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Wstęp
Dynamiczne zmiany na rynku pracy sprawiają, że zawody, które w danej chwili są
powszechnie uznawane za najbardziej poszukiwanie i opłacalne mogą wkrótce stracić na
popularności lub zupełnie zniknąć z mapy zawodowej.
Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego śledzi wszelkie wahania na rynku pracy poprzez
coroczne analizowanie ofert, które są zamieszczane przez firmy w serwisie współtworzonym
przez kilka Biur Karier z całej Polski. Wyniki analiz umożliwiają określenie, w jakich zawodach
najłatwiej będzie znaleźć zatrudnienie i jakie kompetencje powinni posiadać absolwenci
uczelni, by otrzymać ofertę pracy lub praktyk – w Polsce lub za granicą.
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z raportem, by być na bieżąco z dynamiką
śląskiego rynku pracy. Życzymy udanej lektury!
Zespół Biura Karier
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
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Charakterystyka badania
Badanie „Oferty. Praca i praktyki dla studentów i absolwentów Uniwersytetu śląskiego
w Katowicach” jest realizowane przez Biuro Karier UŚ corocznie, począwszy od 2008 roku.
Głównym celem badania jest monitorowanie zmian zachodzących na rynku pracy
w kontekście liczebności i typów oferowanych ofert, popularności branż i kategorii stanowisk
pracy, a także cech poszukiwanych wśród kandydatów. Efektem badań jest stworzenie
rankingów profilów najbardziej poszukiwanych kandydatów i rankingów najczęściej
oferowanych stanowisk, które pozwalają na formułowanie ocen i wniosków zarówno dla
studentów pod kątem wyboru kierunku studiów, jak i dla systemu kształcenia zawodowego
pod kątem lepszego dopasowania programu nauczania do wymogów rynku pracy.
Źródłem danych do opracowania niniejszego raportu były oferty pracy, staży, praktyk
i wolontariatu zamieszczone przez pracodawców w bazie Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach. W latach 2008-2014 oferty te spływały do Biura w sposób bezpośredni –
poprzez pocztę tradycyjną lub osobiste wizyty pracodawców, natomiast od 2013 roku
wprowadzono internetowy system rejestracji ofert poprzez serwis www.biurokarier.edu.pl.
Serwis wspiera działalność kilku Biur Karier zlokalizowanych na terenie całej Polski.
W raporcie przyjęto podział na: oferty pracy stałej i pracy czasowej – nazywane
zbiorczo „ofertami pracy”, a także oferty staży, praktyk i wolontariatu – nazywane zbiorczo
„ofertami praktyk”.
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Statystyka serwisu
W 2014 roku w serwisie www.biurokarier.edu.pl zarejestrowanych było 10 269 firm,
które opublikowały łącznie 13 245 ofert: 8946 ofert pracy (w tym: pracy stałej, czasowej,
zagranicznej i własnej działalności gospodarczej) i 4299 ofert praktyk (w tym: wolontariatu,
praktyk bezpłatnych, praktyk płatnych i stażu).
Pod opieką Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego znajdowało się 2 240 firm, które
opublikowały łącznie 1795 ofert, w tym: 1362 oferty pracy i 433 oferty praktyk. Co istotne,
z powodu braku kandydatów spełniających oczekiwania firm, co drugą ofertę publikowały
one dwukrotnie. W efekcie, w 2014 roku Biuro Karier UŚ zarejestrowało 885
indywidualnych, niepowtarzających się ofert. Spośród nich 77% stanowiły oferty pracy (679
ofert), a 23% - oferty praktyk (206 ofert). Wśród ofert pracy dominowała praca stała (63%
ogółu wszystkich ofert), a następnie praca czasowa (12%). W przypadku ofert praktyk
dominowały oferty stażowe (13%) i oferty praktyk (10%).
Rysunek 1. Oferty pracy/praktyk wg rodzaju w 2014 roku
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Procentowy rozkład opublikowanych ofert różnił się nieznacznie w porównaniu do
2013 roku. Na znaczeniu zyskały oferty pracy stałej (+5%) i stażu (+5%), a straciły oferty
praktyk (-9%) i wolontariatu (-1%). Tendencja ta wskazuje, iż pracodawcy częściej oferują
kandydatom płatne i długoterminowe formy zatrudnienia.
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Oferty pracy
Liczba ofert pracy
W 2014 roku pracodawcy opublikowali 679 ofert pracy, co stanowi 77% ogólnej liczby
opublikowanych ofert.
Porównując dane z lat ubiegłych obserwuje się tendencję spadkową liczby ofert pracy
zamieszczanych w serwisie Biura Karier od 2010 roku. W bieżącym roku odnotowano spadek
o 28,6% w stosunku do 2013 roku, spadek o 24,5% wobec 2012 roku, spadek o 28,8% wobec
2011 roku i 13% spadek wobec 2010 roku. Natomiast w stosunku do okresu początkowych
działań serwisu odnotowano wzrost ofert pracy o 34,3% wobec 2009 roku i 1,3% wobec
2008 roku.
Rysunek 2. Liczba ofert pracy zamieszczanych w serwisie Biura Karier w latach 2008 – 2014
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Oferty pracy wg form zatrudnienia
Wśród wszystkich ofert pracy dominowały te, które odnosiły się do pracy stałej –
stanowiły one 83% wszystkich propozycji złożonych przez pracodawców. Znacznie mniej, bo
16% ofert, dotyczyło pracy czasowej. Najmniej stanowiły propozycje pracy wymagające
założenia własnej działalności.
Rysunek 3. Oferty pracy wg form zatrudnienia
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W tym roku, podobnie jak w ubiegłych latach, wyniki wskazywały na tendencję
wzrostową pracy stałej kosztem pracy czasowej. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił
blisko 2% wzrost ofert pracy stałej kosztem spadku ilości ofert pracy czasowej.
Tabela 1. Procentowy udział stałych i czasowych ofert pracy w latach 2009-2013

