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Wprowadzenie

O raporcie

Szanowni Państwo,

Dane wykorzystane w Raporcie pochodzą, o ile nie zostało
to oznaczone inaczej, z badania przeprowadzonego
przez firmę Hays Poland we współpracy z Urzędem
Miasta Katowice. Badanie było prowadzone w pierwszej
połowie 2015 roku wśród firm działających w sektorze
produkcyjnym i ich pracowników oraz wśród studentów
lokalnych uczelni. Techniką zastosowaną do badania firm
był wywiad pogłębiony przeprowadzany z menedżerami
HR. Pracownicy i studenci otrzymali ankiety internetowe
bądź papierowe do samodzielnego wypełnienia. Na ankietę
odpowiedziało łącznie 656 osób studiujących bądź
pracujących na Śląsku.

Zapraszam do zapoznania się z raportem nt. sektora
produkcyjnego w województwie śląskim, przygotowanym
przez ekspertów Hays Poland. Przedstawia on charakterystykę
sektora z dwóch perspektyw: pracodawcy i pracownika.
Pracodawcy z sektora produkcyjnego podzielili się z nami
informacjami na temat wyzwań temat stojących przed
nimi wyzwań, opiniami o dostępności wykwalifikowanych
pracowników oraz wykorzystywanych narzędziach HR.
Pracownicy odpowiadali na pytania dotyczące przede
wszystkim swoich oczekiwań zawodowych, sposobów
poszukiwania pracy oraz preferowanych benefitów.
Badanie zostało również uzupełnione o analizy
statystyczne, które pozwolą Państwu uzyskać pełen ogląd
tego niezwykle istotnego sektora, który daje pracę co
czwartemu mieszkańcowi województwa śląskiego.
Mam nadzieję, że informacje te będą przydatne zarówno
dla firm działających na rynku śląskim, jak i dla tych, które
dopiero rozważają otworzenie tam swojego oddziału.
Zapraszam do lektury raportu.
Paula Rejmer
Operations Director Poland

4 Sektor produkcyjny Kapitał Ludzki na Śląsku

5

Województwo
śląskie

Województwo Śląskie w liczbach

Liczba migrantów napływających do
województwa śląskiego z innych województw
Źródło: geo.stat.gov.pl 2015

Odległości drogowe

522 km
289 km

katowice

4 585 924

436 km

Liczba mieszkańców

2 984 650

Ludność w wieku produkcyjnym1

144 500
Liczba studentów
1

katowice

387 km

362 km

budapeszt
556 km

Wiek: 20-64
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Sektor pRODUKCYJNY
Województwo śląskie jest jednym z najbardziej
uprzemysłowionych regionów. Według danych GUS
odpowiada za 14 proc. krajowej wartości dodanej
przemysłu (prawie 40 mld PLN w 2013 roku), zajmując pod
tym względem drugie miejsce zaraz po woj. mazowieckim.
Przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego w 2013
roku zatrudniały tam łącznie najwięcej pracowników w skali
kraju: ponad 310 000 osób tj. prawie 25 proc. wszystkich
zatrudnionych w województwie. Sektor produkcyjny jest
dosyć zróżnicowany m.in. pod względem branż, kraju
pochodzenia kapitału czy wielkości zakładów. W badaniu
Hays Poland brały udział firmy z różnych sektorów,
jednak przeważały firmy z branży FMCG i motoryzacyjnej.
Większość zakładów rozpoczęła działalność po roku 2000,
jednak znaczna część funkcjonuje już od lat 90.

