
REKRUTACJA I RYNEK PRACY 2016
Na co warto zwrócić uwagę tym roku?
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6/ Najbardziej poszukiwane zawody 2016

7/ Zawody, którym grozi zniknięcie z rynku

8/ Branże, które warto rozważyć przy  
przekwalifikowaniu zawodowym

9/ Narzędzia przydatne podczas procesów 
rekrutacyjnych

10/ Kierunki studiów, na które warto zwró-
cić uwagę

11/ Analityczny umysł czy kreatywność? 

Niniejszy raport ma za zadanie pokazać pro-
gnozę sytuacji na rynku pracy w 2016 roku. Za-
proszeni eksperci wypowiadają się na temat za-
wodów, jakie rekruterzy będą poszukiwać wśród 
kandydatów w bieżącym roku. Wspomniana 
prognoza dotyczy także tych profesji, którym 
grozi zniknięcie z rynku. Specjaliści radzą rów-
nież, jaką branżę warto wybrać, kiedy myślimy 
o przekwalifikowaniu zawodowym. W raporcie 
można znaleźć informację o narzędziach pracy 
ekspertów z branży HR, niezbędnych do wyko-
nywania codziennych obowiązków. W dalsze 
kolejności pojawiają się odpowiedzi poświęco-
ne kierunkom studiów polecanym studentom. 
Analityczny umysł czy kreatywność? Zaprosze-
ni goście na koniec opowiadają, która z tych 
dwóch cech jest bardziej pożądana na dzisiej-
szym rynku pracy.

Marta Pabisiak
Starszy specjalista ds. PR w Smart MBC
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Wypowiadający się eksperci

Aleksandra Bartoszewicz Rudzińska
Absolwentka studiów ekonomicznych i psychologicznych na Uniwersytecie Gdańskim. Z re-
krutacją ma styczność od 2010 roku, swoją karierę rozpoczynała w agencji pośrednictwa pra-
cy, następnie zdobywała doświadczenie w wewnętrznym dziale zarządzania zasobami ludz-
kimi jednego z największych pracodawców na Pomorzu. Obecnie jest HR Business Partnerem 
w polskim oddziale międzynarodowej firmy produkcyjnej z branży opakowań blaszanych.

Małgorzata Grelich
HR manager w firmie z branży IT. HR-owiec, coach, trenerka, wykładowca akademicki.  Ab-
solwentka MBA o profilu HR w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Ukończyła psychologię 
na Uniwersytecie Opolskim, studiowała podyplomowo 6 obszarów, min:  ZZL, coaching, tre-
nerstwo oraz zarządzanie.

Marta Tobiasz
HR and Legal Division Manager w Wyser Poland. Absolwentka Prawa pracy Uniwersytetu 
Warszawskiego oraz podyplomowych studiów biznesowych Akademii Leona Koźmińskiego. 
Posiada kilkuletnie doświadczenie w rekrutacji na stanowiska specjalistyczne i menadżerskie 
średniego i wyższego szczebla. W agencji doradztwa personalnego Wyser Poland jest od-
powiedzialna za realizację procesów rekrutacyjnych w obszarze stanowisk HR, Prawa i Ad-
ministracji. 
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Wypowiadający się eksperci:

Katarzyna Fijałkowska
Rekruter/Headhunter, Coach Kariery, HR Project Manager z wieloletnim doświadczeniem 
zawodowym w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Przeprowadziła setki projektów re-
krutacyjnych na wszystkie szczeble struktury organizacyjnej Spółek. Rozwija umiejętności 
osobiste pracowników, menedżerów i Top Managementu poprzez działania coachingowo 
– mentoringowe i trenerskie. Autorka i prowadząca warsztaty oraz indywidualne sesje do-
radcze z zakresu metod poszukiwania pracy, budowania własnej ścieżki kariery, pierwszych 
wyborów zawodowych, równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, budowa-
nia swojego wizerunku na rynku pracy i zasad komunikacji swojej wartości zawodowej oraz 
w zakresie przedsiębiorczości jako alternatywnej ścieżki rozwoju zawodowego. Wdraża sys-
temy zarządzania przez kompetencje w sektorze prywatnym i publicznym, wspierające pro-
cesy zarządzania ludźmi w organizacjach.  
W życiu zawodowym kieruje się słowami Konfucjusza: Wybierz sobie zawód, który lubisz, 
a całe życie nie będziesz musiał pracować. 

