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Hays Poland jest firmą doradztwa
personalnego, należącą do
międzynarodowej grupy Hays plc,
i największą na świecie firmą zajmującą
się rekrutacją specjalistyczną. Działając
na rynku rekrutacyjnym od 50 lat, Hays
posiada 250 biur w 33 krajach. Łącznie
pracuje w nich ponad 10 000 ekspertów.
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W 2002 roku otworzyliśmy pierwsze biuro w Polsce. Od tego
czasu umocniliśmy naszą pozycję na polskim rynku, stając
się niekwestionowanym liderem w rekrutacji specjalistycznej.
Obecnie w Hays Poland zatrudnionych jest ponad 300 osób
w biurach na terenie całej Polski.
Świadczymy dopasowane do wymagań Klientów usługi
w zakresie rekrutacji specjalistycznej, pozyskując najlepszych
kandydatów do pracy stałej, tymczasowej oraz na kontrakt.
Portfolio naszych usług obejmuje ponadto Executive Search,
Recruitment Process Outsourcing (RPO) oraz marketing
rekrutacyjny.
Z pasją wspieramy rozwój zawodowy profesjonalistów
działających w różnych obszarach rynku, kierując się naszym
motto „powering the world of work”.
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Aby uzyskać więcej informacji na temat wynagrodzeń i trendów w rekrutacji, zapraszamy do kontaktu
z lokalnym biurem Hays.

hays.pl

WSTĘP
WYZWANIA NA RYNKU PRACY

Jak wynika z badań Hays Poland
przeprowadzonych w ostatnim roku,
znaczny odsetek firm doświadcza
niedoboru odpowiednich kandydatów
i mierzy się z trudnościami w pozyskiwaniu
i zatrzymywaniu pracowników. Z drugiej
strony, zdecydowana większość organizacji
dąży do jak najlepszego wykorzystania
dobrej sytuacji ekonomicznej oraz
koniunktury na rynku, aby zwiększyć
zatrudnienie i rozbudować strukturę biznesu.

WSTĘP

W związku z niewystarczającą dostępnością
wyspecjalizowanych kandydatów dysponujących
określonymi kompetencjami i umiejętnościami, firmy coraz
silniej rywalizują o pracowników. Kadra zarządzająca
i działy HR muszą opracować strategię zatrudnienia,
która umożliwi sprostanie wysokim i sprecyzowanym
oczekiwaniom kandydatów. Oznacza to konieczność
zaproponowania nie tylko atrakcyjnego wynagrodzenia,
ale również interesującej ścieżki kariery oraz pakietu
odpowiednich świadczeń pozapłacowych.
Z ogromną przyjemnością przedstawiam najnowszy
raport Hays Poland, dotyczący wynagrodzeń i trendów
na polskim rynku pracy. W publikacji znajdą Państwo
zestawienie poziomów wynagrodzeń dla specjalistów
i kadry menedżerskiej w podziale na specjalizacje. Dane,
które gromadziliśmy przez ostatnie 12 miesięcy, są źródłem
informacji na temat płac oferowanych na polskim rynku
pracy oraz aktualnych trendów w zatrudnieniu.
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Analiza wynagrodzeń w poszczególnych sektorach
rynku powstała na podstawie kilku tysięcy projektów
rekrutacyjnych zrealizowanych przez ekspertów Hays
Poland – zarówno dla klientów z sektora średnich
przedsiębiorstw, jak i dużych, międzynarodowych
korporacji.
Raport zawiera zestawienia minimalnych, maksymalnych
i optymalnych wynagrodzeń miesięcznych brutto,
wyrażonych w polskich złotych i oferowanych osobom
pracującym na pełny etat. Dane zostały uśrednione dla
całej Polski.
Zapraszam do lektury.
Charles Carnall
Dyrektor Zarządzający Hays Poland

W dobie wymagającego
i konkurencyjnego rynku pracy,
przepisem na sukces jest wdrożenie
nowoczesnych rozwiązań oraz
koncentracja na kompetencjach
miękkich kandydatów.
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WYZWANIA NA
RYNKU PRACY
METODOLOGIA
Opracowana przez ekspertów Hays Poland analiza
wynagrodzeń w Polsce prezentuje dane o poziomie
płac na ponad 400 stanowiskach. Raport bazuje na
kwotach oferowanych pracownikom w najważniejszych
sektorach gospodarki. Wynagrodzenia dotyczą
samodzielnych specjalistów oraz menedżerów
z doświadczeniem w zarządzaniu zespołem, chyba że
przy nazwie stanowiska wskazano inaczej.

TRENDY NA RYNKU PRACY

Raport został opracowany na podstawie danych
uzyskanych w ramach procesów rekrutacyjnych,
przeprowadzonych przez Hays Poland w 2017 r.
Uzupełniliśmy je wnioskami i komentarzami ekspertów
oraz wynikami badania na temat rynku pracy, które
zostało przeprowadzone pod koniec 2017 r. W raporcie
uwzględniliśmy perspektywę firm – ponad 2 500
organizacji działających w Polsce oraz perspektywę
kandydatów – ponad 8 000 pracowników.
Dziękujemy wszystkim ekspertom, uczestnikom
badania, naszym Klientom oraz Kandydatom za
podzielenie się informacjami i spostrzeżeniami.
Państwa zaangażowanie pozwoliło nam stworzyć
raport, który pomoże zarówno pracownikom, jak
i pracodawcom w podejmowaniu świadomych decyzji
biznesowych i zawodowych.
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WYZWANIA NA RYNKU PRACY
ROZWÓJ BIZNESU
LUKA KOMPETENCYJNA
Z badania wynika, że w 2017 roku niemal 80% pracodawców
zwiększyło wynagrodzenia swoich pracowników.
Konkurencja o najlepszych specjalistów wciąż jest bardzo
duża, więc również w 2018 roku podobny odsetek
pracodawców planuje dalsze podwyżki płac. Firmy chcą
zaproponować atrakcyjniejszy poziom wynagrodzenia
i świadczeń dodatkowych, aby wyróżnić się na rynku oraz
przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników.
Podejmowane przez firmy działania wynikają z rosnącego
niedoboru umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.
Zaledwie 38% pracodawców jest pewnych, że ich organizacja
aktualnie posiada zasoby kompetencyjne konieczne do
realizacji bieżących celów biznesowych i budowania
przewagi konkurencyjnej. Ponad połowa ocenia kompetencje
swoich pracowników, jako tylko częściowo wypełniające
zapotrzebowanie organizacji.

Nowe inwestycje, rozbudowy istniejących
zakładów produkcyjnych, stały popyt
na programistów i rozwój centrów
nowoczesnych usług dla biznesu – na rynku
pracy dawno nie obserwowano tak dużej
aktywności rekrutacyjnej. Organizacje chcą
zwiększać zatrudnienie i stawiają na rozwój
– pracowników, struktur i biznesu. Z drugiej
strony pracownicy coraz chętniej podejmują
nowe wyzwania i z optymizmem patrzą
w przyszłość. Nieustannie zmieniają się
jednak oczekiwania obu stron.

WYZWANIA NA RYNKU PRACY

Większość firm pytana o perspektywę roku 2018 zakłada
zwiększenie swojej aktywności w obszarach związanych
z zasobami ludzkimi. Ma to swoje odzwierciedlenie
w planach rekrutacyjnych – aż 88% ankietowanych firm
planuje zwiększyć zatrudnienie. Większość pracodawców
koncentruje się na pozyskaniu pracowników stałych,
zatrudnianych w oparciu o umowę o pracę. Na najwięcej
ofert pracy mogą liczyć specjaliści w obszarach IT, sprzedaży
i szeroko pojętej produkcji oraz inżynierii.
Coraz więcej firm decyduje się również na stosowanie
elastycznych form zatrudnienia. Rośnie znaczenie
kontraktorów – głównie w branży IT i nowoczesnych
technologii. Pracodawcy podkreślają, że praca tymczasowa
i kontaktowa gwarantuje elastyczność oraz realizację
bieżących zadań – zwłaszcza w momencie zwiększonego
zainteresowania produktami lub usługami firmy albo
w okresie dynamicznego wzrostu biznesu – przy
jednoczesnej kontroli poziomu zatrudnienia. Pracownicy
tymczasowi coraz częściej zastępują osoby przebywające
na długotrwałych zwolnieniach oraz – co ważne dla
pracodawców – wnoszą do firm kompetencje potrzebne
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do ukończenia projektów, wdrożenia nowych rozwiązań
albo odciążenia istniejących struktur. Coraz częściej stają
się też odpowiedzią na trudności związane ze znalezieniem
odpowiednich kandydatów do pracy stałej.

OPTYMIZM PRACOWNIKÓW
Większość pracowników z optymizmem patrzy w przyszłość
i pozytywnie ocenia perspektywę swojej kariery zawodowej.
Rośnie także pewność siebie pracowników w kontekście
posiadanych kompetencji – odsetek respondentów
deklarujących dysponowanie wszystkimi kompetencjami
wymaganymi na zajmowanym stanowisku, w ciągu roku
wzrósł do poziomu 93%. Co ciekawe, mężczyźni częściej
niż kobiety deklarują posiadanie wszystkich wymaganych
umiejętności i kompetencji miękkich. Różnica nie jest
duża, jednak jest spójna z wnioskami innych badań
przeprowadzonych przez Hays Poland. Kobiety często
charakteryzują się niższą samooceną własnych kompetencji
oraz mniejszymi ambicjami zawodowymi, w wyniku
czego awansują i zajmują wysokie stanowiska rzadziej od
mężczyzn.
Optymizm pracowników przekłada się ich na plany
zawodowe. Już co czwarty pracownik rozważa możliwość
zmiany pracy w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Główne
powody to niezadowalający poziom wynagrodzenia i pakiet
świadczeń dodatkowych oraz brak możliwości rozwoju
w obecnym miejscu pracy. Coraz większe znaczenie dla
pracowników mają ciekawe projekty i wyzwania, możliwość
zachowania równowagi pomiędzy życiem prywatnym
i zawodowym, ale też środowisko pracy, w tym relacje
z przełożonymi i współpracownikami. Pracodawcy stoją
przed wyzwaniem zatrzymania najlepszych pracowników
w strukturze firmy i szybkiego znalezienia zastępstwa dla
tych, którzy zdecydują się odejść.

Rosną trudności związane z rekrutacją i planowaniem
strategii zatrudnienia. Z jednej strony firmy wskazują
na niedobór kandydatów na rynku i dużą konkurencję
w walce o najlepszych specjalistów, z drugiej natomiast
na wysokie oczekiwania kandydatów, którym muszą
sprostać. Pracodawcy poszukują przede wszystkim
specjalistów z rozwiniętymi kompetencjami miękkimi
i wiedzą merytoryczną oraz menedżerów będących liderami
zorientowanymi na nowoczesne metody zarządzania.
W cenie są także kompetencje IT i cyfrowe, będące
odpowiedzią na podlegające stałym transformacjom
i coraz bardziej mobilne otoczenie. Jednocześnie te same
kompetencje są wskazywane przez firmy jako najtrudniejsze
do pozyskania.
Oprócz wyzwania, jakim jest znalezienie kandydatów
z niezbędną wiedzą ekspercką, potencjałem menedżerskim
albo cyfrową biegłością, firmy borykają się z obsadzeniem
stanowisk sprzedażowych, księgowych oraz wymagających
zaawansowanej znajomości języków obcych. Jako kluczowe
aktywności ukierunkowane na przyciąganie nowych
i zatrzymanie obecnych pracowników, firmy wymieniają
wzmacnianie marki pracodawcy, organizację staży i praktyk,
zacieśnienie współpracy z agencjami rekrutacyjnymi oraz
elastyczne formy zatrudnienia. Zwiększają również budżety
szkoleniowe i rekrutacyjne, aby ich aktywność i wizerunek
pracodawcy przynosiły jak najlepsze efekty.

ŚWIADCZENIA, KTÓRE MAJĄ ZNACZENIE
Zdecydowana większość firm oferuje pracownikom
podstawowy pakiet opieki medycznej oraz kartę sportową.
Ponad połowa pracodawców zawiera w swojej ofercie coraz
atrakcyjniejsze imprezy, wyjazdy integracyjne oraz narzędzia
pracy, których pracownicy mogą używać również prywatnie.
Rosnącą popularnością cieszą się ubezpieczenie na życie,
dofinansowanie dodatkowej edukacji oraz możliwość pracy
elastycznej. Ponadto część firm oferuje wybranym grupom
pracowników samochód służbowy oraz rozszerzony pakiet
opieki medycznej.

Niestety podobnie jak w ubiegłym roku oferowane
benefity tylko częściowo odpowiadają realnym potrzebom
pracowników. Dla specjalistów największe znaczenie ma
prywatna opieka medyczna, lecz w rozszerzonym wariancie.
Drugim najważniejszym świadczeniem jest możliwość
pracy elastycznej. W tegorocznym badaniu ponad połowa
ankietowanych pracowników określiła ten element oferty
jako najważniejszy dodatek pozapłacowy. Kolejne, istotne
dla pracowników świadczenie, to możliwość rozwoju
poprzez dofinansowanie edukacji.
Pracodawcy, którzy nie myśleli dotychczas o świadczeniach
dodatkowych, ocenianych przez pracowników jako
najważniejsze, powinni rozważyć wprowadzenie ich do
swojej oferty. Na szczególną uwagę zasługuje praca
elastyczna, obecnie dostępna przynajmniej w minimalnym
stopniu dla wybranych pracowników w ponad 70% firm.
Jednak jak wynika z badania, możliwości pracy elastycznej
często są niedopasowane do potrzeb pracowników.
Warto również, aby pracodawcy monitorowali poziom
zadowolenia pracowników z otrzymywanych benefitów.
Większość respondentów uważa, że ich pracodawca nie
bada satysfakcji z oferty pozapłacowej. Ponadto niemal
połowa zatrudnionych nie zna wartości otrzymywanych
świadczeń. Dobrym rozwiązaniem może być wprowadzenie
systemu kafeteryjnego, dającego wolność wyboru
i cenionego coraz bardziej przez pracowników, a także
informowanie o rynkowej wartości benefitów.

OFERTA PRZYSZŁOŚCI
Rok 2018 będzie niezwykle intensywnym czasem pod
względem aktywności rekrutacyjnej, walki o talenty oraz
pozyskiwania odpowiednich pracowników. To również czas,
w którym firmy będą zmuszone zweryfikować swoją ofertę
świadczeń dodatkowych oraz zadbać o jakość komunikacji
z obecnymi i przyszłymi pracownikami.
Aby przyciągnąć i zatrzymać osoby z potencjałem
niezbędnym do dalszego rozwoju organizacji, pracodawcy
muszą zadbać o konkurencyjne wynagrodzenia oraz pakiety
świadczeń dodatkowych, dopasowane do indywidualnych
potrzeb pracowników. Pracodawcy powinni poświęcić
więcej uwagi możliwościom pracy zdalnej, elastycznej
i dopasowanej do dostępnych rozwiązań technologicznych.
Wiele pozostaje do zrobienia również w obszarze świadczeń
pozapłacowych.
Firmy powinny skupić się na wszystkich obszarach, które
z perspektywy kandydata świadczą o atrakcyjności oferty.
Dla pracowników znaczenie ma wiele kwestii, które pomijane
mogą znacznie utrudnić firmie budowanie przewagi
konkurencyjnej.
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TRENDY NA RYNKU PRACY
REKRUTACJA NA PORZĄDKU DZIENNYM
Większość firm pytana o perspektywę roku 2018, zakłada
zwiększenie aktywności w obszarach związanych z zasobami
ludzkimi. Niemal 90% firm planuje wykorzystać dobrą
sytuację gospodarczą i zwiększyć zatrudnienie. Firmy coraz
częściej stawiają nie tylko na zatrudnienie stałe, ale również
na rozwiązania pracy tymczasowej i kontraktowej. Na
najwięcej ofert pracy mogą liczyć specjaliści w obszarach IT,
sprzedaży i szeroko pojętej produkcji oraz inżynierii.
Niestety niemal taki sam odsetek organizacji spodziewa się
trudności w pozyskiwaniu i rekrutacji nowych pracowników.
Główną przyczyną jest niedobór odpowiednich kandydatów
na rynku, wskazywany niemal przez co drugą firmę.

Problematyczna pozostaje również duża konkurencja
na rynku pracy, zbyt wysokie oczekiwania finansowe
kandydatów oraz przepisy i ograniczenia imigracyjne.
Jakich specjalistów będą poszukiwać firmy? Najczęściej
wymieniane specjalizacje są tożsame z wymienionymi przez
respondentów w ubiegłym roku. Dominować będą rekrutacje
w obszarze IT, sprzedaży i produkcji. Firmy podkreślają
również konieczność rekrutacji w obszarze obsługi klienta,
logistyki oraz budownictwa.

Administracja
Architektura

Budownictwo
Perspektywa firm

88% 12%				 93% 7%
2018

Nie				 Tak

2017

Edukacja i szkolenia
Energetyka
Finanse i księgowość

Nie

Hotelarstwo i turystyka
Jakich pracowników firma planuje zatrudnić w tym roku?

Perspektywa firm

HR i szkolenia
Inżynieria i ekologia

54%

26%

12%

8%

Wyłącznie
pracowników
stałych

Zarówno
pracowników stałych,
jak i tymczasowych

Nie planujemy
zatrudnienia nowych
pracowników

Wyłącznie pracowników
tymczasowych
lub kontraktowych

IT i telekomunikacja
Life Science
Logistyka i zakupy
Marketing

Jak zmieni się liczba prowadzonych rekrutacji w porównaniu z rokiem 2017?

Perspektywa firm

Nieruchomości
Wzrośnie

Pracownicy stali

76

Pracownicy tymczasowi

28

Pozostanie bez zmian
21

48

Zmniejszy się
3

24

Obsługa klienta
Prawo i podatki
Produkcja

Główną przyczyną trudności
rekrutacyjnych jest niedobór
odpowiednich kandydatów na rynku.
Problematyczna pozostaje również
duża konkurencja na rynku pracy
i wysokie oczekiwania finansowe
kandydatów.
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Perspektywa firm
Tak

Bankowość i inwestycje

Czy w perspektywie roku 2018 firma planuje zatrudnić nowych pracowników?

Tak

Czy w perspektywie roku 2018 firma planuje zatrudnić nowych pracowników? (wg branży)

Retail
Sprzedaż
Usługi biznesowe

Nie

68
32
78
22
94
6
96
4
82
18
44
56
92
8
96
4
92
8
98
2
96
4
82
18
98
2
88
12
84
16
96
4
88
12
98
2
92
8
90
10
98
2
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TRENDY NA RYNKU PRACY
REKRUTACJA NA PORZĄDKU DZIENNYM

TRENDY NA RYNKU PRACY
OPTYMIZM PRACOWNIKÓW

W jakim celu firma planuje zatrudnić pracowników czasowych lub kontraktowych?

Perspektywa firm

38% 21% 17% 13% 11%
W odpowiedzi na
zwiększony
popyt na produkty
lub usługi firmy

W celu pozyskania
kompetencji
niezbędnych dla
konkretnych
projektów

Z powodu trudności 		
W zastępstwie
ze znalezieniem
za pracowników
odpowiednich
przebywających
kandydatów
na długotrwałych
do pracy stałej
zwolnieniach

Dla zapewnienia
elastyczności
w zarządzaniu
kosztami
zatrudnienia

Większość pracowników z optymizmem patrzy
w nadchodzącą przyszłość i pozytywnie ocenia perspektywę
swojej kariery zawodowej. Większy niż w roku ubiegłym
odsetek zatrudnionych deklaruje posiadanie wszystkich
kompetencji niezbędnych na zajmowanym obecnie
stanowisku.

kolejnego półrocza. Najważniejszym powodem dla
rozważania zmiany pracodawcy jest niezadowolenie
z poziomu wynagrodzenia, ale również aspekty
pozafinansowe. W tym roku również mniej pracowników
uważa, że obecne miejsce pracy zapewnia im szanse rozwoju
zawodowego.

Co czwarty pracownik rozważa możliwość zmiany pracy
w ciągu najbliższych 6 miesięcy, a 18% w perspektywie

Jak ocenia Pan/ Pani perspektywę swojej kariery zawodowej w roku 2018?
Której specjalizacji dotyczyć będą głównie procesy rekrutacyjne?*

Perspektywa firm
2018

IT
Sprzedaż
Produkcja
Finanse i księgowość
Inżynieria

2017

63% 25% 12%
Pozytywnie

17

Nie mam zdania

16

W jakiej perspektywie rozważa Pan/ Pani zmianę pracy?

15
14
11
9
11
8
8

W ciągu 6 miesięcy

26

W ciągu 6-12 miesięcy

18

W ciągu 1-2 lat

21

W ciągu 2-3 lat

10

Później niż za 3 lata
Nie rozważam zmiany pracy

Czy w roku 2018 spodziewane są trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników?

Z czego wynikać będą trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników?

