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Wprowadzenie

Zapraszamy Państwa serdecznie do raportu z kolejnej 
edycji paneuropejskiego projektu Human Capital, 
którego geneza sięga badania zrealizowanego przez 
IAB Polska w roku 2016. Od tamtej pory projekt 
ewoluuje, a w ostatniej edycji szukaliśmy odpowiedzi 
na pytania o wyzwania rekrutacyjne w branży 
marketingu online, kluczowe potrzeby szkoleniowe 
z perspektywy pracodawców i pracowników, a także 
szukaliśmy luki kompetencyjnej jaka dotyka ten sektor. 

Z praktyki rynkowej IAB Polska widać, że w Polsce 
liczba osób, które chcą rozwijać się w obszarze 
marketingu cyfrowego rośnie lawinowo. 
W przeważającej większości są to uczestnicy 
Akademii Marketingu Internetowego DIMAQ, 
która bardzo szeroko omawia dziedzinę e-marketingu, 
pokazując współzależności pomiędzy poszczególnymi 
modułami. Wzrost zainteresowania szkoleniami 
tematycznymi, a zwłaszcza Programmatic, znajduje 
odzwierciedlenie w wynikach niniejszego raportu.

Zarówno pracodawcy jak i pracownicy są zgodni 
w określeniu umiejętności jakie są potrzebne do pracy 
w marketingu cyfrowym. Z uwagi na to, że odbiorcy 
działań przemysłu marketingu cyfrowego to coraz 
częściej osoby wychowane w dobie zaawansowanej 
cyfryzacji, kadra w tej branży musi być o krok do przodu. 
Tym samym – mogłoby się wydawać – młode pokolenie 
pracowników, które przyjmuje, rozumie i wykorzystuje 
technologię w szybszym tempie niż reklama i marketing
jest wystarczająco kompetentne w tym zakresie. 
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Jednak – pomimo tego, że umiejętności cyfrowe mają 
przyswojone –brakuje im ogólnego zrozumienia biznesu, 
kontekstu i środowiska gospodarczego. Z kolei starszym 
pokoleniom brakuje umiejętności i gotowości do 
korzystania z technologii cyfrowej. 

Wejście do jednej z najszybciej rozwijających się branż 
jest jedną z najlepszych opcji dostępnych dzisiaj dla 
absolwentów, jak również dla tych, którzy chcą się 
przekwalifikować. Warto jednak zaznaczyć – nie ma 
żadnych ścisłych ograniczeń wejścia dla tych, którzy 
chcą zostać cyfrowymi profesjonalistami do spraw 
marketingu. Z punktu widzenia pracodawców 
umiejętności mają największe znaczenie, dlatego 
też programy certyfikacji są prawdziwą alternatywą 
dla dyplomów uniwersyteckich. Firmy zdają sobie 
bowiem sprawę, że potrzebują ludzi, którzy dobrze 
rozumieją tę branżę. Co więcej, certyfikaty zwykle 
wymagają ciągłego rozwoju i stałej aktualizacji w celu 
zachowania ich ważności, więc kształcenie ustawiczne 
jest koniecznością. 

EWA OPACH
Dyrektor ds. edukacji i certyfikacji
IAB Polska



TRENERZY
I SPECJALIŚCI HR
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Obszary rekrutacji
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76%

47%

39%

36%

18%

17%

14%

12%

11%

7%

7%

4%

1%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Marketing online

Strategia komunikacji online

Media społecznościowe

Programmatic

Projektowanie graficzne

Działania reklamowe

Copywriting

Publikacje online

Projektowanie i rozwój stron www

Tworzenie aplikacji mobilnych

PR online

Sztuczna inteligencja

Prawo, polityka

Inne

Do których z poniższych specjalizacji rekrutowałe(a)ś bądź 
nadzorowałe(a)ś rekrutację personelu w ciągu ostatnich 
12 miesięcy?

Zdecydowana większość projektów rekrutacyjnych 
realizowanych w badanym okresie dotyczyła 
stanowisk związanych z obszarami dotyczącymi 
horyzontalnych obszarów, takich jak marketing online 
i strategia komunikacji. W następnej kolejności 
były to rekrutacje do obszarów już bardziej 
specjalistycznych: media społecznościowe 
oraz programmatic.



Wyzwania w rekrutacji
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Jakie są główne wyzwania w procesie rekrutacji i selekcji 
pracowników z obszaru kompetencji cyfrowych do specjalizacji, 
w których rekrutowałe(a)ś personel?

