
Dzień dobry, nazywam się Karolina Nowakowska, Jestem przewodniczącą Koła Naukowego 

Młodych Menedżerów, które działa w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. 

W ramach projektu pt. „Biznes, wczoraj dziś i jutro” - przeprowadzamy rozmowy z naszymi 

lokalnymi, radomskim przedsiębiorcami. Na kolejną rozmowę zaprosiłam Panią Małgorzatę 

Motykę, która jest kierownikiem jednego z oddziałów firmy Randstad w Polsce oraz 

wieloletnim pracownikiem oddziału Randstad w Radomiu. Zanim zaczniemy naszą rozmowę, 

posłuchajmy, co o historii firmy mówi jej Prezes Zarządu.  

   

Welcome this year Ronsard celebrates its 60th anniversary. A founder, Fritz Goldsmithing, 

got on his bike in Amsterdam 60 years ago and brought the first talent to her job himself. 

You got inspired by your talent and clients. Fast forward to 2020, Ronsard now operates in 

38 countries and is the number one in the global HR service industry. From healthcare to 

transportation and from construction to education together with you, we set the world of 

work in motion with over 640,000 people at work every day. A world that has changed a lot 

in the last 60 years and it will change even more in the future. New technologies will help to 

reach the full potential of talent and organizations, even better. And even though the road 

can sometimes be rocky like now with COVID-19, we look forward to this future. We will 

strive to keep shaping the world of work for at least another 60 years. We are proud of 

working together, so we want to say thank you for working with us yesterday, today and 

tomorrow. Thank you for inspiring us to do better every day. Thank you for your trust and 

for being part of our story.   

   

K: Dzień dobry    

M: Dzień dobry    

K: Pani Małgorzato. Na początku proszę powiedzieć kilka słów o sobie.   

M: Nazywam się Małgorzata Motyka. Jestem kierownikiem jednego z oddziałów firmy 

Randstad. Pracuję w tej branży już bardzo długo, bo zaczynałam w 2007 roku w Radomiu i w 

zasadzie chyba przeszłam wszystkie szczeble kariery jakie można tutaj w Randstad przejść, 

czyli zaczynałam od konsultanta, ale też takiego konsultanta naliczającego wynagrodzenia 

dla pracowników. Potem awansowałam, byłam wręcz menedżerem. Teraz Jestem wręcz 

menedżerem.    

 K: Rozumiem, czyli ścieżkę kariery wyrasta się również pośrednictwo pracy, ale też można 

się zatrudnić i awansować dalej.   

M: Tak jak najbardziej...  

K: Okej, Porozmawiajmy teraz o firmie Randstad. Od ilu lat jesteście Państwo na rynku?   

M: Bardzo długo, bo już od 1960 roku i fajna jest ta historia, może taką dygresję tutaj zrobię. 

Początki Randstad ma w Holandii, w Amsterdamie. Wszystko się właśnie zaczęło w 1960 

roku, kiedy młody student Fil Golasz Mering na swój rower wziął jednego z kandydatów i 



zawiózł go do klienta. Nawet nie wiem, czy Pani kojarzy nasze logo Ramdstadu to jest takie 

logo w kształcie kierownicy    K: Tak, to jest od roweru?   

M: Tak dokładnie...   

M: Tak się zaczęła historia Ramdstad, następnie Randstad pomału się rozwijało. Z tego co 

pamiętam, w 1983 została przejęta spora agencja Tempo Team i potem tak sukcesywnie 

były przejmowane inne agencje. W tym momencie jesteśmy już w 39 krajach na całym 

świecie i zatrudniamy bardzo dużo osób tak, no wiadomo, że to jest bardzo ruchoma liczba, 

ale to jest w granicach 640 tyś.   

 K: Bardzo dużo, a od ilu lat jesteście państwo w Radomiu?   

M: W Radomiu też jesteśmy już długo, bo od 2006 roku działa oddział Ramdstadu. Przed 

2006 roku było Start People. Start People zostało wykupione przez Randstad.   

K: I te początki działalności w Radomiu. Jak wyglądały?    