Najczęściej wymieniane czynniki lokalizacji
przedsiębiorstwa w województwie śląskim to na pierwszym
miejscu: dostępność terenów objętych specjalną strefą
ekonomiczną oraz dobrze rozwinięta infrastruktura
transportowa (drogi, koleje) ułatwiająca wysyłkę towarów
do klientów, którzy w dużej części zlokalizowani są poza
granicami Polski. Badani wskazywali również na „łatwość
wybudowania zakładu” w danej lokalizacji, co dotyczy
zarówno przychylności urzędników i relatywnej szybkości
w załatwieniu wszystkich formalności, jak i dostępności
odpowiednich terenów pod budowę. W dalszej kolejności
ankietowani wskazywali na bliskość dostawców i klientów.
Dostępność odpowiednio wykwalifikowanych pracowników
okazała się decydującym czynnikiem dla około 30 proc.
ankietowanych.

Poziom zatrudnienia w przebadanych przez Hays
zakładach produkcyjnych jest bardzo zróżnicowany: waha
się od 30 do nawet 2000 pracowników, jednak przeważają
firmy zatrudniające kilkaset osób. Średnie zatrudnienie
w próbie przedsiębiorstw wynosi około 380. Większość
zatrudnionych to osoby pracujące bezpośrednio przy
produkcji (70 proc.), niewielka część z nich to pracownicy
tymczasowi. Pozostała część zatrudnionych to osoby
zajmujące stanowiska specjalistyczne: inżynieryjne (20
proc.) oraz administracyjne (np. księgowi, HR, 10 proc.).
Istnieją również zakłady produkcyjne, które zatrudniają
niemal wyłącznie pracowników umysłowych na
stanowiskach inżynieryjnych.
Zapytani o przyszłość branży, dyrektorzy firm
najczęściej mówią o stabilnym wzroście w najbliższych
latach. Można również wyróżnić trendy właściwe dla
poszczególnych branż. Producenci żywności zauważają
dynamicznie postępującą profesjonalizację produkcji:
wykorzystywanie nowoczesnych maszyn i wprowadzanie
bardziej restrykcyjnych przepisów jakościowych to
zjawiska, które pojawiły się w ostatnich latach. Producenci
z branży motoryzacyjnej zauważają wzrost popytu na
nowe samochody, ich zdaniem związany z wzrastającą
zasobnością portfeli Polaków. W planach na przyszłość
wymienia się w pierwszej kolejności wprowadzenie
nowych produktów i procesów oraz zwiększenie
zatrudnienia.
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Sektor
z perspektywy
pracodawcy

sektor z perspektywy pracodawcy
Zapotrzebowanie na kandydatów
Firmy najczęściej zgłaszają zapotrzebowanie rekrutacyjne na
pracowników produkcyjnych, przede wszystkim operatorów
maszyn. Wielu respondentów poszukiwało również
pracowników utrzymania ruchu: automatyków, elektryków
lub mechaników, ze względu na dużą rotację na tych
stanowiskach.
Problem nadmiernej rotacji dotyka ok. 40 proc.
ankietowanych i dotyczy głównie stanowisk produkcyjnych.
Najczęstszą metodą radzenia sobie z nim jest
dostosowywanie systemu wynagrodzeń: podwyższanie
pensji, oferowanie benefitów i dodatkowych premii.
Pracodawcy coraz częściej dostosowują również systemy
wynagrodzeń pozapłacowych do potrzeb pracowników
(por. „benefity” s. 22).
Przedsiębiorstwa mierzą się z problemem pozyskania
odpowiednich kompetencji także na stanowiskach
specjalistycznych: brakuje inżynierów z odpowiednią
znajomością języków obcych. Najczęściej używany jest
język angielski, ale coraz częściej poszukiwani są również
pracownicy znający inne języki. W drugiej kolejności,
w ponad połowie firm, przydatna jest znajomość języka
niemieckiego. Dalej wymieniane są języki: rosyjski,
francuski oraz włoski. Te ostatnie języki, w odróżnieniu od
angielskiego i niemieckiego, wykorzystywane są głównie
w przedsiębiorstwach o kapitale pochodzącym z danego
kraju.
Firmy radzą sobie z problemem braku dostępności
pracowników, poszukując kandydatów poza regionem
(około 50 proc. ankietowanych) i odpowiednio doszkalając
pracowników, także w obszarze języków obcych. Przy
rekrutacji pracowników, firmy głównie zwracają uwagę na
wiedzę i umiejętności techniczne, a przede wszystkim na
znajomość konkretnych typów maszyn oraz programów
komputerowych, umiejętność czytania rysunku technicznego
oraz znajomość języków obcych w przypadku pracowników
umysłowych.
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W przypadku pracowników produkcyjnych najważniejsze
są doświadczenie w pracy na zbliżonym stanowisku oraz
odpowiednia postawa tj. lojalność oraz motywacja i chęć
do pracy.
Niezwykle istotne, bez względu na rodzaj stanowiska,
są również umiejętności miękkie, a przede wszystkim
komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.
Pożądane kompetencje

