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Z WIZYTĄ

MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY

Nationale-Nederlanden:
mocno zaangażowani
Gdy wpada się z wizytą do Nationale-Nederlanden, można uwierzyć, że kolor pomarańczowy oznacza pozytywne nastawienie.
Do świata, do klientów, do siebie nawzajem... I do ubezpieczeń, które są po to, by wszystkim żyło się lepiej. Również tym,
którzy w ubezpieczeniach pracują. – Karolina Zysk-Wieczorek

J

Jak pracownicy widzą Nationale-Nederlanden? Jako firmę
niezwykle mocno zaangażowaną społecznie. Jak Nationale-Neder landen widzi swoich pracowników? Oczywiście jako
grupę... mocno zaangażowaną w pomaganie. I tak to się kręci:
nie tylko od projektu do projektu, od realizacji „targetu” do
kolejnego „targetu”, ale również od jednej akcji charytatywnej
do drugiej. Od akcji społecznej do akcji propracowniczej. Od
pomagania do działania. Przez wykłady, wspólnie organizowane
tygodnie wartości oraz wzajemne napędzanie się do działania.
DLA INNYCH
Wizyta w Nationale-Nederlanden i spędzenie tam dnia
uświadamia, jak wiele dobrego może robić korporacja. Choć
Natio nale-Nederlanden kojarzy się przede wszystkim z akcjami
profilaktyki onkologicznej, hasłem „Zrób rakowi wspak” i reklamowaniem swojej onkopolisy, to w rzeczywistości zaangażowanie firmy sięga znacznie dalej. Akcje mentoringowe, dawanie
zawodowej szansy wychowankom domów dziecka, wspieranie
zawodowego rozwoju kobiet czy rozwijanie dziecięcych talentów w ramach międzynarodowych programów – to tylko część
przykładów inicjatyw, w które angażuje się polskie Nationale-Nederlan den. Również dzięki wsparciu holenderskiej centrali,
dla której bycie grupą zaangażowaną społecznie też jest istotne.
Dla kogo takie podejście jest ważne? Oczywiście dla tych,
którzy są beneficjentami akcji. Ale również dla pracowników
Natio nale-Nederlanden, z których spora część deklaruje chęć
pracy w firmie, która skupia się nie tylko na biznesie, ale również
na pomaganiu. Stąd tłumny udział w wielu akcjach ludzi, którzy
są związani z Nationale-Nederlanden zawodowo.

Fot. Kate Promylowa.

DLA SWOICH
Nationale-Nederlanden stara się zresztą na wiele sposobów, by
pracownicy czuli się w firmie dobrze. Kultowy stał się żurek,
który w biurze jest serwowany następnego dnia po każdej firmowej imprezie. Albo popcorn, który pojawia się wtedy, gdy sala
konferencyjna zamienia się w salę kinową, a w repertuarze są
najnowsze spoty reklamowe ubezpieczyciela. Atrakcję zapewnia
zawsze ten sam zaprzyjaźniony z firmą pan z popcornowym
wózeczkiem. Jak deklaruje z przymrużeniem oka, doskonale zna
już całą ofertę Nationale-Nederlanden.
Co ważne, ale też mało w ubezpieczeniach typowe: mówiąc
„pracownicy”, firma ma na myśli również agentów ubezpieczeniowych. Nationale-Nederlanden nie widzi powodów, by
oddzielać te dwie grupy i traktować je inaczej. Owszem, formalnie agenci są osobnymi podmiotami, prowadzą własne firmy
i biznesy, ale przecież działają na rzecz ubezpieczyciela. Dlaczego
więc nie mają korzystać z pracowniczych benefitów, mieć kart
na siłownię czy pakietów medycznych, skoro dostają je ci, którzy
pracują w biurze NN?
Nationale-Nederlanden chce, by agenci także czuli się ważną
częścią firmy. I by czuli się związani z tym, co firma robi jako
zaangażowany społecznie ubezpieczyciel. Przy okazji pamiętając,
że jeśli sieć sprzedaży czuje dumę z marki, którą reprezentuje,
tym chętniej i bardziej szczerze sprzedaje jej produkty. I robi to
z przekonaniem.
By jeszcze bardziej zbliżyć etatowych pracowników z siecią
sprzedaży, Nationale-Nederlanden wysyła część osób z centrali na wspólny dzień z agentem. Zadanie jest trudne: należy
wcielić się w sprzedawcę ubezpieczeń. Poznać trud pracy, stres
odrzuconych połączeń i niezrealizowanych spotkań... ale i satys-