Z niedoboru
odpowiednich
kandydatów na rynku

Ze zbyt wysokich
oczekiwań finansowych
kandydatów

24%
Z rosnącej konkurencji
między firmami

6
19

Najważniejsze powody rozważania zmiany pracy (jeden najważniejszy powód)

Nie			

26%

Perspektywa pracowników

Perspektywa firm

89% 11%				
49%

Negatywnie

25

*Pięć najczęściej wskazywanych specjalizacji

Tak

Perspektywa pracowników

Z ograniczeń
imigracyjnych

42

Brak możliwości rozwoju

23

Charakter wykonywanej pracy

11

Bezpośredni przełożony
albo współpracownicy

9

Lokalizacja firmy

6

Niepewność zatrudnienia

5

Wygaśnięcie umowy/ kontraktu

4

Perspektywa firm

1%

Niezadowalający poziom
wynagrodzenia

Perspektywa pracowników

Czy obecna firma daje Panu/ Pani szansę dalszego rozwoju zawodowego?

Perspektywa pracowników

56% 44%				 66% 34%
2018

Tak
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Nie				 Tak

2017

Nie
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TRENDY NA RYNKU PRACY
WALKA O TALENTY
Konkurencja o najlepszych pracowników jest niezmiennie
duża – aby przyciągnąć i zatrzymać najlepszych specjalistów
większość firm planuje m.in. podwyżki wynagrodzeń.
Pracodawcy mają świadomość wyzwania, z jakim się
zmierzą, ponieważ tylko 38% firm ma pewność, że posiada
obecnie zasoby kompetencyjne konieczne do realizacji
celów biznesowych i budowania przewagi konkurencyjnej.
Kompetencje, których firmy potrzebują najbardziej, są
tożsame z tymi, które na obecnym rynku są najtrudniejsze
do pozyskania. Poszukiwane są przede wszystkim
umiejętności techniczne, kluczowe w rozwijających się
branżach. Niedobór kompetencji jest coraz bardziej dotkliwy,
dlatego pracodawcy sięgają po widoczne i nowoczesne
działania mające na celu rozwiązanie tego problemu.
Z perspektywy firm najtrudniejsze do pozyskania są
kompetencje techniczne, menedżerskie i IT. Pracodawcy
podkreślają też rosnące zapotrzebowanie na kompetencje
miękkie, wśród których wymieniają proaktywną postawę
i chęć pracy, umiejętność współpracy, komunikatywność,
kreatywność. Poszukiwane są też kompetencje
merytoryczne – umiejętność analizy i wyciągania
wniosków, znajomość Excela oraz zagadnień prawnych
i specjalistycznych związanych z wykonywaną pracą.
Kluczowe aktywności podejmowane przez firmy dotyczą
wzmacniania marki pracodawcy na rynku. Rosnące problemy
z pozyskaniem pracowników sprawiły, że coraz więcej firm

zaczyna świadomie inwestować w działania wspierające ich
wizerunek. Jednym z kluczowych celów strategii budowania
atrakcyjnej marki staje się zyskanie rangi pracodawcy
pierwszego wyboru, gdzie budować bądź rozwijać karierę
chcą zarówno młodzi absolwenci, jak również specjaliści
z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.
Równie często wybierane są aktywności związane
z organizacją praktyk i staży oraz zwiększaniem
zatrudnienia pracowników czasowych, kontraktowych, ale
też cudzoziemców. Firmy coraz bliżej współpracują również
z agencjami rekrutacyjnymi.
Wszystkie te działania są ukierunkowane na stworzenie
kompleksowej oferty, która przyciągnie najlepszych
kandydatów na rynku. Jednak pracodawcy coraz częściej
dostrzegają umiarkowaną skuteczność walki o talenty
rozumianej wyłącznie w kategorii ciągłego podnoszenia
wynagrodzeń. Wysokość zarobków wciąż stanowi główny
powód zmiany pracy oraz najistotniejszy element każdej
oferty, jednak pracownicy od miejsca zatrudnienia coraz
częściej oczekują czegoś więcej. Firmy dostrzegają zmiany
w oczekiwaniach kandydatów i poświęcają więcej uwagi
aspektom takim, jak jasno wytyczone ścieżki kariery, dobra
lokalizacja, komfortowa atmosfera pracy oraz elastyczność
w wyborze metod i czasu pracy.

Jakiej aktywności w obszarach związanych z zasobami ludzkimi oczekują Państwo w tym roku?

Perspektywa firm

62% 36% 2%
Aktywność firmy
wzrośnie

Aktywność
pozostanie bez zmian

Aktywność zostanie
zmniejszona

Czy firma posiada zasoby kompetencyjne konieczne do realizacji obecnych celów?

Perspektywa firm

38% 54% 8%
Zdecydowanie tak

Częściowo

Perspektywa pracowników

93% 7%				 89% 11%
2018
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Zdecydowanie tak

Administracja

41

Architektura

31

Bankowość i inwestycje

43

Budownictwo

35

Edukacja i szkolenia

34

Perspektywa firm
Częściowo

Zdecydowanie nie

25

68

1
52

5

58

7

55

32

13

Energetyka

36

Finanse i księgowość

41

Hotelarstwo i turystyka

23

HR i szkolenia

43

Inżynieria i ekologia

44

IT i telekomunikacja

46

Life Science

19

Logistyka i zakupy

29

Marketing

40

Nieruchomości

30

Obsługa klienta

27

Prawo i podatki

37

58

Produkcja

37

54

Retail

37

58

Sprzedaż

52

Usługi biznesowe

42

7

57
58

1

67

10
49

8

54

3

48

7

62

19
64

7
51

9

62

8

65

8
5
9
5
37

11

52

6

Zdecydowanie nie

Czy posiada Pan/ Pani wszystkie kompetencje potrzebne do pracy na obecnym stanowisku?

Tak

Czy firma posiada zasoby kompetencyjne konieczne do realizacji obecnych celów? (wg branży)

Nie				 Tak

Nie

2017

Kompetencje, których firmy
potrzebują najbardziej, są tożsame
z tymi, które na obecnym rynku są
najtrudniejsze do pozyskania.
Poszukiwane są przede wszystkim
umiejętności techniczne, kluczowe
w rozwijających się branżach.

Raport Płacowy 20178 15

TRENDY NA RYNKU PRACY
WALKA O TALENTY
Potrzeby kompetencyjne firm*

Perspektywa firm
Potrzebne kompetencje

Techniczne
Menedżerskie/ kierownicze
Sprzedażowe
IT/ cyfrowe
Językowe
Finansowe/ księgowe
Marketingowe
Administracyjnych
HR
Inne**

Kompetencje najtrudniejsze do pozyskania

Poza warunkami finansowymi, które czynniki najbardziej pomagają firmie pozyskać pracowników?*

Ciekawe projekty i wyzwania

62

Stabilność zatrudnienia

60

Możliwości rozwoju kariery

52

Marka/ rozpoznawalność firmy

42

19

Środowisko pracy i atmosfera

40

27

Lokalizacja

34

Możliwość pracy elastycznej

27

Work-life balance

26

Dodatki pozapłacowe

20

40
36
32
28
31

Perspektywa firm

27
17
11
16
9
9
4

* Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi.

7
3
6
3
4
3

* Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi.
** Wśród innych pracodawcy najczęściej wymieniali kompetencje związane z pracą operacyjną – obsługą klienta, łańcuchem dostaw (logistyką, zakupami), ale również badaniami
klinicznymi, projektami IT czy zarządzaniem projektami.

Jakie działania podejmuje firma w celu rozwiązania problemu niedoboru kompetencji?*
Wzmocnienie marki pracodawcy
na rynku

30

Organizowanie praktyk i staży

29

Zacieśnienie współpracy
z agencjami rekrutacyjnymi

29

Rekrutowanie pracowników
z zagranicy

28

Rekrutowanie pracowników z innych
sektorów rynku lub branż

24

Zwiększenie działań marketingowych,
mających wzbudzić zainteresowanie kandydatów

22

Zwiększenie budżetu szkoleniowego

21

Zwiększenie budżetu rekrutacyjnego

19

Transfer pracowników do działów
zmagających się z niedoborem kompetencji

15

Przyznanie pracownikom dodatkowego
czasu wolnego na podjęcie studiów lub szkoleń

Perspektywa firm

Wysokość zarobków wciąż stanowi
główny powód zmiany pracy, jednak
pracownicy od miejsca zatrudnienia
coraz częściej oczekują czegoś więcej.
Firmy dostrzegają zmiany
w oczekiwaniach kandydatów
i poświęcają więcej uwagi aspektom
takim, jak jasno wytyczone ścieżki
kariery, atrakcyjna lokalizacja, dobra
atmosfera pracy oraz elastyczność
w wyborze sposobów i czasu pracy.

3

* Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi.

16 Raport Płacowy 2018

Raport Płacowy 20178 17

TRENDY NA RYNKU PRACY
ZATRZYMAĆ NAJLEPSZYCH
Rosnąca atencja firm wobec pozafinansowych elementów
ofert pracy odzwierciedla trendy obserwowane wśród
kandydatów aktywnie funkcjonujących na rynku pracy.
Pracownicy rozważający zmianę pracy coraz większą
uwagę przypisują do takich aspektów, jak możliwości
rozwoju kariery (23%), zachowania równowagi pomiędzy
życiem zawodowym a prywatnym (20%) oraz uczestnictwa
w ciekawych projektach (20%). Na znaczeniu zyskuje także
dogodna lokalizacja miejsca pracy (9%).
Oprócz wyzwań związanych z pozyskiwaniem talentów
na konkurencyjnym i wymagającym rynku pracy, firmy
zwiększają swoje wysiłki w celu zatrzymania obecnych

TRENDY NA RYNKU PRACY
STRATEGIE WYNAGRODZEŃ

pracowników. Jednym z rozwiązań jest składanie kontroferty
pracownikom rozważającym zmianę pracy. Odsetek
firm, które decydują się na przedstawienie oferty takim
pracownikom jest porównywalny z zeszłorocznym wynikiem.
Dla pracowników otrzymujących kontrofertę ważne są jej
warunki oraz inne aspekty, które oprócz wynagrodzenia
decydują o chęci zmiany miejsca pracy. W momencie
rozważania zmiany kluczowe są możliwości rozwoju kariery,
zachowanie równowagi między życiem zawodowym
i prywatnym oraz realizacja ciekawych zadań.

23

Work-life balance

20

Ciekawe projekty/ wyzwania

20

Stabilność zatrudnienia

14

Lokalizacja

9

Środowisko pracy

8

Dodatki pozapłacowe

6

Perspektywa firm

23% 37% 18% 21% 1%
Wzrosły
o 2,5%-5%

Wzrosły
o mniej niż 2,5%

Pozostały 		
bez zmian

Zostały
zmniejszone

Perspektywa pracowników

Czy w roku 2018 firma planuje zmianę wynagrodzeń pracowników?

Perspektywa firm

15% 38% 19% 27% 1%
Wzrosną
o więcej niż 5%

Czy odchodzącym z firmy pracownikom składana jest kontroferta, która ma ich przekonać do zmiany decyzji?

2018

64% 13% 23%
W niektórych
przypadkach

poziomie. Jednocześnie aż 72% pracodawców planuje
podwyżki także w roku 2018. Największy odsetek firm
skłania się ku podwyżkom na poziomie 2,5%-5%.

Czy w roku 2017 wynagrodzenia pracowników firmy uległy zmianie?

Wzrosły
o więcej niż 5%

Co oprócz warunków finansowych jest najważniejszym czynnikiem decydującym o przyjęciu oferty pracy?
Możliwości rozwoju kariery

Podobnie jak w roku ubiegłym, większość firm w ciągu
ostatnich 12 miesięcy dokonała podwyżek płac. Tylko co
piąta organizacja (w porównaniu z 27% firm w ubiegłym
roku) pozostawiła wynagrodzenia na dotychczasowym

W większości
Nie 				
przypadków				

Perspektywa firm

2017

64% 14% 22%
W niektórych
przypadkach

Jak długo pozostają w firmie pracownicy, którzy przyjmują kontrofertę?

W większości
przypadków

Nie 			

Wzrosną
o 2,5%-5%

Wzrosną
o mniej niż 2,5%

Pozostaną
bez zmian

Zostaną
zmniejszone

Wzrost wynagrodzeń w wielu
branżach i obszarach specjalizacyjnych
jest niezbędny do zatrzymania w firmie
wykwalifikowanych pracowników,
których kompetencje i doświadczenie
są kluczowe dla dalszego rozwoju
biznesu.

Perspektywa firm

38% 35% 24% 3%
Dłużej niż
12 miesięcy
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Zazwyczaj nie
przyjmują
kontroferty

3-12 miesięcy

Mniej niż
3 miesiące
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TRENDY NA RYNKU PRACY
SATYSFAKCJA Z WYNAGRODZENIA
Coraz więcej firm mierzy się z wyzwaniem odpowiadania
na rosnące oczekiwania finansowe pracowników
i kandydatów do pracy. Skala jest duża, ponieważ ponad
połowa zatrudnionych nie jest zadowolona z obecnego
poziomu wynagrodzenia i ponad 45% pracowników
ubiegało się o dodatkową podwyżkę w minionym roku.

Większość ubiegających się pracowników nie otrzymała
podwyżki, ponieważ zaplanowane w firmach ruchy płac nie
przewidywały takiej możliwości. Ponad połowa pracowników
otrzymała jednak premię uzależnioną od wyników pracy,
której wysokość okazała się satysfakcjonująca dla niemal
70% zatrudnionych.

Czy w roku 2017 otrzymał(a) Pan/ Pani premię uzależnioną od wyników pracy?

52% 48%				
Tak

Czy w roku 2017 Pana/ Pani wynagrodzenie uległo zmianie?

Tak, wzrosło
o 2,5%-5%

Tak, wzrosło
o mniej niż 2,5%

Pozostało 		
bez zmian

Czy wysokość premii była satysfakcjonująca?

Zostało
zmniejszone

Czy obecne wynagrodzenie jest dla Pana/ Pani satysfakcjonujące?

Perspektywa pracowników

		

46%

54%

Tak

Nie

Nie			

Perspektywa pracowników

36% 15% 11% 35% 3%
Tak, wzrosło
o więcej niż 5%

Perspektywa pracowników

66%

34%

Tak

Nie

Perspektywa pracowników

Jak tegoroczna premia zmieniła się w porównaniu z dodatkiem otrzymanym w roku ubiegłym?

Perspektywa pracowników

34% 32% 16% 18%
Była wyższa

Czy w roku 2017 ubiegał(a) się Pan/ Pani o podwyżkę?

Pozostała
bez zmian

Była niższa

Nie dotyczy

Perspektywa pracowników

27% 19% 54%
Tak, ze skutkiem
pozytywnym

Tak, ze skutkiem
negatywnym

Nie

Perspektywa pracowników

Czy w roku 2018 Pana/ Pani wynagrodzenie ulegnie zmianie?

17% 14% 8% 26% 1%
Wzrośnie
o więcej niż 5%

Wzrośnie
o 2,5%-5%
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Wzrośnie
o mniej niż 2,5%

Pozostanie 		
bez zmian

Zostanie
zmniejszone

34%
Nie wiem

Jedynie jeden procent
pracowników w roku 2018 spodziewa
się spadku poziomu wynagrodzenia.
Świadczy to o dobrej koniunkturze
i świadomości silnej pozycji na rynku
pracy.
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TRENDY NA RYNKU PRACY
ŚWIADCZENIA DODATKOWE
Zdecydowana większość firm oferuje pracownikom
podstawowy pakiet opieki medycznej oraz kartę sportową.
Ponad połowa pracodawców zawiera w swojej ofercie
imprezy i wyjazdy integracyjne oraz narzędzia pracy, których
pracownicy mogą używać również w czasie prywatnym.
Rosnącą popularnością cieszą się ubezpieczenie na życie,
dofinansowanie dodatkowej edukacji oraz możliwość pracy
elastycznej.

Niestety podobnie jak w ubiegłym roku oferowane benefity
tylko częściowo odpowiadają na potrzeby pracowników. Dla
zatrudnionych największe znaczenie ma prywatna opieka
medyczna, lecz w rozszerzonym pakiecie oraz możliwość
pracy elastycznej.

Oferowane przez
pracodawców*

Preferowane przez
pracowników*

Otrzymywane przez
pracowników
w miejscu pracy*

Podstawowy pakiet opieki medycznej

73%

15%

49%

Rozszerzony pakiet opieki medycznej

21%

65%

26%

Karta sportowa

67%

42%

53%

Imprezy, wyjazdy integracyjne

55%

25%

43%

Telefon służbowy do użytku prywatnego

51%

28%

37%

Komputer służbowy do użytku prywatnego

43%

26%

35%

Ubezpieczenie na życie

41%

31%

37%

Dofinansowanie dodatkowej edukacji

36%

47%

18%

Praca elastyczna

35%

52%

37%

Służbowy samochód

32%

36%

17%

Bony prezentowe

30%

20%

25%

Zniżka na produkty lub usługi firmy

19%

12%

17%

Dofinansowanie posiłków

19%

23%

18%

Pracowniczy program emerytalny

9%

15%

11%

Przedłużony urlop rodzicielski

2%

4%

1%

Dodatkowe dni urlopowe

16%

31%

8%

Dodatkowe dni wolne od pracy

8%

14%

7%

Dofinansowanie opieki nad dziećmi

7%

15%

5%

Inne**

5%

2%

5%

**Wśród innych
respondenci
najczęściej wymieniali
akcje pracownicze,
dofinansowanie urlopu,
owoce w pracy oraz
fundusz świadczeń
socjalnych

**Wśród innych
respondenci
najczęściej wymieniali
dofinansowanie edukacji
również poprzez dni
urlopowe przeznaczone
na edukację; dodatkowe
ubezpieczenie,
program emerytalny;
dofinansowanie dojazdów
oraz parkingu

**Wśród innych
respondenci
najczęściej wymieniali
dofinansowanie wakacji,
dojazdów do pracy,
biletów na wydarzenia
kulturalne i sportowe;
owoce w pracy; programy
zniżkowe i lojalnościowe

Świadczenia najważniejsze dla pracowników (wg poziomu zajmowanego stanowiska)*

Perspektywa pracowników

Młodszy
Specjalista

Specjalista

Starszy
Specjalista

Menedżer/
Kierownik

Dyrektor

Członek
Zarządu

Dodatkowe dni urlopowe

34%

30%

28%

23%

16%

0%

Dofinansowanie opieki nad dziećmi

13%

15%

14%

12%

0%

8%

Dofinansowanie posiłków

26%

25%

23%

16%

6%

8%

Karta sportowa

41%

46%

41%

30%

24%

8%

Dofinansowanie edukacji

51%

42%

32%

33%

27%

33%

Praca elastyczna

51%

52%

55%

44%

47%

42%

Program emerytalny

14%

12%

16%

14%

25%

0%

Prywatna opieka medyczna

59%

52%

59%

55%

57%

50%

Przedłużony urlop rodzicielski

4%

5%

3%

2%

0%

0%

Samochód służbowy

16%

23%

28%

53%

63%

58%

Ubezpieczenie na życie

29%

31%

27%

26%

43%

25%

Zniżka na produkty lub usługi firmy

18%

14%

11%

9%

6%

0%

* Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi.

Oferowane benefity tylko
częściowo odpowiadają na potrzeby
pracowników. Podczas gdy aż 52%
specjalistów oczekuje pracy
elastycznej, to takie rozwiązania są
dostępne dla 37% respondentów.

* Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi.
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TRENDY NA RYNKU PRACY
SATYSFAKCJA ZE ŚWIADCZEŃ
Z tegorocznego badania wynika, że niezwykle często
pomijaną kwestią jest odpowiednie komunikowanie
pracownikom zawartości pakietu benefitów i warunków
korzystania z przysługujących świadczeń. Pracodawcy nie
przykładają także należytej uwagi monitorowaniu satysfakcji
pracowników z otrzymywanych świadczeń dodatkowych,
na co wskazują wyniki badania - większość respondentów
uważa, że ich pracodawca nie bada zadowolenia z oferty

TRENDY NA RYNKU PRACY
PRACA CORAZ BARDZIEJ ELASTYCZNA

pozapłacowej. Ponadto niemal połowa uczestników badania
nie zna wartości otrzymywanych świadczeń.
Dobrym rozwiązaniem umożliwiającym usatysfakcjonowanie
oczekiwań pracowników może być wprowadzenie systemu
kafeteryjnego, dającego wolność wyboru, cenionego coraz
bardziej przez pracowników, zwłaszcza tych z najmłodszych
pokoleń.

Czy firma bada poziom satysfakcji z otrzymywanych benefitów?

Perspektywa pracowników

Nie

Perspektywa pracowników

Perspektywa pracowników

44% 56%				

Elastyczne
godziny pracy

Praca zdalna/
home office

Przepracowanie pełnego
wymiaru godzinowego
w mniejszą liczbę dni

* Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi.

Perspektywa firm

14% 17% 32% 37%

Czy ma Pan/ Pani wybór benefitów, które wejdą w skład pakietu świadczeń?