78%

wiedza
techniczna

56%

Metody rekrutacji
Najpopularniejszą i najlepiej ocenianą przez pracodawców
metodą rekrutacji (średnia ocena: 4,75 w skali
sześciostopniowej) jest zamieszczanie ogłoszeń na portalach
pracy. Niemal wszyscy ankietowani korzystają z tej metody.
Na drugim miejscu pod względem popularności i na
trzecim pod względem oceny (4,5) jest korzystanie
z usług agencji rekrutacyjnych, wykorzystywane przez
około 80 proc. firm. Dobrze funkcjonującym (ocena
4,6) i popularnym narzędziem są wewnętrzne programy
referencyjne. Specyfika branży produkcyjnej powoduje,
że stosunkowo często współpracuje się z urzędami
pracy. Efektywność tego sposobu jest oceniana bardzo
różnie, głównie ze względu na zróżnicowaną lokalizację
ankietowanych przedsiębiorstw, co powoduje że
współpracują one z różnymi urzędami pracy, które
bywają bardziej lub mniej przyjazne pracodawcom.

22%

Firmy współpracujące z uczelniami w regionie zazwyczaj
ograniczają swoje działania do kontaktu z biurem karier.
Wiele firm, ze względu na brak spodziewanych efektów,
zaprzestało w ostatnich latach tej współpracy. Niektóre
przedsiębiorstwa decydują się na inny rodzaj współpracy,
organizując konferencje branżowe na uczelniach, mające
jednak na celu raczej budowanie wizerunku firm niż
bezpośrednie pozyskiwanie pracowników.

Sposoby poszukiwania pracowników
4,8
90%

44% 44%

Współpraca z uczelniami
Ankietowane przedsiębiorstwa stosunkowo rzadko
współpracują z uczelniami. Wynika to z faktu, że częściej
poszukują one pracowników produkcyjnych, najlepiej
z wykształceniem zawodowym lub średnim technicznym.
Dodatkowo, większość firm przyznaje że woli zatrudniać
osoby z doświadczeniem niż absolwentów dopiero
wchodzących na rynek pracy.

4,4
80%
4,6
70%

Ogłoszenia na portalach pracy
Agencje rekrutacyjne (w tym
headhunterzy)
Program referencyjny wewnątrz
organizacji