Fot. Kate Promylowa.
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fakcję, gdy kogoś się ubezpieczy. Efekt o tyle dobry, że ludzie
w warszawskim biurze nagle zaczynają lepiej rozumieć, dlaczego
dany produkt nie sprzedaje się tak, jak zakładały plany. Widzą,
że supernowoczesne rozwiązanie, które wymyślono w dziale
IT (niezwykle prężnym i coraz większym, nawiasem mówiąc)
dla sieci sprzedaży, niekoniecznie zadziała w terenie, gdzie rzeczywistość bywa skrajnie inna. Teoria przestaje rozmywać się
z praktyką.

aktualnie najbardziej dumne, jest StethoMe – zdalny stetoskop,
który ma pomóc rodzicom w zdiagnozowaniu niegroźnych
przeziębień u dzieci. Raz, by uspokoić, a dwa – by nie narażać
malucha na niepotrzebną wizytę w przychodni, gdzie pełno
kolejnych wirusów. Projekt jest w fazie testów, testują go głównie młodzi rodzice z Nationale-Nederlanden. Odbiór jest bardzo pozytywny.
...I ROBI
Ale jeszcze bardziej pozytywny odbiór ma start-upowe rozwiązanie, które już na stałe wprowadzono w biurze, dla pracowników. To Henryk, ładnie nazywany konsjerżem, a mniej
oficjalnie sprawomatem. Czym jest sprawomat? Wielką
skrzynią przypominającą paczkomat, z tym że zamiast paczek,
„nadaje” się mu swoje najzwyklejsze, codzienne sprawy.
Trzeba zanieść buty do szewca? Ulubione spodenki dziecka
do krawca? A może przygotować listę lokali odpowiednich na
przyjęcie 30-osobowej grupy gości? Henryk przyjmuje takie
zlecenia z największą ochotą, by w ciągu kilku dni dostarczyć
gotowe rozwiązania. Rozwiązania codziennych problemów,
które niepotrzebnie absorbują głowy. Co warte podkreślenia,
firma obsługująca sprawomat współpracuje w głównej mierze
z małymi, lokalnymi zakładami...
...co dla firmy tak mocno zaangażowanej społecznie i stawiającej na piedestale wartości jak Nationale-Nederlanden było
istotne przy wyborze operatora. To w końcu też kolejna wartość. q

UBEZPIECZYCIEL PYTA...
W firmie chcą też wiedzieć, czego oczekuje klient. Dlatego
pracownicy nie boją się wyjść na ulice Warszawy, by przeprowadzić ankiety wśród przechodniów. Albo pojawić się w domu
klientów i zapytać o oczekiwania względem ubezpieczyciela.
Od jakiegoś czasu praktykują to osoby, które w Nationale-Nederlanden tworzą Sparklab – komórkę odpowiedzialną za
innowacje i poszukiwanie ciekawych rozwiązań, które można
wykorzystać w ofercie ubezpieczeniowej. Wykorzystać tak,
by realnie przydały się klientom. I znów: nie chcą po omacku
zaczynać od technologii, a potem oczekiwać, że ta spodoba się
klientom. Najpierw chcą wiedzieć, jakie są rzeczywiste oczekiwania i wymagania klienta. Chcą wiedzieć, jak oni – reprezentanci ubezpieczyciela – mogą pomóc je zrealizować. Dopiero
potem następuje poszukiwanie najlepszej odpowiedzi.
I jak zawsze z nowinkami technologicznymi, z masy pozornie
fantastycznych narzędzi tylko mała część okazuje się prawdziwymi perełkami. Tą, z której Nationale-Nederlanden jest

