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Polska branża transportowa od kilku lat
zajmuje jedno z czołowych miejsc w Europie.
Dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe
powodują, że rola logistyki w organizacjach
rośnie, a firmy potrzebują utalentowanych
pracowników bardziej niż kiedykolwiek
wcześniej.
Transport, spedycja i logistyka (TSL) przestały być jedynie
łańcuchem dostarczenia produktu od jego producenta, przez
dystrybutora, do odbiorcy. Ten sektor gospodarki stanowi
obecnie rozbudowany proces kontroli przemieszczania się
towaru, dla którego szczególnie ważne jest planowanie
i terminowość dostaw. Istotnym czynnikiem usprawniającym
działanie całego mechanizmu jest przepływ informacji.
W coraz większym stopniu tzw. Przemysł 4.0 zaczyna
wkraczać w sferę transportu i logistyki. Czwarta rewolucja
przemysłowa związana z postępującą automatyzacją
i informatyzacją procesów coraz bardziej zaciera granicę
pomiędzy człowiekiem i maszyną. Dzięki nowym
rozwiązaniom jesteśmy w stanie zautomatyzować wiele
istotnych funkcji, ważnych w procesie logistycznym.
Jednocześnie dalszy rozwój rynku e-commerce oraz
marketingowych metod personalizacji z pewnością znacząco
zwiększy ilość transakcji. Branża TSL będzie bardzo ważnym
elementem tego rynku w segmencie przesyłek kurierskich.
Uwzględniając również, że rynek ten wymaga dostarczenia
produktu on-demand delivery (ang. dostawa na żądanie) ma
ona przed sobą perspektywę rozwojową.
Intensywny rozwój logistyki oraz rosnące zapotrzebowanie
na specjalistów z doświadczeniem i odpowiednimi
kompetencjami powodują, że w niektórych obszarach
logistyki można mówić o rynku kandydata. Sytuacja
zmusza firmy do wykorzystywania nowych sposobów na
przyciągnięcie i zatrzymanie pracowników. Pożądani są
kandydaci z właściwą mieszanką umiejętności technicznych
i miękkich, a konkurencja o najlepszych specjalistów jest coraz
większa.
Rozwój funkcji logistycznych w firmach będzie równie
dynamiczny w najbliższych latach. Inwestycja w wiedzę
i kompetencje będzie więc procentować.
Postępująca transformacja profesji logistycznej zainspirowała
nas do przeprowadzenia badania na temat kluczowych
kompetencji oraz wzajemnych oczekiwań firm i pracowników.
Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu 2017 r.
na ponad 100 firmach, posiadających w swoich strukturach
funkcje logistyczne, oraz na niemal 100 pracownikach,
reprezentujących takie działy w różnych branżach
i specjalizacjach.
Zapraszamy do lektury!
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PERSPEKTYWA PRACODAWCÓW
Firmy biorące udział w badaniu Hays były reprezentowane
przez osoby odpowiedzialne za zarządzanie działami
logistyki i rekrutacje do swoich zespołów oraz menedżerów
HR odpowiedzialnych za politykę personalną firmy
i właściwe określenie kompetencji poszukiwanych do
działów logistyki.

Organizacje biorące udział w badaniu działają w kilku
branżach. Aż 1/4 uczestników stanowią firmy z sektora
logistycznego i zakupowego. Niemal tyle samo firm
reprezentuje szeroko pojętą produkcję. W badaniu
udział wzięli również przedstawiciele dostawcy usług
logistycznych, firm z branży retail oraz sprzedaży.

Firmy biorące udział w badaniu

SPECJALISTA POSZUKIWANY
Najczęściej poszukiwani kandydaci
Operacje (praca w magazynie,
DC, Kierowcy)

61

Magazynowanie

56

Transport/ spedycja

32

Planowanie

26
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

14 %

34%

Mała
(poniżej 50 osób)

Bardzo duża
(więcej niż 1000 osób)

19 %

33 %

Średnia
(50-250 osób)

Duża
(250-1000 osób)

Obszarem sprawiającym pracodawcom największe trudności
w rekrutacji są przede wszystkim stanowiska operacyjne
i związane z magazynowaniem. Nie oznacza to jednak, że
w innych specjalizacjach trudności są mniejsze.
Wyzwania rekrutacyjne dotyczą większości stanowisk
w zakresie logistyki. Najczęściej firmy zmagają się
z wyzwaniem pozyskania odpowiednich pracowników
fizycznych (64%). Duże trudności występują również
w rekrutacji specjalistów z mniejszym doświadczeniem
(młodszych specjalistów) oraz samodzielnych specjalistów
i menedżerów.