2,6
60%

Urzędy pracy

3
30%

Ogłoszenia w prasie

4,5
6%
1,5
0%

Programy stażowe, programy
praktyk, współpraca z uczelniami
Aktywne poszukiwanie
kandydatów na portalach
społecznościowych (np. LinkedIn)
Narzędzia najczęsciej oceniane jako kluczowe
Średnia ocena skuteczności wskazanych metod
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Sprawdzone rozwiązania HR
Wszystkie przebadane przez Hays Poland firmy wykorzystują
wiele specjalistycznych narzędzi w obszarze HR. W wielu
przypadkach (ponad 80 proc.) firmy posiłkują się pomocą
zewnętrznych dostawców, np. agencji rekrutacyjnych.
Najczęściej wymieniane przez respondentów narzędzia to
w pierwszej kolejności „onboarding, czyli wprowadzenie do
pracy”, wybrany przez ponad 80 proc. ankietowanych. Blisko
80 proc. pracodawców posiada również programy stażowe
dla nowych pracowników. Bardzo popularne okazały się
badania satysfakcji (70 proc.). W kategorii „inne” pracodawcy
najczęściej wymieniali oceny okresowe pracowników.
Zapytaliśmy również o to, które z wykorzystywanych narzędzi
pracodawcy uważają za kluczowe. Najczęściej wskazywano
na obecność systemu informatycznego do zarządzania w HR
a także „onboarding”. Wielu pracodawców za kluczowe
uznało również programy praktyk oraz tworzenie ścieżek
kariery i ich komunikowanie.

Popularność rozwiązań HR wśród ankietowanych

83%

Korzystanie z usług agencji
rekrutacyjnych

83%

Onboarding, czyli
wprowadzanie do pracy

79%

Programy stażowe / programy
praktyk

71%

Badania satysfakcji
pracowników

63%

System polecania wewnątrz
organizacji

50%

Tworzenie ścieżek kariery i ich
komunikowanie

38%

System informatyczny do
zarządzania
Dodatkowe narzędzia selekcyjne
(testy kompetencyjne,
Assessment Center

29%
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Zaplecze
kadrowe
studenci

Kwalifikacje

Plany zawodowe

Pod względem popularności kierunków studiów,
województwo śląskie nie odbiega znacząco od innych
regionów kraju. Największy odsetek osób studiuje kierunki
ekonomiczne i administracyjne. Do tych zaliczamy np.
finanse i rachunkowość, marketing oraz zarządzanie.
Druga pod względem popularności jest grupa kierunków
związanych z medycyną. Niewiele mniej osób studiuje
pedagogikę i kierunki pokrewne.

średniej studentów w kraju na poziomie 40 proc.). Pozostałe
języki opanowała mniejsza część populacji studentów: po
8 proc. deklaruje znajomość języka francuskiego i rosyjskiego,
po 6 proc. hiszpańskiego i włoskiego.

Najważniejsze dla branży produkcyjnej, kierunki
inżynieryjno-techniczne oraz produkcji i przetwórstwa,
znalazły się odpowiednio na 4. i 5. miejscu pod względem
popularności z wynikiem odpowiednio 9 i 8 proc., co
oznacza liczbę studentów rzędu 13 tys. na kierunkach
technicznych i 11,5 tys. produkcji i przetwórstwa. Większość
z tych osób studiuje na Politechnice Śląskiej, ale ważnym
ośrodkiem edukacji technicznej w województwie śląskim jest
również Politechnika Częstochowska.

22%
10%
9%
9%
8%

W badaniu Bilans Kapitału Ludzkiego (BKL) grupa
studentów z województwa śląskiego deklaruje bardzo dobrą
znajomość języków obcych. Oprócz angielskiego (93 proc.
studentów deklaruje znajomość tego języka), popularna jest
znajomość języka niemieckiego (45 proc. w porównaniu do

Popularność kierunków studiów w woj. śląskim
Źródło: GUS, 2013

EKONOMIA i administracja

medyczne

inżynieryjno-techniczne

Około 70% studentów rozważa przeprowadzkę do
innej miejscowości po ukończeniu studiów. Pozostali są
zdecydowani pozostać w obecnym miejscu zamieszkania.
Dominującą motywacją jest przywiązanie do znajomych
i przyjaciół. W drugiej kolejności, studenci wierzą że
uda im się znaleźć pracę w okolicy. Niewiele mniejsza
część ankietowanych przyznała, że kieruje nimi lokalny
patriotyzm.

