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Z WIZYTĄ

MIESIĘCZNIK UBEZPIECZENIOWY

Reso:
lokalnie obecni
300 km od Warszawy życie płynie znacznie wolniej. Bez gwałtownych ruchów, bez „międzyzakładowej” wymiany kadr, bez
ostrej rywalizacji. I w tej suwalskiej rzeczywistości Reso po prostu robi ubezpieczenia. Tu biznes ma zupełnie inny rytm.

P

– Karolina Zysk-Wieczorek

Ponoć Suwałki miały szczęście do ostatnich włodarzy. I widać
to po krajobrazie: nowa hala sportowa, która pomieści ponad
2 tys. osób, aquapark, stare koszary zmienione w kompleks wypoczynkowo-gastronomiczny, odnowione kamienice w centrum...
A wszystko to chętnie pokaże i o wszystkim opowie prezes Reso
Bronisław Woźnialis. Od lat związany z Suwałkami, w ostatnim
czasie również poprzez miejską radę biznesu, wykazuje prawdziwą
lokalną dumę. I jest świetnym przewodnikiem po Suwałkach.
ISTOTNE
Ważnym elementem tej suwalskiej rzeczywistości jest także
Reso. To największy w mieście nieprodukcyjny pracodawca.
Drugi po sądzie największy klient poczty. Największy najemca
nowoczesnego biurowca. A także istotny sponsor oraz partner
lokalnych wydarzeń. Czy to sportowych, historycznych, kulturalnych czy charytatywnych... Reso to znana i doceniana lokalna
marka.
Świetnie widać to we wnętrzach biurowca, który zajmuje Reso.
Trudno tam o ścianę wolną od dyplomów, podziękowań, pucharów, statuetek, nagród... Oraz zaproszeń na poszczególne wydarzenia. W głównej części holu umieszczono tablicę z plakatami
reklamującymi wszystkie aktualne wydarzenia, w które zaangażowane jest Reso. Tablica nie bywa pusta. Wręcz przeciwnie:
konieczna jest ciągła zmiana ogłoszeń. Reso naprawdę lubi się
udzielać!
Jest w tym konsekwentne i... dobrze na tym wychodzi. Nie
trzeba chyba dodawać, kto jest wiodącym ubezpieczycielem mienia miasta Suwałki.

Fot. Krystian Rolka

możliwych wydarzeniach. Świetnym przykładem jest Tomasz
Szyszko, marketingowiec Reso. Z zamiłowania zagorzały kibic,
absolwent szkoły muzycznej – bardzo się cieszy, że może pracować w firmie i dla marki, dla której sportowe i muzyczne działania też są istotne. I tym chętniej wyszukuje nowe obszary, które
mogłyby pokazać Reso. I które Reso może wspierać.
W konsekwencji ubezpieczyciel nie może narzekać na brak zainteresowania, gdy ogłasza rekrutację. Mieszkańcy Suwałk i okolic
znają firmę i chcą właśnie tu pracować. Choćby w ostatniej
rekrutacji na jedno z biurowych stanowisk Reso mogło wybierać
z dwucyfrowej liczby kandydatów.
ALE...
...mowa oczywiście o osobach, które doświadczenia w pracy
w ubezpieczeniach raczej nie mają. To z kolei duży problem
Reso: brak międzybranżowej wymiany kadr. Nie jest łatwo
skusić kogokolwiek, by przeprowadził się z Warszawy, Sopotu
czy Poznania do Suwałk. Reso musiało więc stworzyć swoją
własną „kuźnię kadr”. Większość dzisiejszych reprezentantów
firmy wcześniej nie miała o ubezpieczeniach pojęcia, to w firmie
nauczono ich od podstaw. A dziś, już jako ubezpieczeniowcy,
bywają kuszeni przez Warszawę... W tym kierunku znacznie
łatwiej podążyć za pracą. Co bywa zmartwieniem Reso.
Trochę w odpowiedzi na to ryzyko kilka swoich działów Reso
ulokowało w Warszawie, w siedzibie Balcii. Ale trzon zespołu,
ponad 150 osób, to zdecydowanie Suwałki.
Jak podkreśla Bronisław Woźnialis, z Suwałk perspektywa jest
nieco inna. Reso przypatruje się gwałtownym ruchom ubezpieczycieli, ich pogoni za przypisem oraz wygórowanymi celami
wyznaczonymi przez centrale... i cieszy się, że łotewski właściciel nie każe walczyć o polski rynek za wszelką cenę. Trzeba,
oczywiście, rosnąć i zarabiać, ale należy przy tym zachowywać
zimną krew i zdrowy rozsądek.