Rekrutacja pracowników jest coraz trudniejsza, ponieważ
wiąże się z koniecznością znalezienia kandydatów
posiadających odpowiednie kompetencje i potencjał, ale też
realne oczekiwania wobec pracodawcy i rynku pracy. Ważne
jest również, aby młodzi pracownicy potrafili współpracować
w grupie zróżnicowanej wiekowo.
Większość badanych firm poszukuje pracowników
posiadających już doświadczenie w obszarze logistyki.
Pracodawcy oczekują od kandydatów albo szerokiej
perspektywy i zróżnicowanego doświadczenia w logistyce,
albo specjalistycznego doświadczenia w konkretnej branży.

Najczęściej poszukiwane proﬁle kandydatów
Firmy biorące udział w badaniu
Logistyka i zakupy

25

Produkcja

24

Transport i logistyka
(dostawca usług logistycznych)

13

Retail

10

2 – 3 lata doświadczenia na
podobnym stanowisku

43

3 – 5 lat doświadczenia na
podobnym stanowisku
Doświadczenie
w określonej branży
Niezbędne uprawnienia
(np. wózki widłowe)

34

Umiejętność pracy w zespole

24

Znajomość zagadnień
logistycznych

22

32
26

Sprzedaż

9

Znajomość procesów
magazynowych

16

IT i Telekomunikacja

6

Znajomość języków obcych

12

HR i Szkolenia

3

Znajomość środowiska MS Office

10

Centra Usług Wspólnych

3

Administracja

2

Budownictwo

2

Energetyka

1

Life Science

1

Usługi Finansowe

1
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SPECJALISTA POSZUKIWANY

NAJWIĘKSZE WYZWANIA
REKRUTACYJNE

Obszary trudne w rekrutacji

Trudności rekrutacyjne związane są z wszystkimi poziomami
stanowisk i obszarami specjalizacji. Firmy biorące udział
w badaniu wskazują zarówno funkcje kierownicze, jak
i magazynowe, jako najtrudniejsze projekty, z którymi
zmierzyli się w ostatnim roku. Dla większości stanowisk
wyzwaniem pozostaje znalezienie kandydatów
z odpowiednim doświadczeniem i zakresem umiejętności

Operacje (praca w magazynie,
DC, Kierowcy)

59

Magazynowanie

53

Transport/ spedycja

30

Planowanie

24

Obsługa klienta

19

Optymalizacja procesów
logistycznych

18

Sprzedaż usług logistycznych

12

Inne*

8
*Wśród innych uczestnicy wymienili operatorów sprzętu UTB oraz obszary związane z prawnymi aspektami
logistyki i przepisami celnymi

– technicznych i miękkich. Z dużymi trudnościami związane
są także projekty rekrutacyjne w wymagających lokalizacjach
– związanymi z dużą konkurencją albo niską dostępnością
kandydatów.
Pracodawcy podkreślają rosnący odsetek kandydatów,
którzy rezygnują w trakcie rekrutacji bądź nie pojawiają się

Największe wyzwania pracodawców

Brak
kompetencji,
umiejętności lub
doświadczenia

Niedopasowanie
kandydatów

Wygórowane
oczekiwania
finansowe

Brak nastawienia
na ciągłe
doskonalenie

Niewystarczająca
znajomość
języków obcych

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Stanowiska trudne w rekrutacji
Pracownik fizyczny

65

Specjalista

47

Menedżer/ Kierownik

41

Starszy Specjalista

35

Kierowca

24

Młodszy Specjalista

18

Dyrektor

Coraz częściej pracodawcy oczekują rozwiniętych kompetencji miękkich od kandydatów
na stanowiska logistyczne

42% 47% 7%
Zgadzam się

Raczej się zgadzam

Trudno powiedzieć

4%

Raczej nie zgadzam się

0%

Nie zgadzam się

6
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Jednocześnie niemal 90% pracodawców
zgadza się z rosnącą wagą kompetencji
miękkich kandydatów. Pracodawcy biorący
udział w badaniu jednoznacznie określają, że
od kandydatów na stanowiska logistyczne
coraz częściej oczekują rozwiniętych
kompetencji miękkich.
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KLUCZOWE KOMPETENCJE
Pracodawcy przede wszystkim poszukują u pracowników
działów logistyki elastyczności, dopasowania się do
zmiennych warunków oraz umiejętności pracy w zespole.
Niemal połowa firm biorących udział w badaniu wskazało

także proaktywną postawę do pracy, komunikatywność oraz
zdolność do pracy pod presją, jako kluczowe w obszarze
logistyki.