M:  Hmm.. no były trudne chwile, teraz już zupełnie to inaczej wygląda niż w tamtych 

czasach. Albo że jak ja zaczynałam pracę, to bardzo wielu pracodawców nie kojarzyło usługi 

pracy tymczasowej. Usługa pracy tymczasowej, to jest nasza powiedzmy korowa usługa. 

Oczywiście mamy jeszcze wiele innych, aczkolwiek jak dzwoniłam po firmach, aby pozyskać 

klientów to no musiałam naprawdę mocno się nagimnastykować, żeby opowiedzieć, z czym 

wiąże się usługa pracy tymczasowej. W tym momencie sporadycznie mi się zdarza, że któryś 

z pracodawców nie wie “z czym to się je”   

   

K: O właśnie o specjalizacji państwa firmy. Co jeszcze by nam mogła Pani powiedzieć, czym 

się dokładnie zajmuje Randstad?   

M: Randstad jest agencją pracy tymczasowej i doradztwa personalnego. Nasze dwie takie 

korowe usługi to jest właśnie usługa pracy tymczasowej, ale również usługa rekrutacji 

stałych, czyli nie tylko usługa taka, gdzie my pozyskujemy i zatrudniamy, ale sam proces 

rekrutacji jak już pozyskamy danego kandydata, to przekazujemy go do firmy i i już 

bezpośrednio w danej firmie zostaje kandydat zatrudniony.   

M: Natomiast my mamy pełen wachlarz usług związanych z Hr-em. Posiadamy wszelkiego 

rodzaju usługi outsourcingu, outsourcingu procesów, outsourcingu kadr, płac. 

Outsourcingu transportu, Outplacement. Pełen wachlarz naprawdę wszelkich usług hr-

owych. 

K: Czyli bardzo duża specjalizacja. Jeżeli chodzi o firmy?  

M: Tak, tak, no my jesteśmy takim myślę liderem, jeśli chodzi o branżę Hr, więc tak jak 

najbardziej.  

K: Rozumiem, skoro z radą to ewentualnie nowy rynek i jakie były szanse związane właśnie z 

wejściem na nowy rynek, czy ewentualnie nawet tworzeniem nowej filii gdzieś w jakimś 

innym mieście? Jakie są szanse dla państwa przedsiębiorstwa z tym związane?  



M: Szanse są dla nas, ale też i dla myślę właśnie młodych ludzi. No tutaj się nie bez 

przyczyny spotykamy, bo film bardzo duża część kandydatów pracowników, których my 

zatrudniamy, to są młode osoby, dla których nasza firma jest takim doskonałym startem na 

rozpoczęcie fil swojej kariery, więc to jest szansa dla osób, które chcą zdobyć 

doświadczenie, ale oczywiście nie tylko, bo my zatrudniamy osoby w różnym wieku. Ja, jak 

zaczynałam. Pracę w Radomiu to wchodziliśmy na ten rynek. To był wtedy taki bum i 

poszerzaliśmy nasze filmy. Nasze portfolio naszych oddziałów. Otworzyliśmy też w 

Starachowicach oddział niedługo po tym, jak, jak w Radomiu tutaj się rozprzestrzeniliśmy, 

także ta praca tymczasowa się mocno rozwinęła. Odkąd ja pracuję w tej branży.  

K: Rozumiem, a jaki był popyt? Na początku powstania oddziału w Radomiu? A jak jest 

obecnie?  

M: Początki tak jak mówiłam już, no nie były takie łatwe, dlatego, że nie wszyscy kojarzyli tą 

usługę. W tym momencie bardzo dużo osób już i wyjeżdża za granicę i wraca i tam jest dużo 

mocniej Rozpromowana też tak usługa i więcej osób też kandydatów wie, że to jest takie 

powszechne i normalne. I my dajemy umowę na o pracę tymczasową, która. W zasadzie 

niczym się nie różni od kodeksówki i ona ma pewne niuanse związane tam powiedzmy z 

urlopami i okresami wypowiedzenia inne, ale wszystkie składki są wprowadzane, więc to nie 

jest umowa zlecenie. To jest umowa o pracę, która, no myślę, że jest dużo atrakcyjniejszym 

niż zlecenie.   