Dbać o pracownika jak o klienta
W biznesie bardzo dużo obecnie mówi się i myśli o kliencie – jak zrozumieć jego potrzeby,
przyciągnąć do produktu, zadbać o jego pozytywne doświadczenie z marką. Nie wiedzieć
czemu, tego bardzo świadomego, trochę może nawet rozpieszczonego konsumenta zaczyna
się nagle traktować zupełnie inaczej, kiedy przekracza próg biura i z konsumenta staje się
pracownikiem. Łatwo zapominamy, że to osoba, która ma wiele oczekiwań, przyzwyczajeń
konsumenckich, i wejście w nową rolę tego nie zmienia.
Uważam, że powinniśmy tak samo dążyć do zrozumienia potrzeb pracowników, jak chcemy
rozumieć klientów. W tym działy HR wciąż mogą się dużo nauczyć od działów marketingu
i zmieniać swoją rolę z administratora rozwiązań HR na architekta doświadczeń pracowników. Tradycyjnie HR operuje takimi kategoriami jak staż pracy, rodzaj stanowiska, rola
w organizacji itp. One oczywiście są bardzo ważne, ale ograniczanie się do takiego spojrzenia sprawia, że ginie nam obraz realnego człowieka, jego potrzeb, oczekiwań i wartości.
W Nationale-Nederlanden dbamy o to, by poznać i zrozumieć osoby, które zatrudniamy.
Dlaczego tu są? Co robią na co dzień? W jakim momencie swojego życia są? Znając motywacje i oczekiwania naszych pracowników, jesteśmy w stanie stwarzać dla nich dużo lepsze
środowisko pracy. Są przecież wśród nas osoby, które potrzebują doświadczeń, wyzwań,
wychodzą poza strefę komfortu, lubią testować. Z kolei dla innych kluczowa jest jakość,
utrzymywanie standardów, dbałość o to, co już w firmie mamy. Nie da się do wszystkich
przyłożyć jednej matrycy. Dlatego myśląc o systemie wynagradzania, doborze benefitów,
rodzaju komunikacji z pracownikami, nie robimy tego w próżni. Po pierwsze przykładamy
dużą wagę do tego, żeby korzystać z informacji o naszych pracownikach, upewniamy się,
czy rozumiemy, z kim pracujemy, po drugie korzystamy z metod Design Thinking i współtworzymy rozwiązania razem z nimi. Dużo pytamy i słuchamy. Wiemy, jakie profile mamy
w organizacji, i pod tym kątem zastanawiamy się, jaką ofertę kierować do poszczególnych
grup, jak ją komunikować, również jak komunikować wyniki biznesowe czy strategię, by
angażować wokół niej wszystkich.
Bardzo świadomie definiujemy też swoją ofertę pracowniczą, czyli employee value proposition – tak, żeby przyciągnąć i utrzymać szczególnie te grupy osób, które są dla nas kluczowe
w tym momencie rozwoju firmy. Jesteśmy organizacją, która jest otwarta na poszukiwania
nowych sposobów działania, weryfikowania i testowania rozwiązań, by być bliżej rynku
i realnych potrzeb klientów. Szczególnie zależy więc nam na osobach, które mają odwagę
i siłę brać sprawy w swoje ręce, eksperymentować, szukać nowych rozwiązań, mieć w sobie
ciekawość klientów i rynku. Sięgając po metaforę – nasza firma nie jest nadopiekuńczym
i wyręczającym rodzicem, tylko rodzicem, który daje wsparcie, stwarza warunki, ale zachęca
do samodzielności i akceptuje błędy, które są naturalnym elementem przy podejmowaniu
ryzyka i testowaniu nowych rozwiązań.