Rok
2013
2012
2011
2010
2009

Praca stała
81%
64%
66%
60%
61%

Praca czasowa
17%
36%
34%
40%
39%
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Oferty pracy wg lokalizacji miejsc pracy
W roku 2014 większość ofert pracy była zlokalizowana w Polsce (97% ogółu ofert),
natomiast marginalnie pojawiały się oferty pracy za granicą (2%) i oferty pracy zdalnej (1%).
Rysunek 4. Oferty pracy wg lokalizacji miejsc pracy w 2014 roku
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Ofert pracy zagranicznej dotyczyły takich państw, jak: Irlandia (4 oferty), Niemcy (3
oferty), Chiny (2 oferty), Hiszpania (1 oferta) i Włochy (1 oferta). Łącznie opublikowano 11
ofert, co oznacza, że w stosunku do poprzedniego roku odnotowano ich spadek (w 2013
roku opublikowano 19 ofert).
Rysunek 5. Oferty pracy wg lokalizacji miejsc pracy w Europie w 2014 roku
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Wśród ofert pracy na terenie Polski dominowały te z województwa śląskiego1 (578
ofert). Znacznie mniej ogłoszeń dotyczyło województwa małopolskiego (70 ofert). Niewiele
ofert wpłynęło z województwa mazowieckiego (18 ofert) i łódzkiego (11 ofert).
Rysunek 6. Oferty pracy wg lokalizacji oferowanych miejsc pracy na terenie Polski – 2014 rok
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Najwięcej ofert dla całej Polski opublikowano dla miast: Katowice (363 oferty), Gliwice
(78 ofert), Kraków (66 ofert), Warszawa (18 ofert) i Łódź (11 ofert). W porównaniu do 2013
roku zwiększyła się liczba ofert pracy dla Gliwic (+18 ofert), Warszawy (+9 ofert) i Krakowa
(+17 ofert), a zmniejszyła dla Katowic (-39 ofert) i Łodzi (-4 oferty).
W stosunku do lat poprzednich zmienił się nieco skład pięciu miast z województwa
śląskiego, w których najczęściej oferowano pracę. Chociaż pierwsze miejsce nadal zajmują
Katowice, a drugie Gliwice, to kolejne miejsca zajęły: Tychy (13 ofert), Ruda Śląska (12 ofert)
i Bieruń (11 ofert), zastępując kolejno: Sosnowiec, Żory i Chorzów.

1

Należy przy tym przypomnieć, że raport dotyczy tych ofert pracy i praktyk, nad którymi opiekę sprawowało
Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego. Oczywiście, w serwisie www.biurokarier.edu pojawiło się znacznie
więcej ofert dla poszczególnych województw, jednakże opiekę nad nimi sprawowały inne Biura Karier
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Rysunek 7. Oferty pracy wg lokalizacji miejsca pracy na terenie województwa śląskiego – 2014 rok
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Oferty pracy wg branży firm
Najwięcej ofert pracy dotyczyło branży usługowej – 96% ogółu ofert, znacznie mniej
produkcyjnej – 3% i administracyjnej – 1%. W porównaniu do 2013 roku większy odsetek
ogłoszeń stanowiły te, które dotyczyły branży usługowej (+4%), a mniejszy te, które dotyczyły
branży produkcyjnej (-3%) i administracyjnej (-1%).
Rysunek 8. Oferty pracy wg obszarów firm oferujących pracę – 2014 rok
3%1%

administracja
usługi
produkcja

96%
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Spośród wymienionych branż największa liczba ofert w 2014 roku dotyczyła:
Usług bankowych, finansowych, ubezpieczeń i funduszy UE (35,3%),
Agencji pracy i doradztwa personalnego (24,5%),
Usług IT (13,5%),
Służby zdrowia i medycyny (5%),
Telekomunikacji i zaawansowanych technologii (1,9%),
Edukacji i szkoleń (1,6%),
Logistyki, transportu i spedycji (1,5%).