CHĘTNIE
Zaangażowanie firmy w życie lokalnej społeczności bardzo doceniają pracownicy. Ci obecni chętnie biorą udział we wszystkich

Fot. Krystian Rolka
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przecież sztuką współpracować z każdym. Sztuką jest współpracować z dobrymi.

WŁASNY RYTM
Spokój, który panuje w Reso, powoduje, że firma jest na innym
poziomie niż warszawscy konkurenci. W Reso wciąż jeszcze
króluje papier (na poczcie, której jest jednym z głównych klientów, Reso zostawia miesięcznie zdecydowanie zbyt dużo pieniędzy), a ekologia i hasło „paperless” dopiero dochodzą do głosu.
Zarząd ma już pomysł, jak odejść od papieru i przejść na komunikację cyfrową, choć... zdaje sobie sprawę, że najpierw musi
zdobyć od agentów adresy swoich klientów. I tu opracowuje
własną metodę – ale bez nerwowych ruchów, bo chodzi o to, by
pomysł był skuteczny, a nie „na już”.
Z drugiej strony Reso nie planuje za to bawić się w aplikacje do
samolikwidacji szkód i inne gadżety, które ograniczają kontakt
człowieka z człowiekiem. Ma być w pełni relacyjnie, a wszelkie
uproszczenia mają być robione z głową.
Jednocześnie w firmie stale rozwija się dział IT, który pracuje
nad systemami IT Reso. Idea jest taka, by większość narzędzi
przygotowywać własnymi siłami i zasobami. Tak, by mogły być
dowolnie rozwijanie i zmieniane, według potrzeb pracowników, agentów oraz klientów.
Wracając jednak do relacji... Reso jest świadome, że ma w tej
materii wiele do zrobienia. Że nie da się „żyć” w ubezpieczeniach bez kontaktów, znajomych z branży i spotkań. Stąd i częste wyjazdy prezesa do Warszawy (choć warszawskich korków
szczerze nie znosi!), i chęć nawiązywania coraz bliższych relacji
nie tylko z agentami, ale również z brokerami. Przy czym Reso
stawia sprawę jasno i twardo: współpracuje z uczciwymi pośrednikami, dla których ubezpieczenia są ważne. Innym, takim
„cwanym” i inaczej „kreatywnym”, woli podziękować. Nie jest

RADA RESO
Dla jak najlepszej współpracy, Reso utworzyło Radę Agentów.
To zespół, z którego cała firma jest bardzo dumna. O radzie
chętnie opowiada prezes, chętnie opowiadają dyrektorzy oraz
operacyjni pracownicy. Z przymrużeniem oka wyznają, że byli
pierwsi w pomyśle utworzenia rady, ale w realizacji dali się
wyprzedzić PZU.
Do rozmów Reso zaprasza różnych agentów, wcale nie tych
największych. Nie chodzi o przypis, nie chodzi tylko o potencjał
sprzedażowy, a o ciekawe spojrzenie na biznes i o wartościowych
ludzi. Po kilku spotkaniach z agentami Reso czuje, że lepiej ich
rozumie i więcej może im zagwarantować. Niewykluczone, że
kiedyś analogiczny organ powstanie dla brokerów.
ROSNĄĆ BEZ REWOLUCJI
Wszystkie zmiany, które zachodzą w firmie, traktowane są jako
testowanie siebie, własnej organizacji. U podstaw wszystkiego
stoi ciekawość, chęć próbowania kolejnych rozwiązań – niekoniecznie przy przeznaczaniu dużych nakładów finansowych.
I nie przy przeprowadzaniu wielkich rewolucji. Firma i tak się
rozwija, organicznie. W ciągu 3 lat istotnie zwiększyła zatrudnienie, urosła z 80 do 170 osób. Średnia wieku to 35 lat, co
powoduje, że Reso to zakład ubezpieczeń w bardzo klasycznym wydaniu, który tworzą pełni zapału ludzie. Niezmęczeni
ubezpieczeniami i nierozpieszczeni międzyfirmową rywalizacją
o pracownika. q

