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Rozmowa z Adamem Mielcarkiem z firmy & Paper
People
2009-10-20
Prezentujemv rozmow z Adamem J. Mielcarkiem, doradc personalnym i w cicielem firmv Packaging &
Paper People, która specjalizuje si w pozvskiwaniu pracowników dla firm opakowaniowych. Adam Mielcarek
opowiada m.in. o specyfice rynku pracv w sektorze opakowaniowvm i wymaganiach stawianych osobom
trafiaj cvm do tej bran y.
Od kilkunastu lat zajmuje si pan doradztwem personalnym m.in. dla bran y opakowaniowej, ale te
poligraficznej i papierniczej. Adam Mielcarek: - To prawda. Na pocz tku 1997 r. rozpocz em prac w
firmie rekrutacyjnej, która w tym czasie obs ugiwa a g ównie dystrybutora papieru firm Nitech, staj
si
ówcze nie ogólnokrajowym potentatem w swojej bran y. Nast pne firmy dla których pracowa em to ju
kontynuacja pracy dla bran y opakowaniowej, papierniczej i poligraficznej tj. realizacja projektów
rekrutacyjnych np. dla Intercell, Stora Enso Poland, Frantschach- wiecie, Roman Bauernfeind, Rawibox,
International Paper, Kostrzyn Paper, Canson, Impap, Europapier-Sonevix, TZG Zapolex, Cartalia.com. Z
czasem uruchomi em w asn dzia alno doradcz w ramach wyspecjalizowanego bran owo doradztwa
dzia aj cego pod nazw Packaging & Paper People.
Jaki jest g ówny zakres dzia ania firmy Packaging & Paper People?
To dzia ania w zakresie kapita u ludzkiego a zw aszcza rekrutacja (executive search & executive recruitment)
kadry zarz dzaj cej i redniego szczebla oraz specjalistów dla szeroko rozumianej bran y opakowaniowej,
recyklingu, celulozowo-papierniczej, poligraficznej oraz materia ów i urz dze dla poligrafii.
Szczególnym obszarem dzia ania s rekrutacje poufne prowadzone na bezpo rednie zlecenie zarz dów lub
cicieli firm w celu zmiany kadry mened erskiej. Zdarza si , e w takich przypadkach odbywa si to w
tajemnicy nawet przed dzia ami personalnymi tych firm i oczywi cie bez wiedzy osób, które b
zast pione
przez znalezione przez nas osoby.
Wtedy o tym dla kogo prowadzona jest rekrutacja dowiaduje si w skie grono kandydatów -kilka osób, które
dojd do ko ca procesu rekrutacyjnego i znajd si na short list, czyli w ród osób rekomendowanych
zleceniodawcy. To zapewnia bezpiecze stwo kadrowe i organizacyjne firm w takich krytycznych dla
organizacji momentach.
W jakim stopniu obecny kryzys gospodarczy wp ywa na rynek pracy w bran y opakowaniowej? Czy ten
kryzys z Pana obserwacji jest widoczny i jak zachowuj si firmy opakowaniowe?
Kryzys gospodarczy oczywi cie u atwi poszukiwania pracowników liniowych, produkcyjnych. Tu sytuacja
wróci a pod wieloma wzgl dami do stanu sprzed akcesji do Unii Europejskiej w 2004 r. Jednak nie jest ju tak w
odniesieniu do stanowisk redniego szczebla np. key account managerów i przedstawicieli handlowych. W tym
przypadku mo na powiedzie , e niepewna sytuacja

ekonomiczna raczej stabilizuje pracowników w obecnych miejscach pracy, bowiem obawiaj si oni ryzyka
zmiany pracy, a wi c mniej ch tnie i z wi ksz rezerw reaguj na potencjalne mo liwo ci.
Z drugiej strony kryzys w Polsce bardziej wyst puje w sferze psychologicznej ni faktycznej i nie ma jakich
du ych zwolnie czy upad ci, a wi c i wielu warto ciowych pracowników bez pracy z takich powodów.
