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Wymarzony 
pracodawca dla 
profesjonalistów
Dla osób, mających pierwsze 
doświadczenia zawodowe 
za sobą, praca marzeń 
wygląda inaczej.

Supermarki 
Pracodawców
Prezentacje polskich 
supermarek pracodawców, 
dla których ludzie 
w fi rmie to największa 
wartość.

Idealny 
kandydat
Jakich kompetencji 
poszukuje pracodawca 
u kandydata?

Zawody 
z przyszłości
Zawody, które są i będą 
najbardziej poszukiwane przez 
fi rmy w najbliższej przyszłości.
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Jaką organizacją jest TVN? 
TVN jest wiodącą grupą medialną 
w Polsce. Nadajemy 13 kanałów telewizyj-
nych, w tym stacje tematyczne, m.in. naj-
bardziej opiniotwórczy kanał informacyjny 
w Polsce, kanał motoryzacyjny, filmowy, kanał 
dla kobiet. Posiadamy też bogatą ofertę pro-
duktów online, w tym jedną z wiodących plat-
form wideo na żądanie – player.pl. Należymy 
do amerykańskiego koncernu mediowego 
Scripps Network Interactive, który działa 
w Ameryce Północnej i Południowej, Azji, 
Europie, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce. 
Dzięki temu na co dzień mamy kontakt z tym, 
co dzieje się po drugiej stronie globu.

W TVN nie ma miejsca na nudę
Co jest charakterystyczne dla pracy w branży medialnej?  Jaką organizacją 
jest TVN i jakie są jej główne atuty? – na te i inne pytania odpowiada Pani 
Agnieszka Trysła, Dyrektor Działu HR w TVN S.A.

Media to bardzo 
wdzięczna branża.  

Praca w niej 
wymaga solidnego 

zaangażowania,  
ale daje dużą 

elastyczność i szerokie 
możliwości rozwoju. 

TVN S.A.

Dzień Wolontariatu w TVN
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Co wyróżnia TVN na tle innych firm? 
TVN jako pracodawca szanuje różnorodność, 
stawia na rozwój i innowacyjność. Nie zapo-
minamy o tym, że firma to przede wszystkim 
ludzie. Bez świetnego zespołu nie da się 
stworzyć prężnie działającej organizacji. 
Zależy nam na tym, aby nasi pracownicy 
lubili swoją pracę. Mamy poczucie, że to się 
nam udaje. To jeden z naszych największych 
sukcesów!
Dzieje się tak, ponieważ stawiamy na przej-
rzystą komunikację, wzajemne wsparcie, zro-
zumienie, współdziałanie oraz zdrowy podział 
między życiem zawodowym a prywatnym. 
Nie chcemy wprowadzać niepotrzebnych 
ograniczeń. Każdy z nas jest inny i posiada 
inne, wyjątkowe talenty. Na tej podstawie 
budujemy naszą siłę i pozycję na rynku.

Co jest charakterystyczne dla pracy  
w branży medialnej?
Media to przede wszystkim tempo, dynamizm 
i kreatywność. Tu nie ma miejsca na nudę –
musimy działać szybko, skutecznie i wciąż 
doskonalić swoje umiejętności. Praca w TVN 
to codziennie wyzwania. To firma dla tych, któ-
rzy lubią szukać nowych rozwiązań i nie boją 
się niestandardowego myślenia. 
Moim zdaniem media to bardzo wdzięczna 
branża. Praca w niej wymaga solidnego zaan-
gażowania, ale daje dużą elastyczność i sze-
rokie możliwości rozwoju. A poza tym pracują 
w niej naprawdę fantastyczni ludzie! 

Jaki jest idealny kandydat do pracy 
w Państwa firmie? Jakie powinien 
mieć kompetencje, umiejętności, 
postawę?
Przede wszystkim powinien być otwarty na 
nowe wyzwania. Rynek mediów ciągle się 
zmienia, rozwija i stawia na nowe usługi. Zmie-
niają się też oczekiwania naszych widzów. 
Niedawno zdecydowaliśmy, że odejdziemy od 

TVN S.A.

starego modelu opartego na sezonach telewi-
zyjnych na rzecz emitowania nowości progra-
mowych przez cały rok. Potrzebujemy ludzi, 
których motywują zmiany, którzy je lubią i za 
nimi nadążają. 
Ponadto na sukces TVN pracuje wiele osób. 
Dlatego szczególnie cenimy umiejętność 
współpracy. Dbamy o przyjazną atmosferę 
i relacje, dzieląc się wzajemnymi doświadcze-
niami i wspierając w codziennych zadaniach. 
Nasi pracownicy są nastawieni na wzajemną 
pomoc i wspólne działanie w codziennych 
sytuacjach.

W jaki sposób TVN odpowiada na 
potrzeby osób wchodzących na 
rynek pracy?
Zależy nam na tym, by TVN był postrzegany 
jako atrakcyjne miejsce pracy, szczególnie 
wśród osób młodych. Wierzymy, że obo-
wiązkiem odpowiedzialnej firmy jest dzielenie 
się swoją wiedzą i doświadczeniem. Dlatego 
dajemy możliwość zdobycia umiejętności 
zawodowych osobom dopiero wchodzącym 
na rynek pracy. 
Od wielu lat organizujemy staże i praktyki. Co 
roku przyjmujemy ponad 200 stażystów. Stale 
współpracujemy z najlepszymi uczelniami 
w całej Polsce, przybliżając młodzieży aka-
demickiej kulisy zawodów pracy w mediach 
i prowadząc nabór na staże w wielu obszarach 
naszej firmy. Osoby, które z powodzeniem 
ukończą staż, mają szansę zostać z nami na 
dłużej. Uważamy, że jest to najlepszy sposób 
na rozpoczęcie swojej kariery.

Jakie są możliwości rozwoju dla 
profesjonalistów w firmie? Co jest 
głównym atutem firmy?
TVN dba o rozwój swoich pracowników, 
dajemy im możliwość poszerzania swoich 
umiejętności w różnych obszarach: nauki 
języków obcych, zdobywania i uzupełnia-

Potrzebujemy ludzi,  
których motywują zmiany, 
którzy je lubią i za nimi nadążają. 

nia wykształcenia, umiejętności miękkich 
i twardych kompetencji zawodowych, w tym 
typowo branżowych, tj. dziennikarskich, mon-
tażowych, operatorskich czy realizacyjnych. 
Nasi pracownicy mogą skorzystać z pomocy 
w formie dofinansowania wybranych zajęć, 
studiów (także podyplomowych), udziału 
w konferencjach i szkoleniach zewnętrznych, 
mogą też skorzystać ze szkoleń wewnętrz-
nych i warsztatów. 
W związku z tym, że należymy do SNI, na bie-
żąco współpracujemy w międzynarodowym 
środowisku. Niezwykle ważne jest dla nas 
wzajemne wymienianie się wiedzą i doświad-
czeniami. W końcu jesteśmy jedną wielką 
organizacją! 

Dziękujemy za rozmowę!

Pozostańmy w kontakcie: 
www.kariera.tvn.pl