Perspektywa pracowników

29% 63% 8%

Tak
- wszystkich
pracowników

Tak
- większość
pracowników

Tak
- niektórych
pracowników

Czy obecnie korzysta Pan/ Pani z rozwiązań pracy elastycznej?

Nie wiem

500 zł to zdaniem pracowników
średnia miesięczna rynkowa wartość
świadczeń dodatkowych, które im
przysługują.
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Perspektywa firm

Czy firma zachęca pracowników do korzystania z pracy elastycznej?

Nie			

Nie

Nie			

Które z rozwiązań pracy elastycznej funkcjonują w firmie?*

Praca
w niepełnym
wymiarze godzin

Nie			

Czy oferowane świadczenia dodatkowe są dla Pana/ Pani satysfakcjonujące?

Tak

Perspektywa firm

32% 83% 78% 13%

53% 47%				

Tak

Najczęściej praca elastyczna oznacza możliwość
rozpoczynania dnia pracy w określonym przedziale
czasowym. Inne firmy dopuszczają pracę zdalną, tzw. home
office − określoną liczbę dni w miesiącu albo opcję do
wykorzystania przy realizacji konkretnego projektu.

Czy w firmie występuje możliwość pracy elastycznej?

Tak

Nie wiem

Czy jest Panu/ Pani znana wartość otrzymywanych świadczeń?

Tak

Pomimo iż możliwość pracy elastycznej deklaruje ponad
70% firm, to – jak wynika z badania – oferowane rozwiązania

są niedopasowane do potrzeb pracowników, którzy często
także nie posiadają wystarczającej wiedzy na temat
dostępnych dla nich rozwiązań.

71% 29%				

31% 59% 10%
Tak

W tegorocznym badaniu ponad połowa ankietowanych
pracowników określiła możliwość pracy elastycznej jako
najważniejszy dodatek pozapłacowy. Pracodawcy, którzy nie
myśleli dotychczas o uelastycznieniu czasu pracy powinni
rozważyć zaproponowanie takiej opcji przynajmniej części
pracowników.

Nie

Perspektywa pracowników

44% 56%				
Tak

Nie			
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TRENDY NA RYNKU PRACY
PRACA CORAZ BARDZIEJ ELASTYCZNA
Z jakich rozwiązań pracy elastycznej obecnie Pan/ Pani korzysta?*

TRENDY NA RYNKU PRACY
WORK-LIFE BALANCE
Perspektywa pracowników

72% 70% 7% 6%
Praca zdalna/
home office

Elastyczne
godziny pracy

		

Praca w niepełnym Przepracowanie
wymiarze godzin pełnego wymiaru
godzinowego
w mniejszą liczbę dni

Praca elastyczna to jedno z narzędzi ułatwiających
zachowanie równowagi pomiędzy życiem prywatnym
a zawodowym, tzw. work-life balance. Taką opinię podziela
co czwarty pracownik, upatrując w możliwościach pracy
elastycznej oraz skróceniu czasu dojazdu do pracy
rozwiązania dla braku równowagi pomiędzy czasem pracy
i czasem prywatnym.
W porównaniu do ubiegłego roku, nieznacznie zmniejszył
się odsetek osób pozytywnie oceniających work-life balance

w swoim życiu. Biorąc pod uwagę fakt, że dla co piątego
respondenta jest to jeden z najistotniejszych elementów
oferty pracy, ogólny spadek zadowolenia powinien zwrócić
szczególną uwagę pracodawców. Trudności z zachowaniem
zdrowych proporcji pomiędzy obowiązkami zawodowymi
a życiem prywatnym w obecnej firmie, mogą być
równoznaczne z pojawieniem się wśród pracowników chęci
zmiany pracy.

* Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi.

Jak ocenia Pan/ Pani kwestię work-life balance w swoim życiu?
Które z rozwiązań pracy elastycznej są dla Pana/ Pani najważniejsze w zadecydowaniu o przyjęciu oferty pracy?*

Perspektywa pracowników

68% 65% 24% 8%
Praca zdalna/
Elastyczne
home office
godziny pracy
		
		

Przepracowanie
pełnego wymiaru
godzinowego
w mniejszą liczbę dni

Perspektywa pracowników
2018

Bardzo dobrze
Dobrze

Praca w niepełnym
wymiarze godzin

Średnio

* Procenty nie sumują się do 100%, ponieważ możliwe było zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi.

Źle
Bardzo źle

18
23
39
42
31
25
9
7
7
3

Który z aspektów pracy powinien Pana/ Pani zdaniem ulec zmianie, aby polepszyć work-life balance?

Praca zdalna czy elastyczne
godziny pracy są rozwiązaniami, które
nie są kosztowne, a skutecznie
przyciągają kandydatów. Work-life
balance jest szczególnie istotny dla
najmłodszego pokolenia, co
pracodawcy powinni uwzględnić
w strategii zatrudnienia.

26 Raport Płacowy 2018

2017

Perspektywa pracowników

29% 25% 22% 13% 11%
Możliwość
pracy elastycznej

Czas dojazdu

Godziny pracy

Przestrzeń pracy

Inne*

*Wśród innych respondenci najczęściej wymieniali zmianę zakresu obowiązków i lepsze rozdzielanie odpowiedzialności; respektowanie urlopów; mniejsze
obłożenie pracą; więcej możliwości pracy elastycznej (głównie home office).
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TRENDY NA RYNKU PRACY
UCZESTNICY BADANIA - PRACODAWCY

TRENDY NA RYNKU PRACY
UCZESTNICY BADANIA - PRACOWNICY

Sektor

Płeć

91% 8%
Sektor prywatny

Sektor publiczny

		

1%

44% 56%

Sektor pozarządowy 		
(fundacje, organizacje 		
pożytku publicznego)

Kobieta

Mężczyzna

Poziom zajmowanego stanowiska
Branża firmy

Członek Zarządu

1
3

Produkcja

19

Dyrektor

IT i telekomunikacja

14

Menedżer/ Kierownik

25

Sprzedaż

11

Starszy Specjalista

29

Budownictwo

7

Specjalista

34

Usługi biznesowe

7

Młodszy Specjalista

Finanse i księgowość

6

Bankowość i inwestycje

4

Logistyka i zakupy

4

Nieruchomości

4

Inżynieria i ekologia

3

Retail

3

Life Science

3

Energetyka

3

HR i szkolenia

3

Marketing

2

Obsługa klienta

2

Prawo i podatki

1

Hotelarstwo i turystyka

1

Edukacja i szkolenia

1

Administracja

1

Architektura

1

8

Forma zatrudnienia
Umowa o pracę

84

B2B

9

Umowa o pracę tymczasową

3

Umowa zlecenie

2

Umowa o dzieło

1

Umowa na zastępstwo

1

Staż w obecnym miejscu pracy

27% 41% 19%
Mniej niż rok

1-3 lata

4-6 lat

7%
7-10 lat

6%

Więcej niż 10 lat

Zatrudnienie

18% 25% 23%
Mała
(do 50 pracowników)
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Średnia
(50-250 pracowników)

Duża
(251-1000 pracowników)

34%

Bardzo duża
(powyżej 1000 pracowników)
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BANKOWOŚĆ
NOWE TECHNOLOGIE I ROSNĄCE OCZEKIWANIA

WYNAGRODZENIA
BANKOWOŚĆ
Rozwój technologiczny stawia przed sektorem bankowym wyzwania związane
z cyberbezpieczeństwem. Zwiększająca się liczba zagrożeń zmusza banki do
zwiększonej czujności i ochrony przed niechcianą ingerencją w używane systemy.
Dodatkowe wyzwania dyktuje również unijna reforma zasad ochrony danych
(RODO). Istotną kwestią dla wielu instytucji bankowych pozostaje także rozwój
zdalnych kanałów dystrybucji. Rosnący od wielu lat udział bankowości
elektronicznej na rynku oznacza perspektywy dla bankowości mobilnej – nie tylko
pod kątem informacyjnym, ale również w zakresie realizacji transakcji czy zakupu
usług.

Tomasz Stolarski
Team Leader

BANKOWOŚĆ DETALICZNA

Najnowsze trendy w bankowości związane są
bezpośrednio z innowacyjnymi rozwiązaniami
i wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Rozwój bankowości elektronicznej w oparciu
o tzw. rewolucję smartfonową wpływa na
decyzje banków o odejściu od modelu
tradycyjnych placówek i wzrost inwestycji
w placówki bezobsługowe.

BANKOWOŚĆ

Wykorzystanie nowoczesnych i nietypowych rozwiązań
to odpowiedź na rosnące oczekiwania klientów banków.
Analityczne działy coraz częściej wykorzystują technologie
big data, aby precyzyjnie docierać do poszczególnych
grup docelowych. Bankowość na coraz szerszą skalę
korzysta także z automatyzacji procesów, bazującej na
wyrafinowanych mechanizmach, działających w oparciu
o wiedzę na temat preferencji i potrzeb klientów, a także
z robotyzacji i procesów deep learning.
Wraz z rosnącym udziałem nowoczesnych technologii
w bankowości zwiększa się zapotrzebowanie na ekspertów
łączących wiedzę z pogranicza biznesu i IT oraz kandydatów
posiadających doświadczenie wyniesione z biznesów
fintechowych. Coraz ważniejszą rolę w strukturach
banków odgrywać będą również specjaliści w obszarze
cyberbezpieczeństwa – bezpieczeństwa i ochrony danych
osobowych, transakcji oraz alternatywnych metod płatności.
Podobnie jak w ubiegłych latach, obserwujemy również
rosnące zapotrzebowanie na kandydatów z obszaru analizy
zachowań klientów.

W porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym
nie obserwujemy istotnych zmian w zarobkach ekspertów
i menedżerów sektora bankowego. Nieco inaczej wygląda
jednak poziom wynagrodzeń oferowanych specjalistom
z mniejszym doświadczeniem zawodowym np. doradcom
klienta zatrudnionym w oddziałach, którzy często
stawiają pierwsze kroki w sektorze. Aby zwiększyć siłę
przyciągania młodych talentów, banki podnoszą minimalne
wynagrodzenia oferowane kandydatom nawet o 20%.

Coraz ważniejszą rolę
w strukturach banków
odgrywać będą specjaliści
w obszarze
cyberbezpieczeństwa
– bezpieczeństwa danych
osobowych, transakcji oraz
alternatywnych metod
płatności.

MIN*

OPT**

MAX*

Dyrektor Sprzedaży Bankowości Detalicznej

22 000

26 000

37 000

Regionalny Dyrektor Bankowości Detalicznej

13 000

20 000

26 000

Doradca Klienta Bankowości Prywatnej

5 000

10 000

15 000

Dyrektor Placówki Detalicznej

6 000

10 000

12 000

Doradca Klienta

3 500

4 000

6 000

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

MIN*

OPT**

MAX*

Dyrektor Sprzedaży Bankowości Przedsiębiorstw

22 000

28 000

40 000

Doradca Klienta Korporacyjnego

10 000

14 000

22 000

Doradca Klienta Mid Corporate

7 000

9 000

14 000

Doradca Klienta MŚP

6 000

8 000

10 000

OBSZAR PRODUKTOWY ORAZ RYZYKA

MIN*

OPT**

MAX*

Dyrektor ds. Rozwoju Produktów

18 000

25 000

35 000

Kierownik ds. Rozwoju Produktów

8 000

14 000

18 000

Analityk Kredytowy (segment przedsiębiorstw)

7 000

9 000

14 000

Analityk Kredytowy (segment detaliczny)

5 000

7 000

11 000

LEASING

MIN*

OPT**

MAX*

Dyrektor Sprzedaży

16 000

24 000

32 000

Doradca Leasingowy

3 000

7 000

11 000

FAKTORING

MIN*

OPT**

MAX*

15 000

20 000

26 000

Doradca Faktoringowy

5 500

8 000

14 000

Analityk ds. Ryzyka Faktoringowego

5 000

7 500

12 000

Dyrektor Sprzedaży

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2017 r.
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FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
RYNEK SPECJALISTÓW

WYNAGRODZENIA
FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
Pozycja pracownika na rynku finansistów jest coraz silniejsza. Konkurencja
w walce o najlepszych kandydatów rośnie i widoczna jest już nie tylko
w największych miastach, ale również w mniejszych ośrodkach. Specjaliści
i menedżerowie coraz chętniej rozważają relokację lub podjęcie pracy za granicą.
Mobilność ekspertów w obszarze finansów i księgowości jest większa niż
w poprzednich latach, na co wpływ mają atrakcyjne oferty pracy w dynamicznie
rozwijającej się branży nowoczesnych usług dla biznesu.

Karolina Lis
Team Manager

STANOWISKO

W wielu organizacjach obszary finansów
korporacyjnych, kontrolingu i księgowości
zyskują rangę kluczowych zespołów.
Jednocześnie aktualna sytuacja rynkowa
niezwykle sprzyja ekspertom finansowoksięgowym, a zapotrzebowanie na nich
stale rośnie. W tej sytuacji kandydaci coraz
odważniej określają swoje oczekiwania
wobec pracodawców.

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ
BANKOWOŚĆ

Rok 2018 będzie dobrym czasem zarówno dla specjalistów
w obszarze księgowości i finansów, jak również dla kadry
menedżerskiej średniego szczebla. Firmy poszukiwać będą
Samodzielnych Księgowych, Analityków i Kontrolerów
Finansowych oraz Accounting/ Finance Menedżerów. Wiele
ofert pracy pochodzić będzie z sektora nowoczesnych
usług dla biznesu, ale również z branży produkcyjnej, FMCG,
farmaceutycznej, nieruchomości oraz sieci handlowych.
Jednocześnie wiele firm konsultingowych poszukuje
samodzielnych specjalistów do działów księgowości oraz
audytu i jest to trend, który w ostatnim roku dodatkowo się
umocnił.
Największym wyzwaniem dla pracodawców jest
odpowiadanie na rosnące oczekiwania kandydatów oraz
rekrutacja specjalistów na stanowiska finansowo-księgowe
ze standardowym zakresem obowiązków. Trudności –
szczególnie w branży produkcyjnej – pojawiają się również
w znalezieniu doświadczonych ekspertów, chętnych do
podjęcia pracy w mniejszych ośrodkach miejskich. W tym

przypadku kandydaci oczekują od pracodawcy atrakcyjnego
pakietu relokacyjnego oraz wynagrodzenia wyższego od
poziomu standardowo oferowanego w danym regionie.
Wynagrodzenia w obszarze finansowo-księgowym
utrzymują się w większości na zeszłorocznym poziomie.
Rośnie jednak minimalne wynagrodzenie oferowane
kandydatom z najmniejszym doświadczeniem oraz
Analitykom Finansowym i Audytorom (audyt zewnętrzny,
konsulting). W tych obszarach pracodawcy oferują
wynagrodzenia wyższe od ubiegłorocznych o 10-15%.

Pracownicy bardziej niż
w latach ubiegłych oczekują
ciekawego zakresu obowiązków,
możliwości awansu,
a także konkurencyjnego
wynagrodzenia, systemu
premiowego oraz pakietu
świadczeń dodatkowych.

MIN*

OPT**

MAX*

CFO/ Członek Zarządu

25 000

35 000

50 000

Dyrektor Finansowy

15 000

25 000

30 000

Kierownik ds. Finansowych

13 000

18 000

22 000

Kierownik Działu Kontrolingu

15 000

18 000

20 000

Główny Księgowy

13 000

16 000

25 000

Kontroler Finansowy (z zespołem)

11 000

14 000

18 000

Starszy Audytor Wewnętrzny

11 000

14 000

17 000

Analityk Biznesowy

9 000

12 000

14 000

Finance Business Partner/ Finance Executive

9 000

12 000

14 000

Zastępca Głównego Księgowego

9 000

11 000

13 000

Kontroler Finansowy (stanowisko samodzielne)

9 000

11 000

14 000

Audytor Wewnętrzny

8 000

10 000

12 000

Starszy Księgowy

8 000

9 000

12 000

Konsultant (Dział Audytu)

6 000

7 000

9 000

Starszy Konsultant (Dział Audytu)

8 000

10 000

12 000

Specjalista ds. Raportowania i Analiz

7 000

8 000

11 000

Analityk/ Starszy Analityk Finansowy

7 000

8 000

10 000

Samodzielny Księgowy

7 000

8 000

9 000

Księgowy Projektu

6 500

8 000

9 000

Specjalista ds. Płac (Dział Finansowy)

5 000

6 500

7 500

Księgowy

5 000

6 500

7 500

Młodszy Analityk

4 500

5 000

5 500

Młodszy Księgowy

4 000

4 500

5 500

Młodszy Specjalista ds. Płac (Dział Finansowy)

4 000

4 500

5 000

Asystent Działu Finansowego

3 500

4 000

4 500

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2017 r.
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PRAWO I PODATKI
ROSNĄCA KONKURENCJA

WYNAGRODZENIA
PRAWO I PODATKI
Kancelarie prawne mierzą się zarówno z rosnącą konkurencyjnością, jak
również koniecznością walki o klientów. Organizacje coraz częściej starają się
prezentować w atrakcyjnej formie portfolio swoich sukcesów. Większy akcent kładą
również na rozwój oraz satysfakcję klientów, aby zyskać ich lojalność i możliwość
kontynuowania współpracy.

Marta Tobiasz
Team Manager

STANOWISKO

Nasycenie rynku w branży prawnej jest coraz
większe. Przybywa absolwentów studiów
prawniczych oraz osób posiadających
uprawnienia radcowskie i adwokackie.
Kancelarie mierzą się zarówno z rosnącą
konkurencyjnością, jak również koniecznością
walki o klientów. Dobrym prognostykiem
dla branży są nowe inwestycje
z zapotrzebowaniem na wsparcie prawne
oraz powstawanie butików prawnych,
wyspecjalizowanych w danej praktyce.

PRAWO I PODATKI
BANKOWOŚĆ

Duża dynamika gospodarki oraz obserwowane na rynku
liczne procesy łączenia i podziału spółek zwiększają
zapotrzebowanie firm na ekspertów w obszarze fuzji
i przejęć, rynku nieruchomości oraz finansów. Organizacje
poszukują również osób specjalizujących się w prawie
podatkowym – polskim i międzynarodowym. Zmiany
w prawie podatkowym skutkują także zwiększeniem
zapotrzebowania na specjalistów procesowych.
Młodzi absolwenci najczęściej poszukują pracy
w kancelariach prawnych, co ułatwi im zdobyć wiedzę
merytoryczną i doświadczenie, ale również pozwoli
poznać rynek i nauczyć się biznesowego myślenia. Osoby
z większym doświadczeniem w kancelariach prawnych
stawiają z kolei na możliwości rozwoju w wewnętrznych
działach prawnych firm. Taka praca kojarzona jest
z mniejszą liczbą godzin pracy i niższą dynamiką, chociaż

MIN*

OPT**

MAX*

Dyrektor Działu Prawnego

15 000

25 000

40 000

Starszy Prawnik

18 000

25 000

35 000

Menedżer ds. Podatków

15 000

20 000

25 000

Prawnik Kancelarii

10 000

15 000

25 000

Prawnik Wewnętrzny

8 000

13 000

20 000

jest to zależne od specyfiki branży oraz wielkości i obszaru
specjalizacyjnego firmy. Nie zawsze warunki pracy na
stanowisku Prawnika Wewnętrznego są bardziej komfortowe
i mniej stresujące od pracy w kancelarii.

Doradca Podatkowy

6 500

12 000

18 000

Starszy Konsultant ds. Podatków

9 000

12 000

15 000

Specjalista ds. Podatków

6 000

8 000

12 000

Wynagrodzenia w sektorze usług prawnych są bardzo
zróżnicowane. Stawki zależą zarówno od stażu, jak i miejsca
pracy. Różnica w wynagrodzeniu młodych pracowników
i doświadczonych prawników jest bardzo duża. Jednak
dla osób dopiero wkraczających na rynek praca z niższym
poziomem wynagrodzenia jest możliwa do zaakceptowania,
jeśli jest dla nich inwestycją w dalszą karierę. Zdobycie
doświadczenia – głównie w znanych, sieciowych
kancelariach – jest niezwykle cenne w kontekście dalszego
rozwoju zawodowego i przyszłego poziomu wynagrodzenia.

Konsultant ds. Podatków

6 000

8 000

10 000

Młodszy Prawnik

5 000

6 000

7 000

Asystent Prawny

4 000

5 000

6 000

Wynagrodzenia w branży
prawnej uzależnione są od stażu,
miejsca i specyfiki pracy. Na
atrakcyjniejsze zarobki mogą
liczyć osoby zatrudnione
w kancelariach, ponieważ oprócz
stałej pensji otrzymują
dodatkową prowizję.
* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2017 r.
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UBEZPIECZENIA
DIGITALIZACJA I INNOWACJE

WYNAGRODZENIA
UBEZPIECZENIA
W branży ubezpieczeniowej coraz częściej poruszany jest temat udziału sektora
w systemie emerytalnym. Niezależnie od finalnego kształtu ustawy regulującej ten
obszar, towarzystwa ubezpieczeniowe już teraz rozwijają struktury odpowiedzialne
za segment ubezpieczeń grupowych. Coraz częściej słyszymy również o nowych
graczach w segmencie insurtech. Część startupów oferujących spółkom
ubezpieczeniowym rozwiązania technologiczne powstała z udziałem menedżerów
wywodzących się z zarządów renomowanych towarzystw ubezpieczeniowych.