W poszukiwaniu prawdziwych wisienek
Lokalizacja Reso w Suwałkach ma swoje niezaprzeczalne plusy. Jesteśmy znaną i rozpoznawalną firmą, jednym z największych pracodawców w mieście. Bezpośrednia konkurencja
nie podbiera nam więc pracowników, jak to często ma miejsce w Warszawie. Jednak
zdobywanie tutaj kadr z doświadczeniem ubezpieczeniowym jest wyzwaniem – to jeden
z minusów suwalskiej siedziby. Staramy się temu wyzwaniu sprostać, niejako łącząc dwa
rodzaje talentów.
Metodą, która się u nas sprawdza, jest wychowanie pracownika od podstaw. W perspektywie
długofalowej staje się on wtedy niesamowicie lojalny i jeżeli naprawdę pokocha ubezpieczenia, to już u nas zostaje. Cały proces jest oczywiście czasochłonny, a opieranie swojego
zatrudnienia wyłącznie na osobach, które samemu się szkoli, bywa też niebezpieczne.
Następuje pewne zamknięcie myślowe, brakuje świeżej krwi, nowych doświadczeń, możliwości obserwowania know-how konkurencji. Dlatego część naszego zespołu znajduje się
w Warszawie, gdzie pracują głównie ludzie, którzy przychodzą do nas z rynku. W Suwałkach
z kolei mamy przede wszystkim wychowanków Reso. Taka mieszanka przynosi naprawdę
dobre rezultaty. Mimo że mamy siedzibę oddaloną o kilkaset kilometrów od stolicy, to jednak
staramy się być blisko tego ubezpieczeniowego centrum. Naszym łącznikiem na co dzień
jest Artur Stępień, dyrektor oddziału Balcii. Osobiście również oczywiście bywam w Warszawie. I o ile w Suwałkach zdecydowanie więcej mówię, to w stolicy staram się przede
wszystkim słuchać. To niezwykle istotne w naszym biznesie.
Reso obserwuje i słucha – i w Warszawie, i w Suwałkach. A w zasadzie w całej Polsce.
Słuchamy na przykład pośredników, w ramach powołanej przez nas Rady Agentów. To oni
mówią nam, czego oczekują, co jest dobrze, a co mogłoby być lepiej. Dzięki temu wiemy,
w którą stronę podążać i co zmieniać. Obecnie odrabiamy pracę domową z systemów,
mocno je ulepszamy. Podobnie jak produkty. Moim zdaniem, dziś nie należy już tworzyć
standardowych ofert. Jeśli mamy ok. 30 graczy i każdy z nich ma prawie całą podstawową
paletę produktową, to stworzenie kolejnego standardowego pomysłu nie zagwarantuje
sukcesu. Należy szukać wisienek. Takich wisienek, które zostaną zapamiętane przez agentów.
Wtedy będą oni powtarzać swoim klientom nawet przez długie lata: „mam tu takie fajne
rozwiązanie...”. Jako przykład takiej wisienki mogę wymienić chociażby opcję wyciągania
aut z rowów przy assistance komunikacyjnym. Takie rozwiązanie jest tylko w PZU. I u nas!
W niektórych regionach Polski nie będzie to miało znaczenia – przykładowo gdzieś na płaskim Mazowszu, jeśli samochód zjedzie z jezdni, to żaden holownik nie będzie robił problemu: podjedzie, wyciągnie i odholuje. Natomiast na naszych suwalskich pagórkach albo
w Małopolsce czy na Podkarpaciu zdarzają się jednak przypadki, że kierowca słyszy: „Panie,
weź pan dźwig, niech wyciągnie auto na jezdnię. Wtedy odholuję”.