Kluczowe kompetencje miękkie oczekiwane od pracowników logistyki
Elastyczność, umiejętność dopasowania się do zmiennych warunków

55

Umiejętność pracy w zespole

53

Proaktywna postawa
i podejście do pracy

49

Komunikatywność

47

Zdolność do pracy pod presją

45

Umiejętność szybkiego
rozwiązywania problemów

41

Etyka i wysokie standardy pracy

29

Umiejętność skutecznego
zarządzania czasem
Umiejętność skutecznego
zarządzania ludźmi

24
18

Pewność siebie

7

Umiejętność pracy projektowej

6

Umiejętność prowadzenia
negocjacji
Umiejętność nawiązywania
relacji biznesowych

2
2
Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Co decyduje o wyborze danego kandydata w procesie
rekrutacji do działu logistyki? Firmy biorące udział
w badaniu Hays oprócz doświadczenia kandydatów, zgodnie
wskazują na cechy osobowości i nastawienie, jako znaczące
najwięcej w procesie rekrutacji. Pracodawcy szukają osób
zaangażowanych, zainteresowanych rozwojem, otwartych,
przyjmujących proaktywną postawę. Stawiają na dojrzałość
emocjonalną i kwalifikacje. Wybierają osoby dopasowane do
firmy, zespołu, stanowiska – wpisujące się w wizję zespołu
oraz przyszłej współpracy.

O wyborze kandydata decyduje również reprezentowana
przez niego znajomość języków obcych. Wymagany język
najczęściej jest ściśle powiązany z regionem obsługiwanym
przez dział zlokalizowany w Polsce. Z badania Hays wynika,
że język angielski potrzebny jest w niemal 95% firm.
Na stanowiskach w obszarze logistyki najczęściej wymagana
jest znajomość języka angielskiego, ale – jak wynika
z badania – często pojawia się również zapotrzebowanie na
pracowników z językiem niemieckim lub rosyjskim.

Poszukiwane języki obce

87% 25% 13%
Angielski

Niemiecki

Rosyjski

2%

Ukraiński

Niemal 7
przyszłych pr
rozwiniętych k

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
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PERSPEKTYWA PRACOWNIKÓW
Uczestnicy badania

Płeć

37%

Zatrudnienie

63%

Kobieta

9%

Mężczyzna

Wiek

1%

Mniej niż 20 lat

21% 47%
21-30 lat

31-40 lat

27% 4%
41-50 lat

51-60 lat

Umowa o pracę

3% 43% 19%
Młodszy
Specjalista

Specjalista

Starszy Specjalista

18% 16% 1%
Menedżer/ Kierownik

Dyrektor

Członek
zarządu

Staż na obecnym stanowisku

27% 40% 10% 4%

37% 35% 28%
Podyplomowe

Mniej niż rok

Wyższe – licencjat/ inżynier

9% 11%
1-3 lata

1-3 lata

3-5 lat

5-7 lat

2% 17%
7-10 lat

Powyżej
10 lat

Obszar specjalizacji

Doświadczenie zawodowe

Mniej niż rok

91%

Poziom stanowiska

Wykształcenie

Wyższe
magisterskie

Umowa o dzieło

17%
4-6 lat

20% 43%
7-10 lat

Powyżej 10 lat

35% 28%
Optymalizacja
procesów
logistycznych

Transport/ spedycja

21% 12%

Planowanie

Magazynowanie

2% 2%
Obsługa klienta

Sprzedaż
usług
logistycznych

Doświadczenie zawodowe w obszarze logistyki

1%

Mniej niż rok

9%
1-3 lata

35%
4-6 lat

10% 45%
7-10 lat

Powyżej 10 lat

Większość pracowników objętych badaniem specjalizuje się
w optymalizacji procesów logistycznych, co wynika głównie

z faktu, iż jest to najbardziej uniwersalny obszar, obecny
w niemal każdej organizacji.