Co wi cej, to w nie w trudnych czasach docenia si i dba w firmach o posiadany warto ciowy kapita ludzki.
Teraz biznes nie kr ci si sam - musz go bardziej rozwija ludzie. To powoduje, e rekrutacje na stanowiska
redniego szczebla nie s obecnie atwiejsze ni poprzednio. Oczywi cie nap ywa wi cej aplikacji w odpowiedzi
na og oszenia ni dwa lata temu, ale sprawia to raczej wi cej problemów przy selekcji, ni przynosi po ytku
pracodawcy poszukuj cemu dobrego pracownika. Cz sto osoby ko cz ce dopiero studia próbuj przesadnie
kreowa si w aplikacjach, prezentuj c dorywcze czy krótkoterminowe do wiadczenia jako powa ne
do wiadczenie zawodowe.
Dzia alno ci rekrutacyjna zajmuje si Pan ju od 12 lat. Czy w tym czasie, patrz c z perspektywy roku
1997 i 2009, charakterystyka osób trafiaj cych do pracy w bran y opakowaniowej i wymagania wobec nich
uleg y zmianie?
Obecnie pracodawcy oczekuj d szego do wiadczenia, wi kszej stabilno ci. W 1997 r. kandydat zmieniaj cy
dot d prac co dwa lata czy nawet co rok by normalnie akceptowany. Dzi oczekuje si , e powinien on sp dzi
u ka dego pracodawcy co najmniej trzy lata. W ród kandydatów na stanowiska mobilnych handlowców oczekuje
si wi kszych indywidualno ci ni poprzednio. To zapewne wynika z wi kszej konkurencyjno ci w bran y
opakowaniowej ni w latach 90-tych.
Czy z punktu widzenia rynku pracy, pozycji danej firmy na rynku polskim i mi dzynarodowym lepiej jest
je li stanowiska kierownicze obejmuj Polacy, czy te menad erowie z zagranicy? Czy mo na mówi o
przewagach wynikaj cych z narodowo ci osób szczebla kierowniczego, czy te kwestia narodowo ci jest
kompletnie bez znaczenia? Oczywi cie pytanie dotyczy firm zagranicznych, które wchodz do
Polski.
Powiedzia bym, e w przypadku koncernów mi dzynarodowych dobre rezultaty daje sytuacja gdy np.
pocz tkowy okres dzia alno ci firmy czy nowego zak adu produkcyjnego w Polsce przebiega pod kierownictwem
mened era expata, posiadaj cego niekwestionowane do wiadczenie i charyzm , nawet je eli jest to relatywnie jak
na polskie warunki osoba m oda tzn. do 30-33 roku ycia, co cz sto zdarza si w korporacjach obecnych w Polsce.
Sprzyja to wprowadzeniu w pe ni mi dzynarodowych, korporacyjnych standardów w dzia alno ci organizacji w
Polsce w ró nych obszarach. Dlatego dobrze, je eli w funkcjonowaniu firmy w Polsce zaistnieje taki okres
„wzorcowy".
Natomiast utrzymywanie tego stanu rzeczy na sta e nie jest moim zdaniem potrzebne, chocia by ze wzgl du
zazwyczaj znacznie wi ksze koszty generowane przez zatrudnienie cudzoziemca. Jest to aktualne szczególnie
widoczne w odniesieniu do stanowisk prezesów firm, country managerów. To si jednak zmienia i poziom
wynagrodze coraz bardziej si wyrównuje. Niekiedy nawet osoby w macierzystej firmie za granic dziwi si
wysokiemu poziomowi zarobków w polskim oddziale. Dotyczy to np. plant managerów, szefów produkcji.
Nale y jednak zdawa sobie spraw , e yjemy w czasie kszta towania si jednolitego europejskiego rynku pracy,
co szczególnie dotyczy w nie stanowisk mened erskich i specjalistycznych.