Fot. Radosław Krupiński
W 2020 r. rozpoczniemy w Reso proces odchodzenia od papieru. Docelowo nie chcemy
mieć żadnych papierowych polis ani dokumentów. Zamierzamy w całości przejść na procesy
elektroniczne. Stąd też tak mocno pracujemy nad ulepszaniem systemów. To dla nas duże
wyzwanie, także w kontekście współpracy z naszymi agentami. Mamy jednak ambitne plany
i pomysły, które zamierzamy realizować. Wciąż szukamy nowych wisienek, które pozwolą
nam z całą siłą przeć do przodu. Jednak – co ważne – przy zachowaniu zdrowego rozsądku
i bez absurdalnej rywalizacji, którą tak często obserwujemy wśród naszych konkurentów.
BRONISŁAW WOŹNIALIS, prezes zarządu, Reso Europa Service
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Kto nie idzie do przodu, ten się cofa
Praca w Departamencie Sprzedaży to nie tylko zabieganie o realizację założonego planu. To
przede wszystkim praca z ludźmi – zarówno wewnątrz organizacji, z naszymi pracownikami, jak
i na zewnątrz, z pośrednikami.
Kanał agencyjny był historycznie pierwszym zbudowanym w Reso kanałem dystrybucji
i nadal ma największy udział w naszym przypisie. Od kilku lat pracujemy jednak intensywnie
nad rozwojem kanału brokerskiego, a jednocześnie nieco samoistnie rozwija nam się sprzedaż bezpośrednia, głównie w relacji z naszymi lokalnymi klientami. Opieramy więc sprzedaż
na trzech nogach.
Najmocniej pracujemy teraz nad zwiększaniem sprzedaży za pośrednictwem brokerów – rozwijamy odpowiednie produkty, a także nawiązujemy i pielęgnujemy relacje. Jesteśmy w tej specyficznej sytuacji, że nie mamy siedziby w Warszawie, jak większość firm ubezpieczeniowych. Ale
robimy wszystko, by to nie zaważyło na naszych relacjach z pośrednikami. Zapraszamy naszych
partnerów do nas, ale i my często jeździmy do Warszawy, a nasi menedżerowie produktowi
podróżują po całym kraju. Oprócz tego kierownicy sprzedaży prężnie działają w swoich regionach,
które obejmują całą Polskę. Budowę relacji z brokerami zaczęliśmy później niż inni ubezpieczyciele, przez co jest nam nieco trudniej ich przekonać do współpracy – większość brokerów ma już
ugruntowane preferencje dotyczące ubezpieczycieli pierwszego wyboru. Jednak nie poddajemy
się, staramy się zainteresować brokerów i zacieśniać relacje.
Rozwijanie sprzedaży w kanale brokerskim jest też dla nas sposobem na coraz mocniejszą dywersyfikację portfela. Obecnie ubezpieczenia komunikacyjne w naszym portfelu stanowią dominujący
udział, ale wiele robimy, by ten wskaźnik zmienić. Nad balansem produktowym pracujemy też
z naszymi agentami, którym udostępniamy kolejne produkty majątkowe, m.in. produkty dla MSP,
ubezpieczenia turystyczne czy gwarancje ubezpieczeniowe, i zachęcamy do ich sprzedaży. Mamy
też kolejne pomysły na dość nietypowe wdrożenia. Przyglądamy się rynkowi i zastanawiamy, jakie
produkty mogłyby być potrzebne klientom. Część pomysłów to efekt rozmów z wspierającą nas
Radą Agentów Reso. Rada Agentów to grupa naszych zaufanych partnerów z każdego regionu
sprzedaży w Polsce. Oprócz udziału w sprzedaży Reso, głównymi kryteriami doboru członków
Rady było zaangażowanie pośredników w naszą działalność, bliskość relacji, dobra komunikacja
oraz poczucie, że możemy im zaufać.

Fot. Krystian Rolka
Relacje to dla nas kluczowy czynnik. Nie walczymy wysokością prowizji, nie ścigamy się w organizowaniu konkursów sprzedażowych i rozdawaniu drogich gadżetów. Staramy się natomiast być
dobrymi partnerami. Chcemy, by pośrednicy mieli poczucie, że ich szanujemy i są dla nas ważni.
A jednocześnie wciąż pracujemy nad ulepszaniem obsługi posprzedażowej, usprawnianiem
procesów, rozwijaniem systemu sprzedażowego tak, by był jak najbardziej zautomatyzowany,
przejrzysty i wygodny dla pośredników. Dużo zrobiliśmy, ale też na pewno dużo przed nami. Kto
nie idzie do przodu, ten się cofa, dlatego ciągle poszukujemy elementów, które pozwolą nam się
wyróżnić i zachęcić partnerów do współpracy.
INGA POWICHROWSKA, dyrektor Departamentu Sprzedaży, Reso Europa Service