Tomasz Stolarski
Team Leader

STANOWISKO

UBEZPIECZENIA
BANKOWOŚĆ

Sektor ubezpieczeniowy stawia na
innowacyjność. Do historii przeszły już
inwestycje w rozwój klasycznej sieci
sprzedaży, opartej o agentów. Obecnie spółki
ubezpieczeniowe coraz aktywniej podążają
za klientem, który za pomocą smartfona chce
nie tylko porównywać oferty ubezpieczeń
i wybierać najlepsze produkty, lecz również
załatwiać wszelkie formalności w razie
wystąpienia szkody.
Istotne zmiany zachodzą również w ramach procesów
posprzedażowych. Coraz częściej zamiast klasycznego call
center, firmy komunikują się z klientami za pośrednictwem
narzędzi internetowych, takich jak chatboty. Towarzystwa
ubezpieczeniowe zmieniają się wraz z otoczeniem, co jest
możliwe między innymi dzięki inwestycjom w nowoczesne
technologie. Warto jednak pamiętać, że nawet najbardziej
innowacyjne rozwiązania nie są w stanie zagwarantować
przewagi konkurencyjnej, jeśli brakuje solidnej oferty
produktowej. Dlatego też obserwujemy wzmożoną
aktywność spółek ubezpieczeniowych również w obszarach
produktowych – głównie w ubezpieczeniach grupowych oraz
tzw. mikro-ubezpieczeniach, będących próbą odpowiedzi
na oczekiwania przedstawicieli młodszych pokoleń, którzy
chętnie sięgają po proste, ograniczone w czasie produkty,
takie jak ubezpieczenie telefonu lub NNW podczas podróży.
W związku z wyzwaniami dyktowanymi przez rynek, rok
2018 będzie dobrym czasem dla wielu ekspertów. Na
atrakcyjne oferty mogą liczyć m.in. specjaliści związani
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MIN*

OPT**

MAX*

Główny Aktuariusz

18 000

24 000

30 000

Dyrektor Sprzedaży

18 000

24 000

32 000

Dyrektor ds. Likwidacji Szkód/ Obsługi Roszczeń

15 000

20 000

25 000

Dyrektor ds. Produktów

15 000

19 000

26 000

Menedżer Bancassurance

9 000

13 000

18 000

z nowymi technologiami. Projektowanie nowych procesów
obsługi i sprzedaży to jeden z najgorętszych trendów
w branży, a stworzenie systemów dedykowanych obsłudze
klienta oraz aplikacji pozwalających na mobilne korzystanie
z oferty, wymagać będzie zatrudnienia wykwalifikowanych
specjalistów. Popyt na takich ekspertów utrzyma się również
w kolejnych latach.

Aktuariusz

8 000

13 000

18 000

Kierownik ds. Produktu

9 000

13 000

17 000

Underwriter

8 000

11 000

17 000

Analityk Aktuarialny

6 000

8 500

11 000

Specjalista ds. Likwidacji Szkód/ Obsługi Roszczeń

4 000

8 000

9 000

Dalsza digitalizacja sektora nie będzie możliwa również bez
zaawansowanej analityki zachowań konsumenckich. Dlatego
też w nadchodzących latach wzrośnie zapotrzebowanie
na ekspertów z doświadczeniem w zarządzaniu wartością
klienta. Ważną rolę odegrają także specjaliści związani
z problematyką wyłudzeń, ponieważ rośnie wartość szkód
ponoszonych przez zakłady ubezpieczeniowe w wyniku tego
procederu.

Kierownik Zespołu Sprzedaży

3 500

6 000

10 000

Digitalizacja skutkuje
zapotrzebowaniem na określonych
specjalistów. Na atrakcyjne oferty
mogą liczyć eksperci związani
z nowymi technologiami
i cyberbezpieczeństwem oraz
analitycy zachowań konsumenckich
i zarządzania wartością klienta.
* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2017 r.

Raport Płacowy 2018 37

FARMACJA I BADANIA KLINICZNE
INNOWACJE, BADANIA I ROZWÓJ

WYNAGRODZENIA
FARMACJA I BADANIA KLINICZNE
FARMACJA

Aktualnie obserwujemy rosnące potrzeby
sektora farmaceutycznego w zakresie
digital marketingu. Branża otwiera się na
nowe rozwiązania oraz formy komunikacji
z lekarzami i pacjentami, czerpiąc z obszaru
zaawansowanych technologii.

FARMACJA I BADANIA KLINICZNE

Pozytywnym trendem jest rosnąca liczba dużych centrów
usług czy hubów ze specjalistycznymi i eksperckimi
stanowiskami w obszarze badań klinicznych oraz
medycznych. Polska w coraz większym stopniu postrzegana
jest jako kraj dobrze wykształconej kadry specjalistycznej
i menedżerskiej. Relacja inwestycji do jakości dostarczanej
pracy jest na bardzo wysokim poziomie, co przyciąga
nowych inwestorów.
Rok 2018 będzie dobrym czasem dla wielu specjalistów
związanych z branżą farmaceutyczną. Atrakcyjne oferty
pojawią się m.in. w obszarze medical marketingu.
Przeszłością jest dotychczasowa rola Medical Advisora
czy Medical Managera, spędzającego czas wyłącznie na
analizie fachowej literatury oraz koncentrującego się jedynie
na swoim obszarze terapeutycznym i kontakcie z liderami
opinii. Obecnie bardzo cenionymi pracownikami działów
medycznych są osoby z wykształceniem lekarskim, które
zdobyły już doświadczenie w sprzedaży lub marketingu, co
pomaga im lepiej rozumieć biznes i skuteczniej przekazywać
strategię medyczną działom komercyjnym. W roku 2018
na znaczeniu w dalszym ciągu będą zyskiwały działy
compliance.
Nadchodzące miesiące będą korzystnym czasem dla
firm generycznych – ze względu na zbliżający się
koniec patentów kilku leków innowacyjnych o dużej
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wartości sprzedaży, organizacje staną przed szansą na
dynamiczny rozwój. Może to spowodować rozwój zespołów
sprzedażowych i marketingowych w firmach, które
zamierzają wprowadzić swoje odpowiedniki na rynek.
Atrakcyjne oferty pojawiać się będą w obszarze R&D oraz
badań klinicznych. Najciekawsze możliwości skierowane
będą do kandydatów skłonnych do relokacji, ponieważ
funkcje badawczo-rozwojowe są lokowane w różnych
regionach Polski, również poza największymi ośrodkami
miejskimi.
Firmy farmaceutyczne stawiają również na nowe technologie
i rozwój. Innowacje pomagają m.in. w skutecznej komunikacji
ze środowiskiem medycznym, którego reprezentanci
oczekują rzetelnych informacji przekazywanych
w nowoczesny sposób, który pozwoli zaoszczędzić czas
i zoptymalizować wizyty. Cyfrowe podejście wymaga jednak
obecności w firmach odpowiednich specjalistów, w związku
z czym zapotrzebowanie na takie osoby sukcesywnie rośnie.

MIN*

OPT**

MAX*

Medical Director

28 000

35 000

55 000

Medical Manager

20 000

23 000

28 000

Medical Advisor (Medical Doctor)

16 000

18 000

24 000

Medical Advisor (Non-Medical Doctor)

14 000

16 000

19 000

MSL

11 000

14 000

18 000

Regulatory Manager

12 000

16 000

18 000

Regulatory Specialist

6 000

8 000

11 000

Pharmacovigilance Manager

12 000

16 000

18 000

Pharmacovigilance Specialist

7 000

9 000

12 000

Sales/ Commercial Director

24 000

32 000

45 000

National Sales Manager

17 000

22 000

28 000

District Manager

12 000

15 000

17 000

KAM (szpitale/ sieci aptek)

10 000

12 000

14 000

Medical Representative

5 000

7 000

9 000

Pharmaceutical Representative

5 000

6 000

8 500

BUD

28 000

35 000

55 000

BUM

18 000

24 000

28 000

Marketing Manager

17 000

23 000

28 000

Product Manager

14 000

18 000

22 000

Brand Manager OTC

14 000

16 000

18 000

BADANIA KLINICZNE

MIN*

OPT**

MAX*

Clinical Research Director

20 000

25 000

28 000

Clinical Operations Manager

21 000

24 000

30 000

Lead CRA

16 000

18 000

22 000

Clinical Project Manager

14 000

14 500

16 000

Senior CRA

12 000

14 000

16 000

CRA II

11 000

13 000

15 000

CRA I

8 000

10 000

12 000

Clinical Trial Assistant

6 000

7 000

8 000

Ciekawym i dynamicznie rozwijającym się trendem
rynkowym, jest wzrost firm z obszaru telemedycyny, które
coraz śmielej walczą o pozyskanie klientów. Rośnie także
portfolio oraz jakość oferowanych produktów. Działania
rozwojowe firm wciąż koncentrują się głównie na rynku
prewencji i produktach monitorowania zdrowia pacjenta.
Wzrosty płac będą zauważalne na poziomie
nieprzekraczającym 10%. Wyjątek stanowi obszar produkcji
i centrów Research & Development, gdzie w niedalekiej
przyszłości planowane są duże inwestycje, co wpłynie na
podwyżki wynagrodzeń o ponad 10%.
* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2017 r.
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Łukasz Dominiak
Team Leader

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Branża farmaceutyczna i obszar badań
medycznych mierzą się z wieloma wyzwaniami
na rynku. Coraz większą trudnością jest
pozyskanie i zatrzymanie talentów
w organizacjach – tym bardziej, że rynek
kandydata stale się umacnia. Z drugiej strony
firmy muszą dbać o swoją komunikację i działania
edukacyjne, poszerzające wiedzę społeczeństwa,
m.in. na temat szczepień. Wiele wyzwań dyktuje
też otoczenie regulacyjne. Ministerstwo Zdrowia
coraz częściej wspiera biznes generyczny
i biologiczny, aby bardziej kontrolować wydatki
i redukować koszty. Duży wpływ na rynek mają
próby ograniczenia i uregulowania eksportu
leków oraz lista refundacyjna dla biznesu
innowacyjnego. Na znaczeniu zyskuje także
kwestia wielkości budżetu na nowoczesne terapie
dostępne na Zachodzie.
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SPRZĘT MEDYCZNY
MEDYCYNA CYBERNETYCZNA

WYNAGRODZENIA
SPRZĘT MEDYCZNY
Najwięcej rekrutacji dotyczyć będzie stanowisk kluczowych dla działalności firm
oraz tych obarczonych największą rotacją. Rekrutacje na stanowiska związane
z rozwojem biznesu będą natomiast wynikiem chęci poszerzenia działalności firmy –
w kraju bądź o nowe rynki zagraniczne. Coraz większym zainteresowaniem firm
cieszy się stanowisko Application Specialist – jest to rola techniczna, ale wymagająca
kontaktu z klientem. Pracodawcy od kandydatów ubiegających się o tego typu
stanowisko oczekują więc połączenia specjalistycznej wiedzy i kompetencji
miękkich.

Maria Neścioruk
Consultant

STANOWISKO

Rynek niezmiennie zmierza w stronę
cyfryzacji oraz medycyny cybernetycznej.
Rozwój nauki powoduje udoskonalanie
metod zdalnego leczenia pacjenta
i przeprowadzania zabiegów przy pomocy
robotów. Powoli wdrażana i rozwijana jest
również telemedycyna, chociaż prym wiedzie
nadal klasyczny model wizyty lekarskiej.

SPRZĘT MEDYCZNY
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Rok 2018 będzie czasem sprzyjającym kontynuacji
ubiegłorocznych trendów. Spodziewamy się dalszego
rozwoju medycyny estetycznej i nowoczesnych metod
konsultacji pacjentów. Firmy coraz częściej poszukiwać
będą specjalistów łączących wiedzę merytoryczną na temat
sprzętu medycznego i laboratoryjnego, wykształcenie
okołomedyczne oraz znajomość rzadkich języków obcych.

Wraz z rozwojem branży sprzętu medycznego, będzie
utrzymywać się zapotrzebowanie na osoby dynamiczne
i skuteczne w działaniu. Tego typu kandydatów organizacje
najczęściej będą poszukiwały na stanowiska sprzedażowe,
przedstawicieli handlowych i medycznych oraz menedżerów
ds. rozwoju. Ze względu na dość płaską strukturę firm
sprzętowych i laboratoryjnych, rekrutacje na stanowiska
wyższego szczebla zdarzają się rzadziej.

MIN*

OPT**

MAX*

Dyrektor Zarządzający

20 000

25 000

35 000

Kierownik Sprzedaży

12 000

15 000

16 000

Kierownik ds. Rozwoju Biznesu***

12 000

15 000

16 000

Kierownik ds. Kluczowych Klientów

6 000

7 000

8 000

Specjalista ds. Produktu (2-3 lata doświadczenia)

6 000

7 000

8 000

Przedstawiciel Handlowy (powyżej 3 lat doświadczenia)

5 600

6 000

7 000

Przedstawiciel Handlowy (2-3 lata doświadczenia)

3 500

4 000

5 500

W branży sprzętu
medycznego poszukiwane są
osoby wywodzące się ze świata
nauki, które jednak chcą
rozwijać się w biznesie lub mają
takie doświadczenia. Coraz
częściej mamy również do
czynienia z relokacją
kandydatów z zagranicy.
* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
*** Wprowadzenie nowej firmy na polski rynek
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2017 r.
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BUDOWNICTWO
NOWE INWESTYCJE

WYNAGRODZENIA
BUDOWNICTWO
STANOWISKO

WIELKIE POWIERZCHNIE

Coraz więcej inwestycji powstaje nie tylko
w Warszawie, ale także w innych – wcześniej
mniej popularnych – lokalizacjach. Na
rynku brakuje odpowiednich kandydatów,
dlatego wyzwaniem dla firm jest pozyskanie
doświadczonej kadry inżynierów i odpowiedź
na ich rosnące oczekiwania finansowe.

BUDOWNICTWO

Wysokie zapotrzebowanie dotyczy kandydatów
posiadających doświadczenie w inwestycjach
wielkopowierzchniowych. Poszukiwani są także
specjaliści związani z projektami mieszkaniowymi oraz
przebudowami i rozbudowami centrów handlowych.
Coraz więcej firm zgłasza również zapotrzebowanie na
pracowników wyspecjalizowanych w zarządzaniu procesem
koordynacji inwestycji w ramach BIM – zarówno w obszarze
projektowania 3D, jak i doradztwa dla generalnych
wykonawców oraz firm konsultingowo-inżynierskich. Biura
w zachodniej części Polski poszukują natomiast architektów
ze znajomością języka niemieckiego, co związane jest
z realizacją projektów na rynku niemieckim i pojawianiem się
nowych, zagranicznych inwestorów.
Nadchodzące miesiące będą dobrym czasem dla
architektów ze znajomością oprogramowania Revit
lub Archicad 21. Znajomość tych programów pozwala
na wykorzystanie inteligentnych procesów w celu
planowania, projektowania, tworzenia budynków oraz
elementów infrastruktury, a także zarządzania nimi.
Deweloperzy zgłaszają też zapotrzebowanie na architektów
odpowiedzialnych za analizę gruntu przed zakupem oraz
proces projektowy na kolejnych etapach inwestycji. Z kolei
biura projektowe oraz generalni wykonawcy stawiają na
architektów wyspecjalizowanych w projektowaniu obiektów
przemysłowych i zakładów produkcyjnych.
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W całej branży budowlanej obserwujemy wzrosty
wynagrodzeń – głównie na stanowiskach związanych
z realizacją wielkopowierzchniowych inwestycji, które
często wymagają pracy poza miejscem zamieszania.
Wynagrodzenia rosną również na stanowiskach związanych
z przygotowaniem i zarządzaniem projektami w obszarze
inwestycji mieszkaniowych.

INFRASTRUKTURA

Wartość rynku budowlanego i liczba
inwestycji sukcesywnie rosną. Nadchodzące
miesiące zapowiadają się jako czas wielu
aktywności w obszarze budownictwa
infrastrukturalnego, a co za tym idzie –
mierzenia się z coraz większym wyzwaniem,
jakim jest pozyskanie pracowników na
konkurencyjnym rynku.

MIN*

OPT**

MAX*

Dyrektor Techniczny

18 000

22 000

30 000

Kierownik Projektu

12 000

17 000

25 000

Młodszy Kierownik Projektu

6 000

10 000

11 000

Inspektor Nadzoru

6 000

9 000

12 000

Dyrektor Kontraktu (infrastruktura)

20 000

25 000

32 000

Kierownik Budowy (infrastruktura)

10 000

14 000

23 000

Kierownik Budowy (budownictwo ogólne)

8 000

10 000

12 000

Kierownik Robót Elektrycznych

8 000

10 000

14 000

Kierownik Robót Sanitarnych

7 000

9 000

13 000

Kierownik Robót Posadowienia (geotechnika)

7 000

9 000

10 000

Kierownik Robót (budownictwo ogólne)

6 000

9 000

12 000

Inżynier Robót Elektrycznych

3 500

7 500

9 000

Inżynier Robót Sanitarnych

3 500

5 000

7 000

Inżynier Budowy

4 000

6 500

7 000

Kosztorysant (infrastruktura)

5 000

8 000

12 000

Kosztorysant (budownictwo ogólne)

6 000

7 500

9 000

Kosztorysant Instalacji Elektrycznych

3 500

7 500

8 000

Kosztorysant Instalacji Sanitarnych

3 500

5 500

8 000

Projektant Posadowień (geotechnika)

7 000

10 000

12 000

Projektant (infrastruktura)

6 000

9 000

14 000

Projektant Instalacji Elektrycznych

6 000

8 500

14 000

Projektant Instalacji Sanitarnych

5 500

8 000

14 000

Projektant Konstrukcji

6 000

8 000

10 000

Asystent Projektanta Instalacji Sanitarnych

3 000

5 500

7 500

Asystent Projektanta Instalacji Elektrycznych

3 000

6 000

8 000

Asystent Projektanta

2 500

4 000

7 000

BIM Koordynator

6 000

7 500

25 000

10 000

14 000

17 000

Starszy Architekt/ Architekt Prowadzący***

Sytuacja rynkowa i zobowiązania firm powodują, że
w najbliższej przyszłości wiele firm będzie starało się
zatrudnić zarówno niezbędną kadrę kierowniczą, jak
i pracowników fizycznych. Przed pracodawcami wiele
wyzwań, ponieważ rosnący popyt na pracowników przy
niewystarczającej liczbie kandydatów przekłada się na
wzrost ich oczekiwań finansowych.

Architekt****

5 600

9 000

12 000

Architekt BIM (Archicad)

6 000

6 500

8 000

Młodszy Architekt

3 000

4 000

5 000

Koordynator ds. Fit-out

7 000

9 000

12 000

Specjalista ds. FIDIC

6 000

13 000

22 000

Na najwięcej ofert pracy mogą liczyć przedstawiciele
kadry kierowniczej – Dyrektorzy Kontraktu, Kierownicy
Budowy, Kierownicy Robót. Na brak pracy nie będą mogli
narzekać także doświadczeni projektanci drogowi i kolejowi.
Najbardziej problematyczne będzie jednak pozyskanie
pracowników spełniających wymagania określone w SIWZ.

Quantity Surveyor

6 000

9 000

15 000

Specjalista Utrzymania Instalacji

4 000

6 000

7 000

Wynagodzenia na kluczowych stanowiskach przy
inwestycjach wartych kilkaset milionów złotych (drogi klasy
S, GP lub A) mogą wzrosnąć nawet o 25% względem roku
ubiegłego.

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
*** Doświadczenie w zarządzaniu zespołem
**** Doświadczenie w realizacji wszystkich faz projektowych
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2017 r.
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Piotr Cieśliński
Senior Consultant

Wyzwaniem dla firm będzie rekrutacja
pracowników, których oczekiwania finansowe
wpisują się w widełki oferowanego
wynagrodzenia. Niewystarczająca liczba
kandydatów powoduje, iż ich wymagania rosną
szybciej niż w latach ubiegłych. Rynek
dynamicznie się zmienia, a najlepsi eksperci
dostają nawet kilka ofert pracy jednocześnie.
Coraz większe znaczenie ma więc czas reakcji
pracodawcy na aplikację specjalisty
o odpowiednim doświadczeniu oraz szybkość
podejmowania decyzji o wyborze danego
kandydata.

W nadchodzących miesiącach firmy będą
musiały zmierzyć się przede wszystkim
z koniecznością realizacji inwestycji przy
ograniczonej podaży pracowników, szczególnie
tych spełniających wymagania stawiane w SIWZ.
W związku z kumulacją rozpoczynanych
inwestycji, istnieje też realne zagrożenie
niewystarczającej dostępności podwykonawców
i materiałów.

