
Tu praca i życie idą w parze

Zróbmy razem kampanię Employer Branding Twojej firmy!



Jeśli:
• Oferujesz swoim pracownikom elastyczne godziny pracy
• Umożliwiasz im pracę z domu
• Ułatwiasz pracownikowi łączenie życia zawodowego z prywatnym

Opowiedz o tym!

Dla kogo?



Spośród osób, które 
mają możliwość pracy 
zdalnej, korzysta z niej 
77% 

Czy na pewno work-life balance jest taki ważny dla pracowników?

Spośród osób, które nie 
mają możliwości pracy 
zdalnej, 70% chciałoby 
ją mieć

91%
Spośród osób, które mają 
możliwość korzystania z 
elastycznych godzin 
pracy, 91% korzysta z nich

79%
Spośród osób, które nie 
mają możliwości 
korzystania z 
elastycznych godzin, 79% 
chciałoby z nich korzystać

77% 70%

Są grupy osób, dla których work-life balance jest najważniejszy, 
dotrzyj do nich z nami!



• Wybierając nową pracę 47% kandydatów zwraca uwagę na 
możliwość zachowania równowagi między życiem 
zawodowym a osobistym.*

• Możliwość zachowania zdrowej równowagi między pracą a 
życiem prywatnym to jeden z głównych powodów 
rozważania zmiany pracy (55% badanych)*

Work-life balance a lojalność i zaangażowanie

Cenny pracownik to taki, który jest zaangażowany w swoją pracę, lojalny względem i jest 
ambasadorem firmy, w której pracuje.

Ułatwiając łączenie życia zawodowego 
i osobistego zyskujesz lojalnego i 
zaangażowanego pracownika, gdyż:
• Będzie doceniał opcje 

elastyczności, jakie mu proponujesz
• Nie będzie chciał ich stracić, więc 

będzie starał się jak najlepiej 
wywiązywać ze swoich obowiązków

*Badanie Benefity pozapłacowe ARC Rynek i Opinia przeprowadzone na reprezentatywnej próbie N=919 
osób, 2018.



• Zaprezentować rozwiązania Twojej firmy w zakresie work-life balance:
• na portalu Homejob (artykuł/ wywiad/ prezentacja)
• w naszych kanałach social media (FB, Instagram, Linkedin) 

• Przeprowadzić sondę z pracownikami i wykorzystać jej wyniki w materiałach/ prezentacji
• na portalu Homejob
• w naszych kanałach social media (FB, Instagram, Linkedin) 

• Przygotować i rozdystrybuować materiał prasowy na temat Twoich działań work-life balance
(działanie dodatkowe, do szczegółowego omówienia)

• Zaproponować inne, niestandardowe pomysły 

Co możemy dla Ciebie zrobić?



Magdalena Felczak 
PR-owiec i CSR-owiec z 
wieloletnim doświadczeniem 
w projektowaniu, planowaniu 
i realizacji kampanii 
związanych z reputacją i 
wizerunkiem firm oraz 
organizacji, jak również 
licznych projektów z zakresu 
komunikacji marketingowej. 
Pomysłodawczyni Homejob. 
Kontakt: 
m.felczak@homejob.pl, 
Tel. 606770193

Zespół realizujący kampanię

Aleksandra Wiśniewska
Specjalistka od komunikacji 
z głową pełną kreatywnych 
pomysłów. Posiada 
doświadczenie w zakresie 
brand managmentu, social
media i koordynacji 
projektów eventowych, z 
wykształcenia jest pr-
owcem i socjolożką. Pracę 
w trybie elastycznym i 
zdalnym praktykuje od kilku 
lat.
Kontakt: 
a.wisniewska@homejob.pl

Pamela Monikowska
Project managerka z zawodu i 
copywriterka z pasji. Pierwsze 
doświadczenia zdobywała w 
branży HR jako rekruterka, po 
kilku latach praktyki zgłębiła 
tajniki kreatywnego pisania, by 
udać się w podróż jako “cyfrowy 
nomad”. Obecnie koordynuje 
projekty z zakresu strategii 
marek, głównie zdalnie.
Kontakt: 
p.monikowska@homejob.pl

Skontaktuj się z nami!
Chętnie porozmawiamy o potrzebach Twojej firmy

Aleksandra Kasjaniuk
HR-owiec z 20-letnim 
doświadczeniem w różnych 
obszarach zarządzania zasobami 
ludzkimi, w tym m.in. w 
przygotowywaniu i realizacji 
polityki rozwoju pracowników 
oraz liderów, ścieżek karier, 
programów talentowych czy 
mentoringowych. W ciągu 
swojej kariery zawodowej 
przeprowadziła około tysiąca 
rekrutacji. 
Kontakt: a.kasjaniuk@homejob.pl
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O nas



Nasza misja



• Promowanie innych od standardowych sposobów pracy: pracy 
zdalnej, elastycznej, na niepełny etat

• Budowanie świadomości, że w zamian za elastyczne podejście 
do czasu i miejsca pracy można zyskać lojalnych i 
zaangażowanych pracowników, którzy nie będą skłonni do 
częstej zmiany pracy i chętniej będą polecać swojego 
pracodawcę  

• Wskazanie na problem łączenia życia zawodowego z 
osobistym przy 8-godzinnym dniu pracy w biurze, który w 
dużych miastach uwzględniając konieczność dojazdu do 
domu/ miejsca pracy wynosi czasami 10 godzin

• Pokazanie, że obecnie obowiązujący system pracy (godzinowej 
i przestrzennej) nie dla każdego jest dogodny, a technologia 
umożliwia zmiany w tym zakresie

• Zwiększenie aktywności zawodowej kobiet oraz osób 
niepełnosprawnych

Nasze cele



• Jesteśmy jedynym portalem merytoryczno-
ofertowym, który obejmuje nie tylko oferty 
pracy zdalnej, ale też elastycznej i na 
niepełny etat

• Jesteśmy jedynym Job boardem
odpowiadającym na potrzeby społeczne i 
chcemy je rozwiązywać

• Naszą ofertę kierujemy tylko do tych firm, 
które oferują rozwiązania pomagające 
zachować work-life balance

• Chcemy łączyć osoby/ środowiska/ 
pracodawców, którym bliska jest idea 
łączenia pracy i życia osobistego

Czym się wyróżniamy?

Praca daje niezależność, buduje poczucie wartości. Dlatego lepiej pracować choćby na część etatu niż 

nie pracować wcale.



kontakt@homejob.pl
m.felczak@homejob.pl
Tel. 606770193

Zapraszamy do kontaktu
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