Przeciwnika trzeba szanować
Wykrywanie fraudów to w dużym stopniu kwestia pewnej sztampy, rutynowego sprawdzania,
czy w danej szkodzie nie pojawiają się przesłanki sugerujące, że możemy mieć do czynienia
z wyłudzeniem. Wiele historii fraudowych jest po prostu powtarzalnych. Nawet całkiem niedawno mieliśmy przypadek „rondziarza”. To metoda znana i praktykowana przez wyłudzaczy od
lat: wyłudzający sprawia wrażenie, że ustępuje pierwszeństwa osobie wjeżdżającej na rondo,
a potem doprowadza do stłuczki, by uzyskać pieniądze z odszkodowania. W tym konkretnym
przypadku nawet sam „rondziarz” był już znany ze swoich praktyk w innych firmach ubezpieczeniowych.
Ale nie ma jednego szablonu, który można przyłożyć do roszczenia, by określić, czy to
próba fraudu, czy nie. Nie można być wyczulonym tylko na już znane metody wyłudzeń, bo
one wciąż ewoluują. Pojawiają się nowe historie, nowe pomysły. Sami wyłudzacze wiedzą,
że ubezpieczyciele doskonalą swoje metody wykrywania fraudów. Mają świadomość, że
kontaktujemy się w środowisku i wymieniamy wiedzą na temat nowych sposobów wyłudzania
oraz samych wyłudzaczy. Śledzą nawet naszą aktywność w sądach, analizują, jakie pytania
zadajemy biegłym. I wyciągają z tego wnioski. Jako ubezpieczyciele zawsze będziemy krok
z tyłu, bo możemy tylko reagować na to, co wyłudzacze nowego wymyślą. Dlatego nie
powinniśmy popadać w przekonanie, że na wykrywaniu fraudów znamy się już perfekcyjnie.
Zawsze powtarzam, że przeciwnika trzeba szanować. Mówiąc z przymrużeniem oka – wśród
wyłudzaczy też są nieźli fachowcy.
Nie ma też jednego profilu wyłudzacza. Inaczej wyłudzają zorganizowane grupy przestępcze,
a inaczej wyłudzacze incydentalni, których skusi wizja dodatkowych środków przy okazji
rzeczywiście doświadczonej szkody. Mieliśmy już fraudy z udziałem adwokatów czy lekarzy,
choć wydawałoby się, że to osoby, które powinny być raczej praworządne i nie zaryzykowałyby
swojej renomy w próbie wyłudzenia. Często zresztą tego typu osoby nie są mózgiem operacji,
a ich udział w procederze ma uśpić czujność ubezpieczyciela, właśnie ze względu na ich
pozycję społeczną. Naszym zadaniem jest nie dać się zwieść pozorom i zawsze sprawdzać, czy
w danej sprawie wszystkie klocki do siebie pasują – bez różnicy, czy szkodę zgłasza gospodyni
domowa, lekarz czy prawnik.
Choć duża część zdarzeń jest w pewien sposób schematyczna, to zmienność metod i różnorodność spraw wymagają od nas dużej czujności, a nierzadko również po prostu tzw. nosa.
Często rozmawiamy ze sobą o konkretnych przypadkach, które wydają nam się podejrzane.