Wśród głównych wyzwań, które pojawiają się 
w procesie rekrutacji oraz selekcji potencjalnych 
pracowników najczęściej rekruterzy wymieniali brak 
odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów oraz 
zbyt wysokie oczekiwania płacowe. 

W odniesieniu do braków kompetencyjnych warto 
w tym miejscu przypomnieć wynik z edycji badania 
zrealizowanego w roku 2016 dotyczący uczelni 
– w opinii potencjalnych pracodawców nie uczą one 
przede wszystkim analitycznego i logicznego 
myślenia oraz przełożenia teorii na praktykę.

78%

65%

35%

28%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Na rynku nie ma wystarczającej
liczby kwalifikujących się

kandydatów

Oczekiwania płacowe
kandydatów są zbyt wysokie

Większość kandydatów
nieprawidłowo ocenia swoje

umiejętności

Większość kandydatów błędnie
rozumie profil stanowiska

Inne
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Poszukiwania kandydatów
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Jakie jest główne źródło rekrutacji wykorzystywane do 
znajdowania kandydatów na stanowiska w działach marketingu 
i komunikacji cyfrowej?

43%

25%

13%

10%

3%

3%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Portale HR

LinkedIn

Rekomendacje pracowników
firmy

Agencje rekrutacyjne

Recommendacje ekspertów HR

Dedykowane grupy na
Facebooku

Inne

Prowadzący rekrutację wskazują, że najczęściej 
korzystają z portali HR. Drugi w rankingu źródeł 
rekrutacji pojawił się portal LinkedIn. Pozostałe 
narzędzia wymieniane były znacznie rzadziej. Wyniki 
te pokazują, że nadal przeważa dość tradycyjny 
model prowadzenia rekrutacji. Warto zarazem zwrócić 
uwagę, że w pozostałych przebadanych krajach 
Europy ranking źródeł jest nieznacznie odmienny –
portale HR nie są tak dominującym kanałem, gdyż 
LinkedIn jest wskazywany równie często. 
Potencjalnych przyczyn tych różnic można szukać w 
skuteczności metod, a także barier finansowych. 



Metody ewaluacji
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65%

44%

37%

19%

6%

17%

0% 25% 50% 75% 100%

Wywiady indywidualne

Testy kompetencyjne

Indywidualne kursy, szkolenia

Dyplomy formalnej edukacji

Testy IQ

Inne

Jakie są najczęstsze metody oceny kandydatów do pracy 
dziale marketingu i komunikacji online? Proszę wybrać 2 
najlepsze metody.

Jeśli chodzi o metody selekcji ewaluacji kwalifikacji 
kandydatów do pracy, badani specjaliści bazują 
głównie na wywiadach indywidualnych. Znacznie 
rzadziej wskazywano testy kompetencyjne oraz 
indywidualne szkolenia. 

Proces rekrutacyjny można jednak w oparciu 
o wspomniany wcześniej system walidacji kwalifikacji 
zoptymalizować. Przykładem może być studium 
przypadku firmy członkowskiej IAB Polska, która 
skróciła czas trwania rekrutacji dzięki włączeniu 
doń certyfikacji branżowej.

https://dimaq.pl/jak-rekrutuje-sie-w-branzy-digital-bluerank-i-igor-historia-prawdziwa/
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uznaje za ważny atut dla 
przyszłych pracowników

rozważa alokację budżetu na 
certyfikację pracowników

rozważa włączenie jako wymogu 
w procesie rekrutacji



Tematyka szkoleń
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65%

62%

60%

50%

48%

48%

44%

42%

42%

37%

27%

23%

23%

17%

10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Programmatic

Media społecznościowe

Analityka

Planowanie kampanii

Content marketing

Cross-media

Wideo

Mobile advertising

Display

Nowe technologie*

E-mail marketing

Sztuczna inteligencja

Search

Digital audio

Digital OOH

* voice, blockchain etc.

Z jakich szkoleń skorzystaliby pracownicy w Twojej organizacji?
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Budżety na szkolenia
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Jaki budżet przeznaczono w ubiegłym roku na szkolenia i kursy 
dla młodszych pracowników (poniżej 12 miesięcy stażu pracy) 
/starszych pracowników (powyżej 12 miesięcy stażu pracy) 
w dziedzinie marketingu cyfrowego i komunikacji?

PL EU
Koszt na juniora

< 100 EUR 45%+ 36%
100-200 EUR 27% 28%+
> 200 EUR 27% 36%+

Koszt na seniora

< 100 EUR 24% 22%
100-200 EUR 30% 36%+
> 200 EUR 45% 42%

Wzrośnie
44%

Pozostanie 
na tym 
samym 

poziomie
29%

Zmniejszy się
2%Trudno 

powiedzieć
25%

Jak zmieni się w przyszłym roku wartość budżetu 
na szkolenia i edukację dla osób pracujących 
w dziedzinie marketingu cyfrowego?
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PRACOWNICY
I KANDYDACI
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Tematyka szkoleń
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* voice, blockchain etc.

