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2020 – rok, który był niespodziewany, dynamiczny, nieprzewidywalny, intensywny, trudny
„w nawigacji”, bezprecedensowy, wyczerpujący... po prostu VUCA, choć także był
satysfakcjonujący, wzruszający i solidarny.
Niektórzy z naszych klientów znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji, a inni wykorzystali
zeszły rok, by przyspieszyć rozwój swoich karier. Był to zdecydowanie najbardziej nierówny
rok od czasu założenia firmy Career Angels w 2010 roku.
Jedna rzecz, która dotyczy wszystkich: rok 2020 przyspieszył trendy i decyzje.
I jak co roku piszę: to przyjemność i zaszczyt móc współpracować z europejskim top
managementem.
Dla nas rok 2020 był najbardziej pracowitym rokiem w historii – poprawiliśmy prawie
wszystkie KPI! Uznanie dla całego zespołu (kliknij aby nas poznać), bez którego „to” nie
byłoby możliwe. Dziękuję Wam za zaangażowanie i nieustanny wysiłek!
Chciałabym podziękować każdemu, kto przyczynił się do sukcesu
naszego i naszych klientów.
Dziękuję.
Sandra Bichl
Założyciel
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NASZ KOMENTARZ NA TEMAT WYNIKÓW W 2020: PLANY & OCZEKIWANIA VS. RZECZYWISTOŚĆ
Chcemy się podzielić tym, w taki sposób doświadczyliśmy rok 2020, i jak my, jako firma, na bieżąco reagowaliśmy na zmiany:
→ Luty: nastąpił niespodziewany, widoczny, ale nie drastyczny spadek naszych obrotów. Z perspektywy czasu wiemy, że to było spowodowane przez
reakcję naszych klientów z Włoch na COVID-19.
→ Marzec: nasz świat się zatrzymał. Przez 15 dni nie wystawiliśmy ani jednej faktury i straciliśmy 70% sprzedaży. Kiedy martwisz się o zdrowie
i bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny, a do tego Twoja codzienność zawodowa nagle wywraca się do góry nogami (zamieniając swoje biuro
na (nie)wygodną kanapę w salonie, a kolegów z biura na współlokatorów, którzy czasami są z Tobą spokrewnieni)... kiedy takie rzeczy się zdarzają, Twoją
ostatnią myślą jest prawdopodobnie "O, zaktualizuję swoje CV" – zwłaszcza jeśli masz (pozornie) bezpieczną, pewną i płatną pracę. Dlatego natychmiast
przygotowaliśmy przewodnik o nazwie COVID-19 + Kariera i Szukanie Pracy. Jest on nadal aktualny i bardziej trafny niż kiedykolwiek wcześniej.
→ Kwiecień: podczas gdy każdy chciał rozmawiać o tym, co przeżywa i/lub czuje (od „nic się nie zmieniło” do „OMG, jest źle”), my chcieliśmy zrozumieć,
w jak „dobrym” lub „złym” stanie był rzeczywiście rynek pracy. Zaczęliśmy śledzić dane ilościowe: oficjalne stopy bezrobocia, liczbę ogłoszeń
o pracę opublikowanych na LinkedIn – które analizowaliśmy i opublikowaliśmy jako „Market Signals” (więcej na stronie 8). Zdaliśmy sobie też sprawę, że:
1. wiele firm (zarówno znanych, jak i nieznanych)
a) zwalniało ludzi w niewłaściwy sposób (poprzez puszczenie nagrania na Zoom lub przyniesienie Senior VP, który był w firmie przez 20 lat,
pudełka, do którego powinien się spakować i opuścić firmę do końca dnia)
b) nie zaoferowało żadnego wsparcia zwolnionym pracownikom
2. żadna ze znanych korporacji w obszarze doradztwa kariery / wsparcia w poszukiwaniu pracy nie zrobiła nic, aby pomóc. Więc, my – firma
butikowa – zdecydowaliśmy się działać:
a) dzięki akcji crowdfundingowej zebraliśmy pieniądze na wsparcie outplacementowe za pośrednictwem PayPal (nadal możesz nas wesprzeć)
b) zaprosiliśmy do współpracy coachów i doradców kariery w Europie, aby dostarczyć 200+ bezpłatnych sesji, podczas których osoby mogły dać
upust swojej frustracji, porozmawiać, zrozumieć
c) rozpoczęliśmy serię bezpłatnych webinarów w języku angielskim i polskim
d) dzieliliśmy się naszą wiedzą podczas 22 (!) podcastów, webcastów, streamingów
i webinarów
