Agencja Widoczni

KULTURA
ORGANIZACJI
Sprawdź, jak pracujemy
i co jest dla nas ważne

Kultura organizacji to nie sztuczny twór, który ma
przedstawiać wyidealizowaną rzeczywistość. Przez wiele

Co znajdziesz
w naszej
kulturze
organizacji?

tygodni we współpracy z całym zespołem spisywaliśmy
najważniejsze zasady i wartości, jakimi kierujemy się w
codziennej pracy. Godziny rozmów i dyskusji pozwolił nam
spisać kulturę naszej organizacji. Szczerze dzielimy się z
Tobą naszymi zasadami. Sam zdecyduj, czy są Ci bliskie i
czy odnajdziesz się w naszej kulturze. Bo najlepiej pracuje
się w miejscu, w którym czujemy się jak u siebie. Poznaj
nas poprzez naszą kulturę i dołącz do zespołu agencji
Widoczni.
Zapraszam do lektury,
Artur Wojczal

Kto jest autorem?
Każdy kto tu pracuje, dlatego znajdziesz
tu wartości ważne dla wszystkich działów
we współpracy z klientem, w komunikacji
z zespołem, w realizacji własnych zadań
i rozwoju zawodowym.

Po co stworzyliśmy ten dokument? Żebyś nas
poznał, zanim do nas dołączysz i żebyś mógł
ocenić, czy agencja to miejsce, w którym
będziesz dobrze się czuć. Gdy powiększamy
nasz zespół, zwracamy uwagę na to, czy
wartości i podejście do pracy kandydata
pokrywa się z naszą kulturą organizacji.

Dlaczego pokazujemy Ci, jak wygląda nasza kultura
organizacji i pracy? Bo jeśli obce Ci są zasady, które
uznajemy, nie będziesz dobrze się z nami czuł.
Każda firma jest inna i warto znaleźć taką, z której
filozofią i stylem pracy się zgadzasz :) Porównaj
więc poniższe zasady, ze swoimi wartościami.
Wszystko wygląda świetnie? To możesz do nas
dołączyć.

Skupiamy się na szukaniu
rozwiązań, a nie na trudnościach.
Jesteśmy otwarci na nowe zadania
i chętnie podejmujemy wyzwanie.

1.Podchodzimy

do zadań
pozytywnie

Niezależnie od bagażu
doświadczeń zawodowych, chętnie
słuchamy sugestii i komentarza
zwrotnego odnośnie naszej pracy w ten sposób się rozwijamy.
Przyznajemy się do błędów, bo
tylko tak możemy je wspólnie
naprawić, uczymy się także, jak
uniknąć ich w przyszłości.
Nie ukrywamy błędów i nie
próbujemy obciążyć nimi innych.

Podchodzimy do zadań
pozytywnie - Dlaczego?

Pracujemy w niewielkich
zespołach, w których
możesz przedyskutować
trudności i
zaproponować swoje
rozwiązanie

Nie stosujemy kar,
nie piętnujemy za
popełnione błędy,
ale oczekujemy,
że wyciągniesz
wnioski

Nie jesteśmy skostniałą
organizacją i ciągle się
rozwijamy, dlatego
codziennością u nas
jest realizowanie
nowych dla siebie
zadań

W obliczu trudności łatwo się poddajesz lub
próbujesz zrzucić zadanie na innych.

Oznaki, że możesz
nie odnaleźć się
w tych
warunkach:

Gdy pojawia się zupełnie nowe zadanie, mówisz, że to
nie jest w zakresie Twoich obowiązków.
W Twoim słowniku występuje słowo nie da się, które
jest wymówką dla realizacji ambitnych zadań.
Błędy ukrywasz lub szybko szukasz sposobu, aby
obarczyć winą za nie innych - najlepiej młodszych
stażem lub klientów.
Wyznajesz zasadę: “jeśli masz coś zrobić dziś, zrób to
pojutrze - będziesz miał dwa dni wolnego”.