Doświadczenia rekrutacyjne: właścicielka Agencji Doradztwa Personalnego – Ingenium Kata-
rzyna Fijałkowska: www.ingeniumhr.pl i stały współpracownik firmy TalentSet
Doświadczenia doradcze: Coach Kariery – stały współpracownik Architektów Kariery – Grupa 
Pracuj.pl  http://architekcikariery.pl/coach/katarzyna-fijalkowska/

Marta Jabłońska

Absolwentka Human Resources Management w lizbońskiej ISCTE Business School.  Po po-
wrocie do Polski rozpoczęła dwumiesięczny staż w agencji Hays Poland, a po jego zakończe-
niu dołączyła do załogi agencji performance marketingowej Cube Group. Do jej głównych 
obowiązków należą prowadzenie procesów rekrutacyjnych, koordynacja projektów m.in. 
szkoleniowych, współtworzenie procedur, procesów, a także zaangażowanie w działania em-
ployer brandingowe oraz integrujące pracowników. 
Wprowadza do firmy pozytywne zmiany, np. „biuro przyjazne psom”. Od tego roku pracow-
nicy mogą przychodzić do pracy ze swoimi psami. 
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Wypowiadający się eksperci:

Monika Kołodziejczyk
Manager ds. Rekrutacji i Rozwoju HR, Grupa Saint-Gobain. Odpowiada m.in. za kształtowanie 
polityki rekrutacyjnej i rozwojowej w Grupie Saint-Gobain w Polsce oraz za zarzadzanie ka-
pitałem ludzkim w Platforma Dla Remontu i Budowy. Od prawie 15 lat związana z obszarem 
HR, najpierw w firmie executive search prowadząc rekrutacje na stanowiska wyższego szcze-
bla managerskiego w sektorze farmaceutycznym i produkcyjnym, następnie w 2013 roku ob-
jęła stanowisko Managera ds. Rekrutacji i Rozwoju HR w firmie Saint-Gobain i wspiera spółki 
w Polsce w zakresie planowania i wdrażania polityki rekrutacyjnej i rozwojowej, a od stycznia 
2015 roku otrzymała dodatkową odpowiedzialność wsparcia managerów Platformy w ob-
szarze zarządzania kapitałem ludzkim. Promotorka praktycznego i biznesowego oblicza HR.

Przemysław Płachetka
Dyrektor ds. Personalnych, Polska w firmie Polpharma. Od początku kariery związany z ob-
szarem HR, najpierw w roli konsultanta w firmie AON Hewitt, następnie jako menedżer C&B 
w PwC, aktualnie odpowiedzialny za obszar HR w 6 jednostkach biznesowych łącznie zatrud-
niających w Polsce w ramach Grupy Polpharma ponad 3500 pracowników. 

Wojciech Wypler
Psycholog, rekruter i trener umiejętności miękkich. Właściciel firmy „Psychodiagnostyka” : 
www.rekrutacja-selekcja.pl.
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Jakie zawody  będą Pani/Pana zdaniem najbardziej 
poszukiwane przez rekruterów w 2016 roku?

Z naszych doświadczen wynika, że od kilkunastu miesięcy w największych miastach Polski 
stale rośnie zapotrzebowanie na handlowców wszystkich branż, pracowników call center 
oraz pracowników branży IT. Nie dotyczy to tylko informatyków, ale również pracowników 
branży e-marketingu, od których nie wymaga się kierunkowego wykształcenia, ale głębokie-
go rozumienia i znajomości branży, strategii i narzędzi.