→ Maj: dzięki bardzo pozytywnym opiniom po pierwszych webinarach w kwietniu, postanowiliśmy:
1. zrobić drugą edycję – w sumie: 32 godziny wysokiej jakości i praktycznych materiałów dla 1000+
uczestników z całego świata – od USA po Singapur
2. opublikować nagrania na YouTube – obejrzano je ponad 5700 razy
→ Czerwiec – Lipiec – Sierpień: trzeba przyznać, że miesiące letnie trochę się ze sobą zlewają: dużo pracy,
wiele emocjonalnych rozmów, dużo frustracji kandydatów. Dużo niepewności na rynku. Mieliśmy w
planach hucznie uczcić naszą 10. rocznicę... w rzeczywistości: próbowaliśmy coś zrobić online. I mam na
myśli próbowaliśmy – nie mieliśmy takiego efektu, na jaki liczyliśmy, ale też nie był on zły:
10 osób wygrało 10 nagród dzięki podzieleniu się swoimi najlepszymi i najgorszymi poradami dot. kariery!
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→ Wrzesień – Październik: ciągle nas pytano, czy jesteśmy bardzo zajęci... nadmiarem klientów. Zajęci – tak. Bardzo zajęci – nie. Dlaczego? Ponieważ:
• Duża część managerów i kadry zarządzającej, którzy stracili pracę, zazwyczaj nie była na rynku pracy od 3-5, czasem nawet ponad 10 lat – nie
wiedzieli jeszcze, jak bardzo on się zmienił i, że mogą potrzebować wsparcia.
• Niezależnie od stażu pracy: wszyscy wydawali pieniądze ostrożniej – co miało wpływ na „luksusowe usługi”, takie jak nasze. Mieliśmy więcej
klientów, ale mniejsze projekty – jeśli mogli zrobić coś na własną rękę, zazwyczaj to robili, co jest całkowicie zrozumiałe.
• I, co najważniejsze, nasi (potencjalni) klienci byli zajęci skupianiem się na swojej pracy: ratowaniem firm, zarządzaniem kryzysowym lub w trybie
pełnego zarządzania zmianą i restrukturyzacją.
→ Do listopada wydawało się, że rynek i jego gracze przyzwyczaili się i zaakceptowali nową normalność, co oznaczało, że managerowie i kadra
zarządzająca mogli (w końcu) skupić się na sobie – czyniąc listopad drugim najlepszym miesiącem pod względem sprzedaży w historii Career Angels.
Oczywiście częścią naszych nowych klientów były osoby, którym udało się odkryć, że rynek pracy jest drastycznie inny od tego, gdy ostatnio na nim byli.
→ W grudniu skupiliśmy się na:
• dostarczaniu: CV, usług outplacementowych, symulacji rozmów kwalifikacyjnych, przygotowywaniu strategii, researchu
• finalizacji naszej nowej strony internetowej, w tym naszego katalogu szkoleń, który można znaleźć również tutaj
• oferowaniu Raportu CV pod ATS; jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o CV i ATS, tutaj znajdziesz najbardziej aktualne informacje
• odkrywaniu platformy Udemy (mamy teraz najwyżej oceniany kurs w naszej kategorii!)
Więcej o 2020 roku: a teraz, gdy zamknęliśmy ten rok, przyjrzeliśmy się zebranym danym! Wyniki znajdują się poniżej oraz na kolejnych stronach.
W porównaniu z rokiem 2019, zapytania o nasze usługi wzrosły:
◦ dwukrotnie z branży wydawniczej i medialnej
◦ nieco ponad dwa razy z produkcji / przemysłu
◦ ponad dwa razy z sektora dóbr luksusowych
◦ prawie trzykrotnie z branży rekreacyjno-hotelarskiej
Najważniejszą i najbardziej zauważalną zmianą jest wpływ technologii na rynek pracy, zwłaszcza dla doświadczonych managerów i executives. Pod
tym względem mieliśmy jedną słuszną prognozę w kwietniu, a jedną złą – z perspektywy kandydata:
• poprawna prognoza: wykorzystanie wszystkich czterech kanałów poszukiwania pracy równolegle będzie kluczowe. Jak dotąd kandydaci mogli
skupić się na dwóch najważniejszych z nich. To już nie wystarczy. Zobacz poniżej.
• błędna prognoza: oszacowaliśmy, że kanał „Executive Search” pozostanie na niskim poziomie pod względem efektywności (około 5-10%).
Ostatecznie, kanał „headhunterów” był odpowiedzialny za 19% przyjętych ofert pracy.