PODCHODZIMY
DO ZADAŃ POZYTYWNIE
Nikt nie lubi pracować z marudami. Ja też nie, dlatego sama tym bardziej
nie wyobrażam sobie, aby głośno narzekać, że zadanie mi się nie podoba,
pytać, czy ktoś inny nie mógłby tego zrobić i żalić się, że nie wszystkie
moje zadania na planie to ekscytujące, nowe projekty. Jeśli faktycznie z
jakimś zadaniem mi nie po drodze, rozmawiam z przełożonym. Narzekanie
i psucie tym motywacji innym to nie jest droga do jakiejkolwiek zmiany na
lepsze.
Ania Zalewska,
menadżer marketingu

Informujemy o statusie zleconych
zadań - od tego zależy praca innych

2. Cenimy
dobrą
komunikację

Sprawnie pozyskujemy wszystkie
potrzebne informacje do realizacji
zadania
Zamiast pisać zdawkowe i
niezrozumiałe maile - spotykamy się
Nie boimy się rozmów telefonicznych
Z klientami i robimy to skutecznie

Cenimy dobrą
komunikację - Dlaczego?

Wypracowaliśmy styl pracy,
w którym status zadań oznaczamy
w specjalnym narzędziu - na
pewno więc się nie pogubisz.

Jesteśmy otwarci na rozmowę gdy przyjdziesz z pytaniem nikt
nie odeśle Cię z kwitkiem, no
chyba, że w Google sam
znajdziesz odpowiedzi.

Jeśli nie chcesz rozmawiać z klientami.

Oznaki, że możesz
nie odnaleźć się
w tych
warunkach:

Gdy nie dostałeś odpowiedzi lub materiałów od
klienta, uznajesz, że to jego wina i nie realizujesz
zadania.
Posługujesz się niezrozumiałymi pojęciami.
Zamiast porozmawiać z kolegą obok, piszesz do
niego maila, a jak nie odpisuje, to trudno, zrobisz
wszystko, aby unikać rozmowy.

Cenimy dobrą komunikację

Komunikacja to podstawa w każdym obszarze naszej pracy - nie tylko
handlowej, ale również zespołowej wewnątrz firmy. Im lepsze relacje
mamy między sobą, tym lepiej pracujemy dla każdego z klientów. Czasami
lepiej spotkać się w godzinach konsultacji niż zasypywać się mailami, one
nie zawsze przekazują nasze emocje i mogą spowodować niepotrzebne
niezrozumienie.

Michał Białobrzeski,
Menadżer Działu Sprzedaży

Dążymy do optymalizacji naszej
pracy, dlatego chętnie słuchamy
Twoich propozycji ulepszeń, ale
musisz mieć solidne argumenty.

3.
Optymalizujemy
realizację zadań

Jesteśmy otwarci na Twój
komentarz, jeśli uważasz, że
realizujemy coś niepotrzebnie i
można zrobić to lepiej.
Jeśli nie mogę zdobyć wiedzy na
własną rękę, pytam i proszę o
pomoc, zamiast tracić czas na
szukanie rozwiązań.

Optymalizujemy
realizację zadań Dlaczego?

Często spotykamy się, aby
omówić bieżącą pracę, to czas,
aby dzielić się spostrzeżeniami

Nie mamy sztywnej hierarchii,
która utrudniałaby wdrażanie
własnych pomysłów

Poświęcamy czas, abyś zyskał
Procedury potrzebne do realizacji
niezbędną w pracy wiedzę, dlatego zadań spisaliśmy, abyś zawsze mógł
oczekujemy, że to wykorzystasz
do nich wrócić w razie potrzeby

Oznaki, że możesz
nie odnaleźć się
w tych
warunkach:

Gdy uważasz, że zadanie nie ma sensu, idziesz
wyżalić się kolegom i koleżankom, ale nie powiesz
tego osobie, która zleciła zadanie.
Uważasz, że Ty tu tylko wykonujesz polecenia.
Nie umiesz zrealizować zleconego zadania, ale nie
poprosisz o pomoc. Czekasz aż ktoś Cię o to spyta.

