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3

Wprowadzenie

O raporcie

Szanowni Państwo,
Zapraszam do zapoznania się z raportem nt. sektora
produkcyjnego w województwie wielkopolskim,
przygotowanym przez ekspertów Hays Poland.
Przedstawia on charakterystykę sektora z dwóch
perspektyw: pracodawców i pracowników.

Dane wykorzystane w Raporcie pochodzą, o ile nie zostało
to oznaczone inaczej, z badania przeprowadzonego
przez firmę Hays Poland w pierwszej połowie 2015 roku
wśród firm działających w sektorze produkcyjnym oraz
studentów. Techniką zastosowaną do badania firm był
wywiad pogłębiony, przeprowadzany z menedżerami HR.
Studenci otrzymali ankiety internetowe do samodzielnego
wypełnienia. W badaniu uczestniczyło łącznie ponad
200 studentów poznańskich uczelni.

Pracodawcy z sektora produkcyjnego podzielili się z nami
informacjami na temat stojących przed nimi wyzwań,
opiniami o dostępności wykwalifikowanych pracowników
oraz wykorzystywanych narzędziach HR. Studenci
odpowiadali na pytania dotyczące, przede wszystkim,
swoich oczekiwań zawodowych oraz preferowanych
benefitów.
Badanie zostało również uzupełnione o analizy
statystyczne, które pozwolą Państwu uzyskać pełen ogląd
tego niezwykle innowacyjnego sektora.
Mam nadzieję, że te informacje będą przydatne zarówno
dla firm działających na rynku wielkopolskim, jak i dla tych,
które dopiero rozważają otworzenie tam swojego oddziału.

Zapraszam do lektury raportu.
Paula Rejmer
Operations Director Poland
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Sektor produkcyjny
w wielkopolsce

Województwo wielkopolskie w liczbach

Województwo charakteryzuje najniższa w Polsce stopa
bezrobocia rejestrowanego (7,8 proc. w 2014 roku).
W Poznaniu wynosiła ona jedynie 3,2 proc., podczas gdy
w Warszawie była o ponad 1 punkt procentowy wyższa.

Sektor produkcyjny
Wielkopolskie jest trzecim województwem w skali kraju pod
względem zatrudnienia w przetwórstwie przemysłowym.
Sektor ten w 2013 roku dawał pracę 281 566 osobom, co
stanowi 28 proc. osób zatrudnionych w województwie.
Najwięcej z nich znalazło zatrudnienie w firmach
produkujących żywność (18 proc. zatrudnienia
w przetwórstwie przemysłowym w 2013 roku), meble
(12 proc.) oraz wyroby z metali (9,4 proc.). Według
kryterium wartości dodanej, za największe można uznać
branże: produkcji żywności (23 proc. wartości dodanej
sektora przetwórstwa przemysłowego), motoryzacyjną
(15 proc.) i produkcji urządzeń elektrycznych (9 proc.).
W roku 2012, 23,6 proc. wartości dodanej PKB województwa
pochodziło z przetwórstwa przemysłowego.
W porównaniu do innych regionów, największą dynamikę
produkcji sprzedanej odnotowano w działach produkcji
pozostałego sprzętu transportowego (38 proc.), urządzeń
elektrycznych oraz komputerów (19 proc.) i wyrobów
elektronicznych i optycznych (9,4 proc.).
Według menedżerów lokalnych przedsiębiorstw, wiodącym
czynnikiem wpływającym na decyzję o usytuowaniu
działalności w województwie wielkopolskim jest bliskość
dużych miast, a także dobre skomunikowanie regionu
z innymi miastami w Polsce i za granicą. O inwestycyjnej
atrakcyjności regionu świadczy również bliskość Niemiec.
Na drugim miejscu przedsiębiorcy wymieniali dostępność
pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.