Zawody najbardziej 
poszukiwane przez re-
kruterów, to zawody 
z obszaru: IT, związane 
z nowymi technologia-

mi i inżynierią.

Patrząc na rozwój i potrzeby mojej (i nie tylko) organizacji coraz większy nacisk jest na digi-
talizację – w sensie stanowisk, struktur, narzędzi, procesów, ale także kompetencji zarówno 
twardych, jak i miękkich. Na bazie definicji kompetencji digital stworzonej przez Komisję 
Europejską i analizy ponad 200 ogłoszeń rekrutacyjnych na stanowiska związane z nowocze-
snymi technologiami stworzyliśmy w Saint-Gobain zestaw cech osobowościowych pracow-
nika ‘na nowe czasy’. Jest to m.in. zdolność do podważania status quo, ciekawość czy pokora 
do nieprzewidywalności. Jeśli chodzi o zawody AD 2016-2020, to wymieniłabym oczywiście 
te związane z digital (np. developerzy, specjaliści od mediów spolecznościowych, big date, 
ux), ale także warto wspomnieć o potrzebie zatrudniania handlowców nowej generacji. Przy 
tak silnie rozwijającym się w Polsce sektorze BPO/SSC będzie także ciągła potrzeba na spe-
cjalistów do tego typu centrów.

Rynek pracy coraz bardziej zaczyna być rynkiem pracownika. Obserwując obecną sytuację, 
gdzie poziom bezrobocia według różnych instytucji spadł poniżej 10%, a EUROSTAT podaje 
wręcz dane na poziomie 7,5%, coraz trudniej znaleźć jest pracownika praktycznie w każdej 
branży. Ja osobiście zauważam duży problem ze znalezieniem pracowników technicznych 
do pracy na produkcji. Kolejną grupą są wykwalifikowani inżynierowie, ponieważ nie każdy 
jest skłonny do pracy w systemie zmianowym. Coraz częściej jesteśmy gotowi zatrudniać 
pracowników bez doświadczenia, w celu przyuczenia do zawodu. 
Gdybym miała spojrzeć na rynek lokalny to pracownicy techniczni każdej specjalizacji będą 
na pewno numerem jeden wśród poszukiwanych pracowników. Kolejną grupą będą pra-
cownicy centrów BPO/SSC, których w Trójmieście powstaje coraz więcej a istniejące prężnie 
się rozbudowują. Zaskoczeniem nie będą również programiści, których na rynku brakuje  
od dawna. 

Marta Tobiasz
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Jakim zawodom według Pani/Pana grozi zniknięcie z rynku?

Zagrożone wyginięciem są zawody, które można w łatwy sposób zautomatyzować lub któ-
rych wykonywanie staje się nieopłacalne z uwagi na coraz tańszy koszt zastąpienia produktu 
lub usługi ich nową  wersją.  Będą to zatem np. usługi kurierskie (zastępowane powoli przez 
paczkomaty) czy też zawody sprzedawców w hipermarketach (zastępowane automatycznymi 
kasami). Coraz mniejszy popyt będzie także na usługi krawców, szewców czy osoby napra-
wiające sprzęt AGD z uwagi na coraz niższą proporcję kosztów naprawy i nowego produktu.