Optymalizujemy realizację zadań
W ramach naszych działań realizujemy zadania różnego typu. Na każde
z nich mamy określone instrukcje z wyjaśnieniem dlaczego działamy
właśnie w ten sposób - nie zamykamy się jednak na nowe pomysły.
Mamy świadomość, że każda z procedur może zostać ulepszona. A więc
słuchamy zespołu, który zawsze może (i często z tego korzysta)
zaproponować ulepszenie oraz poprawę dotychczasowych działań.
Nawet najlepszy manager nie zaproponuje lepszego rozwiązania niż
specjalista, który na co dzień realizuje swoje zadania.
Przemysław Michałek,
Lider Zespołu Pozycjonowania

Korzystamy z narzędzi do organizacji
i zarządzania pracą - nie ufamy
zawodnej pamięci i liczymy, że Ty
także jesteś zwolennikiem
metodologii Getting Things Done.
Planujemy zadania krótko i
długoterminowo - w oparciu o to
wyznaczamy priorytety.

4. LUBIMY
ZORGANIZOWANĄ
PRACĘ:

Jesteśmy terminowi, a jeśli pojawi
się przeszkoda mówimy o tym
najszybciej jak to możliwe
Szanujemy czas innych członków
zespołu - nie przeszkadzamy im w
pracy.

Lubimy zorganizowaną
pracę- Dlaczego?

Wszyscy mamy dużo
zadań, ale dzięki
odpowiedniemu
planowaniu i
wyznaczaniu
priorytetów, zadania
realizujemy terminowo

Każdy jest szkolony
z organizacji pracy,
włącznie z dostępem
do naszej biblioteczki
i książki Getting
Things Done

Wszyscy korzystamy
z Asany - to nasz
ulubiony sposób na
planowanie zadań

Lubimy zorganizowaną
pracę- Dlaczego?

Korzystamy z autorskiego
systemu CRM - Oko,
udostępniającego pełną wiedzę
o kliencie

Codziennie mamy wyznaczone
pory konsultacji
z poszczególnymi osobami, więc
zawsze jest okazja, aby zgłosić
przeszkody w realizacji zadań
lub poprosić o pomoc

Gdy coś zajmuje Ci więcej czasu niż zakładano i
przez to nie zdążysz z innymi zadaniami, milczysz jak
grób, przecież to nie Twoja sprawa.

Oznaki, że możesz
nie odnaleźć się
w tych
warunkach:

Twierdzisz, że na nic nie masz czasu, a jednocześnie
nie przestrzegasz zasad planowania i określania
priorytetów zadań.
Nie robisz tego, co jest najważniejsze, tylko to, na co
akurat masz ochotę.
Nie notujesz na szkoleniach i spotkaniach, masz
niezawodną pamięć, a używanie narzędzi uznajesz
za nadgorliwość.
Mimo znajomości naszych zasad pracy, realizujesz
zadania po swojemu.

Lubimy zorganizowaną pracę
Dobra organizacja pracy to podstawa, szczególnie, jeśli zadań jest dużo.
Aby mieć pewność, że o niczym się nie zapomni, warto korzystać z
narzędzi do planowania pracy - Trello, Asany czy nawet papierowego
kalendarza. W dziale CM liczbę miesięcznie przygotowywanych tekstów
liczymy w setkach. Nam te i inne tego typu narzędzia, zastępuje
dostosowany do potrzeb CRM. Korzystanie z niego na co dzień pozwala nie
tylko na zaplanowanie pracy i określenie priorytetów, ale i sprawną
współpracę z innymi członkami zespołu zaangażowanymi w projekt. Dzięki
dobrej organizacji pracy mamy pewność, że przygotowany przez tekst trafi
do klienta w ustalonym terminie.
Zuzanna Smuszkiewicz,
Koorydnator działu Content Marketingu

Jesteśmy ambitni i lubimy robić
więcej niż się od nas oczekuje, jeśli
ma to wpływ na efekty.
Podchodzimy z szacunkiem do
klientów i umiemy pokazać im efekty
swojej pracy.