3 472 579
liczba mieszkańców (2014)

135 880

liczba studentów (2014)

2 426 281

ludność w wieku produkcyjnym (16-64)
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Saldo migracji
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Województwo Wielkopolskie od 10 lat może się pochwalić
dodatnim saldem migracji. Regiony z których najczęściej
pochodzą imigranci to Pomorze, Kujawy i Dolny Śląsk.

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

.
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Sektor
z perspektywy
pracodawcy

Zapotrzebowanie rekrutacyjne

Źródła pozyskiwania kandydatów
Narzędzia HR

Zdecydowana większość firm biorących udział
w badaniu zadeklarowała, że w ostatnim roku pojawiło
się zapotrzebowanie na nowe stanowiska. Najczęściej
poszukiwane osoby to pracownicy produkcyjni
z wykształceniem i wiedzą techniczną oraz specjaliści
(automatycy, elektrycy, mechanicy) z jednoczesną
znajomością języka angielskiego.
Przedstawiciele firm zgodnie twierdzą, że największe
trudności przysparza im rekrutacja inżynierów,
posiadających zarówno wykształcenie, jak i doświadczenie
w konkretnej specjalizacji. Zdarza się, że w regionie
brakuje osób, których kompetencje zawodowe
wpisywałyby się w oczekiwania pracodawcy, czego
następstwem jest poszukiwanie pracowników poza
regionem. Na takie działania wskazują szczególnie firmy
działające w branży poligraficznej, która w województwie
wielkopolskim zmaga się z brakiem jednostek kształcących
w tym kierunku. Firmy mające trudności z pozyskaniem
pracowników coraz częściej decydują się na zatrudnienie
osób bez wystarczających umiejętności do objęcia
stanowiska. Dlatego zależy im na kandydatach, którzy
posiadają predyspozycje do nabycia odpowiednich
kwalifikacji w trakcie szkoleń.

Narzędzia HR
Najczęściej wykorzystywanym i ocenianym jako kluczowe
narzędziem HR są programy stażowe, które organizuje
aż 75 proc. ankietowanych przedsiębiorców. Często są
to inicjatywy firm, podejmowane wspólnie z ośrodkami
kształcenia. Ich celem jest podejmowanie współpracy
z uczniami oraz studentami jeszcze na etapie nauki
i oferowanie im zatrudnienia po zakończeniu edukacji.
Na drugim miejscu znalazło się tworzenie ścieżek kariery
i ich jasne komunikowanie wśród pracowników.
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75%

Agencje rekrutacyjne

75%

Programy stażowe / programy
praktyk

63%

Tworzenie ścieżek kariery
i ich komunikowanie

50%

Program referencyjny wewnątrz
organizacji

50%

Dodatkowe narzędzia selekcyjne
(np. testy kompetencyjne)

25%

Badanie satysfakcji pracowników

25%

Onboarding (wprowadzenie do
pracy)

Pożądane kompetencje
To na co przede wszystkim wskazują firmy uwzględnione
w badaniu to kompetencje twarde, obejmujące głównie
wiedzę merytoryczną z zakresu konkretnej branży,
np. znajomość określonych programów/systemów
zarządzania produkcją bądź doświadczenia w obsłudze
odpowiednich maszyn czy urządzeń. Na drugim miejscu
często wskazywane są nie mniej ważne kompetencje
miękkie, predysponujące do pracy na określonym
stanowisku, np. współpraca w zespole, innowacyjność,
komunikacja czy nastawienie na cel. W wielu firmach,
zwłaszcza w przypadku stanowisk specjalistycznych
i menedżerskich, wymagana jest również znajomość
języka obcego, głównie angielskiego. Kompetencje
językowe są przede wszystkim wykorzystywane
w celu współpracy z zagranicznymi centralami firm
lub partnerami biznesowymi. Dla pracodawców ważna
jest również sama postawa i nastawienie do pracy,
zaangażowanie w realizację powierzonych zadań oraz
chęć do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Częstym sposobem radzenia sobie z niedoborem
kandydatów do pracy jest korzystanie z usług agencji
rekrutacyjnych. 75 proc. ankietowanych przyznało, że
posiłkuje się takim wsparciem przy rekrutacji, a prawie
70 proc. oceniło je jako kluczowe dla właściwego
funkcjonowania firmy. Dodatkowo, 88 proc. ankietowanych
firm zadeklarowało, że współpracuje ze szkołami
i uczelniami wyższymi.