PERSPEKTYWY NA 2021?
W skrócie: więcej tego samego, w jeszcze trudniejszych warunkach. Patrząc na naszą analizę rynku – bezrobocie wzrasta w prawie wszystkich
europejskich krajach, a liczba ogłoszeń o pracę na LinkedIn spadła w większości krajów.
Jeden z trendów, który rozpoczął się około 3-4 lata temu i, do którego managerowie wyższego szczebla będą musieli się przyzwyczaić to praca interimowa,
doradcza i projektowa.
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PODSUMOWANIE
POZIOM
59% naszych klientów to członkowie zarządu
(lokalnego lub międzynarodowego) lub do niego
raportują.
34% to doświadczeni managerowie z co najmniej
10-letnim doświadczeniem.

EFEKTY
75% znalazło satysfakcjonującą pracę, 16%
postanowiło nic nie zmieniać, pomimo otrzymania
ofert. 9% naszych klientów zdecydowało się założyć
własną firmę.

ŹRÓDŁO ZAAKCEPTOWANYCH OFERT PRACY
Dane odnoszą się tylko do zaakceptowanych, a nie
wszystkich ofert pracy oraz tylko do ofert dla
doświadczonych managerów i executives (nie do
stanowisk na poziomie junior i specjalistów).

LOKALIZACJA NASZYCH KLIENTÓW & PROJEKTÓW

92% z Europy vs. 8% spoza Europy
GRUPY WIEKOWE
56+

46 to 55

35 to 45

<34

5%

32%

54%

9%

Nasi klienci szukali pracy na szczeblach lokalnych i międzynarodowych, a pochodzili
z krajów takich, jak:
Australia
Francja
Kolumbia
Polska
Szwajcaria
Austria
Grecja
Kraje Bałtyckie Portugalia
Turcja
Belgia
Hiszpania
Luksemburg
Rosja
Ukraina
Brazylia
Holandia
Meksyk
Rumunia
USA
Chile
Indie
Niemcy
Serbia
Węgry
Chorwacja
Irlandia
Norwegia
Słowacja
Wielka Brytania
Dania
Kanada
Peru
Słowenia
Włochy
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WIĘCEJ DANYCH

837

123

82%

18%

1320

konsultacji
kariery

symulacji
interview

klientów
z polecenia

klientów dzięki
naszym
publikacjom

raportów
CV

Był to, jak dotychczas, najbardziej pracowity rok w historii naszej firmy:
• 1320 przygotowanych Raportów CV.
• 837 przeprowadzonych Konsultacji Kariery – o 112 więcej niż w 2019!
• 4828 wykonanych zadań dla naszych klientów – o 1333 więcej niż w 2019!
• ponad 120 symulacji rozmów kwalifikacyjnych.