5. Zależy nam
na efektach
pracy dla
klientów

Jesteśmy dokładni i sumienni - nasza
praca cechuje się wysoką jakością.
Jesteśmy zaangażowani - nie idziemy
po linii najmniejszego oporu, ale
robimy wszystko, aby klient otrzymał
jak najlepszą optymalizację strony i
widział efekty sprzedażowe.
Nie zaniedbujemy działań dla klientów
- gramy z klientami do jednej bramki
i działamy w ich interesie.

Zależy nam na efektach
pracy dla klientów Dlaczego?

Wypracowaliśmy
i spisaliśmy procedury
i standardy, których
uczysz się od pierwszych
dni pracy

Pracujesz z osobami
doświadczonymi, które
w razie potrzeby pomogą
Ci uzyskiwać najlepsze
efekty

Przykładamy dużą wagę
do raportowania i analityki,
więc nie dopuszczamy
pracy zrealizowanej
niezgodnie
z najwyższymi standardami

Robisz coś w określony sposób, bo zawsze tak
robiłeś, mimo że wcale nie jest to optymalny sposób.
Klient przeszkadza Ci w pracy, a jak czegoś chce od
razu masz zepsuty dzień.

Oznaki, że możesz
nie odnaleźć się
w tych
warunkach:

Najważniejsze to mieć coś z głowy, więc robisz byle
jak, byle skończyć.
Uważasz, że powinien być ktoś, kto po Tobie
przeczyta, sprawdzi, poprawi - to nie Twoje zadanie.
Jeśli coś Ci się nie opłaca, nie zrobisz tego i idziesz po
linii najmniejszego oporu.
Znasz lepsze narzędzia, lepsze metody, ale nie masz
zamiaru o tym wspominać.

Zależy nam na efektach pracy dla klientów
W naszej współpracy z klientem stawiamy na transparentność naszych działań
oraz edukację klienta. Nie robimy z pozycjonowania enigmy, lecz
uświadamiamy z jakich filarów składa się SEO, jakie są poszczególne etapy
współpracy oraz dlaczego się ona opłaca. Praca w dziale obsługi klienta,
to bycie projekt managerem, który z jednej strony pilnuje realizacji umowy
i działań wykonywanych na rzecz klienta, a z drugiej raportuje klientowi
postępy w projekcie. To co cechuje nasz zespół to gra do jednej bramki,
kładziemy szczególny nacisk na budowanie relacji i długofalową współpracę
opartą o partnerskie podejście.
Maciej Jeżewski,
menadżer Działu Obsługi Klient

Ponosimy odpowiedzialność za
powierzone nam zadania.
Rozumiemy, że efekty dla klienta są
ważniejsze niż odhaczone naprędce
zadanie.

6. Jesteśmy
odpowiedzialni

Nie ma potrzeby wnikliwego
kontrolowania naszej pracy.

Jesteśmy
odpowiedzialni Dlaczego?

Stosujemy planowanie krótko
i długoterminowe, dzięki czemu
zarządzanie zadaniami jest proste

Cyklicznie weryfikujemy
priorytety

Korzystamy z najlepszych
narzędzi analitycznych, więc nie
działamy na oślep

Pracujemy zespołowo i dzielimy
się doświadczeniem

Najpierw musisz dostać podwyżkę, a potem dopiero
zaczniesz się starać.

Oznaki, że możesz
nie odnaleźć się
w tych
warunkach:

Motywację czerpiesz z zewnątrz, więc dopóki nie
czujesz nad sobą kontroli, nie dasz z siebie
wszystkiego.
Jeśli klient o coś pyta, uważasz, że się czepia.
Gdyby ktoś miał wątpliwości, czy dobrze
zrealizowałeś zadanie, po prostu się kłócisz albo
reagujesz emocjonalnie.
Gdy ktoś pyta, czy coś zrobiłeś lub na jakim jesteś
etapie, odbierasz to jako zarzut i natychmiast się
obrażasz.