Znajomość języków obcych

98% 12%
Angielski

Niemiecki

7%
Rosyjski

2%
Ukraiński

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Niemal wszyscy uczestnicy badania posługują się językiem
angielskim. Odsetek kandydatów władających tym językiem
na poziomie umożliwiającym wykonywanie obowiązków
zawodowych odpowiada potrzebom pracodawców. Lukę
w zakresie znajomości języków obcych widać natomiast
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w przypadku języka niemieckiego – poszukiwanego
przez 25% firm i oferowanego przez 12% kandydatów
oraz rosyjskiego lub ukraińskiego – potrzebnych w 15%
organizacji, ale opanowanych jedynie przez 9% kandydatów.

ŚWIADCZENIA, KTÓRE MAJĄ
ZNACZENIE
70% firm oferuje pracownikom kartę sportową, natomiast
ponad połowa pracodawców – prywatną opiekę medyczną.
Rosnącą popularnością cieszą się ubezpieczenia na życie,
dofinansowanie edukacji oraz posiłków. Ponadto coraz
więcej firm proponuje możliwość korzystania z rozwiązań
pracy elastycznej. Oferowane benefity w części odpowiadają
potrzebom pracowników i świadczeniom, które w odczuciu
kandydatów przesądzają o atrakcyjności oferty.
Dla pracowników największe znaczenie ma możliwość pracy
elastycznej i dlatego już co druga z badanych firm zapewnia
taki dodatek przynajmniej części pracowników. Najczęściej
oznacza ona możliwość rozpoczynania pracy w określonym
przedziale czasowym. Inne firmy dopuszczają pracę
zdalną, tzw. home oﬃce − często jest to określona liczba
dni w miesiącu albo opcja do wykorzystania przy realizacji
konkretnego projektu.

SATYSFAKCJA, ALE RÓWNIEŻ
PRZESZKODY

W przypadku pozostałych benefitów nie ma już takiej
spójności między oczekiwaniami pracowników a ofertą firm.
Pracodawcy, którzy nie myśleli dotychczas o zmianie oferty
świadczeń dodatkowych, powinni rozważyć wybrane
benefity przynajmniej dla części pracowników. Dobrym
pomysłem dla firm może okazać się wprowadzenie systemu
kafeteryjnego, dzięki czemu świadczenia, które otrzymują
pracownicy, będą postrzegane przez nich jak benefit. Aby
przyciągnąć i zatrzymać osoby z potencjałem niezbędnym
do dalszego rozwoju organizacji, pracodawcy muszą zadbać
o konkurencyjne wynagrodzenia oraz pakiety świadczeń
dodatkowych, dopasowane do rzeczywistych oczekiwań
pracowników.

70

Prywatna opieka medyczna

52

Praca elastyczna

47

Służbowy samochód

28

Ubezpieczenie na życie

23

Pokrycie kosztów studiów/ kursów

19

Dofinansowanie posiłków

17

Zniżka na produkty lub usługi firmy

15

Szybkie i skuteczne
rozwiązywanie
problemów

Nieustanne
wyzwania

Z badania wynika, że największą satysfakcję pracownikom
logistyki daje posiadanie specjalistycznej wiedzy oraz
możliwość skutecznego rozwiązywania problemów.
Pracownicy działów logistyki doceniają również

Współpraca,
możliwość uczenia
się od innych

Satysfakcja innych
wynikająca
z wdrożonych
usprawnień

w swojej pracy nieustanne wyzwania i możliwość realizacji
wymagających zadań. Dużą satysfakcję daje także kontakt
z ludźmi, współpraca i możliwość uczenia się od siebie
nawzajem.

Przeszkody w karierze

Otrzymywane dodatki pozapłacowe
Karta sportowa

Elementy pracy dające satysfakcję

Przełożony, niskie
kompetencje liderów

Brak środków
finansowych na
innowacje

Pracownicy działów logistyki spójnie wskazują również
największe przeszkody i trudności w codziennej pracy.
Przede wszystkim mówią o roli liderów i podkreślają, że
często przełożonym brakuje kompetencji przywódczych
i odwagi we wprowadzaniu zmian. Dynamiczni pracownicy

Niekompletny zespół
– brak pracowników
i odpowiednich
kompetencji

Nadmiar zadań

mierzą się również z brakiem innowacji w organizacji
i środków na ich finansowanie. Trudnością wskazywaną przez
pracowników jest również „brak odpowiednich rąk do pracy”,
przekładający się na nadmiar zadań do zrealizowania przez
mniejsze zespoły.