K: Szczególnie dla młodych osób, które dopiero zdobywają doświadczenie, gdzie nawet po 

tej umowie o pracę będzie również świadectwo pracy.  Dokładnie to jest cenne, bo można 

to wykorzystać jej dalej.   A co wpływa na to, że osoby szukające pracy wybierają właśnie 

państwa firmę?  

M: Hmm. Renoma Marki tak to nieskromnie powiedziałam, ale tak no my dbamy o to, aby 

nasza firma była tym liderem w swojej branży i już od kilku ładnych jesteśmy na podium nie 

tylko w Polsce, ale w kilku innych krajach jesteśmy w czołówce. W Polsce, jesteśmy liderem 

w branży Hr.   

K: Świetnie naprawdę, czyli młodzi ludzie naprawdę mają szansę na rozwój? A czy 

przeprowadzacie państwo ewentualnie jakieś kursy i szkolenia dla osób, które na przykład 

bez doświadczenia bez żadnego wykształcenia zgłaszają się do państwa firmy i poszukują 

pracy?  

M: Tak, natomiast ja mogę powiedzieć ze swojego doświadczenia, jak to wygląda na 

przykład przy kursach spawaczy w tym momencie jest bardzo dużo osób, które ukończyły 

studia, a nie mają stricte takiego technicznego wykształcenia. Brakuje bardzo dużo osób 

takich technicznych z umiejętnościami kwalifikacjami, na przykład Spawaczy, Lakierników 

Wózkowych i jak najbardziej często w porozumieniu z naszymi klientami przeprowadzamy 

takie kursy, które potem dają certyfikat  

K: Oczywiście, dziękuję, a co wyróżnia firmy Randstad na rynku?  



M: Nasza strategia i podejście do ludzi, do biznesu. My dbamy o to, aby łączyć zarówno 

potrzeby ludzi z nowoczesną technologią jesteśmy firmą nastawioną na rozwijanie 

potencjału i ludzkiego takiego i też w biznesie i w tym momencie w dobie takiego bumu i 

takiego galopu w tej całej technologii. Staramy się połączyć właśnie tą nasza strategia. “Can 

touch”, czyli połączenie tego ludzkiego podejścia z nową technologią.   

K: Bardzo fajnie, chciałabym zapytać teraz o pandemię. W jakiś sposób wpłynęła na państwa 

firmę?  

M: No oczywiście, że wpłynęła. My jesteśmy uzależnieni od tego, co się dzieje na rynku i o 

naszych klientów i jeżeli jest spowolnienie u naszych klientów, no to automatycznie w 

pierwszej kolejności nasi pracownicy firm też to odczuwają więcej jak najbardziej. Tak jak 

rozpoczęła się pandemia, to naprawdę zauważyliśmy to spowolnienie, tym bardziej, że my 

bardzo mocno jesteśmy osadzeni też w branży Automotive. A jak pani zapewne wie branża 

Automotive jako pierwsza odczuła pandemie i no niestety była duża część osób wysyłana i 

na urlopy wypoczynkowe urlopy bezpłatne też tak jak w wielu firmach były też obniżane 

wynagrodzenia z racji obniżenia etatu, prawda? Więc tak, zwolnienie niestety.  

K: A ewentualnie sytuacja, która jest teraz na Ukrainie. Czy wpływa na państwa firmę?   

M: Tak, tak. Też tak dlatego, że tak powiem. Mamy wielu klientów i każdy ruch takich na 

rynku jest dla nas mocno odczuwalny. Natomiast ja nie mogę powiedzieć, że odczuwamy to 

jakoś teraz film negatywnie, bo to jest tak, że jedna firma powiedzmy ma przestój, ale druga 

firma prężnie działa. Firmy, które na przykład Pracują na bazie takich surowców jak stal u 

nich widzimy spowolnienie tylko że tej stali po prostu brakuje. Brakuje też firmy z branży 

Automotive, które wysyłały swoje powiedzmy produkty na wschodni rynek, na Ukrainę, czy 

na Rosje muszą szukać innego rynku zbytu.  