W tegorocznym zestawieniu, podobnie jak w ubiegłym, zabrakło ofert pracy z takich
branż, jak: „Konserwacja zabytków”, „Nieruchomości”, „Wymiar sprawiedliwości”. Ponadto,
nie zanotowano ofert z branży „Agroturystyka, „Bezpieczeństwo i porządek publiczny”
„Hotelarstwo i bazy noclegowe”, „Ochrona mienia i osób” oraz „PR”.
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Rysunek 9. Oferty pracy wg branży firm oferujących pracę – 2014 rok
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Liczba ofert pracy w poszczególnych branżach, w porównaniu do 2013 roku, zmieniła
się na korzyść branży „Usługi bankowe, finansowe, ubezpieczenia i fundusze UE” (+27,15%).
Spadek zanotowały natomiast oferty z branż „Agencje pracy/Doradztwo personalne” (-9,3%)
i „Edukacja” (-5,2%).
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Tabela 2. Oferty pracy wg sektora firm oferujących pracę – w latach 2011–2014

Rok
2011

2012

2013

2014

1 miejsce

Usługi bankowe,
finansowe,
ubezpieczeniowe
i fundusze UE
(12,7%)

Agencje pracy/
Doradztwo
personalne
(22%)

Agencje pracy/
Doradztwo
personalne
(33,8%)

Usługi bankowe,
finansowe,
ubezpieczeniowe
i fundusze UE
(35,25%)

2 miejsce

Agencje
pracy/Doradztwo
personalne
(10,1%)

Usługi bankowe,
finansowe,
ubezpieczeniowe
i fundusze UE
(15,4%)

Usługi IT
(13,6%)

Agencje pracy/
Doradztwo
personalne
(24,4%)

3 miejsce

Technika/
Technologia/
Inżynieria (5,9%)

Usługi IT
(12,7%)

Call Center/
Obsługa klienta
(8%)

Usługi IT
(13,62%)

4 miejsce

Edukacja/
Szkolenia
(5,9%)

Edukacja/
Szkolenia
(9,2%)

Edukacja/
Szkolenia
(6,9%)

Służba zdrowia
i medycyna
(5%)

Usługi IT
(4,9%)

Administracja
samorządowa
(6,2%)

Produkcja
(5,6%)

Telekomunikacja
i zaawansowane
technologie
(1,92%)

Miejsce
w rankingu

5 miejsce
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Oferty pracy wg kategorii stanowisk pracy
Pracodawcy poszukiwali najczęściej kandydatów na stanowiska z kategorii:
„Informatyka” (31,6%), „Finanse/Bankowość/Księgowość” (20,3%), „Sprzedaż/Obsługa
klienta (13,76%), „Asystencka praca/personel biurowy” (11,27%) i „Media” (3,8%). Żadne
oferty pracy nie wpłynęły dla kategorii stanowisk: „Bezpieczeństwo i służba ochrony”,
„Biologia/Biotechnologia/Chemia”, „Budownictwo/Architektura”, „Dyplomacja”, „Opieka
społeczna”, „Organizacje pozarządowe”, „Rozrywka”, „Sport” „Technika/Technologia/
Inżynieria”, „Tłumaczenia”.
„TOP 5” najczęściej oferowanych kategorii stanowisk pracy w 2014 roku obejmuje:

„TOP 5” kategorii oferowanych stanowisk pracy
1.
2.
3.
4.
5.

Informatyka
Finanse/Bankowość/Księgowość
Sprzedaż/Obsługa klienta
Asystencka praca/Personel biurowy
Media

31,6%
20,3%
13,7%
11,2%
3,8%

W porównaniu do rankingu „TOP 5” z 2013 roku kategorie najczęściej oferowanych
stanowisk pracy nie zmieniły się znacznie, jednak zmianie uległa ich hierarchia. Pierwsze
miejsce zajmowała kategoria „Sprzedaż/Obsługa klienta” (28,2%), a kolejne: „Informatyka”
(20%), „Finanse/Bankowość/Księgowość” (7,6%), „Asystencka praca/Personel biurowy”
(7,4%) i „Kadry/HR/Doradztwo zawodowe” (5,7%).
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Oferty pracy wg nazw stanowisk pracy
Co się tyczy najczęściej oferowanych stanowisk pracy, to w 2014 roku były to: IT
support (17,8%), Pracownik administracji biurowej (10,1%), Programista (8,7%), Analityk
kredytowy (5,2%), Analityk finansowy (4,3%), Specjalista ds. obsługi klienta obcojęzycznego
(3,9%), Specjalista ds. księgowych (3,6%) oraz Specjalista ds. obsługi klienta polskiego (3,3%).
W świetle tych danych w 2014 roku, w stosunku do 2013 roku, odnotowano wzrost ofert
pracy dla Pracowników administracji biurowej (+14%) i Specjalistów ds. księgowych (+1,6%),
przy delikatnym spadku ofert dla Programistów (-0,35%) i Specjalistów ds. obsługi klienta
obcojęzycznego (-0,12%).
„TOP 5” najczęściej oferowanych stanowisk pracy w 2014 roku obejmował:

„TOP 5” oferowanych stanowisk pracy
1.
2.
3.
4.
5.