Spośród tych rozważających zmianę miejsca zamieszkania
po studiach, większość (ponad 60 proc.) wskazuje na
lepsze perspektywy na rozwój zawodowy w innym mieście,
a dodatkowo prawie 50 proc. na możliwość uzyskania
wyższego wynagrodzenia poza obecnym miejscem
zamieszkania. Warto zauważyć, że ankietowani pochodzą
z różnych miejscowości na Śląsku i relokacja może często
następować w obrębie tego samego województwa
(w badaniu nie wyszczególniono kierunku migracji).

Dlaczego chcesz pozostać w obecnym miejscu
zamieszkania po studiach?

Dlaczego chcesz zmienić miejsce zamieszkania po
studiach?

56%

45%

93%

angielski

45%

niemiecki

8%

francuski

8%

rosyjski

produkcja i przetwórstwo

7%

humanistycznE

6%

hiszpański

6%

włoski
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7%

Lepsze perspektywy na rozwój zawodowy w innym mieście
47%

Wierzę, że uda mi się tutaj znaleźć pracę
44%

Możliwość uzyskania wyższego wynagrodzenia w innym mieście
27%

Patriotyzm lokalny, czuję się związany z miejscem zamieszkania
41%

Problemy za znalezieniem pracy w obecnym mieście
20%

Powody rodzinne
33%

Sprawy prywatne / rodzinne
12%

Ładna okolica / podoba mi się to miasto

pedagogiczne

Znajomość języków obcych
Źródło: BKL, 2013

61%
Mam tutaj wielu znajomych i przyjaciół

18%

Lepsza oferta kulturalna i rozrywkowa
10%

Koszty utrzymania są tu niższe niż w innych miastach

Kontynuacja kształcenia poza obecnym miejscem zamieszkania

14%
Mam tu zagwarantowaną pracę
10%
Możliwość taniego nabycia lub otrzymania mieszkania
3%
Atrakcyjne warunki do założenia własnej działalności gospodarczej
1%
Lepsza oferta edukacyjna dla dzieci

społeczne
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Sektor
z perspektywy
pracownika

Profil pracownika
Wśród ankietowanych pracowników sektora produkcyjnego
w województwie śląskim dominują absolwenci kierunków
inżynieryjno-technicznych. Drugie pod względem
popularności są kierunki ekonomiczne (prawie 30 proc.
badanych), co odzwierciedla fakt, że w próbie znaleźli się
także pracownicy administracyjni, m.in. księgowi. Brak
wyższego wykształcenia zadeklarowało około 6 proc.
badanych.

Znajomość języków obcych wśród pracowników sektora
produkcyjnego jest dosyć dobra. Ponad trzy czwarte
ankietowanych zna język angielski na poziomie średniozaawansowanym, a 17 proc. osób zna niemiecki na takim
samym poziomie. Poziom znajomości pozostałych języków:
francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego, jest
niski. Pozostałe znane języki to czeski, słowacki i węgierski
(od 7 do 2 proc. ankietowanych na dowolnym poziomie).

Kierunki studiów pracowników produkcyjnych

Znajomość języków obcych

42%
29%
19%

inżynieryjno-techniczne

EKONOMICZNE

społeczne

10%
informatyczne
6%
brak wyższego wykształcenia
6%
językowe
2%
pedagogiczne
2%
przyrodnicze
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Poproszeni o opisanie siebie w kontekście zawodowym
pracownicy, najczęściej wskazywali na przymiotniki związane
z postawą wobec wykonywanej pracy. Wśród ankietowanych
dominowała odpowiedź „otwarty na nowe doświadczenia”,
a dodatkowo, prawie 50 proc. osób wybrało odpowiedzi
„zorganizowany” lub „sumienny”.
Pracownicy o sobie
49%

