Analiza ofert pracy 2020
Analiza treści wymagań – oferty zamieszczone przez pracodawców na stronie Biura
Karier w 2020 roku
979 liczba ofert opublikowanych na stronie
355 liczba pracodawców zamieszczających oferty
450 średni liczba odsłon jednej oferty
2744 liczba oferowanych stanowisk
898 liczba przeanalizowanych, niepowtarzających się ofert

Branże publikujących firm
•
•
•
•
•
•

IT, Telekomunikacja, Finanse, Ekonomia, Bankowość 17%
Tłumaczenia, wydawnictwa 12%
Doradztwo, konsulting 7%
Edukacja, szkolenia, marketing, reklama, PR, Sektor Państwowy, Prawo 6%
Medycyna, Farmacja, Zdrowie 5%
Handel, Sprzedaż, Inżynieria, Technika 3%

Najczęściej publikujące firmy to w największym stopniu Comarch, Hays, Capgemini, Capita. Dalej
Antal, IBM, IBSS BIOMED, Merkury Market, Route 4U, DON UJ, Manpower Group.

Wymagania najczęściej stawiane w ofertach (wartości procentowe wskazują odsetek
ofert z wymienionymi wymaganiami).
•
•
•
•
•
•
•
•

Znajomość języka angielskiego 67%
Wykształcenie wyższe lub kierunkowe 41%
Łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność 48%
Znajomość języków obcych 33%
Terminowość, organizacja czasu pracy 32%
Umiejętność pracy w grupie 28%
Obsługa pakietu MS Office, doświadczenie zawodowe 30%
Zdolność analitycznego myślenia 22%

Języki obce najczęściej pojawiające się w ofertach to język niemiecki, francuski, hiszpański, włoski,
polski, rumuński i rosyjski. Dalej holenderski, duński, arabski, czeski, węgierski, szwedzki, słowacki,
hebrajski, turecki, norweski, słoweński. Rzadziej litewski, serbski, fiński, wietnamski, japoński,
portugalski, grecki, chorwacki, bułgarski, ukraiński, łaciński, perski.

Kierunki studiów pojawiające się w ofertach to najczęściej: ekonomia, informatyka, prawo, finanse,
biologia, reklama/marketing/PR/ Komunikacja społeczna, administracja, księgowość. Dalej farmacja,
pedagogika, psychologia, chemia, pedagogika, farmacja, biotechnologia, biochemia, fizyka, zdrowie
publiczne, matematyka, stosunki międzynarodowe, controlling, automatyka. Następnie zarządzanie,
inżynieria, historia, analityka medyczna, buisness administration, archiwistyka, historia sztuki,
politologia, architektura, polonistyka, weterynaria, oligofrenopedagogika, socjologia,
statystyka/ekonometria, ochrona środowiska, mechanika/mechatronika, elektronika, ekonometria,
geodezja, elektroradiologia, dziennikarstwo, orientalistyka, telekomunikacja, elektrotechnika,
robotyka/automatyka, mikrobiologia, medycyna, logistyka, computer engineering, pedagogika
specjalna, gospodarka przestrzenna.

Kluczowe umiejętności – oferty z branż firm najczęściej publikujących
oferty
IT, Telekomunikacja 154 oferty
•
•
•
•
•
•
•
•

znajomość języka angielskiego – 65%
wiedza branżowa – 44%
wykształcenie wyższe lub kierunkowe – 44%
łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych – 43%
znajomość języków programowania – 37%
zdolność analitycznego i logicznego myślenia – 34%
umiejętność pracy w grupie – 31%
doświadczenie zawodowe – 30%

Finanse, ekonomia, bankowość 153 oferty
•
•
•
•
•
•
•
•

znajomość języka angielskiego – 77%
łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych – 50%
znajomość innego języka obcego – 49%
obsługa pakietu MS Office – 42%
wykształcenie wyższe lub kierunkowe – 37%
doświadczenie zawodowe – 35%
terminowość i organizacja czasu pracy – 31%
zdolność analitycznego i logicznego myślenia – 29%

Tłumaczenia, wydawnictwa 110 ofert
•
•
•
•
•
•

znajomość języka angielskiego – 85%
znajomość innego języka obcego – 70%
łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych – 56%
umiejętność pracy w grupie – 30%
doświadczenie zawodowe – 19%
terminowość i organizacja czasu pracy – 19%