IT support
Pracownik administracji biurowej
Programista
Analityk kredytowy
Analityk finansowy

17,8%
10,1%
8,7%
5,2%
4,3%

17

Rysunek 10. Oferty pracy wg nazw stanowisk pracy – 2015 rok
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Oferty pracy wg preferowanego wykształcenia
W serwisie www.biurokarier.edu.pl w 2014 roku pracodawcy zamieszczali oferty
skierowane do osób posiadających różne poziomy wykształcenia. Najwięcej ofert
skierowanych było do „studentów lub absolwentów” uczelni wyższej (82%), natomiast
zdecydowanie mniej do osób posiadających status „absolwenta” (13%) lub „studenta” (5%).
Rysunek 11. Oferty pracy wg oczekiwanego ogólnego wykształcenia kandydatów
13%
5%

student
student lub absolwent
absolwent

82%

W stosunku do poprzedniego roku zwiększył się udział ogłoszeń skierowanych zarówno
do „studentów lub absolwentów” (+10%), kosztem ofert skierowanych tylko do
„absolwenta” (-8%) i „studenta” (-2%).
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Oferty pracy wg preferowanego kierunku studiów
Analiza ofert pracy z 2014 roku prowadzi do konkluzji, że ponad połowa pracodawców
(59%) nie precyzuje preferowanego obszaru naukowego, w jakim powinni kształcić się
kandydaci do pracy, a niewielka ich część poszukuje absolwentów szkół ogólnokształcących
(4%). Pozostali pracodawcy (37%) preferowali jedną lub kilka obszarów naukowych, zgodnie
z poniższą systematyką:
- KIERUNKI ARTYSTYCZNE: grafika, muzyka, plastyka,
- KIERUNKI HUMANISTYCZNE: filologia polska, filologia zagraniczna, historia,
kulturoznawstwo,
- KIERUNKI MEDYCZNE: medycyna, pielęgniarstwo,
- KIERUNKI PRZYRODNICZE: geografia,
- KIERUNKI SPOŁECZNE: administracja, dziennikarstwo, ekonomia, finanse
i rachunkowość, marketing, pedagogika/pedagogika specjalna, politologia, polityka
społeczna, public relations, prawo, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe,
zarządzanie,
- KIERUNKI ŚCISŁE: chemia, fizyka, matematyka, ochrona środowiska,
- KIERUNKI TECHNICZNE: automatyka, elektrotechnika, informatyka, logistyka,
mechanika i budowa maszyn, przemysł, techniczne, telekomunikacja.
Wśród najczęściej preferowanych2 obszarów kształcenia znalazły się nauki: techniczne
(43% spośród pracodawców, którzy sprecyzowali swoje oczekiwania względem kierunku
studiów kandydata), społeczne (28%), humanistyczne (22%) i ścisłe (20%). Rzadziej pojawiały
się oferty skierowane do studentów lub absolwentów nauk: medycznych (12%),
przyrodniczych (4%) lub artystycznych (2%).

2

pracodawcy mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, wobec czego wartości nie sumują się do 100%
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Rysunek 12. Oferty pracy wg oczekiwanego szczegółowego wykształcenia kandydatów – 2014 rok
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Pracodawcy mogli również wskazać interesujący ich kierunek studiów realizowanych
lub ukończonych przez kandydatów do pracy. Z możliwości tej skorzystało 29%
pracodawców. W efekcie, „TOP 5” najczęściej poszukiwanych w 2014 roku kandydatów, ze
względu na studiowany przez nich kierunek, przedstawia się następująco:

„TOP 5” najbardziej pożądanych kierunków studiów
1.
2.
3.
4.
= 5.
= 5.

Informatyka
Filologia nowożytna
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Prawo
Zarządzanie

35%
14%
13%
9%
6%
6%

Ranking ten nie różni się, pod względem kolejności, w stosunku do rankingu z 2013
roku.
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Oferty pracy wg preferowanych dodatkowych
kompetencji
Chociaż – zgodnie z danymi przedstawionymi w poprzednim rozdziale – nie dla
wszystkich pracodawców istotny był obszar lub kierunek studiowany przez kandydatów do
pracy, to niemal wszyscy (99%) oczekiwali od nich posiadania konkretnych kompetencji
i umiejętności.
Najczęściej pracodawcy oczekiwali3, że kandydaci będą wykazywać się kompetencjami
miękkimi (89%) oraz umiejętnościami IT (76%), a także znajomością języków obcych (75%
pracodawców precyzujących swoje oczekiwania). Niemal co trzeci pracodawca oczekiwał od
kandydata posiadania doświadczenia zawodowego (28%), natomiast rzadziej pojawiały się
oczekiwania względem posiadanego prawa jazdy (12%) lub uprawnień zawodowych (5%).
Rysunek 13. Oferty pracy wg oczekiwanych dodatkowych kompetencji – 2014 rok
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doświadczenie
zawodowe

język obcy

prawo jazdy

uprawnienia
zawodowe

umiejętności IT

kompetencje
miękkie

W porównaniu do 2013 roku zaobserwowano wzrost oczekiwań pracodawców
względem „kompetencji IT” (+28%), „kompetencji miękkich” (+6%), „znajomości języków
obcych” (+3%) i posiadania „uprawnień zawodowych” (+1%) przez kandydatów do pracy.
Jednocześnie rzadziej niż w poprzednim roku oczekiwali oni, że kandydaci będą posiadać
„doświadczenie zawodowe” (-21%) i „prawo jazdy” (-9%).