Otwarci na nowe
doświadczenia

47%

Zorganizowani

76%
89%

angielski

47%

Sumienni

17%
50%

niemiecki

39%

Kreatywni

2%
22%

rosyjski

31%

Towarzyscy

4%
9%

hiszpański

29%

Wspierający

4%
7%

francuski

25%

Optymistyczni

7%

włoski

25%

Dokładni

25%

Ambitni

22%

Decyzyjni

20%

Posiadający dużą wiedzę

20%

Oddani celom firmy

18%

Sprawiedliwi

16%

Analityczni

14%

Skromni

Poziom średniozaawansowany (B1+)
Ogółem

Kariera jest istotnym aspektem życia pracowników sektora
produkcyjnego. Ponad 80 proc. ankietowanych uznało, że
kariera jest „ważna” lub „raczej ważna”. Inne cenione przez
pracowników wartości to głównie rodzina, zdrowie, rozwój
osobisty.
Oczekiwania wobec kariery zawodowej
78%

Zdobycie wiedzy
i kompetencji

67%

Dobrobyt finansowy

53%

Bezpieczeństwo i stabilizacja

35%

Interesujące zadania

33%

Podejmowanie coraz to
nowych wyzwań

14%

Uznanie zasług i osiągnięć
przez innych

10%

Zróżnicowanie

8%

Pomaganie innym ludziom

Od kariery zawodowej pracownicy oczekują głównie
szansy zdobycia wiedzy i kompetencji (ponad trzy czwarte
badanych), dopiero w dalszej kolejności dobrobytu
finansowego oraz stabilności zatrudnienia. Około 30 proc.
osób wybrało także kategorie związane z atrakcyjnością
wykonywanej pracy: „podejmowanie coraz to nowych
wyzwań” i „interesujące zadania”.
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Poszukiwanie pracy
Wielu pracowników, zarówno na stanowiskach
specjalistycznych, jak i kierowniczych, zadeklarowało, że
otrzymali ostatnią pracę dzięki awansowi wewnętrznemu.
Tak wysoki odsetek może wynikać ze specyfiki branży,
w której możliwa jest progresja od najniższego stanowiska
produkcyjnego. Prawdopodobnie, nie bez znaczenia jest
też wspomniany problem w znalezieniu pracowników
o odpowiednich kwalifikacjach.
Druga pod względem wielkości grupa pracowników
została zatrudniona dzięki rekomendacji znajomego.
Stosunkowo efektywne okazało się również aplikowanie
poprzez portale pracy i agencje rekrutacyjne. Pozostałe
kategorie były zdecydowanie mniej popularne. W kategorii
„inne” dominowało zatrudnienie w wyniku spontanicznego
wysłania CV do pracodawcy.

Sposób znalezienia ostatniej pracy

27%

awans wewnętrzny

25%

rekomendacja znajomego

8%

ogłoszenie na portalu pracy

8%

agencja rekrutacyjna

6%

ogłoszenie pracodawcy w mediach masowych

4%

wewnętrze ogłoszenie w firmie

4%

ogłoszenie na stronie pracodawcy

4%

praca headhuntera

2%

ogłoszenie pracodawcy na portalu
społecznościowym

2%

centrum kariery na uczelni

10%
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Pożądany
pracodawca

Wybór pracodawcy
Wybór pracodawcy
Przy wyborze pracodawcy pracownicy sektora produkcyjnego oraz studenci najczęściej kierują się oferowanym systemem
wynagrodzeń. W drugiej kolejności dla pracowników liczy się dopasowanie stanowiska do kompetencji. Na trzecim miejscu
dla pracowników, a jednocześnie na drugim miejscu wśród studentów znalazły się oferowane szkolenia i możliwości rozwoju.
Studenci częściej zwracają uwagę także na możliwość rozwoju kariery międzynarodowej oraz możliwość szybkiego awansu.