171
raportów
LinkedIn

Najlepszy wynik: 90%
Średni wynik: 50%
Najgorszy wynik: -6% (naprawdę :))

Najlepszy wynik: 4,6 pkt (na 5 pkt)
Średni wynik: 3,6 pkt
Najgorszy wynik: 2,7 pkt

ZAKRES WSPÓŁPRACY

75%

7%

13%

5%

zleciło do 20
godzin

zleciło 20-30
godzin

Dibbuk
Inter/National

Independent
Job Hunter

75% naszych klientów zleciło nam do 20 godzin na np. research, przygotowanie CV, symulacje rozmów, ogólne wsparcie i rady.
7% potrzebowało pomocy przez 20-30 godzin. Jak wyżej, tylko w większej ilości.
13%

zdecydowało się wyłącznie czekać na telefony. To oznacza, że robiliśmy wszystko, w tym zarządzanie skrzynką mailową oraz
kalendarzem. Jedyna rzecz, którą klient musiał zrobić sam: pójść na rozmowę o pracę.

5% postanowiło szukać pracy na własną rękę w ramach naszego programu Independent Job Hunter.
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DLA TWOJEJ FIRMY
Nasz rozwój jako firmy zawsze był bardzo organiczny i naturalny. Szliśmy
i idziemy tam, gdzie nasi klienci nas prowadzą i prowadzili. Odnosi się to do
krajów lub zakresu usług:
• Zaczęliśmy oferować usługi outplacementowe po tym, jak nasi byli
klienci poprosili o nie dla pracowników, których musieli zwolnić.
• Nasza współpraca ze Szkołami Biznesu rozpoczęła się dzięki temu,
że jedna z nich skontaktowała się z nami w 2014 roku. Teraz
współpracujemy z renomowanymi i uznanymi na świecie szkołami
z Mediolanu, Brukseli, Zurychu, Warszawy, Mannheim,
Wiednia... a to tylko kilka z nich!
• Szkolenia dla działów HR lub coaching członków zarządu
rozpoczęliśmy po tym, jak zostaliśmy o to poproszeni dzięki naszym
byłym klientom indywidualnym. W 2020 roku przeprowadziliśmy
w sumie 73 wykłady / webinary / warsztaty i przeszkoliliśmy
3500+ osób. Trzeba przyznać, że to całkiem nieźle jak na firmę,
która nie jest firmą szkoleniową!
W 2020 roku uruchomiliśmy naszą nową stronę internetową, aby odzwierciedlić powyższy rozwój.
A to znajdziesz w sekcji B2B:
• Podstronę dot. Usług Outplacementowych

•

Wszystkie nasze usługi, w tym katalog naszych Tematów Szkoleniowych

Zaczęliśmy także tworzyć materiały związane z usługami B2B (grafiki są podlinkowane) – dowiesz się więcej na naszym blogu:
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MATERIAŁY DLA DOŚWIADCZONYCH MANAGERÓW I EXECUTIVES
Znajdziesz tu materiały, które mogą pomóc managerom na każdym etapie zarządzania ich karierą. Po prostu kliknij w grafiki!

Zasubskrybuj nasz kanał YouTube o nazwie „Career
Angels – Career Management & Job Search”, aby
mieć dostęp do wysokiej jakości treści, w tym
cotygodniowych aktualizacji dot. (ukrytego) rynku pracy
lub nagrań z praktycznych webinarów.

Jeśli nie masz ochoty na samodzielne szukanie materiałów,
zapisz się na nasz kurs Udemy: Every step of the job search
explained – backed by research! (najwyżej oceniony w swojej
kategorii!) Ponad 14 godzin treści, a także materiały do
pobrania!