Jakie są według Ciebie główne obszary kompetencyjne 
potrzebne do pomyślnego rozpoczęcia kariery lub przejścia na 
marketing cyfrowy?

Jakie tematy chciał(a)byś zgłębić podczas kursów / szkoleń?

63%

55%

51%

51%

47%

41%

39%

39%

31%

31%

22%

12%

6%

4%

2%

57%

47%

29%

31%

37%

25%

29%

22%

47%

25%

18%

37%

43%

14%

18%

0% 20% 40% 60% 80%

Analityka

Programmatic

Media społecznościowe

Planowanie kampanii

Content marketing

Wideo

Mobile advertising

Search

Cross-media

Display

E-mail marketing

Sztuczna inteligencja

Nowe technologie*

Digital audio

Digital OOH

Kompetencje Szkolenia



Szkolenia
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Czy był(a)byś skłonny(a) uczestniczyć w płatnych kursach / 
szkoleniach, aby podnieść umiejętności i kompetencje 
potrzebne do przejścia na technologię cyfrową?

Nie Tak

O jakich programach szkoleniowych na temat marketingu 
cyfrowego w Europie słyszałeś(aś)?

83%

42%

21%

13%

13%

25%

0% 25% 50% 75% 100%

DIMAQ

Google

Facebook

Digital Marketing Institute

Inne IAB

Inne



• Realizacja: czerwiec-sierpień 2019

• Badana grupa: 

– Trenerzy i specjaliści HR (N=95)

– Pracownicy i kandydaci (N=57)

• Metoda: standaryzowany wywiad 

kwestionariuszowy

• Technika pomiaru: CAWI

• Realizacja: IAB Europe

• Opracowanie: 

– Ewa Opach (IAB Polska)

– Paweł Kolenda (IAB Polska) 

O BADANIU
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Grafika na okładce: Vector Open Stock



Informacje o respondentach
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Nauki społeczne (psychologia, socjologia) 33%
Marketing 27%
Ekonomia 27%
PR, reklama 10%
Filologia, języki, dziennikarstwo 7%
Studia techniczne (inżyniera, budownictwo) 7%
Nauki przyrodnicze (biologia, geografia) 7%

Trening i rozwój 49%
Kierownictwo średniego szczebla 49%
Rekrutacja i selekcja personelu 36%
Ocena pracowników 34%
Zarządzanie 24%
Inne 25%

Firma z ekosystemu reklamy online 75%
Firma spoza ekosystemu reklamy online 4%
Agencja HR 3%
Firma consultingowa HR 1%
Inne 17%

Profil działalności firmy

Profil zawodowy respondenta

Profil ukończonych studiów

Trenerzy i specjaliści HR

Pracownicy i kandydaci



IAB Polska
Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska jest 
organizacją zrzeszającą ponad 230 najważniejszych firm 
polskiego rynku internetowego, w tym największe portale 
internetowe, sieci reklamowe, domy mediowe i agencje 
interaktywne. Jego głównym celem jest szeroko pojęta 
edukacja rynku w zakresie wykorzystania internetu jako 
skutecznego narzędzia prowadzenia biznesu i promocji. 
Propaguje skuteczne rozwiązania e-marketingowe, tworzy, 
prezentuje i wdraża standardy jakościowe. Przygotowuje 
raporty i badania rynku online, m.in. Raport Strategiczny 
czy AdEx, którego wyniki są bazą analiz wydatków 
reklamowych. Jest organizatorem konferencji (Forum IAB, 
IAB HowTo), konkursów branżowych (IAB MIXX Awards), 
a także warsztatów i szkoleń (Akademia DIMAQ). 
Jednym z flagowych projektów IAB Polska jest DIMAQ –
międzynarodowy standard kwalifikacji e-marketingowych.

IAB Polska działa od 2000 roku, jest częścią struktur 
światowych organizacji IAB oraz członkiem IAB Europe, 
Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, Krajowej Izby 
Gospodarczej oraz Business Centre Club. 

www.iab.org.pl

Kontakt w sprawach edukacji i certyfikacji: 
Ewa Opach, Dyrektor ds. edukacji i certyfikacji :
e.opach@iab.org.pl

Kontakt w sprawach metodologicznych: 
Paweł Kolenda, Dyrektor ds. badań:
p.kolenda@iab.org.pl
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