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1przed kimśdrzwi
do kariery. Sami
za wytropienie
odpowiedniego
kandydata mogą
|iczyć, na niezle
pieniądze. l{to?
Łowcy glów,
a w zasadzie
PraEEWników.
anim head-hunter zajmie

się rekrutacją pracown!
ków na najwyższe stano-

wiska, najpierw sam musi wyrobić sobie markę w zawodzie.
Wiadomo, że osobie zdolnej, ale
bez doświadczenia, żaden pracodawca nie powierzy zadariaznalezienia specjalistóq np' naposa.

dy menedżerskie. W tej profesji

bardzo trudno zasĘpić to, czego
nie da się zdobyć od razu:
prakĘki. _ Doświadczenie w naszym przypadku odgrywa lduczo-

wą ro1ę - przyznaje Agnieszka
Wilczyńska, konsultantka warszawskiej fi rmy Darwin Rhodes.
- Nie da się teoreĘczruenauczyć,

jak należy rozmawiać z kandydatem i jak zachęcić go do zmiany
miejsca prary. Poszczególne fir.
my maj4 rózne sposoby dzialania,
lecz wszystkie opierają się za.
wsze na praktyce - dodaje.
Gzym więc na co dzień zaimuią
się |owc1 g|ów? _Generalnie cho-

dzi o pozyskiwanie informacji,

zdobywanie kontaKów i umiejętne wykorzystywanie tego, co uda-

to się zgromadziĆ. Trzeba tez
utrz;.myrvać relacje z pracownikami o wysokiej wartości, którzy
są bardzo ważni dla osób sprzedaj qcych projekĘ rekrutacyjne
_ tlumaczy Tomasz Małagowski,

head-hunter
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z firmy Premium

Consultants. W bardziej obrazowy sposób istotę doradztwa per-

sonalnego ttumaczy Piotr Ciszek

z warszawskiego oddzialu Hu-

beńs Mozes & Pańners. - Tojest
mniej więcej taĘ jakwskazuje sama nazwa zawodu. Zajmujemy

się wyszukiwaniem wlaściwej

j
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,,glowy'' na wlaściwe stanowisko,
czyli staramy się znaleŹć konlcet-

mniej

ne osoby pod określo-

ny profil

z nas to

oczekiwań

klienta _ wyjaśnia.I dodaje.
- My nie dzialamy tak jak lowcy
$ówna Dzikim Zachodzie. oń co
prawda kosztowali mniej niż my'
ale - w przeciwieństwie do nas
. tych, na Kórych polowali, nigdy
nie dostarczali zleceniodawcom
żywych - kończy z uśmiechem.
W przypadku head.hunterów
trudno mówić o okreŚlonej Ścieżce edukacyjnej, Kóra gwaranto-

polowa
psychologo-

wie - mówi Agnieszka

Wilczyńska. Dlaczego? - Takie wyksztalcenie bardzo pomaga, zviaszcza w kontaktach inter-

walaby wlaŚciwe przygotowanie
do zawodu. Reguly nie mąlecz
najczęściejprzyszli łowcy glów
wybierają studia zwi4zane z psy-

chologi4 bądź socjologią, co przydaje się później nawielu etapaeh
ich pracy. _ MyŚlę. ż,e przynaj-

personalnych. Nie oznacza to
jednak, że absolwenci np. nauk
ścislych nie majq szans na kańe.
rę. Wszystko zalezy od indywidu-

alnych predyspozycji - twierdzi
Wilczynska. Potwierdza to przypadek Tomasza Malagowskiego.

-Ja

ucry'Iem się na

Ędziale Pra-

wa i Administracji na UKSW w
Warszawie. Nie sqdzę. by te studiaw jakiśsposób przygotowaly
mnie do headhuntingu,zato ce_
nię sobie doświadczenie w tele.

marketingu,

z

którym byiem

zwlqz any' zanim z aj4Iem się tym,
co obecnie _ mówi Małagowski.

Boradcy personalni od lat dzia|ający na rynku z chęcią wymieniają
W|ele p|usóW swojego zawodu. oka.
zuje się, że choć w1tnaga on abso-

lutnego zaangażowatlia . :tedzenia po godzinach, może prz.r.noslc
dużą satysfakcię'_Z nrojej per.spektywy największym plus enl
w tej branżyjest bardzo duŻa róznorodnoŚć i nabylvana przez nas

umiejętność odnalezienia sie

na rynku - mówi Piotr Ciszek'
- Obserwujemy nie tylko zmiarlr.
jakie na nim zachoózą. a]e też
wszelkie stralegiczne decyzje po_
oeJmowane przez poszczegó|ne
firmy, ludzi i ich kariery- dodaje.

