2018 BADANIE NIEDOBORU TALENTÓW

Wyniki dla rynku pracy w Polsce
Niedobór Talentów ManpowerGroup to największe na świecie tego rodzaju badanie kapitału ludzkiego.
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Dane dla Polski

75%

Trudności w pozyskiwaniu
pracowników według wielkości firm
W Polsce największe trudności w pozyskiwaniu pracowników
zgłaszają duże firmy (zatrudniające powyżej 250 osób). Nieco
mniejsze trudności deklarują przedstawiciele średnich (50–250
pracowników), małych (10–49) i mikro przedsiębiorstw (mniej niż 10).
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>10

MAŁE
10–49

ŚREDNIE
50–250

DUŻE
250+

Najtrudniejsze do obsadzenia
stanowiska

Przyczyny trudności w obsadzaniu
stanowisk

Wykwalifikowani pracownicy fizyczni, kierowcy
oraz operatorzy produkcji i maszyn to najtrudniejsze
w Polsce stanowiska do obsadzenia:

Brak kandydatów do pracy, wygórowane
oczekiwania finansowe i brak wystarczającego
doświadczenia zawodowego to główne przyczyny
niedoboru talentów w Polsce.
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WYKWALIFIKOWANI
PRACOWNICY
FIZYCZNI

KIEROWCY
pojazdów ciężarowych, budowlanych,
publicznego transportu zbiorowego

elektrycy,
spawacze,
mechanicy
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3
OPERATORZY

INŻYNIEROWIE

produkcji i maszyn

elektromechaniki, chemii, cywilni

Brak dostępnych
kandydatów/brak
kandydatów
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WYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY FIZYCZNI

elektrycy, spawacze, mechanicy

3 OPERATORZY

5

produkcji i maszyn
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5 PRACOWNICY

PRZEDSTAWICIELE
HANDLOWI

PRACOWNICY

RESTAURACJI I HOTELI

7 TECHNICY
kontrolerzy jakości, personel techniczny

restauracji i hoteli

7

w obszarze B2B, B2C,
sprzedaży
telefonicznej

8
TECHNICY

kontrolerzy jakości,
personel techniczny

biegli księgowi,
audytorzy, analitycy
finansowi

Brak wystarczającego
doświadczenia
zawodowego

12%

Brak kompetencji
twardych u kandydatów

8%

Kandydaci nie dysponują
umiejętnościami miękkimi

1%

Zbyt wysokie
oczekiwania
finansowe

IT
eksperci
ds. cyberbezpieczeństwa,
administratorzy sieci,
wsparcie techniczne

eksperci ds. cyberbezpieczeństwa,
administratorzy sieci, wsparcie techniczne

KSIĘGOWI I FINANSIŚCI

10

9

9 PRACOWNICY DZIAŁU IT

PRACOWNICY
BIUROWI

asystenci,
sekretarze,
recepcjoniści

Zbyt wysokie oczekiwania
względem benefitów
pozapłacowych
Problem wynikający ze
specyfiki firmy
Inne/ Nie wiem

Więcej informacji na manpowergroup.com/talent-shortage-2018
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