Determinanty wyboru pracodawcy – studenci kierunków
inżynieryjno-technicznych

Determinanty wyboru pracodawcy – pracownicy

71%

wynagrodzenie i benefity

71%

wynagrodzenie i benefity

66%

oferowane szkolenia i możliwości rozwoju

61%

stanowisko odpowiadające kompetencjom

58%

stanowisko odpowiadające kompetencjom

57%

szkolenia i możliwości rozwoju

21%

jasno zdefiniowana ścieżka kariery

27%

marka pracodawcy

kariera międzynarodowa

25%

jasno zdefiniowana ścieżka kariery

17%

możliwość szybkiego awansu

16%

kultura przedsiębiorczości

13%

kultura przedsiębiorczości

16%

opinia o firmie wśród znajomych

13%

marka pracodawcy

6%

kariera międzynarodowa

7%

opinia o firmie wśród znajomych

2%

możliwość szybkiego awansu

5%

zabawa, interkacje społeczne

2%

zabawa, interkacje społeczne

3%

działalność firmy w zakresie CSR

0%

działalność firmy w zakresie CSR

20%
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BENEFITY
Ze względu na wysoką wagę systemu wynagrodzeń w hierarchii pracowników, zapytaliśmy w sondażu o konkretne
preferencje w zakresie benefitów. Pracownicy najbardziej cenią prywatną opiekę medyczną, a w dalszej kolejności
dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od wyników. Elastyczne godziny pracy znalazły się na trzecim miejscu według
pracowników, natomiast według studentów okazały się najważniejszym benefitem. Drugie w kolejności dodatkiem jest
dla studentów dofinansowanie studiów bądź szkoleń zewnętrznych. Tego rodzaju hierarchia ważności wśród studentów
oddaje specyficzne podejście do kariery, które charakteryzuje się nastawieniem na łączenie życia zawodowego z ciągłym
rozwojem, czemu sprzyja elastyczność pracy i dodatkowe finansowanie edukacji.
Firmy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom pracowników. Najczęściej oferowane przez pracodawców benefity
pozapłacowe to karty sportowe, prywatna opieka medyczna, posiłki w czasie pracy. Warto zaznaczyć, że powyższe
benefity są finansowane przez pracodawców w różnym stopniu. Karty sportowe najczęściej są opłacane tylko częściowo,
natomiast opieka zdrowotna w całości przez pracodawcę. Wśród wymienianych benefitów często pojawia się program
emerytalny dla pracowników. Wielu pracodawców wymienia również szkolenia wewnętrzne lub dofinansowanie szkoleń
zewnętrznych, np. językowych. Tego rodzaju dodatki są zazwyczaj oferowane wyłącznie specjalistom i są odpowiedzią
na duże zapotrzebowanie na tego typu kompetencje. Większość pracodawców oferuje także dodatkowe premie
i bonusy uzależnione od wyników. Zdarzają się również bardziej nietypowe benefity – kilku pracodawców wymieniło
dofinansowanie szczepień oraz eventy rekreacyjne, organizowane dla pracowników wraz z rodzinami.