Dbamy też o to, żeby ludzie czuli, że pracują w miejscu, które dostarcza realnych wartości
klientom. Branża ubezpieczeniowa ma zupełnie nieuzasadniony kompleks wobec innych
sektorów. A tymczasem nasza oferta zapewnia rozwiązania i wsparcie w wielu ważnych
momentach. Nie jesteśmy w stanie wyeliminować ryzyk, których doświadczają nasi klienci,
ale pomagamy się na nie przygotować, dajemy im narzędzia do świadomego zarządzania
swoją sytuacją finansową. To ważne, żebyśmy umieli to poczucie zaszczepiać u naszych
pracowników, bo zupełnie inaczej się pracuje, kiedy widzi się głęboki sens swojej pracy.
ALEKSANDRA PASZKIEWICZ, członek zarządu ds. HR, Nationale-Nederlanden
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Dwa różne, ale bliskie światy
Często mówi się, że centrala ubezpieczyciela i jego sieć sprzedaży to dwa różne światy, które
rządzą się własnymi prawami. Dużo w tym prawdy – w końcu z jednej strony mamy pracownika
etatowego, a z drugiej przedsiębiorcę. Jednak my, w Nationale-Nederlanden, staramy się te
dwa światy do siebie zbliżyć, stosując przede wszystkim spójną komunikację. Tak, aby tworzyć
podobne środowisko pracy dla wszystkich.
Podjęliśmy w firmie wyzwanie polegające na zmianie sposobu projektowania rozwiązań,
usług, komunikacji i myślenia o pracownikach w ogóle. Staramy się odejść od bardzo
tradycyjnego podziału na sztywne działy, departamenty, sieć sprzedaży, a skupić się na
bardzo dokładnej analizie potrzeb ludzi, którzy tworzą Nationale-Nederlanden. Przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badanie, które objęło całą centralę i duży obszar sieci
sprzedaży. Wewnętrznie nazwaliśmy ten projekt Brygadą NN. Był on prowadzony przez
zespół wewnętrznych konsultantów – pracowników i przedstawicieli sieci, którzy udali się
do różnych obszarów firmy i pytali swoich kolegów, co im przeszkadza w pracy, co utrudnia
działanie, co ich blokuje i w końcu – co można poprawić, żeby nam wszystkim pracowało
się lepiej i sprawniej. W sumie zebraliśmy ok. 3 tys. wniosków. Teraz powołaliśmy specjalne
zespoły pracowników, które starają się znaleźć i zaproponować odpowiednie rozwiązania dla
zgłoszonych problemów. Niektóre kwestie da się rozwiązać bez wielkich projektów i nakładów, inne – wymagają planowania w ramach strategii firmy.

Spójna polityka komunikacyjna to jedno. Spójne są również benefity pracownicze. Nasi
przedstawiciele w sieci sprzedaży mogą liczyć na podobne zachęty pozapłacowe, co
pracownicy centrali. Pozwala to na zbudowanie relacji, związanie przedstawiciela z firmą
na dłużej. Wychodzimy z założenia, że tak, jak zadbamy o naszych przedstawicieli, tak oni
zadbają później o klientów.
Nationale-Nederlanden jako marka chce nie tylko sprzedawać ubezpieczenia, lecz także mówić
głośno o rzeczach ważnych, promować kwestie związane z profilaktyką, angażować się w akcje
społeczne. Zachęcamy do tego również naszych pracowników oraz sieć sprzedaży. Mamy
specjalny, wspólny dla wszystkich program wolontariatu, który jest również formą integracji.
W końcu zrobienie razem czegoś dobrego dla innych daje zdecydowanie większą satysfakcję
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niż zwykłe spotkanie przy piwie
AGNIESZKA KINSTLER-MUCHOWSKA, dyrektor Wsparcia Sprzedaży, Nationale-Nederlanden
MAGDALENA KUSKOWSKA, menedżer Komunikacji i Doświadczenia Pracownika,
Nationale-Nederlanden