\iestet1,, s4 też minusy. SpecJaliści od lat dzialajqcy na rynku na;częściej wymieniajq konlecznoŚć siedzenia d'o pÓźna

\r prac]-. To jednak charaktery_

zuje tez r-iele innych profesji.
pozostale rvady? _ Na pewno
poritarzalność niektórych czyrrności, Zdarza się, że lista osób,
.Ą

do kton ch muszę zadzwonić, l'i-

czr.ponad t50 nazwisk. AzkaŻ-

d1m star'ant się rozmawiaćwpodobri1'' sposób _ mówi Tomasz

Małagowski z Premium Consul-

tants. Head-hunterzy wcale jednak nie narzekają z tego ptlwo-

du. Wręcz przeciwnie. _ Wiadomo' że zanim znajdzie się odpowiedniq osobę, należy wykonać mnóstwo telefonów i wlożvć

a

w poszukiwania wiele \łysiłk;.

Ale wysilek tow arzyszy pizecteit
większości zawodów. Jeślichce

się być skulecznyrtr. trzeba się z

tym pogodzić _ kończy

Agnieszka

Wilczyńska.
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HEAD-HUNTEB POWINIEN
SlĘ CHABAKTEBYZ0WAĆ
ZDECYDOWANIEM,
PEWN0ŚC|Ą W DZ|AŁANIU
I S|tĄ PERSWAZJ| _ UWAZA
JOANNA N/ADEJSKA
PB0WADZĄCA WI.ASNĄ
FlBN'1Ę HEADHUNT C0N/'PL

pensja head-huntera

z niewie|kim doświadczeniem

5000 zVnies. _ średnia pensja
doświadczonego head-huntera

3-15 proc.

sumy

-

prowizja dla head-huntera,

jakq otrzymuje za dany projekt

1000

z| _ średnia prowizja za projekt

o malej wartości

\
U

Wzwiązkuzrosnqcym

zapotrzebowaniem

na us-

|ugi zutiązane z doradztwem

personalnym osoby szukajqce
zatrudnienia w tej branzy zwykle
nie napotykają większych problemów. Warunekjest jeden: trzeba
wylazać się ambicj4 i lceatyvmościqoraz zavłsze uparcie dążyć
do wyĘczonego celu.
Jakimi jeszcze cechami powin-

8000 zl _ średnia prowizja za projeh

na charakteryzować się osoba mU-

o dużei wartości

ś|ącao karierze

uu

tym zawodzie?

Piotr Ciszek uwaza, ze empatią

i elastyczności4. - Takie osoby
mają największe szanse na ka-

rierę w doradztwie personal-

nym. Poza tym niebagateln4 roIę odgrywaj4 dociekliwoŚć, upór
i kreatylvnoŚć, bo często dotarcie do danej informacji wymaga

nie tylko sporego wysiłku intelektualnego, ale i pomyslowości
- twierdzi konsultant z Huberts
Mozes & Partners' \a.ĘĘ in.

nvch istotnvch cech zwraca uwar';-; .
gę Joanna Made.isE' Brqryadząca
";
-';i -. r'
tvla91Ą fi 11n'ę Headhunt.compl:
_ Powinien się charaktery1o1vać

zoecyoowanlem' pewnosclq W.
dzialaniu i silq perswazji. Dgdatkowo musi oosiadać duze
n e..
u m l eJ.ę tn o s c l
-Ęq !qu!.'śqgu
anaiityczne oraz psychologiczh.ę. c.o pi1ytlaje$e n-Ęc.zai6ez
pośrednich
kontaktów z kandyż.
. =- '-a=łłdatamr - twlerdzl.
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Jak widać' ten zawód ma
wiele zalet. Czy wśród nich są
także wysokie zarobki? oczywiście,bo łowcy glów to przy okazji łowcy całkiem niezłych pieniędzy. _ Ttzeba pamiętać, ze

nasza praca związana jest
z sukcesami, które osi4gamy,
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lub z porażkami, jakie ponosimy. W związku z tym dobrzy
head-hunterzy na pewno zwią-

żq się z tq branzą lojalnie

i na dlugo, natomiast slabsi, ze
względu na częste rozczarowania, szybko zr ezy gnują _ kończy
Piotr Ciszek.
JA$tUSZ $CfiWIB{$ltp