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Atrakcyjność dodatków pozapłacowych

1

2

3

4

5

Praca elastyczna
Prywatna opieka medyczna
Służbowy samochód
Karta sportowa
Ubezpieczenie na życie
Dofinansowanie posiłków
Dodatkowe dni urlopowe
Pokrycie kosztów studiów/ kursów
Zniżka na produkty lub usługi firmy

6

7

8

9

10

Firmy powinny skupić się na
wszystkich obszarach, które
z perspektywy kandydata świadczą
o atrakcyjności oferty. Dla pracownikow
znaczenie ma wiele kwestii, które
pomijane mogą znacznie utrudnić
firmie budowanie przewagi
konkurencyjnej.

Dofinansowanie opieki nad dziećmi
Program emerytalny
Przedłużony urlop rodzicielski
Skala ocen 1-10 (1-najmniej ważny, 10-najważniejszy)
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NOWA PRACA NA NOWYCH
WARUNKACH
Zdecydowana większość pracowników z optymizmem patrzy
w przyszłość i pozytywnie ocenia najbliższą perspektywę
swojej kariery zawodowej. Z badania płacowego Hays
wynika, że co czwarty pracownik w Polsce rozważa zmianę
pracy w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Główne powody to
niezadowalający poziom wynagrodzenia i brak możliwości
rozwoju. Coraz większe znaczenie dla pracowników mają
ciekawe projekty, wyzwania, równowaga życia prywatnego
i zawodowego oraz środowisko pracy, w tym relacje
z przełożonymi i współpracownikami. Przed pracodawcami

wyzwanie, aby zatrzymać najlepszych pracowników
w strukturze firmy i szybko znaleźć zastępstwo dla tych,
którzy zdecydują się odejść.
Dla pracowników logistyki wyższe wynagrodzenie jest
ważnym elementem dla rozważania zmiany pracy. Logistycy
zwracają jednak uwagę również na kulturę organizacyjną oraz
atmosferę w miejscu pracy. Przywiązanie do firmy
i sprzyjająca atmosfera pracy powodują, że rzadziej myślą
o zmianie w swoim życiu zawodowym. Duże znaczenie mają
też ciekawe projekty, wyzwania oraz work-life balance.

Czynniki zachęcające do zmiany pracy

KLUCZOWE KOMPETENCJE
Kluczowe kompetencje miękkie w ocenie pracowników
Umiejętność szybkiego
rozwiązywania problemów

74

Zdolność do pracy pod presją

65

Proaktywna postawa
i podejście do pracy

41

Elastyczność, umiejętność dopasowania
się do zmiennych warunków

37

Umiejętność skutecznego
zarządzania czasem

21

Umiejętność skutecznego
zarządzania ludźmi

20

Etyka i wysokie standardy pracy

19

Wyższe wynagrodzenie

72

Ciekawe projekty/ wyzwania

54

Umiejętność pracy w zespole

13

Kultura organizacyjna i atmosfera

46

Komunikatywność

12

Work-life balance

37

Umiejętność pracy projektowej

10

Dodatki pozapłacowe

28

Umiejętność prowadzenia negocjacji

8

Stabilność zatrudnienia

27

1

Możliwości rozwoju kariery
lub otrzymania awansu

Umiejętność budowania
relacji biznesowych

22

Pewność siebie

1

Lokalizacja biura

17

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.
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Najwyżej oceniane kompetencje (samoocena pracowników)
Umiejętność szybkiego
rozwiązywania problemów

Uczestnicy badania udzielili również konkretnych wskazówek
dla osób rozważających podjęcie pracy w obszarze logistyki.
Spójnie podkreślili rosnącą rolę specjalizacji i ogromne
znaczenie wyboru obszaru logistyki. Równie często
wymieniana była sugestia nauki języków obcych oraz rozwój

kompetencji miękkich. Respondenci zwracają uwagę na
konieczność pełnego skupienia w pracy oraz pewność siebie.
Podkreślają również wagę logicznego myślenia i praktycznej
znajomości pakietu MS Oﬃce.