3

pracodawcy mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, wobec czego wartości nie sumują się do 100%
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> język obcy
Znajomości języków obcych oczekiwało blisko 75% pracodawców (495 firm)
precyzujących swoje oczekiwania, co stanowi wzrost o 3% w stosunku do roku poprzedniego.
Spośród nich 50% oczekiwało znajomości jednego języka, 41% - dwóch języków, a 10% więcej niż dwóch języków.
Najczęściej pracodawcy oczekiwali4 znajomości języka angielskiego (87%),
niemieckiego (31%) i francuskiego (20%). Rzadziej wskazywali na konieczność znajomości
języka włoskiego (6%), szwedzkiego (5%). duńskiego (4%), hiszpańskiego (4%),
holenderskiego (4%) i portugalskiego (3%). Natomiast sporadycznie pojawiały się oferty dla
osób znających języki: czeski (2%), rosyjski (2%), fiński (1%), flamandzki (1%), norweski (1%)
i węgierski (1%). W 2014 nie pojawiły się żadne oferty pracy wymagające znajomości
języków: arabskiego, bułgarskiego, chińskiego, estońskiego, greckiego, hebrajskiego,
japońskiego, koreańskiego i tureckiego.
Rysunek 14. Oferty pracy wg oczekiwanej znajomości języka obcego – 2014 rok
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pracodawcy mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, wobec czego wartości nie sumują się do 100%
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> umiejętności IT
W 2014 roku zdecydowanie wzrósł (+28%) odsetek pracodawców oczekujących od
kandydatów posiadania umiejętności IT (509 pracodawców). Ich oczekiwania5 dotyczą
przede wszystkim umiejętności obsługi pakietu MS Office (86%) i systemu Windows (66%).
Rzadziej oczekują oni umiejętności administrowania (22%) i programowania (21%), a także
obsługi Internetu (18%).
Rysunek 15. Oferty pracy wg oczekiwanych dodatkowych kompetencji z zakresu umiejętności IT– 2014 rok
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W odniesieniu do 2013 roku odnotowano wzrost oczekiwań pracodawców wobec
niemal wszystkich omówionych kategorii: obsługi systemu Windows (+48%), obsługi pakietu
MS Office (+11%), obsługi Internetu (+6%) i umiejętności administrowania (+18%). Jedyny
spadek oczekiwań odnotowano wobec umiejętności programowania (-9%).

5

pracodawcy mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, wobec czego wartości nie sumują się do 100%
24

> kompetencje „miękkie”
Jak już wspomniano zdecydowana większość (89%) pracodawców oczekiwała od
kandydatów do pracy posiadania konkretnych kompetencji „miękkich”. W niniejszym
raporcie zostały one pogrupowane w kilka kategorii, zgodnie z podziałem zaproponowanym
przez Biuro Karier Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu – jednego z partnerów Biura Karier
UŚ w serwisie www.biurokarier.edu.pl.
Podział ten obejmuje następujące kategorie:
- POTENCJAŁ, w tym: komunikatywność, kreatywność, myślenie analityczne,
elastyczność,
- ODPORNOŚĆ, w tym: odporność na stres, asertywność, branie odpowiedzialności,
wytrwałość i konsekwencja,
- ZADANIA: samodzielność, sumienność i dokładność, orientacja na cel, nastawienie
biznesowe,
- LUDZIE: praca zespołowa, uczenie i szkolenie, budowanie relacji, orientacja na klienta,
- MOTYWACJA: motywacja własna i motywowanie innych, dążenie do rozwoju, etyka
i profesjonalizm, zaangażowanie,
- NARZĘDZIA: zarządzanie zespołem, planowanie i koordynowanie, delegowanie,
organizacja pracy.
W 2014 roku pracodawcy cenili przede wszystkim kandydatów posiadających
kompetencje miękkie kwalifikujące się do kategorii „potencjał” (35% spośród wszystkich
wskazań). Rzadziej wskazywali na kompetencje z kategorii „zadania” (18%), „ludzie” (17%),
„motywacja” (10%) i „narzędzia” (7%).
Rysunek 16. Oferty pracy wg oczekiwanych dodatkowych kompetencji z zakresu wybranych kompetencji
miękkich – 2014 rok
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Co się tyczy konkretnych kompetencji oczekiwanych przez pracodawców, to najczęściej
wymagali oni6: komunikatywności (79% pracodawców precyzujących posiadanie
kompetencji „miękkich”), umiejętności pracy zespołowej (53%), samodzielności (41%),
odporności na stres (41%), myślenia analitycznego (39%) i elastyczności (30%).
Rysunek 17. Oferty pracy wg oczekiwanych dodatkowych kompetencji z zakresu wybranych kompetencji
miękkich – 2014 rok
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W porównaniu do 2013 roku zanotowano zwiększenie udziału zainteresowania
w szczególności: odpornością na stres (+23%), elastycznością (+22%), pracą zespołową
(+22%), komunikatywnością (+18%) i myśleniem analitycznym (+18%).
6

