszystkich tych źródeł – analizujemy pracę mózgu, reakcje skórno-galwaniczne (gęsia skórka, pot), sprawdzamy, które sceny najbardziej
przyciągają uwagę i w który punkt ekranu respondenci patrzą – by ocenić poziom
zaangażowania odbiorcy w reklamę. To dla nas niezwykle ważne, by wszystkie reakcje,
które przedstawiamy sobie na wykresach, były ponad osią wyznaczającą granicę neutralnego stosunku. Jeśli wskaźniki utrzymują się powyżej wspomnianej osi, oznacza to,
że odbiorca pozytywnie odbiera kreację, jest bardziej zmotywowany, żeby podjąć jakieś
działanie, i lepiej ją zapamiętuje. Jeśli natomiast poniżej – to sygnał, że pojawiło się
znudzenie zniechęcenie do działania, a także gorsze zapamiętanie kreacji. Oczywiście
nie da się uniknąć spadków zaangażowania – niezmiennie wywołują je takie hasła jak
„zapłacisz” czy „stłuczka”. Trudno, by ktokolwiek wykazał się pozytywną reakcją na
takie pojęcia. Niemniej istotne jest, by po takim „nielubianym” słowie wyjść z przekazem, który podbije wskaźniki do góry. Na tym się jednak nie kończą wyzwania –
musimy też zadbać o mocny początek: duży wzrost wskaźników świadczących o zaangażowaniu w reklamę pokazuje, że udało nam się zdobyć zainteresowanie klienta
i nie pójdzie na zwyczajową „herbatkę podczas reklamy”. Nie możemy też zaniedbać
ostatnich sekund, bo to one decydują o ostatecznym wrażeniu na temat marki, z jakim
pozostawiamy klienta. To też ostatni moment, który decyduje o powiązaniu reklamy
z firmą, dzięki czemu przekaz nie zostaje anonimowy.
A na to wszystko mamy 30 sekund spotu. 30 sekund, by zdobyć zainteresowanie
odbiorcy, podtrzymać jego zaangażowanie i pozostawić z dobrym wrażeniem. Na

Fot. Marek Zawadka.

podstawie feedbacku, jaki otrzymujemy z badań, podejmujemy decyzję o ewentualnych
zmianach w scenach, podmieniamy ujęcia – tak, by utrzymać możliwie najwyższy poziom
zaangażowania. Dlatego by powstał spot, który trwa 30 sekund, na samym planie spędzamy ponad 20 h.
I każda taka reklama to dla nas ogromna porcja wiedzy. Dowiadujemy się, na co ludzie
zwracają uwagę, jak reagują na pewne bodźce. Zdarzyło nam się na przykład, że musieliśmy wyciąć scenę, w której Kasia Moś wykonywała delikatny – w naszym pierwszym
odczuciu: neutralny – ruch głową, który jednak był odbierany przez respondentów negatywnie – jako zaprzeczenie. To są niuanse, których sami byśmy nie wychwycili. Mamy
poczucie, że metody neuromarketingowe świetnie się u nas sprawdzają i dają nam
lepszą informację zwrotną niż wcześniej stosowane przez nas badania fokusowe.
I ZABELA PI EK ARS K A , kierownik ds. badań marketingowych w Link4
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Robotyzacja – nie po to, by zwalniać...
tylko by przyspieszać

W Link4 już od ponad roku rozwijamy robotyzację na szeroką skalę. Mamy za sobą
10 ukończonych projektów, a kolejne są w realizacji. Roboty przejmują od ludzi pracę
powtarzalną, dającą się zamknąć w katalogu reguł i niewymagającą myślenia. Trzeba
je tylko w odpowiedni sposób „wprowadzić” do zespołu. Bywa, że osoby wykonujące
zadanie, które ma zostać zautomatyzowane, podchodzą do projektu nieufnie. Niejednokrotnie słyszymy, że wykonywali je od dawna i stanowiło ważną część ich pracy. Jednak
po jakimś czasie od uruchomienia robota okazuje się, że już sobie nie wyobrażają
powrotu do wykonywania tego zadania. Są to bowiem prace bardzo żmudne i powtarzalne. A wolumen takich zadań wciąż wzrasta wraz z rozwojem organizacji. De facto
musielibyśmy ciągle zwiększać liczbę osób pracujących w taki mechaniczny sposób,
podczas gdy ludzie wcale takiej pracy nie chcą wykonywać. Robotów nie tworzymy po to,
by zwalniać ludzi, ale by móc działać szybciej, a ludziom stwarzać ciekawsze wyzwania.
Możemy to powiedzieć z czystym sumieniem, bo nikt spośród osób, które oddały swoje
zadania robotom, nie został zwolniony.
Pierwszy robot powstał u nas w dziale szkodowym – nazywa się Zuza (od Zaawansowany
Uniwersalny Zasób Automatyczny) i zajmuje się wysyłką zleceń oględzin do dostawców.
Zadanie to nie wymaga „białkowego podejmowania decyzji” i opiera się na zestawie
reguł, które mechanicznie odtwarzał człowiek, a dziś robi to za niego robot. Z kolei inny
automat przejął od naszych pracowników wprowadzanie danych dotyczących agentów
do przygotowanej przez KNF aplikacji Dapos. Wcześniej pracownik przepisywał krok po
kroku kolejne dane z excela do aplikacji. Przepisanie jednego rekordu zajmowało ponad
5 minut, a do tego było obarczone ryzykiem błędu. Teraz robot wykonuje to zadanie
w 15 sekund i nigdy się nie myli. To doskonały przykład bardzo dużej optymalizacji
czasu pracy. Ale to nie jest najważniejszy jego cel – istotne, że po prostu działa i odciąża
człowieka. Dodatkowo się nie nuży, nie myli i nie potrzebuje snu, dzięki czemu może
np. działać w nocy, gdy systemy są mniej obciążone.
Projekt robotyzacji w poważnym wymiarze rozwija się od roku, czyli stosunkowo niedługo. W pierwszym jego etapie sukcesy przychodziły bardzo szybko, bo mieliśmy trochę
zadań, które wręcz prosiły się o automatyzację. Jednak z czasem będzie zapewne coraz
trudniej, zwłaszcza że nie ograniczamy się do automatyzacji tylko tych zadań, które robot
całkowicie może przejąć od człowieka. Niektóre nasze roboty działają we współpracy
z ludźmi, tzn. człowiek bierze na siebie te elementy zadania, które wymagają podjęcia
decyzji, know-how, natomiast automatyzacji poddajemy bardziej odtwórczą część pracy.
Jako organizacja postanowiliśmy wyczulić się na procesy czy rozwiązania, które nie mają