Jeśli aktywnie poszukujesz pracy i masz ograniczony
budżet, obejrzyj playlistę YouTube o nazwie „Otwarte
Webinary – Szukanie Pracy", gdzie przeprowadzimy
Cię przez wszystkie cztery etapy procesu szukiwania
pracy, w tym rozmowy kwalifikacyjne online.

Facebook jest jednym z miejsc, gdzie nas znajdziesz!
Treści, które publikujemy tylko tam: pamiętniki prowadzone
przez niedawno zrekrutowanych członków zespołu, którzy
szczerze opowiadają o swoich pierwszych tygodniach i
miesiącach – w tym o wzlotach i upadkach!

Co tydzień publikujemy trudne do znalezienia oferty pracy
oraz otwarte rekrutacje, które pochodzą bezpośrednio od
headhunterów lub pracodawców. Poproś o dołączenie do
naszej grupy na LinkedIn o nazwie "Hidden Job Market for
Experienced Managers in Europe"!

Śledź naszą stronę na LinkedIn „Career Angels Polska”,
aby mieć dostęp do codziennych postów o: zarządzaniu
karierą, poszukiwaniu pracy, rynku pracy, inspiracjach,
trendach HR – zawsze praktyczne i w miarę możliwości
poparte badaniami, danymi i/lub rzeczywistymi przypadkami.
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MARKET SIGNALS – DLA FIRM I OSÓB PRYWATNYCH
Sztuka interpretowania sygnałów (prekursorów trendów) jest – i zawsze była –
ważna dla skutecznego poruszania się po wszelkich obszarach gospodarczych. Jeśli
jesteś doświadczonym managerem lub executive, który chce mądrze zarządzać swoją
karierą i/lub procesami poszukiwania pracy, przyjrzyj się sygnałom rynku pracy, które
odzwierciedlają cechy VUCA dzisiejszego świata.
Od 13. tygodnia 2020 r. monitorujemy liczbę ogłoszeń o pracę w serwisie LinkedIn
w 18 europejskich krajach, która od 15. i 17. tygodnia została rozszerzona do 36,
a docelowo do 38 krajów. Dzięki temu możemy mierzyć KPI, co z kolei umożliwia nam
dość trafne wyczucie ogólnych tendencji na rynku pracy.
Ze względu na to, jak pracujemy wspierając naszych klientów, mamy wyjątkowy
„wgląd” w to, jak reaguje 5000+ firm executive search i prawie 20000 decydentów
(a nie to, co teoretycznie deklarują) – większość z nich znajduje się w Europie. Nasze
rozmowy z dyrektorami generalnymi, dyrektorami HR, inwestorami, członkami
zarządów, kandydatami i headhunterami, których znamy osobiście, uzupełniają nasze
dane ilościowe o szczegółowe i indywidualne oświadczenia.
Zgromadzone dane i spostrzeżenia zbieramy i analizujemy, aby można było
wykorzystać je do mądrzejszego zarządzania karierą i bardziej skutecznego
poszukiwania pracy.
Oprócz raportów tygodniowych i codziennych aktualizacji od poniedziałku do soboty
(kliknij "Follow" na naszej stronie LinkedIn „Market Signals”), przygotowujemy i
publikujemy również Raporty Specjalne:
• Afryka TOP 10
• Północna, Środkowa i Południowa Ameryka
• TOP 20 największych gospodarek na świecie
I to wszystko zupełnie za darmo. I tak czasy są wystarczająco ciężkie. Chcemy
wyrównać szanse, jak to tylko możliwe. Wykorzystaj mądrze nasze dane!

ANIOŁY KARIERY_JOB HUNTING REPORT 2020
BONUS: WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ O ZARZĄDZANIU SWOJĄ KARIERĄ
Jakie czynniki mają wpływ na to, jak zarządzamy naszą karierą?
Co sprawia, że wybieramy jedną ofertę, a nie drugą?
Czy to naprawdę źle świadczy, jeśli pracuje się w jednej firmie 12 lat?
Czy powinniśmy potępiać osoby, które często zmieniają pracę?
A co z osobami, które aktywnie biorą udział w wyścigu szczurów?
Czy wspinanie się po szczeblach kariery Cię uszczęśliwia?