Nie zapominajmy, że świat się dygitalizuje, globalizuje, czas życia produktów także się zna-
cząco skraca. Z rynku znikają zawody, które nie podążają za nowymi technologiami, które nie 
odpowiadają na potrzeby konsumentów, klientów i sposoby ich komunikowania się ze świa-
tem zewnętrznym. To kwestia ewidentna, że drobni rzemieślnicy, jak konwisarz czy garncarz 
to postacie, o których możemy dziś poczytać w książkach lub posłuchać o nich w muzeum 
etnograficznym. 
Ja jednak chciałabym do tego zagadnienia podejść inaczej – tak jak zmienienia się podej-
ście właścicieli firm i Top Managementu do procesu zarządzania organizacją, tak zmienia się 
charakter pracy wielu stanowisk pracy czy zawodów. Możemy już na rynku pracy zaobser-
wować, że powoli wymiera stanowisko klasycznego przedstawiciela handlowego, a w jego 
miejsce pojawia się: doradca klienta, account specialist, key account manager, doradca ds. 
relacji z klientami, a nawet new business development manager.  I choć każda z tych ról 
może zawierać w sobie znaczną cześć zadań polegających na aktywnym pozyskiwaniu no-
wych klientów, to kładzie także nacisk na nieco inne aspekty tych stanowisk pracy, jak sprze-
daż relacyjna czy partnerstwo biznesowe.  Rekruterzy będą poszukiwali zatem nieco innych 
kompetencji: postaw, zachowań, predyspozycji i doświadczeń, niż dotychczas, choć wydawać  
by się mogło, że mowa o tym samym stanowisku pracy.

Na pewno o wiele mniej pracy mają specjaliści – rzemieślnicy tacy jak np. zegarmistrzowie 
czy ślusarze, zwłaszcza, że chętniej nabywamy lub wymieniamy niż naprawiamy.

Coraz mniejszą rolę odgrywają 
przedstawiciele handlowi, któ-
rzy zastępowani się poprzez 
rozwijające się zdalne systemy 
zamówień i nowoczesną komu-
nikację internetową. 

Przemysław Płachetka

Będzie coraz mniejszy popyt na 
usługi krawców, szewców czy 
osoby naprawiające sprzęt AGD 
z uwagi na coraz niższą propor-
cję kosztów naprawy i nowego 
produktu.

Małgorzata Grelich
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Jaką branżę Pani/Pana zdaniem warto wybrać, kiedy myślimy 
o przekwalifikowaniu zawodowym?

Osoby, które czują, że branża w której aktualnie są zatrudnieni chyli się ku recesji, powinni 
rozważyć dwie drogi. Jedną z nich jest poszukanie takiej branży, która z punktu widzenia 
rynku jest stabilna i bez względu na zachodzące zmiany będzie jeszcze przez wiele lat praw-
dopodobnie świadczyć usługi lub oferować swoje produkty. Inną drogą jest baczne obser-
wowanie rynku usług lub produktów niszowych, które w przyszłości mogą się dynamicznie 
rozwinąć jako zupełnie nowa branża lub istniejąca branża, ale działająca na zupełnie innych 
zasadach niż dotychczas. 
Trudno jednoznacznie wskazać jaką branżę należy rozważyć przy przekwalifikowaniu ponie-
waż zależy to od indywidualnej sytuacji pracownika i jego dotychczasowego doświadcze-
nia i edukacji. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę osoby z doświadczeniem w zawodach 
nie wymagających specjalizacji w danej branży (HR, Finanse) to na pewno skłaniałbym się  
do branży IT/Telecom, która masowo dociera do każdego gospodarstwa domowego ze swo-
imi rozwiązaniami oraz wchodzi w inne branże (takie jak motoryzacja).

Oczywiście w pierwszej ko-
lejności należy zastanowić 
się, co chcielibyśmy robić 
i co pozwoli nam się reali-
zować. Nie będzie chyba 
dziwne, jeśli polecę zwró-
cenie uwagi właśnie na 
branżę marketingu inter-
netowego. Jest ona nie-
zwykle dynamiczna, bardzo 
szybko i ciekawie rozwija 
się – do tego też jest w niej 
spore zapotrzebowanie  
na pracowników.