Fot. Krystian Rolka
Nieraz zaalarmuje nas któryś z rzeczoznawców czy likwidatorów, wskazując, że coś go w danej
szkodzie niepokoi. Intuicja osób zaangażowanych w likwidację szkody, czyli element czynnika
ludzkiego w detekcji fraudów, odgrywa niemałą rolę.
Oczywiście nie każdą próbę fraudu da się wykryć. Czasem mamy poczucie, że coś w danej
sprawie jest nie tak, ale nie jesteśmy w stanie tego udowodnić. Dlatego tak ważna jest wymiana
informacji, bo nawet jeśli nam się nie uda, to może nasi koledzy z innej firmy dadzą radę
takiego frauda wyeliminować, a na tym zyska cały rynek. No a przede wszystkim trzeba z każdej
sprawy wyciągać wnioski – żeby nie dać się kolejnym razem wyprowadzić w pole.
ANDRZEJ BAŁAZY, kierownik Działu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Reso Europa Service
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Szybko, ale nie bezosobowo
Ważnym czynnikiem przy wypłacie odszkodowania jest czas. Dlatego wdrożyliśmy projekt szybkiej
likwidacji szkód w ubezpieczeniach dobrowolnych, w których szczególnie zabiegamy o jak najsprawniejsze wypłaty. Obecnie pracujemy również, aby wprowadzić tę metodę przy likwidacji szkód z OC
ppm. Jeśli klient dostarczy nam odpowiednie dokumenty, zdjęcia, to pieniądze na koncie może
mieć już nawet w ciągu 1-2 dni. Zdecydowaliśmy się rozwijać tryb uproszczonej likwidacji szkód, bo
szybsza wypłata skutkuje zazwyczaj większym zadowoleniem klienta, a i my mamy sprawę zamkniętą.
Trend, aby wypłacać odszkodowania jak najsprawniej przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów,
skłania wiele firm do wprowadzania narzędzi do samodzielnej likwidacji szkód i coraz większej
automatyzacji tego procesu. My jednak nie idziemy tą drogą. Przy naszym wolumenie spraw
stojące za tym oszczędności nie są aż tak istotne, a poza tym wierzymy w rolę czynnika ludzkiego i nie chcemy, by w procesie automatyzacji został zmarginalizowany. Kładziemy nacisk na
bezpośrednią relację z poszkodowanym. Chcemy, by w dobie wszechobecnej cyfryzacji nasz
poszkodowany czuł się objęty opieką i wiedział, że nad jego sprawą czuwa konkretny człowiek.
Poszkodowany może zawsze skontaktować się z naszą infolinią i dowiedzieć się od konsultanta,
jaki jest status jego szkody, a jeśli tego potrzebuje – to dajemy mu też możliwość bezpośredniego
kontaktu ze specjalistą. Stawiamy na personalizację w likwidacji szkód i mamy poczucie, że klienci
to doceniają. Bezpośredni telefon od specjalisty przydzielonego do danej szkody bardzo pozytywnie wpływa na poziom zadowolenia klienta. Zresztą jeden telefon – czy to do klienta, czy do
warsztatu lub na policję – jest nieraz w stanie zdziałać więcej niż 15 maili.
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Rolę czynnika ludzkiego i bezpośrednich kontaktów doceniamy też we współpracy na łonie naszej
firmy. Mamy bardzo dobry przepływ informacji między poszczególnymi działami. Jako Departament Likwidacji Szkód utrzymujemy ścisłe kontakty z działem bezpieczeństwa wewnętrznego,
z likwidatorami, z Działem Prawnym, który jest zlokalizowany w Warszawie, ale i z Marketingiem.
Bezpośrednie relacje sprawiają, że współpraca układa nam się bardzo dobrze.
AGNIESZKA WOŹNIAK, p. o. dyrektora Departamentu Likwidacji Szkód, Reso Europa Service

Wsparcie w IT
Dział IT to tak naprawdę dział będący wsparciem dla wszystkich pozostałych części firmy.
Dostajemy od biznesu informacje, co by im się przydało i co spośród oddolnych pomysłów jest
zdaniem dyrektorów poszczególnych departamentów warte uwagi i możliwe do zrobienia. Po
czym przygotowujemy odpowiednie rozwiązania. Takim wsparciem jesteśmy również dla agentów.
Powołana przy Reso Rada Agentów podpowiada nam np., jak rozwijać nasz Panel Agenta, żeby
był jak najbardziej przyjazny i pozwalał na szybszą i wygodniejszą obsługę klienta. Ostatnio za
wskazaniem agentów usprawniliśmy np. proces odnawiania polis w Panelu Agenta. Ze swojej
strony pracujemy również nad rozwiązaniami, które pozwolą nam wesprzeć agentów także
w kontekście wymogów IDD.
Departament IT Reso ściśle współpracuje z zespołem IT w Balcii. Cała architektura obu firm
w większości jest wspólna. Naszym flagowym produktem jest wspominany Panel Agenta, a z kolei
Balcia dostarcza systemy do obsługi posprzedażowej. Cały czas blisko ze sobą współpracujemy,
by odpowiednio koordynować przepływy danych pomiędzy systemami.
IT to bardzo dynamiczny obszar, w którym wciąż pojawiają się nowe potrzeby. Obecnie pracujemy
nad wdrażaniem kolejnych produktów, głównie OC zawodowych, które chcemy jak najszybciej
udostępnić agentom. Rozszerzamy możliwości płatności kartą za ubezpieczenia, a wkrótce w pełni
wdrożymy TubaPay. Z jednej strony rozwijamy więc zupełnie nowe funkcjonalności. Z drugiej zaś
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wciąż szlifujemy to, co mamy, żeby było bardziej przyjazne od strony użytkowej, bardziej ekonomiczne i dostępne. Wiele systemów wymaga ciągłej optymalizacji, a to, co zostało wdrożone kilka
lat temu, dziś może być już nieaktualne. Jako IT śledzimy też nowe rozwiązania technologiczne
i podpowiadamy biznesowi, co dzięki nowym rozwiązaniom moglibyśmy zoptymalizować.
BARBARA KOŹBIAŁ, zastępca kierownika Działu IT, Reso Europa Service