Bardziej cenisz sobie atmosferę i ludzi niż pieniądze i prestiż?
Inni uważają Cię za niedojrzałego, bo nie wybierasz poważnej ścieżki?
To, co Cię głównie napędza to samorozwój?
Czy łapiesz się czasem na myśleniu: „nienawidzę zarządzać ludźmi!”?
Mam 42 lata. Już za późno na jakiekolwiek zmiany.
Frustruje Cię praca, jak tylko wkrada się rutyna?

Odpowiedz szczerze na poniższe dwa pytania:
Jak definiujesz udaną karierę?
Jeśli wszystko byłoby możliwe, jak wyglądałaby Twoja najbardziej satysfakcjonująca ścieżka kariery?
64% respondentów najczęściej udziela (niemal) identycznej odpowiedzi, podczas gdy 36% udzieli dwóch częściowo lub całkowicie różnych odpowiedzi.
Dane te pochodzą od Decision Dynamics – firmy, która zbiera i analizuje dane m.in. na temat ścieżek kariery różnych osób od ponad 40 lat. Co więcej
możemy wywnioskować z ich badań?
1) odpowiedzi mogą być motywowane zarówno przez rozum, jak i serce
2) istnieją pewne wspólne wzorce
Model Kariery Decision Dynamics wyróżnia cztery podstawowe Koncepty Kariery lub spojrzenia na idealną karierę:
Koncept Kariery „Expert” jest najbardziej stabilnym i historycznie dominującym
postrzeganiem udanej kariery; oznacza stałe zaangażowanie w zawód, z którym się
identyfikuje. Sukces oznacza bycie najlepszym, tzn. ekspertem w swoim obszarze.
Koncept Kariery „Linear” natomiast skupia się na szybkim wspinaniu się po szczeblach
kariery. Sukces jest mierzony poprzez osiągnięty poziom w hierarchii firmy, co przekłada się
na odpowiedzialność, władzę i wywieranie wpływu.
Koncept Kariery „Spiral” jest mniej tradycyjnym poglądem; kariera jest budowana poprzez
okresowe (5-10 lat) i poziome zmiany w obszarze zawodowym. Sukces oznacza częste
wykorzystanie okazji, by poszerzyć swoje kompetencje i zdobyć nowe doświadczenia.
Koncept Kariery „Transitory” jest konceptem najbardziej zorientowanym na zmianę i
należy do najmniej konwencjonalnych idei – większość ludzi uważa, że to nie jest nawet
ścieżka kariery. Im bardziej zmiany są różnorodne i częste, tym lepiej.

Pewnie już się zorientowałeś, że każdy ma inną
definicję udanej kariery i jest ona tak samo błędna,
jak poprawna. Zwyczajnie nie istnieje jedna dobra
odpowiedź. Każdego uszczęśliwia coś innego.
Mamy szczerą nadzieję, że nie należysz do tych
36%, jednak jeśli istnieje choć cień szansy, że tak
jest – umów się z certyfikowanym Aniołem Kariery.
Otrzymasz:
- kwestionariusz online
- raport, który pokazuje różnice pomiędzy obraną
ścieżką, a taką, która najbardziej Cię motywuje
- pogłębioną sesję feedforward, po której wyjdziesz z
konkretnymi kolejnymi krokami

Jeśli jesteś zainteresowany otrzymaniem oferty lub uzyskaniem dalszych informacji, skontaktuj się z nami pod adresem: Bichl.Sandra@CareerAngels.eu.
Ten model może być zastosowany również w odniesieniu do całej organizacji dla lepszego dopasowania kandydatów, ról i kultury.