pracodawcy mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, wobec czego wartości nie sumują się do 100%
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Oferty praktyk
Liczba ofert i oferowanych miejsc praktyk
W 2014 roku pracodawcy opublikowali 206 ofert praktyk, co stanowi 23% ogółu
wszystkich ofert pracy i praktyk.
Liczba opublikowanych ofert praktyk była niska w porównaniu do zeszłych lat –
w stosunku do 2013 roku zanotowano spadek o 71%, a w stosunku do 2012 roku spadek
o 58%.
Rysunek 18. Liczba ofert praktyk – w latach 2008–2014
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Oferty praktyk wg form zatrudnienia
W niniejszym raporcie, posługując się terminem „praktyka”, mamy na myśli trzy formy
zatrudnienia: staże, praktyki oraz wolontariat. W 2014 roku pracodawcy najczęściej
publikowali oferty stażu (53%), nieco rzadziej – praktyk (43%), a najrzadziej – wolontariatu
(4%).
Rysunek 19. Oferty praktyk wg form zatrudnienia – 2014 rok
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W porównaniu do poprzedniego roku udział ofert stażowych wzrósł o 26%, kosztem
spadku liczby ofert praktyk (-24%) i wolontariatu (-2%).

29

Oferty praktyk lokalizacji miejsc praktyk
Zdecydowana większość spośród wszystkich opublikowanych ofert dotyczyła praktyk
zlokalizowanych w Polsce (94,5%). Pozostałe oferty dotyczyły praktyk zagranicznych (2,8%),
zdalnych (2,2%) i mobilnych (0,5%).
Rysunek 20. Oferty praktyk wg lokalizacji oferowanych miejsc odbywania praktyk – 2014 rok
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W stosunku do 2013 roku zmniejszył się odsetek liczby praktyk odbywanych w Polsce
(-3,6%), a zwiększył udział praktyk zagranicznych (+2,5%), zdalnych (+0,6%) i mobilnych
(+0,5%). Tym niemniej, jednostkowo, liczba ofert praktyk zagranicznych zwiększyła się
(z 1 oferty dotyczącej Bośni i Hercegowiny do 6 ofert), a liczba ofert praktyk zdalnych
zmniejszyła się (z 13 do 5 ofert).
Oferty praktyk na terenie Polski odnosiły się głównie7 do województwa śląskiego
(73,8% ofert z Polski). Znacznie rzadziej oferty praktyk napływały z województwa
małopolskiego (22,8%) i mazowieckiego (2,4%). Z innych województw oferty praktyk
pojawiały się sporadycznie.

7

Należy przy tym przypomnieć, że raport dotyczy tych ofert pracy i praktyk, nad którymi opiekę sprawowało
Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego. Oczywiście, w serwisie www.biurokarier.edu pojawiło się znacznie
więcej ofert dla poszczególnych województw, jednakże opiekę nad nimi sprawowały inne Biura Karier
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Rysunek 21. Oferty praktyk wg lokalizacji oferowanych miejsc odbywania praktyk – 2014 rok
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W porównaniu do 2013 roku zaobserwowano spadek liczby ofert z województwa
śląskiego (z 311 do 152 ofert, co daje spadek o 49%) i mazowieckiego (z 10 do 5 ofert), a przy
tym niewielki wzrost liczby ofert z województwa małopolskiego (z 44 do 47 ofert) i łódzkiego
(z braku ofert do 1 oferty). Liczba ofert dla województwa wielkopolskiego (1 oferta) nie
zmieniła się.
Oferty praktyk z województwa śląskiego w 2014 roku odnosiły się głównie do Katowic
(53% ofert z województwa śląskiego). W znacznie mniejszym stopniu dotyczyły one: Bielska
Białej (13), Gliwic (9%), Tych (7%), Bytomia (3%), Sosnowca (3%) i Piekar Śląskich (2%).
Pozostałe miasta pojawiały się w ofertach marginalnie.
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Rysunek 22. Oferty praktyk wg lokalizacji oferowanych miejsc praktyk na terenie województwa śląskiego
– 2014 rok
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Skład czołówki miast z województwa śląskiego, które najczęściej publikowały oferty
praktyk, zmienił się nieznacznie w stosunku do 2013 roku. Katowice utrzymały pierwszą
lokatę, lecz Gliwice (zajmujące od 3 lat drugą pozycję) zostały pod tym względem
wyprzedzone przez Bielsko-Białą.
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Oferty praktyk wg branży firm
Oferty praktyk dotyczyły najczęściej branży „usług” (94%), rzadziej – „produkcji” (6%).
Żaden z praktykodawców nie opublikował oferty dla branży „administracja”8. W porównaniu
do 2013 roku zwiększył się udział ofert z branży usług (+5%), a zmniejszył z produkcji (-2%)
i administracji (-3%).
Rysunek 23. Oferty praktyk wg obszarów firm oferujących praktykę – 2014 rok
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W 2014 roku, spośród wymienionych obszarów, największą liczbę ofert praktyk
opublikowały firmy z branż:
- Agencje pracy/Doradztwo personalne (27,7%),
- Usługi bankowe, finansowe, ubezpieczenia i fundusze UE (24,8%),
- Usługi prawne (7,3%),
- Usługi IT (6,8%),
- NGO (6,8%),
- Przemysł (4,9%),
- Technika/Technologia/Inżynieria (3,9%),
- Logistyka/Transport/Spedycja (2,5%),
- Usługi turystyczne (2,5%).
Nie odnotowano natomiast żadnych ofert praktyk z branż: „Administracja rządowa”,
„Administracja samorządowa, „Agroturystyka”, „Architektura”, „Archiwizacja danych”,
„Bezpieczeństwo i porządek publiczny”, „Budownictwo”, „Gastronomia”, „Konserwacja
zabytków”, „Kultura/Sztuka”, „Magazynowanie”, „Nieruchomości”, „Ochrona osób i mienia”,
„PR”, „Usługi badawczo-rozwojowe”, „Usługi tłumaczeniowe” „Wymiar sprawiedliwości”.
8