Z iskrą pomysłowości
Od roku w naszej firmie działa Sparklab. To nasz odpowiednik działów R&D – szukamy innowacji,
szans rozwoju dla nas, ale także wartości, które możemy dać klientom. Nie ograniczamy się
przy tym do pomysłów stricte ubezpieczeniowych, a wręcz przeciwnie: szukamy koncepcji, które
wychodzą poza schemat myślenia o ubezpieczeniach. Obserwujemy trendy i szukamy w nich
miejsca dla Nationale-Nederlanden, przyglądamy się innym branżom, rozmawiamy ze start-upami, pytamy też klientów, co im by się przydało.
Działamy w ramach Nationale-Nederlanden Innovation Method, będącej na styku trzech metodyk:
Design Thinking, Lean Startup i Agile. Naszym celem jest jak najwięcej testować, tworzyć prototypy i sprawdzać, jak one działają i jak odbierają je klienci. Angażujemy klientów w proces powstawania naszych projektów i z przymrużeniem oka możemy powiedzieć, że 99% naszych pomysłów
upada właśnie na etapie rozmowy ze zwykłymi ludźmi, którzy po zapoznaniu się z naszym konceptem... sprowadzają nas na ziemię. Kiedy się zostaje starszym specjalistą w wielkiej korporacji,
łatwo jest uwierzyć, że jest się w czymś tak wielkim specjalistą, że każdy pomysł jest wyśmienity.
Za to właśnie lubimy metodykę Design Thinking – jest tu miejsce na skonfrontowanie swojego
pomysłu z klientem z ulicy. Choć oczywiście wymaga też od nas opuszczenia strefy komfortu, by
wyjść z biura z kartką z rozrysowanym pomysłem i zapytać ludzi na przystanku, co o tym myślą.

Część rozwiązań pozytywnie przechodzi przez taką weryfikację. Do tej pory uruchomiliśmy
5–6 projektów testowych i sprawdzamy, czy mają one rację bytu. Jesteśmy np. w fazie testów
zdalnego stetoskopu. Pacjent może w domu zbadać się stetoskopem, a lekarz podczas telewizyty
może odsłuchać nagranie ze stetoskopu przesłane przez pacjenta, co sprawia, że jego ocena
stanu zdrowia jest bardziej miarodajna niż na podstawie samej telekonferencji. Na tym etapie
odbiór rozwiązania jest bardzo pozytywny.
Przy wyszukiwaniu innowacji jesteśmy nastawieni na rozwiązania, które mają za cel pomagać
ludziom. Mamy poczucie, że właśnie po to są ubezpieczenia. Dlatego ciągle myślimy, jak nasze
produkty ubezpieczeniowe uzupełniać usługami lub nawet całym ekosystemem usług, które będą
dawały realną pomoc – i to zarówno tym, którzy się ubezpieczyli, jak i tym, którzy nie pomyśleli
o tym na czas. Jak wiadomo, grupa osób nieubezpieczających się jest w Polsce bardzo duża,
a my chcemy do nich także trafiać ze swoimi rozwiązaniami.
URSZULA GOŁASZEWSKA-KROENKE, product owner, Sparklab, Nationale-Nederlanden
PIOTR SKOWROŃSKI, program manager, Sparklab, Nationale-Nederlanden
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Nic o klientach bez klientów
Czasy, kiedy tworzyło się produkt bez udziału klienta, to dla nas przeszłość. Obecnie w zarządzaniu produktem bardzo mocno opieramy się na customer experience. Sprawdzanie reakcji
klienta mamy zaszyte w każdym etapie tworzenia i życia produktu. Od klientów zbieramy tak wiele
informacji zwrotnych, że w zasadzie możemy stworzyć produkt tylko na podstawie tego, co klienci
nam mówią.
Mając świadomość ich oczekiwań, obraliśmy też kierunek, w którym się zmieniamy. Chcemy,
by klienci postrzegali nas jako asystenta, towarzyszącego im w codziennym życiu. W tę stronę
ewoluował np. nasz produkt onkologiczny. Zauważyliśmy, że wypłata świadczenia w momencie
zdiagnozowania nowotworu nie spełniała oczekiwań klientów. Czuli się zagubieni i tak naprawdę
nie wiedzieli nawet, co z tymi środkami zrobić. Dlatego zdecydowaliśmy się mocno rozwinąć
obszar opieki nad takim klientem – dajemy mu wsparcie od diagnozy do wyleczenia, zapewniamy
dostęp do dobrej placówki onkologicznej, jesteśmy też w stanie zorganizować wizytę zagraniczną
w celu zasięgnięcia opinii o kierunku leczenia. Taki concierge medyczny – pomoc w umówieniu
wizyty, zaplanowaniu rehabilitacji, zorganizowaniu konsultacji u specjalisty w danej dziedzinie
itp. – można wprowadzać również w innych typach ubezpieczeń. Widzimy, że klienci bardzo takie
wsparcie doceniają.
Chcemy dostarczać takie rozwiązania, które są realną pomocą, które są transparentne i adekwatnie odpowiadają na aktualne potrzeby. Mamy poczucie, że jako ubezpieczyciele przez lata natworzyliśmy wiele produktów ubezpieczeniowych, które dziś już nie są potrzebne. Nadszedł czas,
żeby je zdekomponować i na nowo przemyśleć, co w danym produkcie powinno się znaleźć. Tę
konieczność widać szczególnie przy przekładaniu produktów sprzedawanych tradycyjnie na produkty online’owe. W sprzedaży zdalnej nie ma agenta, który wytłumaczy klientowi, co kupuje i co