Marta Jabłońska

Dużą szansę na osiągnięcie sukcesu zawodowego mają dzisiaj z pewnością młodzi ludzie 
zainteresowani branżą e-marketingu, którzy zdecydują się na kierunki studiów i kursy doty-
czące tej ciągle dynamicznie rozwijającej się dziedziny podejmując jednocześnie – w miarę 
możliwości – pracę w zawodach z nią związanych.
Dobrym pomysłem przekwalifikowania zawodowego dla dojrzałych osób jest ciągle branża 
handlowa. Jest to ścieżka dla osób, które są ekstrawertyczne (aktywne, lubią towarzystwo 
innych ludzi, chętnie nawiązują kontakt z nowymi osobami i lubią rozmawiać) i asertywne 
(potrafią realizować swoje cele mimo oporu, niechęci innych, nie frustrują się łatwo bra-
kiem sukcesu) oraz wytrwałe. W tej chwili w dużych miastach jest mnóstwo ofert pracy dla 
handlowców, które być może nie są bardzo atrakcyjne finansowo, ale umożliwiają szybkie 
rozpoczęcie pracy w tym  zawodzie i zdobycie doświadczenia. 

Najlepsze branże do przekwalifikowania to te, na które jest największy popyt na rynku pracy, 
czy wszelkie stanowiska IT, związane z nowymi technologiami, inżynierią, a także te, gdzie 
wymagana jest znajomość pozaeuropejskich języków obcych.
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Jakich narzędzi używa Pani/Pan podczas codziennej pracy 
związanej z projektami rekrutacyjnymi?

Podstawa to sprawny system zbierający aplikacje, dzięki któremu nie przeoczymy żadnego  
z CV oraz możemy sprawnie zarządzać poszczególnymi etapami rekrutacji. System jest także 
przydatny do śledzenia rodzaju spływających kandydatur, oraz – w razie potrzeby- szybkie-
go przeredagowania ogłoszenia o pracę, jeżeli otrzymujemy spływ od kandydatów z innej 
grupy, niż oczekiwana.
Dodatkowo na etapie selekcji używamy testu analitycznego TEMA firmy ALTA, co pozwala 
nam szybko wyłonić kandydatów o potrzebnych u nas kompetencjach.
Rekrutując kandydatów na stanowiska, gdzie kluczowe są określone predyspozycje osobowe 
(np. do działu sprzedaży lub na stanowisko PM) posługujemy sie testem Thomas Interna-
tional.

Social media i networking 
to dwa podstawowe na-
rzędzia XXI wieku!

Katarzyna Fijałkowska

Dotarcie do sprecyzowanej grupy kandydatów nie jest proste. Z pomocą przychodzą tu m.in. 
kanały społecznościowe, jak Facebook oraz LinkedIn. To moim zdaniem bardzo ważne źródła 
kompletowania bazy kandydatów (m.in. funkcjonalności wyszukiwarki kandydatów). Dzięki 
temu mam okazję poznać kandydatów pasywnych, czyli tych, którzy są świetni w tym, co ro-
bią, ale w tym momencie akurat nie szukają innej pracy. Poza tym warto korzystać z blogów 
tematycznych i narzędzi takich jak np. IT Finder.

Wybór narzędzi zależy od stanowiska i potrzeb managera czy biznesu. Standardowo jest  
to wywiad kompetencyjny. Często korzystamy z assessment center – mamy zespół certyfiko-
wanych asesorów wewnętrznych. Czasami posiłkujemy się rekomendowanymi testami oso-
bowości. W jednej z ostatnich rekrutacji prowadzonej przeze mnie finalni Kandydaci zostali 
zaproszeni do gry online – było to też ciekawe doświadczenie, ale trudne, jak wynikało z póź-
niejszego feedbacku od uczestników. W rekrutacjach na stanowiska top executive włączamy 
element sprawdzenia inteligencji emocjonalnej. 

Przy użyciu narzędzi nale-
ży indywidualnie podchodzić  
do każdego procesu, budować 
relacje z kandydatami i trakto-
wać ich jak partnerów w proce-
sie. Bycie ekspertem w swojej 
dziedzinie jest podstawą. 

