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Liczba ofert pracy w Warszawie jest większa niż w innych miastach w Polsce, a oferty są
bardzo zróżnicowane. W stolicy pracodawcy poszukują przede wszystkim kandydatów
wykształconych i doświadczonych. Najłatwiej zatrudnienie mogą znaleźć specjaliści od IT i
związani z bankowością i finansami.

Kogo poszukują warszawscy pracodawcy w 2018 roku?
Przegląd kategorii ofert pracy
Warszawa to miasto, w którym liczba ofert pracy stale wynosi kilka tysięcy. Wystarczy wpisać w
wyszukiwarkę hasło „praca Warszawa”, żeby przekonać się, że w stolicy liczba ofert pracy i ich
różnorodność są nieporównywalnie większe niż w innych miejscach w Polsce. W sierpniu liczba
ogłoszeń stale przekraczała 8.000.
Blisko 25 procent ofert pracy w Warszawie skierowanych jest do specjalistów w dziedzinie IT.
Najwięcej pracodawców poszukuje programistów, analityków biznesowych i administratorów
systemów. Tylko trochę mniejszą uwagą pracodawców cieszą się kandydaci do pracy w charakterze
finansistów, ekonomistów i bankowców. Pod względem liczby ofert na trzecim miejscu plasują się
kandydaci do pracy w administracji biurowej, a na kolejnych inżynierowie, eksperci od zasobów
ludzkich i od nowych mediów (zwłaszcza osoby wyspecjalizowane w e-marketingu) oraz

marketingowcy. Niezmiennie wiele ogłoszeń dotyczy także pracy w obsłudze klienta i w sprzedaży.
Nieco mniej ofert skierowanych jest do kandydatów o niskich kwalifikacjach. Mimo to liczba
poszukiwanych pracowników fizycznych jest bardzo duża w porównaniu do innych polskich miast.

Czy rynek pracownika ma szansę się utrzymać? Prognozy na
przyszłość
Rok 2018 został określony przez ekspertów rynkiem pracownika. Oznacza to, że to kandydaci mogą
dyktować warunki pracodawcom i są w dobrej pozycji do negocjacji warunków pracy. Wynika to z
odczuwalnego w całym kraju deficytu doświadczonych specjalistów w swoich dziedzinach, a
szczególnie z braku rzemieślników. W rezultacie płace rosną, a pracodawcy szukają sposobów, by
pozyskać jak najlepszych kandydatów na rynku.
Prognozy Narodowego Banku Polskiego na 2019 rok są dla pracowników optymistyczne. Wygląda na
to, że jest duża szansa na utrzymanie się trendów z roku 2018. Co więcej przewidywany jest wzrost
dynamiki wynagrodzeń i pogłębienie deficytu wykwalifikowanych pracowników. Oznacza to także
spadek bezrobocia, które w czerwcu 2018 roku wynosiło 5,9 procent w skali kraju. Bezrobocie w
Polsce na koniec 2019 roku może wynosić zaledwie 3,5 procent.
Czytaj więcej: Praca w Katowicach dla specjalistów - czy łatwo ją dostać ?
Źródło: https://haloursynow.pl/artykuly/kto-nie-ma-problemow-ze-znalezieniem-pracy-w-warszawie-trendy-2018,10426.htm