Fot. Kate Promylowa.
mu jest potrzebne. Produkty muszą być więc proste i transparentne. Nie może być tak, że klient
nie jest w stanie sam kupić np. prostego ubezpieczenia na 300–400 tys. zł, zabezpieczającego
jego kredyt hipoteczny. Z drugiej strony cały czas widzimy, jak ważną rolę odgrywa przedstawiciel
ubezpieczeniowy, który analizując potrzeby klienta, jest w stanie dobrać kompleksowy produkt
dla całej rodziny adresujący kluczowe ryzyka dla klienta. Widzimy, że musimy być mocni zarówno
w kanale agencyjnym i go rozwijać, jak również wprowadzać lżejsze produkty, które klient może
kupić online, takie jak np. ubezpieczenie NNW dziecka czy też ubezpieczenie turystyczne.
GRZEGORZ CUGIER, menedżer ds. procesów i produktów cyfrowych, Nationale-Ne derlanden
MACIEJ KUROWSKI, menedżer ds. relacji z klientem, Nationale-Nederlanden

Aktywność mamy w DNA
Osoby spoza branży często wyobrażają sobie ubezpieczyciela jako molocha, w którym pracują ludzie
w garsonkach i garniturach pozapinanych na ostatni guzik. Dopiero po bliższym poznaniu okazuje
się, że to środowisko ludzi na luzie i – co ważne – miejsce, w którym można się rozwijać osobiście
i zawodowo. W Nationale-Nederlanden często decydujemy się na rekrutacje wewnętrzne – dajemy
ludziom szansę spróbować sił w innym obszarze, niż dotychczas działali. I dajemy im do tego
narzędzia. Pomagamy rozwijać kompetencje miękkie, które są w naszej organizacji bardzo cenione.
Mamy programy rozwojowe dla talentów i osób z wysokim potencjałem, które są w stanie wykrzesać
z siebie niestandardowe czy nawet rewolucyjne pomysły. Wspieramy liderów w rozwoju menedżerskim oraz osoby nastawione na współpracę, potrafiące łączyć różne obszary. Chcemy dawać
przestrzeń do działania i do rozwoju.
Wierzymy, że warto inwestować w ludzi. Współpracujemy z inicjatywą Vital Voices, promującą
przedsiębiorczość wśród kobiet. W tym roku braliśmy udział w Global Mentoring Walk – wydarzeniu,
dzięki któremu kobiety mogą skorzystać z mentoringu, by pomóc sobie nawzajem w zmierzeniu się
z jakimś wyzwaniem. Zresztą wewnętrzne też promujemy mentoring – mamy przecież świetnych
ekspertów, którzy mogą pomóc komuś, kto chce się rozwijać.
Jesteśmy też zaangażowani społecznie. Ta aktywność jest wpisana w DNA całej naszej grupy.
Wartościowe projekty społeczne, które mamy w naszym portfolio, niesamowicie napędzają nas
do działania. W ostatnim czasie zaangażowaliśmy się m.in. w Uniwersytet Sukcesu, czyli akcję
wspierającą dziewczyny z domów dziecka na drodze rozwoju zawodowego. Jesteśmy też part-
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nerem TEDx Kids. I oczywiście mocno angażujemy się w profilaktykę nowotworową. Rokrocznie
organizujemy badania przesiewowe, podczas których tysiące ludzi mają okazje bezpłatnie się
przebadać. Rzecz jasna jest to okazja do promocji naszej marki, ale nie robimy tego dla leadów.
Robimy to, bo wierzymy, że ubezpieczyciel powinien być zaangażowany społecznie. I powinien
być w tym prawdziwy.
MARTA POKUTYCKA-MĄDRALA, dyrektor Komunikacji Korporacyjnej, rzecznik
prasowy, Nationale-Nederlanden