Prawdopodobnie ju nied ugo rozwa anie narodowo ci mened era kieruj cego oddzia em korporacyjnym w
Polsce b dzie mia o posmak anachroniczno ci, a zespo y pracowników sk ada si b
z osób pochodz cych z
wielu krajów, nie tylko europejskich. Wysoko wykwalifikowani pracownicy b
w ci gu swojej kariery
zawodowej wielokrotnie zmienia kraj pobytu. Dotyczy to tak e i Polaków. Ten proces zreszt ju si rozpocz
i narasta.
Czy na podstawie do wiadczenia mo e pan wskaza na jakie szczególne cechy
wyró niaj ce osoby pracuj ce cho by w bran y opakowaniowej?
Osoby pracuj ce w bran y opakowaniowej, ale te papierniczej i poligraficznej wyró niaj si na tle polskiego
rynku pracy rzadko spotykanym w innych segmentach przemys u i handlu bardzo wysokim poziomem
uto samienia ze swoj bran i wzajemn rotacj u pracodawców oraz znajomo ci pracowników
konkurencyjnych firm. Wida to szczególnie dobrze na imprezach targowych jak pozna skie targi Taropak,
Pakfood i Poligrafia.
Zdarza si , e je eli z ró nych powodów dana osoba przejdzie do pracy w innej bran y to cz sto d y do powrotu
i to nawet na ni sze stanowisko. Obserwuj przez lata kariery wielu osób i pomagam w ich rozwoju i mog
wskaza na przyk ad pewnej osoby, która pracowa a na stanowisku dyrektora zak adu w firmie wytwarzaj cej
opakowania papierowe, nast pnie odesz a do innego segmentu przemys u jako dyrektor zarz dzaj cy. Po dwóch
latach zdecydowa a si na podj cie pracy w du ej drukarni offsetowej na ni szym stanowisku dyrektora
produkcji. I jest z tego bardzo zadowolona.
A jest co , co mo e zaskakiwa w obserwacji pracowników bran y np. opakowaniowej?
Tak obserwacj jest z pewno ci sukces jaki odnosz cz sto na stanowisku przedstawiciela handlowego osoby
nie posiadaj ce wy szego wykszta cenia i dobrej znajomo ci j zyków obcych.
Tutaj jednak procentuje ich do wiadczenie w pracy, wieloletnia znajomo rynku i klientów, ale tak e
zaskakuj ca praktyczna znajomo psychologii i powiedzia bym determinacja nadrabiaj ca braki w formalnym
wykszta ceniu i wiedzy. Mo e tak e znaczenie ma unikanie nadmiernego analizowania swojego post powania.
Oczywi cie w firmach mi dzynarodowych brak wy szego wykszta cenia chocia by na poziomie licencjatu i
znajomo ci angielskiego jest zazwyczaj dyskwalifikuj cy ju na pocz tkowym etapie rekrutacji.
Mi ym zaskoczeniem jest tak e przywi zanie wielu pracowników do swoich firm. Cz sto bardzo utrudnia nam to
prac , ale to naprawd pozytywne us ysze od kogo , e co prawda móg by gdzie wi cej zarobi , ale dobrze
czuje si w obecnym miejscu pracy.
Inni wskazuj na potrzeb wywi zania si z nieformalnych zobowi za wobec w cicieli firmy. Istotnym
powodem dla pozostania w firmie okazuje si by np. fakt, e dana firma jest sponsorem odnosz cej widoczne
sukcesy dru yny sportowej. To ciekawy przyczynek dla kszta towania wizerunku wewn trznego organizacji.
Jeszcze inni pracownicy argumentuj , e musz si wci wiele nauczy , aby móc szuka pracy w nowym
miejscu. Szczególnie dobrze w tym zakresie wypadaj du e polskie firmy istniej ce od wielu lat.
Jak osi gn sukces w tej bran y?