technologicznych lub innowacyjnych”1. Park zapewnia
powierzchnie biurowe, a także infrastrukturę laboratoryjną.
Z oferowanego rozwiązania korzystają firmy z wielu
branż, m.in. badawczo-naukowej, biotechnologicznej,
chemicznej, informatycznej, motoryzacyjnej, produkcyjnej,
telekomunikacyjnej czy usługowej.
Jednostki naukowe i klastry, w tym wspomniany Park
Naukowo-Technologiczny, zrzesza Wielkopolskie
Centrum Klasteringu. W 2014 roku, w województwie
działało aktywnie 12 klastrów o liczbie członków od 6 do
80, większość w sektorze produkcyjnym. Organizacja
wspiera działalność badawczo-rozwojową, ułatwiając
kontakt pomiędzy zainteresowanymi jednostkami,
a także koordynując taką działalność na poziomie regionu.

Współpraca z uczelniami wyższymi
Kooperacja z uczelniami wyższymi jest głównie
zorientowana na bezpośrednie pozyskanie kandydatów,
co odbywa się za pośrednictwem funkcjonujących biur
karier lub programów stażowych, przygotowanych we
współpracy z poszczególnymi wydziałami. Coraz częściej
firmy chcąc zachęcić kandydatów do pracy podejmują
działania z zakresu employer brandingu, np. organizując
dni otwarte w siedzibie organizacji.
Wielkopolskie uczelnie mogą się pochwalić dobrze
rozwiniętą współpracą z biznesem nie tylko w zakresie
pozyskiwania kandydatów, ale także w zakresie badań
i rozwoju. W regionie działa Wielkopolska Platforma
Innowacyjna, zrzeszająca uczelnie i inne instytucje
prowadzące potencjalnie przydatne dla biznesu
badania naukowe. Projekt został zainicjowany przez
władze Poznania już w 2005 roku w celu wspierania
innowacyjności oraz relacji nauki z biznesem w regionie.
W województwie wielkopolskim działa Poznański
Park Naukowo-Technologiczny, świadczący usługi dla
przedsiębiorców chcących rozpocząć działalność lub
potrzebujących wsparcia w zakresie „pozyskiwania
środków unijnych, nawiązywania kontaktów z partnerami
zagranicznymi czy wprowadzania nowych rozwiązań

1

http://ppnt.poznan.pl/index.php/pl/nasza-dzialalnosc
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Sektor
z perspektywy
pracownika

Liczba miejsc pracy w 2013 roku wg działów gospodarki
Źródło: GUS 2013

479
554

Pozostała działalność usługowa

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

199
328

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna społeczna

375
1027
1464

Edukacja

Perspektywa pracownika

2341

Administracja publiczna i obrona narodowa obowiązkowe
zabezpieczenia społeczne

Wielkość rynku pracy w województwie wielkopolskim szacuje
się na 1,3 mln osób. Jest to 53 proc. ludności. W sierpniu
2015 roku, województwo miało najniższą stopę bezrobocia
rejestrowanego w Polsce, osiągając poziom 6,5 proc. Bierni
zawodowo (np. uczniowie, studenci, emeryci) stanowią
42 proc. populacji osób powyżej 15 roku życia.