Aleksandra Bartoszewicz Rudzińska
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Na jakie kierunki studiów Pani/Pana zdaniem warto dzisiaj 
zwrócić uwagę? 

Przyszłościowe są na pewno dalej kierunki ekonomiczne, ale swoje dzieci zachęcałbym  
do podjęcia edukacji w dziedzinie inżynierii z nastawieniem na nowoczesne technologie. 
Swoje nowe życie na pewno będą mieć kierunki humanistyczne, ale raczej ze względu  
na zwiększający się popyt na pracowników do branży reklamowej.
Należy przyjąć, że przyszłościowa jest również biotechnologia ze względu na branżę farma-
ceutyczną, która aktualnie kieruje swoje wysiłki w celu rozwoju oferty leków biotechnolo-
gicznych.

Nie chcę wskazywać konkretnego kierunku studiów, ponieważ uważam, że przy takim 
wyborze każda osoba powinna wziąć pod uwagę swoje predyspozycje, zainteresowania  
i skonfrontować je z rynkiem pracy. Zachęcam do korzystania z usług doradców zawodo-
wych, którzy pomogą w podjęciu tej decyzji. Jednocześnie chciałabym zwrócić uwagę na to,  
że coraz bardziej na rynku pracy brakuje osób z wykształceniem średnim technicznym i nie 
każdy musi mieć tytuł magistra, żeby zrobić karierę. 

Warto aplikować szczególnie na kierunki związane z programowaniem, grafiką, marketin-
giem internetowym oraz social mediami. 

Medycyna, 
prawo, 

informatyka, 
e-Marketing.

Wojciech Wypler
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Analityczny umysł czy kreatywność. Która z cech jest dziś bar-
dziej pożądana na rynku pracy?

Analityczny umysł i kreatywność to niewątpliwie umiejętno-
ści, które powinny iść ze sobą ramię w ramię, jeśli chcemy 
odnosić sukces na rynku pracy, zwłaszcza w branżach, gdzie 
orientacja na klienta, maksymalizowanie wyników sprzedaży 
są najistotniejsze, a przede wszystkim w firmach zorientowa-
nych na nowe technologie. 

Aktualnie pracodawcy coraz częściej doceniają u pracow-
ników myślenie koncepcyjne, kreatywność, kompetencje 
związane z generowaniem niestandardowych rozwiązań, wy-
różniających firmę w różnych obszarach na rynku, niemniej 
jednak powinny być one uzasadnione biznesowo. Każdy 
pomysł, by mógł efektywnie wejść do fazy realizacji w fir-
mie i być zaakceptowany przez management powinien być 
umotywowany analizą danych, poparty danymi finansowymi, 
analizą sytuacji rynkowej, potrzebami biznesowymi klien-
tów, konsumentów. Z drugiej strony, od osób wykonujących 
pracę analityczną, zanurzających się w setki danych i prze-
twarzających mnogość informacji, coraz częściej wymaga się 
pokonywania rutyny w wyciąganiu z nich wniosków, pobu-
dzania swojego potencjału kreatywnego, by móc wykraczać 
w analizach poza oczywiste wnioski i dostarczać organizacji 
podstaw do nowych rozwiązań i decyzji biznesowych. 

Te dwie kompetencje, które na pierwszy rzut oka wydawać by 
się mogło są ze sobą sprzeczne, są jak woda i ogień -  wspo-
magają znacząco procesy projektowania realnych rozwiązań 
i budowanie efektywnych strategii. Są to zatem kompetencje 
niszowe na rynku pracy i niezwykle pożądane przez praco-
dawców. 

kreatywność

analityczność

32%68%
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Jak oceniają eksperci?



Chciałbyś zadać nam pytania? 
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KONTAKT

marketing@smartmbc.eu
 
+ 48 696 436 732