Preferowane benefity – studenci kierunków inżynieryjnotechnicznych

41%

Preferowane benefity – pracownicy

elastyczne godziny pracy

55%

prywatna opieka medyczna

40%

dofinansowanie do studiów / szkoleń zewnętrznych

51%

dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od wyników

33%

dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od wyników

49%

elastyczne godziny pracy

29%

możliwość pracy z domu

44%

samochód służbowy do prywatnego użytku

26%

prywatna opieka medyczna

35%

dofinansowanie do studiów / szkoleń zewnętrznych

17%

samochód służbowy do prywatnego użytku

33%

możliwość pracy z domu

17%

karta sportowa

33%

darmowe / dofinansowane posiłki w czasie pracy

16%

dodatkowe dni urlopu

29%

dodatkowe ubezpieczenie na życie

16%

fundusz emerytalny

27%

fundusz emerytalny

14%

subsydiowane koszty dojazdu do pracy

20%

dodatkowe dni urlopu

13%

podróże zagraniczne

16%

karta sportowa

11%

darmowe / dofinansowane posiłki w czasie pracy

14%

subsydiowane koszty dojazdu do pracy

11%

dodatkowe ubezpieczenie na życie

12%

podróże zagraniczne
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Przełożeni
Dla pracowników istotne są także relacje z przełożonymi. Większość pracowników uważa,
że przełożony powinien ich wspierać. W dalszej kolejności liczy się sprawiedliwość
i decyzyjność. Wiedza przełożonego znalazła się dopiero na czwartym miejscu na liście
najbardziej istotnych cech.
Studenci wykazują inne preferencje. W porównaniu do grupy pracowników, na znaczeniu
zyskało zorganizowanie przełożonego oraz to, czy jest sprawiedliwy. Zdecydowanie mniej
istotna była decyzyjność oraz to, na ile przełożony wspiera swoich podwładnych w trakcie
wykonywania pracy.

Idealny przełożony – studenci kierunków
inżynieryjno-technicznych

Idealny przełożony – pracownicy

68%

sprawiedliwy

58%

wspierający

47%

zorganizowany

47%

sprawiedliwy

41%

wspierający

48%

decyzyjny

40%

potrafiący zmotywować

42%

posiadający dużą wiedzę

39%

posiadający dużą wiedzę

33%

potrafiący zmotywować

17%

decyzyjny

25%

zorganizowany

14%

inspirujący

13%

spójny wewnętrznie

14%

kreatywny

8%

inspirujący

8%

spójny wewnętrznie

6%

kreatywny

7%

oddany celom firmy

4%

oddany celom firmy

3%

skromny

3%

skromny
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PodsumowaniE
Województwo śląskie jest jednym z najbardziej uprzemysłowionych regionów. Sektor
produkcyjny pełni kluczową rolę nie tylko w gospodarce regionu, ale także na lokalnym
rynku pracy dając zatrudnienie ponad 310 tys. osób.
Realizując wywiady bezpośrednie konsultanci Hays mieli możliwość przyjrzeć się z bliska
zarówno dużym przedsiębiorstwom zatrudniającym nawet 2000 pracowników, jak i tym
zatrudniającym poniżej 50 osób. Analiza jednoznacznie wskazuje, że zakłady zlokalizowane
w regionie są nastawione na rozwój, który jest uzależniony od możliwości naboru
i rozwoju kadr.
Duża część pracowników zatrudnionych w śląskich zakładach pochodzi z rynku lokalnego.
W przypadku kompetencji, których pula jest ograniczona (np. inżynierowie z dobrą
znajomością języków obcych bądź specjaliści z wykształceniem technicznym: automatycy,
elektrycy, mechanicy) pracodawcy sięgają również po zasoby z innych regionów, a nawet
z zagranicy. Atrakcyjność województwa oraz wolumen dostępnych ofert ułatwia relokację
kadr. Ponadto przedsiębiorcy śląscy są nastwieni na rozwój pracowników i współpracują
z lokalnymi szkołami zawodowymi oraz uczelniami wyższymi.
Ciekawe wnioski nasuwają się po analizie wykorzystywanych narzędzi HR. Widzimy,
że pracodawcy coraz więcej uwagi przykładają do aspektów takich jak: budowanie
zaangażowania, motywacja czy budowanie ścieżek karier w ramach organizacji, bez
względu na profil działalności przedsiębiorstwa.
Odpowiada to na potrzeby pracowników, którzy wskazali, że kluczowym czynnikiem
decydującym o wyborze pracodawcy oprócz wynagrodzenia, jest rozwój kompetencji
oraz możliwości wzrostu zawodowego w ramach organizacji. Dodatkowo, na pozytywny
trend wskazują informacje pozyskane od pracowników, z których 25% deklaruje, że obecne
stanowisko objęło w drodze awansu.
Widzimy zatem, że wdrażana polityka HR przynosi korzyści z punktu widzenia rozwoju
kadr tak dla poszczególnych przedsiębiorstw jak i dla regionu.
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