854
1268

Administrowanie i działalność wspierająca

Struktura wykształcenia osób aktywnych zawodowo
(N=1 480 000) Źródło: GUS 2013
27%
wyższe

1546
1902

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
7%
Wykształcenie średnie
ogólnokształcące

Obsługa rynku nieruchomości

6%
Gimnazjalne, podstawowe

Struktura ludności - aktywność ekonomiczna osób
w wieku 15+ w IV kwartale 2013 (N=2 535 000)
Źródło: GUS 2013

715
1182

365
459

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

867
1076

Informacja i komunikacja

32%
Zasadnicze zawodowe

53%
Pracujący

215
448

1002

Zakwaterowanie i gastronomia

4395

28%
Policealne średnie i zawodowe

1317

Transport i gospodarka magazynowa
5%
Bezrobotni

42%
Bierni zawodowo

Spośród osób aktywnych zawodowo (w tym
bezrobotnych), większość posiada wykształcenie
zasadnicze zawodowe. Ponad 28 proc. bazy pracowniczej
to osoby z wykształceniem policealnym i średnim
zawodowym. Niewiele mniej (27 proc.) deklaruje
wykształcenie wyższe. Stosunkowo niewielki odsetek
osób aktywnych zawodowo ukończyło edukację
z wykształceniem podstawowym bądź średnim
ogólnokształcącym (jedynie 6-7 proc.).
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Od 2010 roku, liczba pracowników w przetwórstwie
przemysłowym w Wielkopolsce systematycznie wzrastała.
W roku 2013, liczba pracujących w sektorze sięgnęła
305 tys. osób i przewyższyła poziom zatrudnienia
z 2005 roku (304 tys.). Jest to drugi pod względem
wielkości wynik w skali kraju, zaraz po województwie
śląskim (333 tys.). Średnia liczba pracowników sektora
produkcyjnego dla województw w Polsce wynosi 150 tys.

8715
23527

Handel i naprawa pojazdów samochodowych

6474
6638

Budownictwo

8377
13094

przetwórstwo przemysłowe

Liczba pracujących w przetwórstwie przemysłowym
Źródło: GUS 2013
303811

4395

górnictwo i wydobywanie

12
72

2005 r.

299513

2010 r.

302002

2012 r.

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

383
700

Zlikwidowane
305723

2013 r.

Nowo utworzone
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Rosnąca liczba nowoutworzonych miejsc pracy oraz ich nadwyżka w stosunku do tych
zlikwidowanych pokazuje pozytywny trend. W 2013 roku, łącznie utworzono około 61 tys.
miejsc pracy a zlikwidowano prawie dwa razy mniej (34 tys.). Przetwórstwo przemysłowe
jest drugim działem gospodarki z największym bilansem liczby miejsc pracy, wynoszącym
ponad 5000. Za największą część nowych stanowisk odpowiada sektor handlu i naprawy
pojazdów samochodowych.

Liczba absolwentów którzy podjęli pracę po raz pierwszy
Źródło: GUS 2013

w poszczególnych latach

Największa liczba absolwentów podjęła pracę w branży
oferującej najwięcej nowych stanowisk, czyli handlu
i naprawie pojazdów samochodowych. W przemyśle
znalazło zatrudnienie ponad 5 tys. osób, z czego
zdecydowana większość (4,8 tys.) w przetwórstwie
przemysłowym.

Liczba absolwentów po raz pierwszy podejmujących pracę w wybranych działach gospodarki
Źródło: GUS 2013

Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

20 145

17 336

16 366

21 585

109
890

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Edukacja

651

Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia
społeczne
2005 r.

2010 r.

2012 r.

2013 r.

1221

Administrowanie i działalność wspierająca
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

W roku 2013, ponad 21,5 tys. absolwentów podjęło pracę w województwie wielkopolskim.
Jest to ponad 5 tysięcy, czyli o 30 proc. więcej niż w poprzednim roku. Większość tych osób
to absolwenci szkół policealnych i średnich zawodowych (30 proc.). Niewiele mniej osób
ukończyło szkoły wyższe (29 proc.). Absolwenci szkół zasadniczych zawodowych stanowili
23 proc. tej grupy a osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym 18 proc.