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Sandra Zalewska
Consultant
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ENERGETYKA
POSTĘP TECHNOLOGICZNY

W branży energetycznej obserwujemy
obecnie wiele trendów, które będą miały
wpływ na rynek pracy w najbliższych latach.
Ponadto sektor energetyczny cechuje się
wysoką złożonością ze względu na wpływ
decyzji politycznych – zarówno na szczeblu
krajowym, jak i europejskim – oraz na
wymogi w zakresie ochrony środowiska.
Kluczowe znaczenie dla rozwoju sektora
będzie miał postęp technologiczny, który już
teraz zmienia postrzeganie energetyki.

ENERGETYKA
XXXXXXXXXXXXXXXXX

W nadchodzących miesiącach wzrośnie zapotrzebowanie
na specjalistów z doświadczeniem w utrzymaniu ruchu,
modernizacjach i serwisie obiektów energetycznych oraz
przemysłowych. Największy potencjał inwestycyjny znajduje
się obecnie w branży ciepłowniczej. Wymaga ona pilnych
modernizacji, które wpłyną na podniesienie efektywności
procesu wytwarzania oraz ograniczenie emisji szkodliwych
substancji do atmosfery. O ile w strukturach firm będących
właścicielami instalacji nie będziemy obserwować
dynamicznych zmian, tak w przypadku firm zapewniających
obsługę i serwis infrastruktury pracodawcy mogą
spodziewać się wielu wyzwań związanych z pozyskiwaniem
pracowników.
Rosną trudności w rekrutacji wykwalifikowanych
pracowników niższego szczebla. Dotyczy to przede
wszystkim stanowisk spawaczy, monterów kotłów/ turbin
oraz operatorów urządzeń energetycznych. Pewne nadzieje
upatrywane są w napływie pracowników z Ukrainy, jednak
różnice w poziomie wynagrodzeń w Polsce i Europie
spowodują prawdopodobnie dalsze migracje na zachód.
W przypadku kadry odpowiedzialnej za zarządzanie
realizacją po stronie firm wykonawczych, na atrakcyjne
oferty mogą liczyć kierownicy projektów oraz eksperci
w zakresie elektryki i automatyki.
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WYNAGRODZENIA
ENERGETYKA

Spodziewana jest także dużo większa aktywność branży
gazowniczej i petrochemicznej. Inwestorzy odpowiedzialni
za utrzymanie i rozwój infrastruktury przesyłowej ogłaszają
kolejne postępowania przetargowe, co przełoży się na
liczne kontrakty i wzrost zapotrzebowania na inżynierów
z doświadczeniem w podobnych realizacjach. Pomimo
zatrzymania inwestycji wiatrowych, które odczuwają skutki
niekorzystnych regulacji, branża odnawialnych źródeł energii
nadal będzie się rozwijać, głównie za sprawą zyskującej
na popularności energetyki rozproszonej i fotowoltaiki.
W tym obszarze firmy będą poszukiwać kandydatów
z doświadczeniem handlowym oraz instalacyjnym.
Ważnym trendem w polskiej elektroenergetyce jest
również postępująca cyfryzacja i digitalizacja. Przekłada
się to na wzrost zapotrzebowania na ekspertów
z pogranicza IT i energetyki, którzy będą rozwijać systemy
inteligentnego opomiarowania. Zwiększa się także
zapotrzebowanie na inżynierów projektujących systemy
bateryjne, silniki elektryczne oraz infrastrukturę ładowania
pojazdów. Podobna sytuacja dotyczy największych grup
energetycznych, gdzie systematycznie będą rozwijane
zespoły R&D odpowiedzialne za poszukiwanie nowych
rozwiązań i tworzenie warunków do rozwoju programu.

STANOWISKO

MIN*

OPT**

MAX*

Dyrektor Serwisu

13 000

19 000

25 000

Dyrektor Techniczny

20 000

25 000

30 000

Kierownik Budowy (elektrownie)

13 000

20 000

25 000

Kierownik Projektu (gazociągi)

15 000

20 000

25 000

Kierownik ds. Rozruchu

12 000

18 000

23 000

Specjalista ds. harmonogramowania (gazociągi)

10 000

13 000

15 000

Kierownik ds. Rozwoju Biznesu (EPC)

10 000

15 000

20 000

Kierownik Sprzedaży (ochrona środowiska)

9 000

13 000

15 000

Inżynier Sprzedaży Usług Serwisowych

5 000

7 000

10 000

Inżynier Spawalnik

8 000

11 000

14 000

Kierownik Projektu (NN; High Voltage)

12 000

16 000

20 000

Inżynier Projektant (NN; High Voltage and Substations)

7 000

12 000

13 000

Inżynier Projektant (NN/SN; Low/ Medium Voltage)

6 000

8 000

9 000

Kierownik Działu Nadzoru (Oil & Gas)

9 000

13 000

15 000

Projektant Rurociągów

6 500

9 000

12 000

Menedżer ds. Badań i Rozwoju

12 000

17 000

26 000

Automatyk

6 000

9 000

12 000

Inspektor ds. AKPiA

8 000

12 000

16 000

Inżynier Konstruktor (elektromobilność)

8 000

10 000

13 000

Specjalista Konstruktor (przemysł ciężki)

6 000

8 000

11 000

Dyrektor Działu Technicznego (ciepłownictwo)

12 000

18 000

22 000

Kierownik ds. Rozwoju (ciepłownictwo)

7 000

8 500

11 000

Specjalista ds. Obrotu Energią Elektryczną - Trader

9 000

11 000

15 000

Specjalista ds. Sprzedaży Energii Elektrycznej

3 000

6 000

8 000

Key Account Manager (energia elektryczna)

8 000

10 000

15 000

Wynagrodzenia w branży energetycznej będą stabilnie,
lecz nieznacznie rosnąć. Dynamiczne zmiany oferowanych
płac nie są spodziewane przede wszystkim z uwagi na
końcowe etapy realizacji dużych projektów w Kozienicach
oraz Opolu i tylko jeden nowy znaczący projekt budowy
nowego bloku Elektrociepłowni Żerań. Większej dynamiki
wzrostu płac możemy jednak spodziewać się w przypadku
stanowisk technicznych w obszarze budowy gazociągów
przesyłowych. Wzrost wynagrodzenia dla kandydatów
z takim doświadczeniem może w wybranych przypadkach
sięgać nawet 100%. Wzrosną również płace na stanowiskach
związanych z działami technicznymi – konstrukcji,
technologii oraz R&D w strukturach firm zorientowanych
także na rynki zagraniczne.
* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2017 r.
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Jacek Bogusiewicz
Senior Consultant

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Firmy z branży energetycznej stoją przed
szeregiem wyzwań. Zobowiązania klimatyczne
i rosnąca świadomość społeczna wymuszają
działania inwestycyjne i poszukiwanie rozwiązań
ograniczających szkodliwe emisje do atmosfery.
Sektor poszukuje również optymalnego miksu
energetycznego. Brak strategii rozwoju na
szczeblach rządowych przyczynia się do
niepewności firm opierających swoją działalność
na inwestycjach kluczowych grup
energetycznych. Sporo nadziei pokładanych jest
w projekcie ustawy o rynku mocy, który może
zapewnić dodatkowe środki dla sektora
wytwarzania, co z kolei umożliwi modernizację
jednostek wytwórczych oraz zapewnieni
niezbędne poziomy mocy dla stabilnej pracy
krajowego systemu elektroenergetycznego.
Coraz więcej mówi się również o programie
„Bloki 200+” przygotowywanym przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Celem
programu jest wypracowanie innowacyjnych
rozwiązań i technologii, których bardzo
potrzebuje polska energetyka. Warto
wspomnieć również o elektromobilności,
ponieważ bardzo ambitne cele osiągnięcia 1 mln
samochodów elektrycznych do 2025 roku
integrują branżę i mogą stanowić szansę
rozwoju nowych linii biznesowych. Potencjalne
trudności związane są ze słabo rozwiniętą
infrastrukturą ładowania, cenami pojazdów oraz
brakiem rozwiązań legislacyjnych.
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NIERUCHOMOŚCI
ROZWÓJ WORKPLACE STRATEGY

WYNAGRODZENIA
NIERUCHOMOŚCI
W branży nieruchomości coraz większą uwagę skupia miastotwórcza funkcja
obiektów, czyli przestrzeń wokół inwestycji. Z naszych obserwacji wynika, że będzie
to coraz istotniejszy element realizowany w ramach nowopowstających projektów
komercyjnych. Na świecie jest już wiele przykładów obiektów, które zmieniały tkankę
miejską i pozytywnie wpłynęły na lokalną społeczność oraz powstające
w sąsiedztwie inwestycje. Mam nadzieję, że idea ta będzie się rozwijała
a deweloperzy, którzy zainicjowali taki sposób myślenia o nieruchomościach, będą
go kontynuowali i rok 2018 stanie się pod tym względem przełomowy.

Rafał Żukowski
Specialism Leader

STANOWISKO

Na popularności zyskuje wykorzystanie
powierzchni biurowych w sposób
sprzyjający firmom o niewielkiej strukturze
oraz przedsiębiorcom rozpoczynającym
swoją przygodę z biznesem. Coworking
rozwija się dynamicznie, oferując firmom
korzystającym z tego typu rozwiązań
coraz więcej przestrzeni do wymiany
wiedzy i doświadczeń. Na uwagę zasługuje
pojawiające się stanowisko Community
Managera, którego zadaniem jest dbanie
o relacje z najemcami i kreowanie wartości
danego miejsca.

NIERUCHOMOŚCI
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Na rynku nieruchomości handlowych trwa obecnie
konsolidacja. Fundusze inwestycyjne nadal chętnie
inwestują w Polsce ze względu na atrakcyjniejszy niż na
Zachodzie zwrot z inwestycji. Przekłada się to na zwiększone
zapotrzebowanie na Asset Managerów, strategicznie
podchodzących do zarządzanych nieruchomości.
Rynek nieruchomości komercyjnych w ostatnim roku
zanotował wiele interesujących transakcji. Trend ten
powinien utrzymać się w nadchodzących miesiącach,
co zwiększy zapotrzebowanie pracodawców na osoby
zajmujące się kupnem oraz sprzedażą – analitykami
inwestycyjnymi oraz konsultantami rynków kapitałowych.

Nieustająca rywalizacja deweloperów na rynku powierzchni
biurowych będzie skutkowała także tworzeniem oferty
skupionej na usługach dodatkowych dla potencjalnych
najemców. Intensywnie rozwija się idea workplace strategy,
która zastosowana u najemcy w widoczny sposób wpływa
na jego wizerunek i pomaga budować markę pracodawcy.
Wynagrodzenia w branży nieruchomości są bardzo
zróżnicowane. Wynika to z faktu, iż na rynku funkcjonują
bardzo duże grupy inwestycyjne z zagranicznym
kapitałem oraz niewielkie firmy deweloperskie, inicjujące
dopiero swoją działalność. Podobnie jak w minionych
latach atrakcyjniejsze wynagrodzenia oferują fundusze
inwestycyjne i to właśnie tacy pracodawcy cieszą się
ogromnym zainteresowaniem kandydatów. W ostatnim roku
umocniły swoją pozycję miasta regionalne, gdzie zarobki są
nieco niże niż w Warszawie. Różnica w wynagrodzeniach
jest jednak mniejsza w sytuacji, gdy pracodawcami są duże
międzynarodowe firmy, atrakcyjne dla kandydatów.

Na konkurencyjnym rynku pracy
również lokalizacja biura, a przede
wszystkim jego dostosowanie do
potrzeb pracowników, może kreować
pozytywne nastawienie obecnych
i potencjalnych pracowników.

MIN*

OPT**

MAX*

Shopping Mall Director

15 000

16 000

28 000

Shopping Mall Manager

10 000

12 000

15 000

Senior Leasing Manager (Retail)

15 000

16 000

20 000

Leasing Manager (Retail)

10 000

14 000

16 000

Leasing Specialist (Retail)

7 000

8 000

10 000

Expansion Manager (Retail)

10 000

15 000

20 000

Leasing Manager (Office)

10 000

14 000

16 000

Leasing Consultant (Office)

8 000

10 000

12 000

Junior Leasing Consultant (Office)

5 000

6 000

8 000

22 000

25 000

30 000

Property Manager (Office)

8 000

10 000

12 000

Senior Property Manager (Office)

12 000

13 000

15 000

Portfolio Manager (Office)

14 000

16 000

18 000

Asset Manager

18 000

20 000

25 000

8 000

12 000

16 000

Portfolio Facility Manager

14 000

16 000

18 000

Facility Manager (Soft FM)

12 000

14 000

16 000

Business Development Manager (Facility Management)

10 000

12 000

16 000

Valuation Consultant

8 000

12 000

14 000

Land Acquisition Specialist

7 000

10 000

12 000

Land Acquisition Manager

12 000

14 000

18 000

Residential Sales Director

18 000

20 000

25 000

Residential Sales Specialist

4 000

5 000

7 000

Development Manager

15 000

18 000

30 000

Head of Leasing Department (Office/ Retail)

Facility Manager

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2017 r.
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PRODUKCJA
PRZEMYSŁ 4.0 I NOWE INWESTYCJE

WYNAGRODZENIA
PRODUKCJA
STANOWISKO

MIN*

OPT**

MAX*

Plant Manager (do 100 pracowników)

17 000

20 000

25 000

Plant Manager (100-500 pracowników)

22 000

28 000

35 000

Plant Manager (ponad 500 pracowników)

30 000

35 000

45 000

Production Manager (ponad 100 pracowników)

12 500

17 000

22 000

Shift Leader/ Mistrz (50-100 pracowników)

6 000

8 000

10 000

Production Planner***

4 500

6 000

8 000

13 000

17 000

21 000

Quality Process Engineer***

6 500

8 500

11 000

Supplier Quality Assurance Engineer***

6 500

9 000

12 000

Supplier Quality Development Engineer***

9 000

11 000

13 000

Customer Quality Engineer***

6 500

8 500

11 000

14 000

17 000

22 000

Production/ Process Engineer***

7 000

8 500

12 000

Project Manager

11 500

15 000

18 000

Project Engineer***

7 000

9 000

12 000

Lean Manager

11 000

16 000

19 000

Black Belt (Six Sigma)

11 000

15 000

19 000

Postępująca automatyzacja procesów oraz coraz szersze
wykorzystanie danych w produkcji zwiększy w roku 2018
zapotrzebowanie na specjalistów w obszarze mechaniki,
automatyki i elektroniki.

Lean Manufacturing Engineer***

6 500

8 000

12 000

Maintenance Manager

11 000

15 000

17 000

Maintenance Engineer***

6 000

8 000

10 000

Jednym z głównych wyzwań na rok 2018 dla branży
przemysłowej nie będzie rekrutacja i zatrzymanie
specjalistów i kadry kierowniczej, lecz zbudowanie silnej
marki pracodawcy. W kontekście rosnącej konkurencji
firm poszukujących specjalistów o podobnym profilu
kompetencyjnym, pracodawcy będą niejako zmuszeni do
pozytywnego wyróżnienia się na regionalnych rynkach
pracy i odpowiedzi także na pozafinansowe oczekiwania
kandydatów. Na znaczeniu zyskają więc takie elementy
oferty, jak interesujące ścieżki kariery, możliwość
uczestniczenia w zaawansowanych technologicznie
projektach oraz atrakcyjny program rozwoju kompetencji.

Tooling Engineer***

7 000

10 000

13 000

14 000

18 000

21 000

R&D Engineer***

7 000

9 000

12 000

Product Engineer***

6 500

8 500

11 000

Design Engineer***

5 500

7 500

9 000

EHS Manager

9 000

13 000

17 000

EHS Specialist***

6 000

8 000

12 000

Purchasing Manager

11 000

15 000

20 000

Purchasing Specialist***

5 500

7 500

10 000

Commodity Buyer***

7 500

11 000

14 000

Project Buyer***

8 000

10 000

12 000

10 000

15 000

22 000

Logistics Specialist***

5 000

6 500

8 500

Warehouse Manager

7 000

9 000

12 000

Transport Manager

7 000

10 000

13 000

Quality Manager

Engineering Manager

Najnowszym trendem w sektorze
produkcyjnym jest rosnące zainteresowanie
przedsiębiorstw koncepcją przemysłu
4.0, a więc postępującej robotyzacji
i automatyzacji procesów. Coraz większy
zakres wykorzystania maszyn do realizacji
podstawowych i powtarzalnych czynności
w zakładach produkcyjnych będzie miał
znaczny wpływ na kształtowanie potrzeb
rekrutacyjnych firm w nadchodzących latach.

PRODUKCJA
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Sektor produkcyjny w Polsce znajduje się w dobrej kondycji,
o czym świadczą liczne projekty rozbudowy istniejących
zakładów oraz napływ kolejnych inwestycji do kraju. Nowe
zakłady produkcyjne – zarówno w ramach projektów
typu greenfield, jak i brownfield – najczęściej otwierają
firmy z branży automotive i lotnictwa oraz podmioty
specjalizujące się w produkcji sprzętu AGD. Polska staje
się także atrakcyjną lokalizacją dla centrów badawczorozwojowych, co zwiększa zapotrzebowanie na inżynierów
o niszowych obszarach specjalizacyjnych.
Obserwowana rewolucja technologiczna jest katalizatorem
zaawansowanych przemian branży przemysłowej i tworzy
ogromną szansę dla polskiego rynku pracy. Liczne przewagi
konkurencyjne polskiego przemysłu, takie jak silna
koncentracja geograficzna producentów oraz rozwinięte
zaplecze produkcyjne, a przede wszystkim wiedza
techniczna polskich specjalistów oraz ich doświadczenie
zawodowe stanowią dobre warunki dla inwestycji.
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Trendem staje się lokowanie
w ośrodkach badawczorozwojowych działających w Polsce
stanowisk inżynieryjnych
o charakterze międzynarodowym
lub nawet globalnym.

R&D Manager (10-15 pracowników)

Logistics Manager

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
*** Wynagrodzenie dotyczy pracownika z doświadczeniem 3-5 lat
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2017 r.
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Karolina Szyndler
Business Manager

XXXXXXXXXXXXXXXXX

W związku z otwieraniem na polskim rynku
licznych centrów badawczo-rozwojowych,
zwiększa się zapotrzebowanie na stanowiska
R&D – pracodawcy będą poszukiwać specjalistów
w obszarach automatyki oraz konstruktorów
odpowiedzialnych za design. Na ciekawe oferty
pracy będą mogli także liczyć eksperci zespołów
interdyscyplinarnych – inżynierowie jakości oraz
procesów.
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MARKETING I SPRZEDAŻ
ANALIZA I ZMIANA PRZYZWYCZAJEŃ

WYNAGRODZENIA
FMCG & B2B
FMCG - MARKETING

ZAWROTNE TEMPO W FMCG

Na rynku FMCG mamy do czynienia
z trwającą konsolidacją. Trend, szczególnie
widoczny w branży spożywczej, będzie
miał swoją kontynuację w 2018 roku,
choć poszczególne przejęcia bywają
zaskoczeniem. Jednocześnie zmieniają się
oczekiwania konsumentów, na które branża
musi odpowiadać szybciej niż pozostałe
sektory.
Rośnie świadomość konsumentów, a koncentracja na
zdrowym stylu życia przekłada się na decyzje zakupowe.
Jednocześnie szybki dostęp do informacji oznacza większe
wymagania wobec producentów. Choć trendy te są
widoczne od dawna, to obecnie mają ogromny wpływ na
rozwój kategorii produktów ekologicznych, prozdrowotnych
i naturalnych. Obok trendu prozdrowotnego wzrasta
kategoria produktów typu convenience. Szybkie tempo
życia, chęć pogodzenia różnych ról – w życiu osobistym
i zawodowym – wymusza kompromisy i sprawia, że coraz
więcej osób sięga po gotowe wyroby.