Trzeba by wiarygodnym partnerem zarówno dla klientów jaki i kandydatów. Nawet je eli posiada si
odpowiednich kandydatów w bazie danych to nale y przeprowadza przy ka dym projekcie rekrutacyjnym pe ne
poszukiwania, aby mie pewno , e przedstawiani kandydaci to rzeczywi cie najlepsze osoby dost pne na
rynku. Bardzo wa ne jest sprawdzanie referencji kandydatów. Mo e zdarzy si , e kto potrafi napisa
wspania e CV i wywrze bardzo korzystne wra enie podczas godzinnego interview z konsultantem personalnym
czy potencjalnym pracodawc i przej testy

psychologiczne, a faktycznie jest np. pracownikiem konfliktowym lub posiadaj cym niewystarczaj ce
kwalifikacje. W takim przypadku bezcenna jest opinia poprzedniego szefa lub dawnych wspó pracowników.
Nale y dba te o bezpiecze stwo osób uczestnicz cych w rekrutacji jako kandydaci, aby np. pochopnie nie
rezygnowali oni z aktualnego zatrudnienia lub nawet nie ujawniali tego zamiaru wobec aktualnego pracodawcy.
W procesie rekrutacyjnym bierze udzia zazwyczaj kilkana cie a czasami i kilkadziesi t osób, a prac otrzymuje
tylko jedna i to niekiedy dopiero po kilku miesi cach rekrutacji. Cz stym z udzeniem jakim ulegaj pracownicy
na eksponowanych stanowiskach jak mened erskie czy handlowe jest fakt, e dzwoni do nich head hunterzy.
Pracownicy interpretuj to jako swoj oczywist warto na rynku pracy i szersz znajomo posiadanych
kwalifikacji. A zazwyczaj oznacza to tylko, e pracownik firmy rekrutacyjnej dobrze wykona swoj prac i w
kontek cie poszukiwa na jedno stanowisko skontaktowa si z np. trzydziestoma osobami w ró nych firmach, a
dane do kontaktu znalaz 1 na stronie internetowej pracodawcy. Najbardziej wyrazistym sukcesem w naszej
dzia alno ci jest obsadzanie najwy szych stanowisk. W ostatnim czasie wskaza bym na rekrutacj na
stanowisko dyrektora zak adu produkuj cego opakowania w jednym z czo owych koncernów
mi dzynarodowych obecnych w Polsce.
Jak znajduje si tych najlepszych pracowników?
Dzia ania widoczne na rynku pracy tj. og oszenia w mediach tradycyjnych i internetowych s w ciwie
marginesem poszukiwa . O sukcesie rekrutacji decyduj zazwyczaj kandydaci z bazy danych, archiwizacja
poprzednich projektów rekrutacyjnych, bezpo rednie poszukiwania poprzez head hunting i networking, czyli sie
kontaktów zbudowan w ci gu lat prowadzenia naszej dzia alno ci.
Co doradzi by Pan osobom poszukuj cym pracy?
Oczywi cie zg oszenie si do fachowego po rednika na rynku pracy, a przy poszukiwaniu pracy we w asnym
zakresie nie ograniczanie si do ofert ujawnianych poprzez og oszenia prasowe czy internetowe. Taka publikacja
ko czy cz sto d ugotrwa y proces wewn trz firmy. Wiele czasu zajmuje zazwyczaj uzgodnienie potrzeb
rekrutacyjnych i mo liwo ci ich realizacji pomi dzy np. dyrektorem handlowym, zarz dem firmy a dzia em
personalnym. Czasami czeka si np. do nowego roku bud etowego. Cz sto zazwyczaj w pierwszym rz dzie
realizowana jest rekrutacja wewn trzna. Wiele wakatów nigdy nie jest oficjalnie ujawnianych poza firm . W tej
sytuacji polecam osobom szukaj cym pracy okre lenie listy firm w których chcieliby pracowa i bezpo redni
kontakt z potencjalnymi prze onymi. Je eli wi c kto szuka pracy w charakterze przedstawiciela handlowego
to powinien kontaktowa si z dyrektorem lub kierownikiem sprzeda y. Z kolei szukaj c pracy w charakterze
kierownika zmiany nale y d
do kontaktu z szefem produkcji lub plant managerem.
Dzi kujemy za rozmow