654

Obsługa rynku nieruchomości
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Informacja i komunikacja
Zakwaterowanie i gastronomia
Transport i gospodarka magazynowa

439
44
150
336
150
336

Handel; naprawa pojazdów samochodowych

Absolwenci, którzy podjęli pracę po
raz pierwszy w 2013 roku (N=21 585)
Źródło: GUS 2013

Budownictwo

10817
476
4828

w tym przetwórstwo przemysłowe
30%
Szkoły policealne i średnie zawodowe

5044

Przemysł
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

222

23%
Szkoły zasadnicze zawodowe

29%
Szkoły wyższe

18%
Licea ogólnokształcące
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Zaplecze
kadrowe
studenci

Zaplecze kadrowe – Studenci
W Wielkopolsce studiuje już prawie 136 tys. osób. W 2014
roku, na 10 tys. osób w wieku 19-24 lata przypadało 4967
studentów, a ogółem stanowili oni 3,9 proc. populacji
województwa.
W świetle badania „Bilans kapitału ludzkiego 2013”
w próbie 2461 studentów z Wielkopolski, można ocenić
znajomość języków obcych w tej grupie jako bardzo dobrą.
Znajomość angielskiego deklaruje 92 proc. badanych. Drugi
pod względem popularności jest język niemiecki (43 proc.).
Pozostałe języki okazały się mało popularne: francuski,
rosyjski – po 7 proc., hiszpański – 5 proc., włoski – 4 proc.

Kwalifikacje
Źródło: GUS 2014

19%
10%
10%
9%
8%

biznes i administracja

inżynieryjno-technicznE

PEDAGOGICZNE

Znajomość języków obcych
Źródło: BKL 2013
92%

angielski

43%

niemiecki

7%

francuski

7%

rosyjski

6%

hiszpański

4%

włoski

medyczne

społeczne

7%

językowe
4%
usługi dla ludności
4%
technologie teleinformacyjne
4%
architektura i budownictwo
4%
ochrona i bezpieczeństwo
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Preferowane
środowisko
pracy

Determinanty wyboru pracodawcy
Czynnikiem najczęściej decydującym o wyborze pracodawcy przez studentów są oferowane
wynagrodzenie i benefity. W drugiej kolejności liczy się dopasowanie stanowiska do
kompetencji kandydata. Dodatkowo, ponad 55 proc. osób wybrało odpowiedź „oferowane
szkolenia i możliwości rozwoju”.

Determinanty wyboru pracodawcy

87%

Wynagrodzenie i benefity

70%

Stanowisko odpowiadające kompetencjom

57%

Szkolenia i możliwości rozwoju

20%

Jasno zdefiniowana ścieżka kariery

17%

Kariera międzynarodowa

15%

Marka pracodawcy

13%

Kultura przedsiębiorczości

11%

Opinia o firmie wśród znajomych

2%

Mozliwości szybkiego awansu

2%

Działalność firmy w zakresie CSR
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Preferowane benefity

Idealny przełożony

W systemie wynagrodzeń najważniejsze dla studentów jest dofinansowanie do studiów
i szkoleń zewnętrznych oraz prywatna opieka medyczna, wybierana równie często
(46 proc.). Następne w kolejności były odpowiedzi związane z elastycznością zatrudnienia:
elastyczne godziny pracy (44 proc.) oraz możliwość pracy z domu (30 proc.).

O satysfakcji z wykonywanego zawodu decyduje nie tylko system wynagrodzeń, ale także
atmosfera w miejscu pracy, która w dużym stopniu zależy od przełożonych i ich sposobu
zarządzania. Zdaniem 67 proc. badanych przełożony powinien być przede wszystkim
sprawiedliwy. Ponad połowa wskazała również na odpowiedź „wspierający”. W dalszej
kolejności wybierano odpowiedzi „posiadający dużą wiedzę”, „zorganizowany” czy
„potrafiący zmotywować”.