brak ofert z branży „administracja” nie jest tożsamy z brakiem ofert na stanowiskach administracyjnych
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Rysunek 24. Oferty praktyk wg branży firm oferujących praktykę – 2014 rok
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W stosunku do roku 2013 lista branż najczęściej publikujących oferty praktyk w Biurze
Karier UŚ zmieniła się nieznacznie. W rankingu utrzymały się firmy z branż: „Agencje pracy/
Doradztwo personalne” (+8,3%), „Usługi bankowe, finansowe, ubezpieczenia, fundusze UE”
(+16,25%), „Usługi prawne” (-4,62%) oraz „Usługi IT” (-5,41%). Natomiast miejsce firm
z branż „Call Center/Obsługa klienta” zajęły firmy z branż: „NGO” (6,8%) i „Technika/
Technologia/Inżynieria”.
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Tabela 3. Oferty praktyk wg sektora firm oferujących pracę – w latach 2011–2014

Rok
2011

2012

2013

2014

Usługi bankowe,
finansowe,
ubezpieczenia,
fundusze UE
(22,6%)

Usługi bankowe,
finansowe,
ubezpieczenia,
fundusze UE
(17,8%)

Agencje pracy/
Doradztwo
personalne
(19,3%)

Agencje pracy/
Doradztwo
personalne
(27,7%)

Miejsce
w rankingu

1 miejsce

2 miejsce

NGO
(9,8%)

Usługi IT
(16,6%)

Usługi IT
(12,2%)

Usługi bankowe,
finansowe,
ubezpieczenia,
fundusze UE
(24,8%)

3 miejsce

Usługi prawne
(8,3%)

Produkcja
(9,5%)

Usługi prawne
(11,9%)

Usługi prawne
(7,3%)

Usługi IT
(8,3%)

Agencje pracy/
Doradztwo
personalne
(8%)

Usługi bankowe,
finansowe,
ubezpieczenia,
fundusze UE
(8,5%)

Usługi prawne
(7,7%)

Call Center/
Obsługa klienta
(7,9%)

4 miejsce

5 miejsce

Technika/
Technologia/
Inżynieria (5,3%)
Administracja
samorządowa
(5,3%)

Usługi IT (6,8%)

NGO (6,8%)

Technika/
Technologia/
Inżynieria
(3,9%)
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Oferty praktyk wg kategorii stanowisk praktyk
Najczęściej pracodawcy poszukiwali praktykantów do działów działających w obrębie
następujących
kategorii:
„Finanse/Bankowość/Księgowość”
(22%),
„Asystencka
praca/Personel biurowy” (16%), „Informatyka” (14%), „Kadry/HR/Doradztwo zawodowe”
(10%) i „Marketing/Reklama/Promocja/PR” (9%). Praktykodawcy nie zgłaszali natomiast
zapotrzebowania na stanowiska realizowane w ramach kategorii: „Badania/Analizy”;
„Bezpieczeństwo i służby ochrony”, „Biologia/Biotechnologia/Chemia”, „Budownictwo/
Architektura”, „Nieruchomości”, „NGO” „Opieka społeczna”, „Podatki”, „Rolnictwo/
Hodowla/Ogrodnictwo/Leśnictwo”, „Rozrywka”, „Sport”, „Tłumaczenia”, „Ubezpieczenia”,
„Wydawnictwo”, „Zarząd/Kadra zarządzająca” oraz „Praca fizyczna”.
„TOP 5” kategorii oferowanych stanowisk praktyk w 2014 roku przedstawia się
następująco:

„TOP 5” kategorii oferowanych stanowisk praktyk
1.
2.
3.
4.
5.