Zdolność do pracy pod presją
Proaktywna postawa i podejście do pracy
Elastyczność, umiejętność dopasowania
się do zmiennych warunków
Umiejętność skutecznego
zarządzania czasem
Umiejętność skutecznego zarządzania ludźmi

Rady dla rozważających podjęcie pracy w obszarze logistyki

Etyka i wysokie standardy pracy
Umiejętność pracy w zespole
Komunikatywność

Specjalizacja, wybór
odpowiedniego
obszaru logistyki

Znajomość
języków obcych

Rozwój osobowości
i kompetencji miękkich

Podstawy logiki
i praktyczna
znajomość Excela

Umiejętność pracy projektowej
Umiejętność prowadzenia negocjacji
Umiejętność budowania relacji biznesowych

Pracownicy działów logistyki dość wysoko oceniają swoje
kompetencje miękkie. Najwyżej oceniają elastyczność
i umiejętność dopasowania się do zmieniających warunków,
wskazując ją jednocześnie jako jedną z kluczowych w ich
specjalizacji.

w codziennej pracy. Wśród nich pojawiła się zaawansowana
znajomość pakietu Microsoft Oﬃce (Excel), zagadnień
związanych z czasem pracy kierowców, transportem
i magazynowaniem materiałów niebezpiecznych, prawem
transportowym a także metodologią Kaizen.

Pewność siebie
Skala ocen 1-10 (1-najwyżej, 10-najniżej)

Oprócz kompetencji miękkich pracownicy działów logistyki
wskazali na szereg innych umiejętności, niezbędnych
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NIEUSTANNY ROZWÓJ
Pracownicy działów logistyki chętnie podnoszą swoje
kwalifikacje i poszerzają wiedzę. Ponad połowa uczestników
badania wskazała szkolenia i certyfikacje jako element
niezbędny w rozwoju zawodowym i wykonywaniu swojej
pracy. Wśród ważnych certyfikatów wymieniają certyfikat
ECR oraz EurLog.

Pracownicy działów logistyki chętnie korzystają z informacji
zwrotnych oraz konstruktywnego feedbacku od swoich
współpracowników. Biorą też udział w konferencjach
branżowych i tematycznych. Mniejszy odsetek pracowników
deklaruje natomiast swój udział w programie mentorskim lub
rozwojowym.

Podejmowane działania rozwojowe

64% 55% 46% 18%
Często proszę innych
o informację zwrotną

Biorę udział
Uczestniczę
Staram się zdobywać
w szkoleniach
w wydarzeniach
doświadczenia podczas
i certyfikacjach
branżowych i konferencjach
wystąpień publicznych
								

6%

Biorę udział
w programie
mentorskim lub 		
rozwojowym

Procenty nie sumują się do 100, ponieważ można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

Aż 89% pracodawców wskazuje
wysoko rozwinięte kompetencje miękkie,
jako kluczowe w dziale logistyki. Sami
pracownicy mówią o kompetencjach
miękkich jak o elemencie pozwalającym
im wyróżnić się na rynku pracy.

PODSUMOWANIE
Nadchodzące miesiące będą intensywnym czasem pod
względem aktywności rekrutacyjnej, walki o talenty
oraz pozyskiwania odpowiednich pracowników. Aby
przyciągnąć i zatrzymać osoby z potencjałem niezbędnym
do dalszego rozwoju organizacji, pracodawcy muszą zadbać
o konkurencyjne wynagrodzenia oraz pakiety świadczeń
dodatkowych, dopasowane do potrzeb pracowników.
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU
Warszawa

Trójmiasto

T: +48 22 584 5650
E: warsaw@hays.pl

T: +48 58 782 6880
E: tricity@hays.pl

Kraków

Poznań

T: +48 12 290 4460
E: krakow@hays.pl

T: +48 61 625 9111
E: poznan@hays.pl

Katowice

Łódź

T: +48 32 603 7480
E: katowice@hays.pl

T: +48 42 209 4050
E: lodz@hays.pl

Szczecin

Wrocław

T: +48 91 886 4600
E: szczecin@hays.pl

T: +48 71 347 9980
E: wroclaw@hays.pl
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