Preferowane benefity
Idealny przełożony

46%

Dofinansowanie do studiów / szkoleń zewnętrznych

46%

Prywatna opieka medyczna

44%

Elastyczne godziny pracy

67%

sprawiedliwy

30%

Możliwość pracy z domu

51%

wspierający

20%

Karta sportowa

40%

posiadający dużą wiedzę

17%

Fundusz emerytalny

40%

zorganizowany

17%

Podróże zagraniczne

36%

potrafiący zmotywować

15%

Dodatkowe dni urlopu

22%

decyzyjny

13%

Subsydiowane koszty dojazdu do pracy

18%

spójny wewnętrznie

11%

Dodatkowe wynagrodzenie uzależnione od wyników

18%

inspirujący

11%

Dodatkowe ubezpieczenie na życie

4%

Samochód służbowy do prywatnego użytku

4%

Darmowe / dofinansowane posiłki w czasie pracy
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9%

oddany celom firmy
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PodsumowaniE

kONTAKT
HAYS Poland Sp. z o.o.

Sektor przemysłowy pełni ważną rolę w gospodarce województwa wielkopolskiego,
zwłaszcza ocenianej z perspektywy rynku pracy. W sektorze pracuje 28 proc. wszystkich
zatrudnionych w województwie.
Przetwórstwo przemysłowe odpowiada za 23,6 proc. wartości dodanej w województwie.
W wielu branżach następuje dynamiczny rozwój i wzrost sprzedaży. Największy wzrost
wartości produkcji sprzedanej nastąpił w branżach takich jak produkcja urządzeń
elektrycznych (wzrost o 35 proc.), produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny
(28 proc.) oraz mebli (25 proc.).
Przedsiębiorstwa zlokalizowane w Wielkopolsce zawdzięczają swoją innowacyjność m.in.
dostępności kadry i infrastruktury badawczo-rozwojowej. W 2014 roku, w regionie działało
38 szkół wyższych, z których znaczna część intensywnie współpracuje z biznesem, nie tylko
ułatwiając rekrutację absolwentów, ale także prowadząc badania.
Wielkopolskie jest województwem, którego odsetek studentów w ogóle mieszkańców
jest jednym z najwyższych w kraju. Stanowią oni cenne zaplecze kadrowe dla wielu firm
w regionie. Badanie Hays pokazało, że jest to grupa o wysokim poziomie motywacji oraz
wysokich kompetencjach, zarówno pod względem wiedzy specjalistycznej, jak i języków
obcych.

Agnieszka Tarko
Senior Consultant / Team Leader
M: +48 722 370 739
E: tarko@hays.pl

Paula Rejmer
Operations Director Poland
M: +48 500 152 901
E: rejmer@hays.pl

Ankieta przeprowadzona wśród studentów poznańskich uczelni pokazała, że jest to także
grupa silnie nastawiona na rozwój i ciągłe doskonalenie kompetencji. Jednym z nadrzędnych
celów dla pracodawców zatrudniających absolwentów powinno zatem być stwarzanie dla nich
możliwości dalszego podnoszenia kwalifikacji, zdobywania nowej wiedzy oraz zapewnianie
dalszego rozwoju zawodowego.
Sytuacja na wielkopolskim rynku pracy w dalszym ciągu ulega znaczącej poprawie. Najniższa
stopa bezrobocia w kraju (7,8 proc. w 2014 roku), zwiększająca się liczba inwestycji oraz
rozwój kadry pracowniczej to najważniejsze cechy wyróżniające gospodarkę tego regionu.
Przy tak sprzyjających warunkach trudno nie zgodzić się z przedstawicielami firm biorących
udział w badaniu, że kluczowa dla utrzymania takiej sytuacji będzie polityka HR i działania
zorientowane na zaspokojenie oczekiwań obecnych i przyszłych pracowników.
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