Fot. Marek Zawadka.

logicznego uzasadnienia, i je zmieniać. Przyczyniamy się w ten sposób do ogólnofirmowego wyzwania, by tropić absurdy. Nie bez powodu jesteśmy firmą, która oferuje „ubezpieczenia bez cienia absurdu”. Kiedy pytamy, dlaczego coś funkcjonuje w dany sposób,
nie zadawalamy się odpowiedzią: „bo zawsze tak było”. Czasem ktoś przychodzi do nas
z prośbą o zautomatyzowanie fragmentu swojej pracy, a my dochodzimy do wniosku,
że cały proces jest w ogóle niepotrzebny albo że można zautomatyzować jego znacznie
większą część.
Oprócz robotyzacji Link4 jest też firmą bardzo mocno nastawioną na bycie innowacyjną.
Co miesiąc zarząd i menedżerowie z różnych działów spotykają się na Forum Innowacji –
sesji inspiracyjnej, podczas której dzielimy się informacjami na temat technologicznych
nowinek ze świata, zarówno z ubezpieczeń, jak i innych branż. I zastanawiamy się, jak
możemy to przełożyć na naszą działalność. Ale nie ulegamy fascynacji modnymi technologiami czy rozwiązaniami. Przy każdej innowacji wychodzimy od potrzeby. Najpierw
musi być powód do innowacji, a dopiero potem szukamy adekwatnego rozwiązania.
Tak rozumiana kultura innowacji jest dla nas bardzo ważna i dbamy o to, aby każdy
pracownik, niezależnie od miejsca w organizacji, miał dostęp do najświeższych nowinek
technologicznych i trendów ze świata. W połowie 2018 r. zorganizowaliśmy wewnętrzną
konferencję otwartą dla wszystkich pracowników, na której wystąpiło ponad 12 prelegentów, głównie spoza firmy, dzieląc się z uczestnikami najciekawszymi innowacyjnymi
rozwiązaniami z całego globu. Konferencja cieszyła się tak dużym powodzeniem, że
w tym roku zaprezentujemy pracownikom kolejną odsłonę.
BARTO S Z W I Ś NI EW S K I , menedżer ds. robotyzacji w Link4
M ACI EJ NATO RS K I , kierownik ds. innowacji w Link4

Musi stykać na łączach

Siłą Link4 są ludzie, którzy tworzą tę firmę. I to nie tylko dlatego, że są świetnymi specjalistami, ale dlatego, że świetnie się wpisują w naszą organizację. I takich też ludzi szukamy
w rekrutacji. Niekoniecznie musimy przyciągać tych najlepszych, topowych kandydatów,
najbardziej pożądanych ludzi na rynku pracy. My chcemy zatrudniać ludzi, którzy są wyjątkowi dla nas i dla których my jesteśmy wyjątkowi jako pracodawca. Mówiąc obrazowo –
musi stykać na łączach, bo wtedy można razem góry przenosić. I to poczucie dopasowania
musi być obustronne. Dlatego chociażby w procesie rekrutacji nie tylko my się zastanawiamy, czy kandydat do nas pasuje, ale też pytamy go w pewnym momencie, czy on sam
chciałby z nami współpracować, czy czuje, że to odpowiednie miejsce dla niego, a jeśli
dziś tego nie czuje, to co możemy zrobić jako pracodawca, by takim miejscem było.
Ale też nie malujemy trawy na zielono. Pokazujemy rzeczywistość taką, jaka jest, choć nie
zawsze jest piękna – zrealizowanie celów wymaga czasem ciężkiej pracy. Niemniej, jak ktoś
od początku wie, że przyjdzie mu się mierzyć nie tylko z tym, co lekkie, łatwe i przyjemne,
ale też z tym, co trudne, to potem nie ma rozczarowań. I na tym nam też zależy. Bardzo
mnie cieszy, kiedy w ankiecie po 3 miesiącach pracy nowi pracownicy zaznaczają, że
niczym nie zostali zaskoczeni, bo wszystko mieli podane na tacy już w procesie rekrutacji.
Ta transparentność to przejaw jednej z najważniejszych dla nas wartości: uczciwości. Naszą
kulturę organizacyjną definiuje 6 zasad: nadrzędna to właśnie uczciwość, czyli „Bądź uczciwy
we wszystkim, co robisz”. A poza tym: „Bądź sobą i zaczynaj dzień z uśmiechem”, „Angażuj
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się i działaj”, „Łam schematy”, „Działaj zdroworozsądkowo”, „Współpracuj, bądź otwarty na
innych”, „Mów, co myślisz”. Oczywiście nie twierdzę, że każdy z pracowników byłby w stanie
je wyrecytować tu i teraz. Ale jestem pewna, że każdy wie, co jest w tej firmie najważniejsze.
MARTA KOWALSKA, kierownik ds. rekrutacji i employer brandingu w Link4
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