MARKETING I SPRZEDAŻ

W najbliższym czasie będziemy obserwować zacieśnianie
współpracy producentów z sieciami handlowymi. Będzie
się to wiązało z dalszym rozwojem działów Category
Management, który już dotychczas był kluczowy dla biznesu.
Poszczególne firmy zdecydowały się już na stworzenie roli
Implanta, który łączy wiedzę z zakresu analiz, sprzedaży,
łańcucha dostaw i marketingu.
Rok 2018 będzie również dobrym czasem dla Analityków
oraz Key Account Managerów. Coraz więcej firm boryka
się z trudnościami w obsadzeniu stanowisk analitycznych,
jednocześnie dostrzegając ich przełożenie na strategie
biznesowe. Zapotrzebowanie jest tak duże, że firmy
coraz chętniej stawiają na kandydatów z mniejszym
doświadczeniem, ale dysponujących potencjałem do
rozwoju i znajomością poszczególnych narzędzi. Podobne
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MIN*

OPT**

MAX*

Dyrektor Marketingu

25 000

30 000

40 000

Group Brand Manager/ Category Marketing Manager

15 000

18 000

23 000

Kierownik Marki

10 000

13 000

15 000

PR Manager

10 000

12 000

18 000

Kierownik Produktu

9 000

11 000

14 000

FMCG - SPRZEDAŻ

MIN*

OPT**

MAX*

General Manager

35 000

40 000

50 000

Dyrektor Sprzedaży

20 000

32 000

40 000

Dyrektor ds. Eksportu

15 000

25 000

40 000

Krajowy Kierownik ds. Sprzedaży w Detalu Nowoczesnym

16 000

22 000

30 000

Regionalny Dyrektor Sprzedaży

15 000

20 000

25 000

Group Key Account Manager

15 000

18 000

22 000

Kierownik ds. Eksportu

10 000

15 000

18 000

Kierownik ds. Kluczowych Klientów

10 000

13 000

16 000

Regionalny Kierownik Sprzedaży

8 000

10 000

12 000

DALSZA DIGITALIZACJA B2B

FMCG - WSPARCIE SPRZEDAŻY

MIN*

OPT**

MAX*

Utrzymuje się prognozowany w ubiegłym
roku trend digitalizacji usług B2B. Nowe
technologie i perspektywa omnichannel są
coraz bardziej widoczne w sektorze. Stąd
też o przewadze konkurencyjnej firm coraz
częściej decyduje innowacyjność i dostęp do
nowoczesnych rozwiązań.

Kierownik Działu Badań

14 000

16 000

20 000

Trade/ Customer Marketing Manager

10 000

12 000

16 000

Channel Manager

10 000

12 000

14 000

Category Manager

10 000

12 000

15 000

Analityk Sprzedaży

9 000

10 000

11 000

B2B - WSPARCIE SPRZEDAŻY

MIN*

OPT**

MAX*

14 000

17 000

22 000

Business Development Manager

9 000

10 000

14 000

Key Account Manager

6 000

8 000

11 000

Specjalista ds. Marketingu

5 000

7 000

9 000

Specjalista ds. Sprzedaży

4 500

6 000

7 500

zapotrzebowanie dotyczy stanowisk Key Account
Managerów, ponieważ firmy prześcigają się w rozwiązaniach
podnoszących jakość współpracy z kluczowymi klientami
i chcą zapewnić jak najwyższy poziom obsługi.
Wynagrodzenia w obszarze marketingu i sprzedaży
w branży FMCG utrzymują się na zeszłorocznym poziomie.
Zauważamy jednak niewielki wzrost płac oferowanych
w obszarze analiz.

Digitalizacja usług biznesowych wpływa na zmniejszenie
znaczenia lokalizacji, w której potencjalny klient prowadzi
działalność. Działające lokalnie firmy koncentrują swoje
wysiłki na pozyskiwaniu klientów także w regionie, czego
konsekwencją jest rozbudowa zespołów sprzedażowych,
odpowiedzialnych za międzynarodowe rynki, i rosnące
zapotrzebowanie na International Business Development
Managerów.

International Business Development Manager

Na rosnące znaczenie zespołów sprzedażowych wpływa
również rosnąca liczba start-upów. Tradycyjnie pracodawcy
zgłaszają największe zapotrzebowanie na handlowców,
którzy dołączając do organizacji mogliby wykorzystać nie
tylko swoją wiedzę o rynku konkurencji, ale również własną
sieć kontaktów.
Wynagrodzenia w branży B2B utrzymują się na
zeszłorocznym poziomie. Z perspektywy kandydatów
o konkurencyjności oferty świadczy jednak swoboda
w podejmowaniu decyzji biznesowych, dostęp do
nowoczesnych technologii oraz elastyczność zatrudnienia.
* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2017 r.
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Kinga Karwowska
Senior Consultant

Dorota Hechner
Team Leader

Dużym wyzwaniem dla działów HR firm
FMCG jest skuteczna polityka zarządzania
oczekiwaniami pracowników i kandydatów,
będących przedstawicielami najmłodszych
pokoleń. Najwięcej rekrutacji w branży FMCG
dotyczy stanowisk specjalistycznych (2-4 lata
doświadczenia) i jest kierowanych właśnie do
takich osób. Jednocześnie pokolenie Y
najczęściej nie czuje dużego przywiązania do
pracodawcy, poszukuje nieustannie nowych
możliwości rozwoju i odważnie podejmuje
decyzje o zmianach zawodowych. Jasno
określona ścieżka kariery jest więc niezbędna
do zatrzymania młodych specjalistów
w organizacji.

Receptą na sukces i przewagę konkurencyjną
w branży B2B staje się dostęp do
technologicznych rozwiązań. Nie bez powodu
wiele firm tworzy stanowiska i zespoły
odpowiedzialne za szeroko pojęty rozwój
i innowacyjność. Szczególnie poszukiwani na
rynku są kandydaci z doświadczeniem w startupach, którzy potrafią spojrzeć na biznes
w szerokiej perspektywie. Pracodawcy zwracają
też uwagę na kandydatów, którzy wcześniej
odpowiadali za różne obszary funkcjonowania
organizacji. Kluczowa jest znajomość nowych
trendów i świadomość dynamiki e-commerce.
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MARKETING I SPRZEDAŻ
WSPARCIE BIZNESU

WYNAGRODZENIA
MEDIA I REKLAMA & DIGITAL I E-COMMERCE
MEDIA I REKLAMA

MIN*

OPT**

MAX*

20 000

32 000

40 000

Regional/ International Sales Director

17 000

28 000

35 000

New Business Director

15 000

20 000

30 000

Creative Director

18 000

20 000

30 000

Strategy Director

17 000

20 000

25 000

Account Director

12 000

15 000

20 000

Art Director

10 000

15 000

20 000

Reseach & Analytics Director

10 000

15 000

20 000

Omni-channel Marketing Manager

10 000

12 000

16 000

Revenue Growth Management Analyst

10 000

12 000

15 000

Media Manager

10 000

12 000

15 000

New Business Manager

9 000

11 000

15 000

Account Manager/ Project Manager

6 000

10 000

12 000

Traffic Manager

6 000

10 000

14 000

Web Analyst

7 000

9 000

10 000

Econometrician/ Analyst

6 500

8 500

11 000

Copywriter

5 000

8 000

10 000

Strategy Planner

5 500

7 500

9 500

Graphic Designer

5 000

7 000

10 000

Media Planner & Buyer/ Communications Planner

6 000

7 000

9 500

DIGITAL I E-COMMERCE

MIN*

OPT**

MAX*

Manager e-Commerce

10 000

15 000

20 000

E-Key Account Manager

12 000

15 000

20 000

Manager Marketingu Internetowego

12 000

14 000

20 000

CRM Manager

9 000

12 000

14 000

10 000

12 000

15 000

Analityk CRM

8 500

10 000

12 000

Analityk e-Commerce

8 500

10 000

12 000

Specjalista SEM

5 500

7 500

9 000

Specjalista SEO

5 500

7 500

9 000

Specjalista e-Commerce

5 000

7 000

9 000

Country Manager***

MEDIA I REKLAMA & DIGITAL I E-COMMERCE

Media, reklama i e-commerce pozostają
jednym z najbardziej konkurencyjnych
sektorów rynku. Obserwując rynek agencji
marketingowych i domów mediowych,
możemy zauważyć wzrost znaczenia
agencji lokalnych. Najwięksi gracze coraz
chętniej zlecają realizację swojej strategii
marketingowej mniejszym agencjom,
doceniając je za elastyczność, optymalne
koszty i zaangażowanie.

MARKETING I SPRZEDAŻ
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Umacnia się pozycja agencji digitalowych, a w agencjach
świadczących kompleksową obsługę największe inwestycje
dotyczą zespołów analitycznych i odpowiedzialnych za
strategię, kreację oraz planowanie mediów w digitalu.
Content marketing, komunikacja video, remarketing oraz
personalizacja przekazu pozostają głównym nurtem
w prowadzonych kampaniach.
W branży e-commerce najbardziej poszukiwanymi
kandydatami są osoby specjalizujące się w analityce
internetowej oraz doświadczeniach użytkowników.
Zrozumienie ścieżki zakupowej klienta w sklepie
internetowym oraz jej optymalizacja są kluczowe z punktu

widzenia budowania przewagi konkurencyjnej. Są też
konieczne dla zapewnienia indywidualizacji przekazu
marketingowego.
W związku z wciąż silnym trendem w zastosowaniu
storytellingu i angażowania influencerów w kampanie
reklamowe, najlepsi specjaliści z doświadczeniem
w tym zakresie są szeroko poszukiwani przez agencje
marketingowe. Rok 2018 będzie więc dobrym czasem
dla Account Managerów oraz pracowników działów
kreacji i strategii. Sektor mediów i reklamy zgłasza
też zapotrzebowania na New Business Managerów,
odpowiedzialnych za aktywne pozyskiwanie nowych
klientów.

Digital Brand Manager

Eksperci z branży coraz częściej
mówią o transformacji agencji
i domów mediowych w kierunku firm
konsultingowych, oferujących swoim
klientom nie tylko prowadzenie
poszczególnych kampanii, lecz
również kompleksowe wsparcie
w realizacji potrzeb biznesowych.

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
*** Wynagrodzenie uzależnione od skali biznesu
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2017 r.
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Dorota Hechner
Team Leader

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Agencje i domy mediowe, które chcą pozyskać
kandydatów z doświadczeniem zdobytym na
analogicznym stanowisku w innej firmie, muszą
liczyć się z koniecznością zaproponowania
korzystniejszych warunków finansowych. Tym
bardziej, że dla kandydatów pracujących
w agencjach często najbardziej interesującą
ścieżką dalszego rozwoju jest praca po stronie
biznesu.
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SPRZEDAŻ I MARKETING W BRANŻY TECHNICZNEJ
SPECJALIZACJA I ROZWÓJ BIZNESU

WYNAGRODZENIA
BRANŻA TECHNICZNA
Zapotrzebowanie na doradców i konsultantów technicznych dotyczy niemal
wszystkich firm w branży budowlanej. Poszukiwane są osoby z wykształceniem
technicznym, które będą w stanie doradzić klientowi wybór odpowiedniego
rozwiązania w oparciu o normy techniczne czy znajomość specyfiki produktów.

Marta Pabiańska
Team Leader

BRANŻA BUDOWLANA - SPRZEDAŻ

SPRZEDAŻ I MARKETING W BRANŻY TECHNICZNEJ
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Od dłuższego czasu mamy do czynienia
z bardzo intensywnym rozwojem działów
sprzedaży i marketingu w branżach
technicznych. Jednocześnie umacnia się
pozycja kandydatów na rynku pracy, co na
przestrzeni ostatnich trzech lat spowodowało
znaczny wzrost wynagrodzeń, który
wyhamował dopiero w roku 2017.
W ramach szeroko rozumianych działów komercyjnych
powstają mniejsze jednostki dedykowane konkretnym
kanałom klienckim oraz wyspecjalizowane w sprzedaży
poszczególnych grup produktowych. Zauważalny jest
także trend związany z tworzeniem lub rozbudową działów
sprzedaży stacjonarnej ukierunkowanych na pozyskiwanie
i obsługę mniejszych klientów. Zwiększa to zapotrzebowanie
firm na specjalistów, ekspertów i menedżerów średniego
szczebla. Rozbudowa działów sprzedaży oznacza również
zapotrzebowanie na kadrę kierowniczą i dyrektorów
wysokiego szczebla, którzy posiadają doświadczenie
w zarządzaniu rozbudowanymi strukturami.
Firmy z branży technicznej inwestują także w rozwój działów
marketingu. Bardzo dużym zainteresowaniem pracodawców
cieszą się osoby z doświadczeniem w marketingu
handlowym, mającym bezpośrednie przełożenie na wynik
sprzedażowy firmy. Coraz więcej organizacji inwestuje
także w działania digitalowe, co sprawia, że coraz bardziej
poszukiwane są osoby wyspecjalizowane w tym obszarze.
Coraz więcej firm otwiera się na pozyskiwanie pracowników
z innych branż. Rosnące znaczenie mają posiadane przez
kandydatów kompetencje miękkie, otwarty umysł, świeże
spojrzenie na biznes i umiejętność wyjścia poza utarte
schematy.

MIN*

OPT**

MAX*

General Manager

25 000

30 000

40 000

Dyrektor Sprzedaży

18 000

25 000

30 000

BRANŻA BUDOWLANA

Kierownik Sprzedaży

12 000

15 000

18 000

Firmy z branży budowlanej coraz częściej
rozdzielają stanowiska sprzedażowe,
na których tak ważne są kompetencje
miękkie, od stanowisk technicznych,
gdzie kluczowa jest szczegółowa wiedza
produktowa. W konsekwencji zwiększa się
zapotrzebowanie na doradców technicznych.

Kierownik ds. Rozwoju Rynku

10 000

13 000

18 000

Kierownik ds. Kluczowych Klientów

10 000

13 000

16 000

Doradca Obiektowy – Specification Manager

8 000

11 000

15 000

Regionalny Kierownik Sprzedaży

8 000

10 000

12 000

Inżynier Sprzedaży (branża budowlana)

7 000

8 000

10 000

Doradca Techniczno-Handlowy

5 000

6 000

8 000

Junior Key Account Manager

5 000

6 000

6 500

BRANŻA BUDOWLANA - MARKETING

MIN*

OPT**

MAX*

Dyrektor Marketingu

15 000

18 000

20 000

Kierownik Produktu

10 000

12 000

15 000

Koordynator ds. Komunikacji Marketingowej

8 000

10 000

12 000

Koordynator ds. Trade Marketingu

8 000

10 000

12 000

Specjalista ds. Marketingu

5 000

7 000

8 000

Specjalista ds. Marketingu Internetowego

6 000

8 000

9 000

Zapotrzebowanie na doradców i konsultantów technicznych
dotyczy niemal wszystkich firm w branży budowlanej.
Poszukiwane są osoby z wykształceniem technicznym, które
będą w stanie doradzić klientowi wybór odpowiedniego
rozwiązania w oparciu o normy techniczne, znajomość
specyfiki produktów itp. Poszukiwani są też kandydaci na
stanowiska dedykowane sprzedaży nie tylko materiałów
budowlanych, lecz również maszyn i urządzeń.
Duże, międzynarodowe firmy z branży budowlanej
coraz intensywniej inwestują w marketing, rozwijając
i profesjonalizując istniejące działy. Największe
zapotrzebowanie dotyczy specjalistów w trade marketingu,
a więc osób potrafiących współpracować z działami
sprzedaży i wspierać ich działania za pomocą mechanizmów
promocyjnych i lojalnościowych.
Wynagrodzenia na stanowiskach sprzedażowych
i marketingowych w branży budowlanej utrzymują
się na stałym poziomie, pomimo iż rynek kandydata,
dotykający coraz więcej specjalizacji powoduje, że najlepsi
kandydaci otrzymują wiele ofert pracy i podwyższają swoje
oczekiwania finansowe.

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2017 r.
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Katarzyna Turowska
Consultant
Branża budowlana coraz bardziej inwestuje
w działania marketingowe. W strukturach firm
powstają i rozwijają się wyspecjalizowane działy
trade i digital marketingu. Coraz częściej
inwestycje dotyczą także działań w kanale
internetowym, co skutkuje zapotrzebowaniem na
specjalistów ds. digital marketingu,
wywodzących się z różnych branż.
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SPRZEDAŻ I MARKETING W BRANŻY TECHNICZNEJ
SPECJALIZACJA I ROZWÓJ BIZNESU

WYNAGRODZENIA
BRANŻA TECHNICZNA
PRZEMYSŁ, POLIGRAFIA I OPAKOWANIA - SPRZEDAŻ

PRZEMYSŁ, POLIGRAFIA I OPAKOWANIA

SPRZEDAŻ I MARKETING W BRANŻY TECHNICZNEJ
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Obszar automatyki, robotyki i nowoczesnych
maszyn dyktuje rosnącą potrzebę
zatrudnienia coraz większej liczby
absolwentów uczelni technicznych. Firmy
coraz częściej organizują programy
wdrożeniowe i menedżerskie dla
pracowników, dzięki czemu nowozatrudnione
osoby w krótkim czasie mogą zapoznać się
z produktami i specyfiką rynku.
Parki technologiczne znanych firm z branży opakowań
i poligrafii wykorzystują coraz nowsze technologie, dzięki
czemu mogą zaoferować swoim klientom wysokiej jakości
zadruk nawet na trudnym materiale. Sprawia to, że w branży
poligraficznej i opakowaniowej pojawia się więcej stanowisk
Kierowników Produktu i handlowców wyspecjalizowanych
w nowych technologiach druku. W sektorze usług dla
przemysłu firmy coraz częściej otwierają się na osoby
z doświadczeniem w sprzedaży B2B. Doświadczenie
w obszarze TIC nie jest już obowiązkowe.
Dzięki zakupom nowych maszyn do produkcji, rozwijają
się struktury firm technologicznych z branży opakowań.
Przykładem może być obszar tektury falistej i inwestycji
w maszyny do produkcji wielowarstwowej, tzw. heavy duty.
Firmy sięgają po nowoczesne maszyny i technologie, aby
oferować wysokiej jakości zadruk na trudnych materiałach.
Dynamika branży powoduje jednak, że zmieniają się
oczekiwania wobec kandydatów. Kluczowe są kompetencje
miękkie, rozumienie potrzeb i umiejętność zaproponowania
oraz dostosowania odpowiednich rozwiązań.
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Rok 2018 będzie dobrym czasem dla Kierowników
Produktu oraz Specjalistów ds. technicznego wsparcia
sprzedaży z doświadczeniem w firmach produkcyjnych.
Dla pracodawców to coraz ważniejsze role odpowiedzialne
za rozumienie potrzeb klientów i wsparcie handlowców
w dostosowaniu odpowiednich rozwiązań.

BRANŻA ROLNA

Dla firm z sektora rolnego (środki ochrony
roślin, nasiennictwo, maszyny rolnicze) coraz
większe znaczenie odgrywa doradztwo.
Handlowcy oprócz sprzedaży muszą także
doskonale odnajdywać się w budowaniu
wartościowych, długofalowych relacji oraz
stałej opiece nad klientem.
Szczególne zapotrzebowanie na kandydatów pojawia
się w branży nasiennej i środków ochrony roślin. W tym
przypadku pracodawcy oczekują połączenia wyższego
wykształcenia kierunkowego z doświadczeniem w obszarze
R&D oraz wysoko rozwiniętymi umiejętnościami
sprzedażowymi.

MIN*

OPT**

MAX*

General Manager

25 000

35 000

40 000

Dyrektor Sprzedaży

18 000

25 000

30 000

Kierownik Sprzedaży

12 000

15 000

20 000

Kierownik ds. Rozwoju Rynku

10 000

14 000

18 000

Kierownik ds. Kluczowych Klientów

10 000

12 000

15 000

Inżynier Sprzedaży

6 000

10 000

12 000

Regionalny Kierownik Sprzedaży

8 000

12 000

15 000

Specjalista ds. Sprzedaży Wewnętrznej/ Stacjonarnej

4 000

6 000

5 000

Kierownik Sprzedaży Wewnętrznej/ Stacjonarnej

9 000

12 000

15 000

Specjalista ds. Technicznego Wsparcia Sprzedaży

8 000

11 000

15 000

Inżynier Sprzedaży ds. Usług Serwisowych

7 000

9 000

10 0000

PRZEMYSŁ, POLIGRAFIA I OPAKOWANIA - MARKETING

MIN*

OPT**

MAX*

Dyrektor Marketingu

15 000

18 000

20 000

Kierownik Produktu

10 000

13 000

16 000

Koordynator ds. Marketingu

8 000

10 000

12 000

Specjalista ds. Marketingu

5 000

6 000

8 000

BRANŻA ROLNA - SPRZEDAŻ

MIN*

OPT**

MAX*

Dyrektor Generalny

25 000

35 000

40 000

Dyrektor Sprzedaży

16 000

23 000

30 000

Kierownik ds. Rozwoju Biznesu

12 000

16 000

20 000

Regionalny Kierownik Sprzedaży

8 000

12 000

16 000

Doradca Agrotechniczny

5 000

7 000

10 000

Ekspert Agrotechniczny

8 000

13 000

20 000

Specjalista ds. Sprzedaży

5 500

10 000

12 000

BRANŻA ROLNA - MARKETING

MIN*

OPT**

MAX*

Dyrektor Marketingu

12 000

15 000

20 000

Kierownik Produktu

10 000

12 000

15 000

Koordynator ds. Marketingu

6 000

8 000

12 000

Specjalista ds. Marketingu

5 000

6 000

8 000

Wynagrodzenia w sprzedaży i marketingu w branży rolnej
utrzymują się na stałym poziomie. Tym, co może pozytywnie
wpłynąć na otrzymanie atrakcyjniejszego wynagrodzenia,
jest bardzo dobra znajomość języka obcego. W tym
przypadku eksperci mogą liczyć na wynagrodzenie nawet
o 20% wyższe niż standardowo oferowane na analogicznym
stanowisku.
* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2017 r.
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Magdalena Bochyńska
Consultant
Dzięki zakupom nowych maszyn do produkcji,
rozwijają się struktury firm technologicznych
z branży opakowań. Przykładem może być obszar
tektury falistej i inwestycji w maszyny do
produkcji wielowarstwowej, tzw. heavy duty.
Firmy sięgają po nowoczesne maszyny
i technologie, aby oferować wysokiej jakości
zadruk na trudnych materiałach. Dynamika branży
powoduje jednak, że zmieniają się oczekiwania
wobec kandydatów. Kluczowe są kompetencje
miękkie, rozumienie potrzeb i umiejętność
zaproponowania oraz dostosowania
odpowiednich rozwiązań.
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SPRZEDAŻ I MARKETING W BRANŻY TECHNICZNEJ
SPECJALIZACJA I ROZWÓJ BIZNESU

WYNAGRODZENIA
BRANŻA TECHNICZNA
IT I TELEKOMUNIKACJA - SPRZEDAŻ I MARKETING

z kompetencjami miękkimi. Wśród kadry
menedżerskiej ważna jest umiejętność
Branża IT nie zwalnia tempa i rośnie średnio
wdrażania niestandardowych rozwiązań
o 4% względem ubiegłego roku, co przekłada
ukierunkowanych na rozwój biznesu
się na potrzeby rekrutacji specjalistów
i zdobywanie przewagi konkurencyjnej.
ds. sprzedaży. Sukcesywnie zwiększa
Cały czas bardzo dochodową częścią branży motoryzacyjnej
się również zapotrzebowanie firm na
jest obszar aftersales, dlatego w nadchodzącym czasie
przedstawicieli handlowych oraz inżynierów
zapotrzebowanie na związanych z nim specjalistów
kompetentnych w zagadnieniach związanych będzie się utrzymywać na wysokim poziomie. Firmy coraz
inwestują również w profesjonalizację tego
z bezpieczeństwem IT oraz zaawansowanymi intensywniej
obszaru, poprzez wprowadzanie nowoczesnych programów
rozwiązaniami audiowizualnymi.
i narzędzi.