Jesteśmy odpowiedzialni
Uważam, że odpowiedzialność to jedna z kluczowych cech człowieka nie
tylko w pracy, ale również w życiu. Dlatego też cecha ta odgrywa istotną
rolę w budowie naszego zespołu. W każdym prowadzonym projekcie
mamy jasno określone role i cele do realizacji. Zależy nam na tym, aby
członkowie zespołu rozumieli je i się z nimi utożsamiali. Właśnie to, w
połączeniu z poczuciem odpowiedzialności za powierzone zadania
pozwala podejść do każdego projektu indywidualnie, na najwyższym
poziomie.
Cezary Urbanowicz,
Menadżer Działu SEO

Chcemy pracować w marketingu
internetowym.
Świadomie wybraliśmy rozwój
zawodowy w agencji.

7.Jesteśmy w
odpowiednim
miejscu

Nie szukamy chwilowej przygody
zawodowej.
Nie szukamy ścieżek rozwoju w
innych branżach.
Szanujemy czas osób, które nas
szkolą i doceniamy możliwości
rozwoju w agencji.

Jesteśmy w odpowiednim
miejscu - Dlaczego?

Nie chcemy
współpracować
z kimś, kto za miesiąc
zmieni wizję swojej kariery

Potrzebujemy osób, które
chcą zostać i rozwijać się
z nami, tym samym
wykazywać się
zaangażowaniem
od początku

Dajemy dobre
wynagrodzenie
i premie - od nikogo
nie oczekujemy
zaangażowania za nic
w zamian

Jesteśmy w odpowiednim
miejscu - Dlaczego?

Wynagradzamy inicjatywę
i wkład w rozwój firmy nie przechodzimy
obojętnie wobec
wybitnych osób

Umożliwiamy dostęp do
wiedzy - nie w każdej
agencji pozycjonowanie i
marketing są tak złożonym
i zaawansowanym
działaniem, u nas dużo się
nauczysz

Pracujemy w miłej
atmosferze - jak w każdej
pracy, u nas też zdarzają
się stresujące dni, ale
regułą jest przyjazna
atmosfera

Szukasz pracy na przeczekanie lub chcesz po prostu
zapełnić CV zanim znajdziesz tę jedyną wymarzoną
pracę.
Słyszałeś, że marketing internetowy jest fajny i chcesz
spróbować, jak to jest tam pracować.

Oznaki, że możesz
nie odnaleźć się
w tych
warunkach:

W innej agencji się nie sprawdziłeś, ale to wina szefa i
firmy.
Uważasz, że masz za wysokie kwalifikacje i marnujesz
swój potencjał.
Często byłeś niezadowolony z pracy i warunków
zatrudnienia, ale w takiej sytuacji zamiast negocjować
wolałeś udawać, że wszystko jest ok, a potem się
zwolnić.
Kiedy coś Ci nie odpowiada, wolisz się męczyć niż
stresować rozmową z przełożonym.

Jesteśmy na odpowiednim miejscu
To, że wybraliśmy pracę w tej branży i w tej agencji nie jest przypadkiem.
Większość z nas miała wcześniejsze doświadczenia w pracy w innych
firmach, ale Widoczni zatrzymali nas na dłużej. Sama jestem już w zespole
ponad 3 lata i nawet przez chwilę nie zastanawiałam się, czy zmienić pracę
na inną. Przez ten czas widzę, jak nasza agencja dynamicznie się rozwinęła,
ile nowych osób dołączyło do zespołu, co pokazuje, że idziemy w naprawdę
dobrym kierunku. Niezależnie czy jest się doświadczonym specjalistą, czy
startuje się od zera - u nas każda inicjatywa i każde zaangażowanie jest
dostrzeżone i nagradzane.
Adrianna Nowak
starszy specjalista ds. e-marketingu
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