K: Jak obecnie działa firma, jak się rozwija? No i oczywiście czy są jakieś zmiany od początku? 

Czy ciągle, że tak powiem, stosujecie tą samą strategię, która jest od początku? Czy 

wprowadzacie jakieś zmiany, żeby udoskonalić działanie?  

M: U nas są ciągłe zmiany. Firma działa prężnie i mamy bardzo dobre wyniki finansowe też 

natomiast to na pewno nie jest tak, że my mamy jedną strategię. Ona się cały czas zmienia i 

takie mądre głowy siedzą i pracują nad tym, żeby doszło w dobrym kierunku, jesteśmy 

podzieleni na kilka linii biznesowych. Każda z linii jest odpowiedzialna za powiedzmy inny 

sektor i staramy się w danej linii biznesowej mieć takich ekspertów, doradców, którzy no 

będą właśnie tymi liderami. Jeżeli mamy w Blue collar pracowników, są eksperci, którzy się 

zajmują stricte pozyskiwaniem takich pracowników. Mamy też linię, która zajmuje się 

pracownikami White collar-owymi. Staramy się być profesjonalistami.   

K: Jesteście przy tym bardzo elastyczni.    

M: Tak, to na pewno  

K: A jakie macie największe sukcesy? Zarówno w skali całej firmy, jak i tutaj u nas lokalnie w 

Radomiu.  



M: No sukcesy to na pewno są nasi klienci. Te największe firmy, które pozyskujemy. No to 

mogę powiedzieć o firmie Amazon, z którą współpracujemy już od wielu lat. I to jest 

Doskonały partner tak bym to ujęła, ale też ludzie i kandydaci, którzy do nas wracają, nasi 

pracownicy to jest nasz sukces, bo mamy jednokrotnie pracowników, którzy są przez nas 

pozyskani, odchodzą, przechodzą do innej firmy, potem wracają. Więc tak myślę, że to, że to 

jest takim sukcesem, że jesteśmy tym liderem, który przyciąga ludzi. Mamy bardzo dużą 

bazę kandydatów. 

K: Okej, bardzo fajnie. I ostatnie pytanie Pani Małgorzato jaką rade mogła by Pani dać 

młodym pracownikom, którzy właśnie szukają pracy, bądź otworzyli jakiś biznes i chcą się 

dalej rozwijać.   

 M: Wydaje mi się, że jak startowałam, jak ja zaczynałam studia, bo to było bardzo dawno 

temu, to był taki bum na studia ekonomiczne, na administrację. W tym momencie myślę, że 

naprawdę młody człowiek powinien śledzić to, co dzieje się na rynku i patrzeć na trendy, 

jakie są, a nie ślepo iść za tłumem, bo mówiąc tak, powiedzmy kolokwialnie 

wyprodukowaliśmy bardzo dużo ekonomistów, prawda? A nie dla wszystkich osób znalazła 

się praca na rynku. Poza tym też niektórzy są pchani powiedzmy przez rodziców przez różne 

elementy w tym kierunku, ani każdy też czuje się dobrze. Czuję się dobrze, pracując za 

biurkiem, są ludzie, którzy doskonale się sprawdzają na produkcję jako tokarz i świetnie się 

w tym odnajdują. I to ich cieszy i nie zamykała bym się na takie techniczne rzeczy i na szkoły 

branżowe i szkoły zawodowe. No więc myślę, że to jest to jest to, żeby szukać, żeby patrzeć, 

co się dzieje na rynku, patrzeć, jakie są trendy i szukać w sobie tego, co się lubi.  

K: Pani Małgorzato Bardzo dziękuję Pani za rozmowę dużo dowiedzieliśmy się o firmie 

Randstad, ja was serdecznie zapraszam oczywiście, jeśli poszukujecie pracę na ich stronę 

internetową do kontaktu, zapraszam was też serdecznie na naszego YouTube. Tam 

niebawem będą kolejne firmy. Dziękujemy! 

M: Dziękuje bardzo! 

  