SPRZEDAŻ I MARKETING W BRANŻY TECHNICZNEJ
XXXXXXXXXXXXXXXXX

IT I TELEKOMUNIKACJA

Firmy coraz częściej poszukują osób posiadających wiedzę
i doświadczenie w zakresie analityki bezpieczeństwa,
zarządzania i monitorowania infrastruktury IT,
bezpieczeństwa sieci oraz ochrony danych. Rok 2018 będzie
dobrym czasem dla pracowników tych obszarów, ponieważ
mogą spodziewać się wielu atrakcyjnych ofert.
Pracodawcy będą poszukiwać kandydatów ze
znajomością języków obcych zarówno na stanowiska
Inside Sales, jak również Sales Representative do branży
cyberbezpieczeństwa i rozwiązań chmurowych. Duże
zapotrzebowanie na kompetencje sprzedażowe zgłaszają
przede wszystkim start-upy.

MOTORYZACJA

W branży motoryzacyjnej cały czas
utrzymuje się zapotrzebowanie na
stanowiska w obszarze serwisowym
i aftersales. Poszukiwani są kandydaci łączący
wysoki poziom umiejętności technicznych

Jednocześnie wiele firm zaczyna inwestować w rozwój
biznesu sprzedaży samochodów używanych, który
przez długi okres był niedocenianą częścią biznesu,
ukrytą w cieniu sprzedaży nowych pojazdów. W drugim
półroczu 2017 roku przełożyło się to na znaczny
wzrost zapotrzebowania na specjalistów i menedżerów
z doświadczeniem w tej dziedzinie. Trend ten
najprawdopodobniej utrzyma się w nadchodzących
miesiącach, a dla wielu firm rok 2018 będzie momentem
przełomowym. Biznes sprzedaży samochodów używanych
zmierzy się bowiem z koniecznością wdrożenia nowych
programów i narzędzi wspierających sprzedaż.
Konieczność wdrażania nowoczesnych narzędzi wsparcia
we wszystkich obszarach biznesu sprawia, że coraz większą
rolę wśród kadry menedżerskiej odgrywa znajomość
nowych technologii. Na znaczeniu zyskuje także umiejętność
komunikacji z ekspertami w dziedzinie IT oraz przekładania
technologii na język korzyści biznesowych.

MIN*

OPT**

MAX*

Dyrektor Sprzedaży (Integrator IT)

18 000

20 000

26 000

Channel Account Manager

15 000

20 000

25 000

Dyrektor Sprzedaży (Producent)

18 000

25 000

35 000

Pre Sales (Producent)

12 000

15 000

18 000

Business Development Manager

10 000

15 000

18 000

Marketing Manager (Producent)

12 000

13 000

15 000

Key Account Manager (Integrator IT)

9 000

12 000

14 000

Pre Sales (Integrator)

9 000

12 000

13 000

Marketing Manager (Integrator IT)

9 000

10 000

12 000

Key Account Manager (Dystrybutor)

6 000

8 000

9 000

Junior Key Account Manager

5 000

6 000

7 500

MOTORYZACJA - SPRZEDAŻ

MIN*

OPT**

MAX*

General Manager

25 000

35 000

45 000

Dyrektor Sprzedaży

18 000

25 000

35 000

Menedżer ds. Sprzedaży Flotowej

15 000

17 000

20 000

Menedżer ds. Sprzedaży Samochodów Używanych

14 000

16 000

18 000

Key Account Manager ds. Sprzedaży Flotowej

12 000

14 000

17 000

Specjalista ds. Sprzedaży Flotowej

6 000

8 000

9 000

Regionalny Kierownik Sprzedaży – Sieć Dealerska

10 000

14 000

16 000

Dyrektor ds. Aftersales

17 000

22 000

30 000

Regionalny Kierownik ds. Aftersales

10 000

13 000

15 000

Specjalista ds. Sprzedaży Części Zamiennych

5 000

6 500

8 000

MOTORYZACJA - MARKETING

MIN*

OPT**

MAX*

Dyrektor Marketingu

15 000

18 000

22 000

Kierownik Produktu

10 000

12 000

15 000

Brand Manager

10 000

14 000

17 000

Koordynator ds. Komunikacji Marketingowej

8 000

12 000

14 000

Specjalista ds. Marketingu

5 000

7 000

8 000

Specjalista ds. Marketingu Internetowego

6 000

8 000

9 000

Specjalista ds. Marketingu Serwisowego

5 500

7 500

8 500

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2017 r.
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Kamil Dmuchowski
Consultant

Marta Pabiańska
Team Leader

Niezmiennie od kilku lat niezwykle istotne
w branży IT jest doświadczenie i znajomość
specyfiki rynku, potrzeb klienta oraz umiejętność
dopasowania planowanych działań do trendów
dyktowanych przez rynek. Sprzedaż
charakteryzuje się coraz większą
konkurencyjnością, dlatego też oczekiwania
wobec pracowników stale rosną. Firmy stawiają na
kreatywność, szybkość w działaniu oraz
długofalowe myślenie, które pozwoli wyprzedzić
konkurencję. Umiejętnością szeroko poszukiwaną
wśród kandydatów na stanowiska sprzedażowe
jest znajomość technik sprzedaży, które nie bazują
na konkurencji cenowej.

Największą szansą na rozwój, ale również
kluczowym wyzwaniem, jakiemu będzie musiała
sprostać branża motoryzacyjna, jest
elektromobilność. Rozwój w kierunku produktów
z napędem elektrycznym spowoduje zmiany
w strukturach firm motoryzacyjnych oraz stworzy
zapotrzebowanie na nowe stanowiska oraz
kompetencje.
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RETAIL
ZROZUMIEĆ KLIENTA

WYNAGRODZENIA
RETAIL
O przewadze konkurencyjnej marek na rynku świadczy w dużej mierze wysoki
standard obsługi klienta. Sprzedawcy, konsultanci ds. sprzedaży oraz kierownicy
sklepów z rozwiniętymi kompetencjami komunikacyjnymi i dobrą znajomością języka
angielskiego to najczęściej poszukiwani pracownicy. Zmieniające się zachowania
konsumentów powodują również rosnące zapotrzebowanie na specjalistów
w zakresie analiz biznesowych. Na atrakcyjne oferty mogą liczyć doświadczeni
analitycy sprzedaży lub biznesu.

Dorota Hechner
Team Leader

STANOWISKO

Na rynku z rosnącym udziałem
e-commerce, sieci stacjonarne coraz
silniej walczą o klientów, otwierając sklepy
w nowoczesnych, odświeżonych konceptach
i z wykorzystaniem najnowszych technologii.
Nie bez znaczenia pozostaje też łatwa
nawigacja klienta i możliwość skorzystania
z dodatkowych usług. Nowa rzeczywistość
wymaga jednak odmiennego zestawu
kompetencji posiadanych przez pracowników.

RETAIL
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Branża retail w Polsce rozwija się, a kolejne galerie
handlowe powstają w m.in. w Warszawie, Wrocławiu
i Gdańsku. Jednocześnie obserwujemy zmiany w portfolio
marek dostępnych dla polskiego konsumenta. W ostatnim
czasie najgłośniejszym wyjściem z polskiego rynku było
zamknięcie sieci Marks and Spencer. Swoją działalność
rozpoczyna natomiast hiszpańska odzieżówka Sfera Joven
oraz doskonale rozpoznawalna marka bieliźniana Victoria’s
Secret, która do tej pory prowadziła w Polsce wyłącznie
sprzedaż kosmetyków.
Omnichannel przestaje już być nowym trendem w branży
retail – staje się normą, której od sieci handlowej oczekują
konsumenci. Stworzenie spójnej komunikacji i ścieżki
zakupowej w digitalu oraz sklepach stacjonarnych
stawia firmy przed wyzwaniem budowania i rozwoju
zespołów ekspertów doświadczonych w e-commerce. Na
ciekawe propozycje mogą liczyć zarówno specjaliści, jak

i menedżerowie. W rozwój sprzedaży internetowej inwestują
dziś także marki, które do tej pory nie podążyły jeszcze
za trendem digitalizacji sprzedaży. To ciekawa szansa dla
kandydatów, którzy od swojego pracodawcy oczekują
dużej samodzielności w podejmowaniu decyzji i możliwości
tworzenia czegoś od podstaw.
Rosną wynagrodzenia najczęściej oferowane w branży,
jednak minimalne i maksymalne poziomy zarobków
w większości pozostają bez zmian. Pracodawcy są coraz
bardziej świadomi rynku kandydata i nawet jeśli nie mogą
sobie pozwolić na płacenie więcej niż średnia rynkowa, to
starają się równać do konkurencji. Nawet w organizacjach
o mniejszych możliwościach budżetowych presja płacowa
wymusza wyrównanie stawek do tych oferowanych przez
firmy konkurencyjne.

Konsultanci ds. sprzedaży oraz
kierownicy sklepów z rozwiniętymi
kompetencjami komunikacyjnymi
i dobrą znajomością języka
angielskiego to najczęściej
poszukiwani pracownicy.

MIN*

OPT**

MAX*

Dyrektor Sprzedaży/ Operacyjny

20 000

25 000

40 000

Dyrektor Kolekcji/ Zakupów (branża odzieżowa)

15 000

20 000

25 000

Kierownik ds. Sprzedaży Detalicznej

15 000

18 000

25 000

Kierownik Marki/ Produktu

14 000

18 000

25 000

Kierownik ds. Planowana Asortymentu

13 000

17 000

20 000

Dyrektor Marketu (hipermarkety)

9 000

15 000

20 000

Kierownik e-Commerce

10 000

15 000

20 000

Kierownik Marketingu Internetowego

10 000

15 000

20 000

Regionalny Kierownik Sprzedaży

8 000

12 000

16 000

Kierownik Visual Merchandisingu

7 000

12 000

14 000

10 000

12 000

16 000

Kierownik ds. CRM

9 000

12 000

14 000

Kierownik ds. Social Media

8 000

10 000

12 000

Analityk e-Commerce

8 500

10 000

12 000

Specjalista ds. Marketingu Internetowego

5 000

8 000

10 000

Specjalista ds. e-Commerce

5 000

7 000

9 000

Kupiec (branża odzieżowa)

5 000

7 000

10 000

Specjalista CRM

5 000

7 000

8 000

Specjalista SEM/ SEO

4 000

6 000

8 000

Projektant Odzieży

4 000

5 500

9 000

Alokator/ Specjalista ds. Planowania Asortymentu

5 000

6 000

8 000

Kierownik Sklepu (branża odzieżowa)

4 500

5 500

8 000

Zastępca Kierownika Sklepu (branża odzieżowa)

2 500

3 500

4 500

Sprzedawca (branża odzieżowa)

2 200

2 500

3 500

Digital Graphic Designer

5 000

7 000

8 000

UX Designer/ Web Designer

7 000

8 000

10 000

Kierownik Marketingu i PR

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2017 r.

78 Raport płacowy 2018

Raport Płacowy 20178 79

HOSPITALITY & TRAVEL
WYPOCZYNEK I EKOLOGIA

WYNAGRODZENIA
HOSPITALITY & TRAVEL
Podobnie jak w branży retail, również w hotelach coraz częściej spotykamy
rozwiązania digitalowe, takie jak np. check-in kioski, które pozwalają na ekspresowe
zameldowanie i wymeldowanie się, czy tablety dostępne dla gości. Branża hotelowa
coraz wyraźniej zabiega również o klientów z pokolenia millenialsów, podchodząc do
komunikacji marketingowej i atmosfery w obiekcie w sposób lifestyle’owy i mniej
formalny.

Dorota Hechner
Team Leader

Branża hotelarska w Polsce znajduje się
w dobrej kondycji. Od ubiegłego roku
utrzymuje się duże zainteresowanie gości
pakietami typu leisure. Hotele prześcigają się
również w ofertach bazujących na cieszącym
się zainteresowaniem trendzie eko. Dla gości
znaczenie ma dostępność wysokiej jakości
zabiegów spa oraz oferta gastronomiczna
z wykorzystaniem naturalnych składników,
pochodzących ze sprawdzonych źródeł.

HOSPITALITY & TRAVEL
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Niezmiennie poszukiwani przez pracodawców są aktywni
handlowcy, odpowiedzialni za pozyskiwanie nowych
klientów i rozwijanie relacji biznesowych. W ostatnim roku
mogliśmy także obserwować przetasowania na stanowiskach
dyrektorów generalnych w hotelach. To strategiczne
z punktu widzenia funkcjonowania obiektu stanowisko
wymaga zarówno orientacji sprzedażowej, jak i dojrzałości
menedżerskiej oraz wielozadaniowości. Najbardziej pożądani
są w tym przypadku kandydaci z doświadczeniem zdobytym
w międzynarodowych sieciach hoteli.

Poszukiwani kandydaci to także szefowie kuchni
z doświadczeniem w pracy w restauracjach lub hotelach
o wysokim standardzie. Pracodawcy doceniają przede
wszystkim osoby z doświadczeniem międzynarodowym,
charakteryzujące się kreatywnym podejściem do tworzenia
menu.
W sektorze nie obserwujemy znacznego wzrostu poziomu
wynagrodzeń. Sieci hoteli i firmy z branży travel koncentrują
się na pozyskaniu skutecznych handlowców i to właśnie
tym kandydatom są w stanie zaproponować najbardziej
konkurencyjne warunki zatrudnienia.

HOTELE I RESTAURACJE

MIN*

OPT**

MAX*

Dyrektor Hotelu/ Dyrektor Generalny

8 000

15 000

25 000

Dyrektor Sprzedaży i Marketingu

8 000

15 000

20 000

Kierownik Sprzedaży (hotele)

4 500

6 000

9 000

Kierownik Gastronomii

5 500

8 000

13 000

Kierownik ds. Przychodów

8 000

12 000

17 000

Kierownik Restauracji

5 000

9 000

13 000

Szef Kuchni

5 000

9 000

17 000

TURYSTYKA

MIN*

OPT**

MAX*

Kasjer Lotniczy

3 000

4 000

5 500

Kierownik Kas Lotniczych

8 000

10 000

12 000

Kierownik ds. Kluczowych Klientów

6 500

7 500

9 000

Kierownik ds. Sprzedaży

6 000

7 000

8 000

Branża hotelowa poszukuje
aktywnych pracowników, którzy
potrafią zabiegać również
o klientów z pokolenia millenialsów
i zapewnić im mniej formalną
atmosferę w obiekcie.

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2017 r.
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ZAKUPY I LOGISTYKA
STRATEGICZNA ROLA W BIZNESIE

WYNAGRODZENIA
ZAKUPY I LOGISTYKA

ZAKUPY I LOGISTYKA
XXXXXXXXXXXXXXXXX

STANOWISKO

MIN*

OPT**

MAX*

Dyrektor Zakupów (zakład produkcyjny)

20 000

25 000

35 000

Dyrektor Logistyki

18 000

23 000

35 000

Menedżer ds. Zakupów Indirect

12 000

18 000

25 000

Kierownik ds. Sprzedaży

10 000

18 000

25 000

Regional Indirect Buyer

10 000

15 000

17 000

Commodity Manager

12 000

15 000

18 000

Menedżer ds. Zakupów (zakład produkcyjny)

10 000

15 000

20 000

Demand Planning Manager

10 000

15 000

18 000

Kierownik Logistyki

12 000

15 000

23 000

Kierownik Centrum Dystrybucyjnego

10 000

15 000

20 000

Kierownik ds. Obsługi Klienta

9 000

13 000

16 000

Kierownik Transportu

8 000

13 000

17 000

Key Account Manager

9 000

13 000

17 000

Strategic Buyer/ Lead Buyer

10 000

13 000

16 000

Kierownik Logistyki Klienta

8 000

13 000

15 000

LOGISTYKA

ZAKUPY

Indirect Buyer

9 000

11 000

15 000

Funkcje logistyczne intensywnie się rozwijają
i pełnią coraz bardziej strategiczną rolę
w strukturach przedsiębiorstw. Przykładem
branży, gdzie ich znaczenie dynamicznie
rośnie, są centra nowoczesnych usług dla
biznesu.

W obszarze zakupów obserwujemy przede
wszystkim postępującą specjalizację tego
obszaru. Firmy rozbudowują swoje działy
zakupów, przydzielając odpowiedzialność
za konkretne kategorie poszczególnym
specjalistom.

Demand Planner

7 000

9 000

11 000

Kierownik Magazynu

8 000

12 000

14 000

Kierownik/ Dyrektor Oddziału (firma spedycyjna)

7 000

10 000

15 000

Planning Specialist

6 500

8 000

10 000

Koordynator ds. Optymalizacji Łańcucha Dostaw

7 000

10 000

15 000

Kierownik Spedycji

7 000

10 000

12 000

Coraz więcej pracodawców zgłasza zwiększone
zapotrzebowanie na kandydatów, którzy oprócz języka
angielskiego znają biegle inne języki obce. W ubiegłym
roku największym zainteresowaniem cieszyli się kandydaci
ze znajomością języka niemieckiego. Obecnie pracodawcy
coraz częściej oczekują znajomości języka francuskiego lub
języków skandynawskich. Jednocześnie firmy coraz częściej
prezentują bardziej elastyczne podejście do doświadczenia
i kwalifikacji kandydatów, jeśli ci władają niezbędnymi
językami obcymi.

Coraz więcej firm poszukuje kandydatów z doświadczeniem
w zakupach usług transportowych i magazynowania.
Obecnie na polskim rynku takich specjalistów nie jest wielu,
a zapotrzebowanie na te kompetencje systematycznie
rośnie. Firmy dostrzegają też znaczącą rolę dostawców
jako partnerów, którzy mają realny wpływ na biznes,
a współpracę z nimi postrzegają jako Procurement
Partnering. W rezultacie od kandydatów oczekują
rozwiniętych kompetencji miękkich, które pomogą im
w realizacji strategii.

Specjalista ds. Zakupów

7 000

8 000

9 000

Specjalista ds. Sprzedaży Usług Transportowych

5 000

7 000

9 000

Specjalista ds. Obsługi Klienta (j. angielski + inny j. obcy)***

5 500

7 500

9 000

Specjalista ds. Logistyki

6 000

7 000

9 000

Kierownik Zmiany (magazyn)

5 000

7 000

10 000

Spedytor

4 500

7 000

8 000

Specjalista ds. Obsługi Klienta (j. angielski)

4 500

6 500

8 000

Firmy nieustannie poszukują również sposobów na
optymalizację procesów i kosztów, co przyczynia
się do częstszej implementacji rozwiązań Lean czy
Kaizen w łańcuchu dostaw. Skutkuje to zwiększeniem
zapotrzebowania na specjalistów ds. optymalizacji
procesów logistycznych. Firmy kładą też duży nacisk na
zarządzanie procesami w łańcuchu dostaw, w związku
z czym coraz częściej poszukują specjalistów z podobnym
doświadczeniem.