IT partnerem biznesu
Bardzo mnie cieszy, że Nationale-Nederlanden mocno stawia na IT. Najbliższe lata będą dla tego
obszaru w naszej firmie czasem intensywnego rozwoju – ze względów biznesowych i technicznych.
Stawiamy na szybki rozwój technologiczny i inwestycje. Z jednej strony zależy nam na zapewnieniu
solidnej podstawy, z drugiej – szukamy nowych rozwiązań, które będą wspierać transformację
cyfrową i realizację strategii. Przed nami nowe wyzwania i ciekawe inicjatywy, których realizacja
wymaga silnego IT blisko współpracującego z obszarem komercyjnym: rozwój obszaru digital,
sprzedaż online, tworzenie nowego portalu dla naszych klientów. Dlatego budujemy zespół profesjonalistów, który zapewni pełną dostępność systemów w takiej formie, jakiej wymaga od nas otoczenie
biznesowe: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i w każdej lokalizacji.
Realizacja strategicznych wyzwań wymaga wzmocnienia naszego obecnego zespołu. Obecnie
zwiększamy zatrudnienie w obszarze infrastruktury, DevOps, deweloperskim, analitycznym czy
testowym. Przyciąganie kandydatów z obszaru IT nie jest łatwym zadaniem. Warto podkreślić, że
w naszym przypadku ważną rolę odgrywają polecenia. Mamy dobrych specjalistów, którzy chcą się
u nas rozwijać, tworzyć markę Nationale-Nederlanden – i jeśli oni szczerze mówią o nas dobrze
jako o pracodawcy, to przyciąga to kolejnych pracowników. Na poleceniach opiera się także nasza
kampania rekrutacyjna, z którą właśnie wystartowaliśmy – nasi pracownicy opowiadają w niej swoimi
słowami o tym, jak do nas trafili, jak się u nas pracuje i dlaczego związali się z Nationale-Nederlanden. Siłą tej kampanii jest to, że komunikujemy się wprost: bez ściemy i malowania trawy na zielono.
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Bez aktorów i bez stockowych zdjęć. Taki przekaz ma moc i naprawdę działa. Poza tym pokazujemy
kandydatom, że jesteśmy firmą, która nie stoi w miejscu w zakresie IT. Bywamy na różnych konferencjach, dzielimy się wiedzą, poznajemy najnowsze trendy i wykorzystujemy je w praktyce. I jesteśmy
w tym prawdziwi, bo przecież gdyby się tu źle pracowało, to nikt by do nas z polecenia nie przychodził. A ludzie przychodzą i zostają.
WIOLETTA REMBACZ, kierownik Infrastruktury i Procesów IT, Nationale-Nederlanden
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