Rozpoznawalny pracodawca
Reso jest największym nieprodukcyjnym pracodawcą na terenie Suwałk. Obecnie zatrudniamy
ok. 170 osób. Prawie 67% naszego zespołu to kobiety, spośród których wiele pracuje na
stanowiskach menedżerskich – panie zajmują równo 50% stanowisk kierowniczych. Nasza
załoga jest dość młoda, średnia wieku w całej firmie wynosi 35 lat.
Jeszcze w 2015 r. w Reso pracowało 88 osób, jednak z uwagi na dynamikę sprzedaży, która
w kolejnych latach sięgała 270% i następnie 145%, dwukrotnie zwiększyliśmy liczbę zatrudnionych. Skutkiem tego większość naszych pracowników to osoby z 3–4-letnim stażem. Ale wciąż
mamy niemałą grupę osób, które są z firmą związane od początku – to tzw. stara gwardia Reso.
Trzon firmy mieści się w Suwałkach, ale część osób zatrudniamy w Warszawie, np. prawników
czy specjalistów od IT. W stronę Warszawy musimy także spoglądać w poszukiwaniu ekspertów
z doświadczeniem w ubezpieczeniach, bo lokalnie takich kadr po prostu nie ma. Natomiast
w rekrutacjach na stanowiska niewymagające na starcie znajomości branży nie mamy najmniejszych problemów z pozyskiwaniem kandydatów. Po pierwsze ze względu na kulturę pracy
oraz warunki zatrudnienia – pracownik jest dla nas najważniejszy. Wszyscy są u nas zatrudnieni
na umowę o pracę. Zapewniamy także dodatkowe bonusy, typu ubezpieczenie zdrowotne, grupowe, PPE czy chociażby karnet na siłownię, co na naszym terenie nie jest jeszcze tak bardzo
powszechne. Naszą cechą wyróżniającą jest też dodatek stażowy, czyli coroczna gwarantowana
podwyżka o 3% obecnej pensji, bez górnego limitu, który w innych firmach często jest ustalony
na poziomie 20%. Po drugie jesteśmy w Suwałkach bardzo rozpoznawalni – zarówno z uwagi
na swoją wielkość, jak i na działania marketingowe. Sponsorujemy najważniejsze wydarzenia
sportowe w regionie, m.in. bieg RESO Suwałki 10,5, który od przyszłego roku przekształci
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się w RESO Suwałki Półmaraton. Angażujemy się także w organizację imprez muzycznych,
np. największego plenerowego festiwalu bluesowego w Polsce, na który przyjeżdżają gwiazdy
światowej sławy. W Suwałkach jesteśmy bardzo widoczni i ludzie chcą u nas pracować. To dla
nas duża radość, że możemy być lokalną kuźnią kadr ubezpieczeniowych i dawać szansę na
zbudowanie swojej ścieżki kariery wielu młodym osobom.
TERESA NIDERAUS, kierownik Działu Spraw Personalnych i Płac, Reso Europa Service
TOMASZ SZYSZKO, rzecznik prasowy, Departament Marketingu i Komunikacji, Reso
Europa Service
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