Rośnie również znaczenie znajomości narzędzi
wspomagających zarządzanie danymi. Doświadczenie
w pracy w systemie SAP jest cenne, ale coraz bardziej
pożądaną staje się też zaawansowana znajomość programu
Excel. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż firmy
rozwijają swoje działy analityczne, które pomagają im
w podejmowaniu bardziej trafnych decyzji biznesowych.
Coraz więcej firm dostrzega również potrzebę szacowania
ryzyka we współpracy z podwykonawcami, co skutkuje
tworzeniem stanowisk związanych z analizą bądź
szacowaniem ryzyka.

Kilkuprocentowe wzrosty płac dotyczą stanowisk
związanych z obsługą klienta, gdzie oprócz doświadczenia,
jednym z wymogów jest znajomość wybranych języków
obcych. Wiele firm poszukuje kandydatów z podobnymi
umiejętnościami, co powoduje wzmożoną konkurencję
i wzrost oferowanych wynagrodzeń.
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* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
*** Wartości mogą rosnąć w zależności od kombinacji znajomości języków obcych
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2017 r.
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Iwona Sączawa
Team Leader

W sektorze nowoczesnych usług dla biznesu
coraz częstszą praktyką jest łączenie zadań
z różnych obszarów. Funkcje przenoszone do
Polski są kompleksowe, podczas kiedy na rynku
brakuje kandydatów z doświadczeniem
pokrywającym wszystkie obszary. W takich
sytuacjach firmy są otwarte na kandydatów
z mniejszym doświadczeniem, ale chęcią
i potencjałem do rozwoju.

Na tak dynamicznym rynku pracy, kandydaci
z większą uwagą weryfikują potencjalne miejsca
zatrudnienia. Często w przypadku jednoczesnego
uczestniczenia w kilku procesach rekrutacyjnych
na stanowiska o zbliżonym zakresie obowiązków,
kandydaci decydują się na podjęcie współpracy
z firmą o znanej marce. Doceniają również
równowagę między życiem zawodowym
a prywatnym oraz elastyczny czas pracy. Dlatego
też działania budujące markę pracodawcy są
obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek
w przeszłości.

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Paulina Popławska
Consultant
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ADMINISTRACJA
NIEZBĘDNE PROFESJONALNE WSPARCIE

WYNAGRODZENIA
ADMINISTRACJA
Praca na stanowiskach administracyjnych jest coraz bardziej złożona
i wymagająca. Rosnąca dynamika biznesu wpływa na sposób pracy zarządów
i menedżerów. Firmy oczekują, że osoby zajmujące się wsparciem administracyjnym
będą wykazywały wysoką kulturę osobistą, rozwinięte umiejętności interpersonalne,
a także zdolności organizacyjne. Elastyczność, odporność na stres, dyskrecja oraz
asertywność to cechy pożądane wśród osób pełniących role wsparcia w szybko
zmieniającym się środowisku biznesowym.

Marta Tobiasz
Team Manager

STANOWISKO

Administracyjne wsparcie biznesu występuje
praktycznie w każdej branży i stanowi
bardzo ważny element prawidłowego
funkcjonowania organizacji. Podobnie jak
w ubiegłym roku największym wyzwaniem
dla firm jest znalezienie kandydatów
nastawionych na długofalową współpracę
i posiadających odpowiedni zestaw
umiejętności oraz kompetencji miękkich.

ADMINISTRACJA
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Zdarza się, że funkcje wsparcia w organizacjach pełnione są
przez osoby, które dopiero rozpoczynają karierę zawodową,
a stanowisko administracyjne traktują jako etap, dzięki
któremu mogą poznać zasady działania firmy. Pracownicy
zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych często
wraz z rozwojem i nabywaniem kolejnych umiejętności,
przechodzą do działów marketingu, HR czy finansów.
Znaczną część pracowników stanowią jednak osoby, które
w planach zawodowych mają awansowanie wyłącznie
w strukturach administracyjnych.
Zapotrzebowanie na kandydatów na stanowiska
administracyjne jest bardzo wysokie. Rok 2018 będzie
dobrym czasem dla osób zajmujących stanowiska
recepcyjne oraz asystenckie niższego i wyższego szczebla.
Na zatrudnienie mogą liczyć osoby biegle posługujące się
językiem angielskim oraz drugim językiem europejskim
w stopniu co najmniej dobrym. Doświadczenie w konkretnej
branży jest ważne, ale jeszcze większe znaczenie ma
osobowość i posiadane kompetencje miękkie.

Od kandydatów wspierających najwyższą kadrę
menedżerską, pracodawcy oczekują dojrzałości,
umiejętności pracy pod presją czasu oraz doskonałych
zdolności organizacyjnych. Na stanowiskach asystenckich
kluczowa jest kreatywność oraz proaktywne podejście do
rozwiązywania problemów. Od Kierowników Biur z kolei
oczekuje się wychodzenia poza standardowe schematy
myślenia, wiedzy merytorycznej i doskonałych umiejętności
negocjacyjnych.

MIN*

OPT**

MAX*

Dyrektor Administracyjny

12 000

15 000

18 000

Fleet Manager

9 000

11 000

13 000

Kierownik Biura

9 000

11 000

13 000

Executive Assistant/ Personal Assistant

6 000

9 000

12 000

Fleet Specialist

6 000

7 000

8 000

Koordynator Biura

6 000

7 000

8 000

Asystent Działu

5 000

6 000

7 000

Specjalista ds. Administracyjnych

5 000

6 000

7 000

Asystent Biura

3 000

4 000

4 500

Recepcjonista

2 500

3 200

3 500

Wynagrodzenia na stanowiskach administracyjnych
utrzymują się na stałym poziomie. Obserwowane wzrosty
płac (do 10% względem ubiegłego roku) uzależnione są od
stażu pracy oraz stopnia znajomości języków obcych.

Pracodawcy poszukują
kandydatów, których cechować
będzie zaangażowanie w realizację
powierzonych zadań, inicjatywa
i odpowiednia postawa. Coraz
większe znaczenie ma też
umiejętność budowania
długofalowych relacji.
* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2017 r.

86 Raport płacowy 2018

Raport płacowy 2018 87

ZASOBY LUDZKIE
KOMPETENCJE I WIEDZA

WYNAGRODZENIA
ZASOBY LUDZKIE
Największym wyzwaniem dla firm będzie znalezienie ekspertów HR, którzy
doskonale rozumieją biznes i dostosowują rozwiązania do jego realnych potrzeb.
Wymaga to otwartości na współpracę oraz prawdziwego dialogu między biznesem
a pracownikami działu HR. Kluczowa jest również merytoryka, dlatego też coraz
częściej pracodawcy poszukują kandydatów z wiedzą ekonomiczną, rozumieniem
wskaźników biznesowych oraz inicjatywą w kierunku działań optymalizacyjnych.

Marta Tobiasz
Team Manager

STANOWISKO

Współczesne zespoły HR dawno już przestały
przypominać działy kadrowe z minionych
lat. Stanowiska takie jak HR Business Partner
czy HR Manager mają dla firm coraz większe
znaczenie i stanowią standard zarówno
w dużych polskich organizacjach, jak
i międzynarodowych korporacjach. Na rynku
obserwowana jest zależność – im większa
firma, tym bardziej złożona struktura działu
personalnego i wyspecjalizowane funkcje HR.

ZASOBY LUDZKIE
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Organizacje o bardziej rozbudowanej strukturze
coraz częściej posiadają swoje centra kompetencyjne
odpowiedzialne za dany obszar, taki jak rekrutacja, szkolenia
czy wynagrodzenia i benefity. Standardem w mniejszych
firmach jest tworzenie w działach personalnych stanowisk
ogólnych, na których pracownicy łączą odpowiedzialność za
kilka obszarów HR.
Rynek pracownika umacnia się w wielu sektorach rynku,
więc na znaczeniu stale zyskują działania ukierunkowane
na budowanie atrakcyjnej marki pracodawcy. Stąd też
przewidywany jest dalszy wzrost zapotrzebowania firm na
specjalistów w obszarze employer brandingu. Coraz większą
uwagę pracodawców skupiają także eksperci w dziedzinie
wynagrodzeń i benefitów, których głównym zadaniem jest
systematyczna weryfikacja konkurencyjności oferty dla
pracowników i dopasowywanie benefitów do ich realnych
potrzeb.

MIN*

OPT**

MAX*

Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich

20 000

25 000

30 000

Kierownik ds. Zasobów Ludzkich

15 000

20 000

25 000

HR Business Partner

10 000

14 000

18 000

Kierownik ds. Szkoleń i Rozwoju

10 000

12 000

15 000

Kierownik ds. Benefitów i Wynagrodzeń

12 000

20 000

30 000

Rośnie również zapotrzebowanie na kierowników HR,
odpowiedzialnych za stworzenie polityki personalnej
w nowych spółkach – często start-upach. Poszukiwani są
eksperci w zakresie prawa pracy, rekrutacji masowych,
a także osoby posiadające doświadczenie w zarzadzaniu
zmianą. Łączenie lub dzielenie spółek to zderzenie kilku
kultur organizacyjnych, co wymaga nadzoru kompetentnych
ekspertów. Rok 2018 będzie również dobrym czasem dla
specjalistów ds. kadr i płac, posiadających bardzo dobrą
znajomość języka angielskiego.

Kierownik ds. Kadr i Płac

10 000

12 000

15 000

Konsultant ds. HR

7 000

8 500

10 000

Trener Wewnętrzny

8 000

9 000

10 000

Specjalista ds. Zasobów Ludzkich

6 000

7 000

8 000

Specjalista ds. Szkoleń

6 000

7 000

8 000

Specjalista ds. Benefitów i Wynagrodzeń

7 000

10 000

12 000

Specjalista ds. Kadr i Płac

6 000

7 000

8 000

Wynagrodzenia na stanowiskach HR utrzymują się na stałym
poziomie. Na podwyżki, nieprzekraczające jednak 10%
względem minionego roku, mogą liczyć osoby z kilkuletnim
doświadczeniem, przejmujące odpowiedzialność za regiony
zlokalizowane poza Polską.

Specjalista ds. Rekrutacji

5 000

7 000

8 000

Specjalista ds. Employer Brandingu

5 000

7 000

8 000

Młodszy Specjalista ds. Zasobów Ludzkich

4 000

4 500

5 000

Asystent ds. Zasobów Ludzkich

3 000

3 500

4 000

Coraz silniejszy rynek
pracownika wpływa na rosnące
zainteresowanie specjalistami
w obszarze employer brandingu
oraz wynagrodzeń i świadczeń
dodatkowych.
* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2017 r.
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IT I TELEKOMUNIKACJA
AUTOMATYZACJA I BEZPIECZEŃSTWO

WYNAGRODZENIA
IT I TELEKOMUNIKACJA
STANOWISKO

Technologia, konsumenci oraz biznes
tworzą dziś jeden organizm. To, czy będzie
prawidłowo funkcjonował, w dużej mierze
zależy od działów IT, które przestały spełniać
funkcję wewnętrznych usługodawców.
Aktualnym wyzwaniem dla firm jest
stworzenie nowoczesnych struktur opartych
m.in. na elastycznych modelach zarządzania,
które połączą biznes z IT oraz będą w pełni
korzystać z licznych możliwości, jakie oferują
nowoczesne technologie.

IT I TELEKOMUNIKACJA
BANKOWOŚĆ

Jednym z kluczowych trendów na rynku jest obecnie
konieczność modernizacji architektury rozwiązań IT. Firmy
coraz częściej dostrzegają, że dotychczasowe systemy
wspierające przestały być wydajne, co w wielu przypadkach
stanowi realne zagrożenie dla dalszego rozwoju.
Obserwowana na rynku masowa wymiana systemów
nie jest jednak chwilowym trendem, lecz koniecznością,
która w niedalekiej przyszłości zadecyduje o przewadze
konkurencyjnej firm w niemal każdym sektorze rynku. Na
znaczeniu wciąż zyskują kwestie cyberbezpieczeństwa –
obszar security jest coraz intensywniej rozwijany w firmach
reprezentujących różnorodne branże rynku, co przełoży się
na wzrost zapotrzebowania na ekspertów w tej dziedzinie.
Kolejnym widocznym trendem w branży IT jest rosnąca
popularność rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji,
która nie tylko tworzy inteligentniejsze algorytmy i szybsze
systemy rozproszone, ale także zwiększa wydajność.
Najwięksi gracze na rynku inwestują w uczenie maszynowe,
komputerowe rozpoznawanie obrazu, przetwarzanie języka
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MIN*

OPT**

MAX*

IT Director/CIO

18 000

25 000

50 000

IT Business Partner

18 000

20 000

25 000

Infrastructure Manager

14 000

18 000

22 000

Systems Development Manager/Director

18 000

28 000

40 000

Security Manager

18 000

25 000

35 000

Security Consultant***

10 000

12 000

15 000

Applications Security Specialist***

10 000

13 000

15 000

Infrastructure Security Specialist***

10 000

12 000

14 000

Service Desk Manager (zespół min. 20 osób)

12 000

15 000

17 000

IT Project Manager****

14 000

16 000

19 000

Senior SAP Consultant****

14 000

16 000

19 000

Senior SAP Business Analyst****

12 000

15 000

16 000

ABAP Senior Developer ****

13 000

15 000

17 000

Business / System Analyst***

11 000

12 000

15 000

Java Senior Developer ****

14 000

16 000

18 000

naturalnego oraz robotykę. Ten trend w kontekście napływu
do Polski nowych inwestycji, w sposób bezpośredni przełoży
się na wzrost zapotrzebowania na specjalistów w obszarze
sztucznej inteligencji i automatyzacji procesów.

JavaScript Senior Developer ****

12 000

14 000

16 000

.NET / C# Senior Developer ****

12 000

14 000

16 000

Android Senior Developer ****

12 000

14 000

16 000

Od dłuższego czasu w sektorze IT utrzymuje się rynek
kandydata. W 2018 roku atrakcyjne oferty pracy będą
kierowane do kandydatów na stanowiska związane
z całością cyklu wytwarzania oprogramowania – analityków,
developerów, testerów itp. Dodatkowo zwiększa się
zainteresowanie firm rolami z obszaru security. Wiele
możliwości pojawi się też w obszarze stanowisk związanych
z RPA, AI oraz IoT, co z kolei będzie konsekwencją
nowych inwestycji z branży finansowej, produkcyjnej oraz
e-commerce.

Front-End Senior Developer ****

11 000

13 000

14 000

PHP Senior Developer ****

11 000

12 000

14 000

C/C++ Senior Developer ****

10 000

12 000

15 000

Automation Senior Tester****

11 000

13 000

15 000

Manual Senior Tester****

9 000

10 000

11 000

Big Data Senior Developer ****

13 000

15 000

18 000

PL/SQL Developer***

10 000

12 000

15 000

MS SQL Developer***

10 000

12 000

14 000

Network Administrator***

8 000

10 000

12 000

2nd Line Support***

7 000

9 000

11 000

3nd Line Support****

10 000

11 000

14 000

Unix / Linux Admin***

9 000

11 000

13 000

Windows Server Admin***

9 000

11 000

12 000

10 000

12 000

14 000

Wynagrodzenia w branży IT sukcesywnie rosną.
W nadchodzących miesiącach wzrost wynagrodzeń będzie
zawierać się w granicach 5%-8%, a więc podobnie jak miało
to miejsce w ostatnich latach. Jak zawsze pojawią się też
obszary specjalizacyjne, w których podwyżki będą większe
– tym razem będzie to głównie obszar automatyzacji
procesów, ponieważ w Polsce brakuje specjalistów w tej
dziedzinie, a osoby funkcjonujące na polskim rynku to
najczęściej pracownicy firm konsultingowych oraz vendorów,
którzy kilka lat temu zainwestowali w RPA.

Coraz więcej prostych
czynności można zautomatyzować,
a tym samym przekazać
pracownikom realizację bardziej
wymagających zadań.

Microsoft Windows Server Admin

* Miesięczne wynagrodzenie PLN brutto na danym stanowisku (pełen etat)
** Najczęściej oferowane wynagrodzenie na danym stanowisku
*** ponad 3 lata doświadczenia
**** ponad 5 lat doświadczenia
Dane do raportu płacowego zostały uzyskane na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2017 r.
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Łukasz Grzeszczyk
Business Manager

BANKOWOŚĆ

Postęp procesów technologicznych
wspomagających szeroko rozumiany przemysł
doszedł do momentu, w którym to
automatyzacja procesów (Robotic Process
Automation – RPA) zaczyna odgrywać kluczową
rolę. Szacuje się, że w ciągu najbliższych
dziesięciu lat wiele miejsc pracy zastąpi sztuczna
inteligencja. Robotyzacja nie zawsze oznacza
jednak redukcję miejsc pracy, ale ich całkowitą
przemianę. Co więcej, niezbędna stanie się
współpraca z doświadczonymi programistami,
a więc popyt na specjalistów IT wysokiej klasy
wzrośnie.
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NA OKREŚLONY CZAS
Rozwój nowoczesnych
technologii i zmieniająca się
kultura pracy doprowadziły
do rozszerzenia tradycyjnych
form zatrudnienia. Jeszcze
kilka lat temu zatrudnienie
tymczasowe było kojarzone
przede wszystkim
z pracownikami fizycznymi.
Obecnie coraz częściej
wykorzystywane jest przez
pracodawców podczas
dłuższych nieobecności
etatowych menedżerów
bądź specjalistów oraz gdy
firma okresowo potrzebuje
zwiększyć zatrudnienie
– najczęściej w sektorze
produkcyjnym, finansowym
oraz IT.
W raportach płacowych prezentujemy
dane przygotowane w oparciu
o realne oczekiwania kandydatów
oraz otrzymywane przez nich
wynagrodzenia. Dotyczą one głównie
pracowników zatrudnianych przez firmy
na umowę o pracę. Część pracodawców
korzysta jednak z innych możliwości
– w tym zatrudnienia pracowników
przez Hays i delegowania ich na
określony czas do pracy u Klienta. Przez
„zatrudnienie zewnętrzne” rozumiemy
pracę tymczasową, outsourcing
personalny czy też projekty interimowe
na zasadach współpracy z kandydatem
prowadzącym jednoosobową
działalność.
Zatrudnienie tymczasowe z góry
zakłada, że będzie to odpowiedź na
chwilową potrzebę firmy. Przykładem
mogą być pracownicy tymczasowi
w obszarze inżynierii, którzy najczęściej
wspierają biznes przy wprowadzeniu
nowych systemów produkcyjnych,
transferach linii produkcyjnych lub
reorganizacji. W finansach popularne
jest zwiększanie zatrudnienia przy
zamknięciu roku albo wdrożeniu
nowego systemu finansowoksięgowego.

RYNEK KANDYDATA
Pracownicy coraz częściej wykazują
zainteresowanie tego typu zleceniami,
widząc w nich szansę na zdobycie
cennego doświadczenia, możliwości
udziału w interesujących projektach
oraz pracy w zmiennych strukturach.
Rynek kandydata, z którym mamy
obecnie do czynienia, nie pozwala
na oferowanie gorszych warunków
pracownikom tymczasowym. Eksperci
Hays Response, zajmujący się na co
dzień rekrutacją wykwalifikowanych
pracowników dla Klientów, zgodnie
podkreślają, że w tej grupie kandydatów
oczekiwania finansowe od kilku lat
systematycznie rosną.
Firmy korzystające z zatrudnienia
zewnętrznego pytają nas często
o oddzielny raport płacowy, dotyczący
specyfiki pracy czasowej. Nie
przygotowujemy takiego raportu,
ponieważ pracownicy delegowani do
współpracy nie są traktowani inaczej
niż osoby zatrudniane bezpośrednio
przez naszych Klientów. Pomimo
iż media co jakiś czas donoszą
o gorszym traktowaniu pracowników
tymczasowych, z doświadczeń Hays
Response, zdobywanych w ramach
współpracy z Klientami przy rekrutacji
wykwalifikowanych pracowników
(specjalistów i menedżerów) wynika, że
nie mamy do czynienia z takim trendem
na rynku.
STAWKA ZA EKSPERTYZĘ
Osobną grupę stanowią menedżerowie,
którzy decydują się na prace projektowe
– tzw. interim menedżerowie. Są to
osoby, które co do zasady nie chcą
wiązać się z żadną organizacją na stałe.
Wybierają sposób pracy związanej
z projektem, który przykładowo może
trwać kilkanaście miesięcy i dotyczyć
przeprowadzenia restrukturyzacji
w firmie. W tym przypadku kandydaci
za swoją pracę mogą oczekiwać
wynagrodzenia wyższego niż
etatowy pracownik na podobnym
stanowisku, zatrudniony na stałe.
Interim menedżerowie są najczęściej
doświadczonymi ekspertami, dlatego
też Klienci są skłonni płacić wyższe
stawki za ich ekspertyzę.

Grzegorz Opala
Business Manager dywizji
Hays Response

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 40 50
E: lodz@hays.pl

Szczecin

Wrocław

T: +48 91 886 46 00
E: szczecin@hays.pl

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