Finanse/Bankowość/Księgowość
Asystencka praca/Personel biurowy
Informatyka
Kadry/HR/Doradztwo zawodowe
Marketing/Reklama/Promocja/PR

22%
16%
14%
10%
9%

Hierarchia najpopularniejszych kategorii oferowanych stanowisk praktyk nie uległa
zmianie w stosunku do poprzedniego roku, zmieniła się jedynie liczba opublikowanych ofert.
Wzrósł udział liczby ofert w kategoriach „Finanse/Bankowość/Księgowość” (+2,8%),
„Asystencka praca/Personel biurowy” (+2%) oraz „Informatyka” (+1%), kosztem spadku
udziału liczby ofert w kategoriach „Kadry/HR/ Doradztwo zawodowe” (-0,3%) i „Marketing/
Reklama/Promocja/PR” (-0,3%).
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Rysunek 25. Oferty praktyk wg kategorii stanowiska praktyk – 2014 rok
Finanse/ Bankowość/ Księgowość

21,5%

Asystencka praca/Personel biurowy

15,5%

Informatyka

13,5%

Kadry/ HR/ Doradztwo zawodowe

10,0%

Marketing/ Reklama/ Promocja/ PR

9,0%

Sprzedaż/ Obsługa klienta

7,5%

Prawo i dziedziny pokrewne

4,0%

Technika/ Technologia/ Inżynieria

3,5%

Organizacje pozarządowe

2,0%

Grafika/ Plastyka/ DTP/ Konserwacja

2,0%

Fundusze UE/ Projekty UE

2,0%

Media

1,5%

Logistyka/ Transport/ Dystrybucja/ Zakupy

1,5%

Edukacja/ Szkolenia

1,5%

Bibliotekarstwo/Archiwistyka/Informacja…
Dyplomacja

1,5%
1,0%

Systemy jakości

0,5%

Medycyna/ Farmacja/ Kosmetologia

0,5%

Kultura/ Sztuka

0,5%

Hotelarstwo/ Turystyka/ Rekreacja

0,5%

Administracja publiczna

0,5%
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Oferty praktyk wg preferowanego wykształcenia
Oferty praktyk skierowane były do osób z różnym wykształceniem. Dla zdecydowanej
większości praktykodawców status kandydata był obojętny – 73% deklarowało możliwość
przyjęcia na praktyki „studenta lub absolwenta”. Pozostali praktykodawcy poszukiwali
głównie „studentów” (26%).
Rysunek 26. Oferty praktyk wg oczekiwanego ogólnego wykształcenia kandydatów – 2014 rok
1%

26%

student
student lub absolwent
absolwent

73%

Wyniki te nieznacznie różnią się od wyników z 2013 roku, gdy „studenta lub
absolwenta” poszukiwało 74% praktykodawców (-1%), tylko „studenta” - 22%
praktykodawców (+4%), a tylko „absolwenta” 4% praktykodawców (-3%).
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Oferty praktyk wg preferowanego kierunku studiów
Mniej niż połowa firm (44%) nie precyzowała swoich oczekiwań względem
studiowanego czy ukończonego przez kandydata obszaru nauk. Pozostałe preferowały jeden
lub kilka obszarów nauk, zgodnie z poniższą systematyką:
- KIERUNKI ARTYSTYCZNE: grafika, muzyka, plastyka,
- KIERUNKI HUMANISTYCZNE: filologia polska, filologia zagraniczna, historia,
kulturoznawstwo,
- KIERUNKI MEDYCZNE: medycyna, pielęgniarstwo,
- KIERUNKI PRZYRODNICZE: geografia,
- KIERUNKI SPOŁECZNE: administracja, dziennikarstwo, ekonomia, finanse
i rachunkowość, marketing, pedagogika/pedagogika specjalna, politologia, polityka
społeczna, public relations, prawo, psychologia, socjologia, stosunki międzynarodowe,
zarządzanie,
- KIERUNKI ŚCISŁE: chemia, fizyka, matematyka, ochrona środowiska,
- KIERUNKI TECHNICZNE: automatyka, elektrotechnika, informatyka, logistyka,
mechanika i budowa maszyn, przemysł, techniczne, telekomunikacja.
Najczęściej9 praktykodawcy preferowali studentów i absolwentów z takich obszarów
kształcenia, jak: nauki społeczne (46% praktykodawców spośród precyzujących swoje
oczekiwania), humanistyczne (35%) i techniczne (34%). Marginalnie pojawiały się oferty dla
studentów lub absolwentów nauk artystycznych (3%), medycznych (3%) i przyrodniczych
(2%).

9

pracodawcy mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, wobec czego wartości nie sumują się do 100%
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Rysunek 27. Oferty praktyk wg oczekiwanego szczegółowego wykształcenia kandydatów – 2014 rok
sprecyzowano

niesprecyzowano
artystyczne

3%

humanistyczne
medyczne

44%

przyrodnicze
56%

35%
3%
2%

społeczne
ścisłe
techniczne

46%
23%
34%

Praktykodawcy mogli również wskazać interesujący ich kierunek studiów
realizowanych lub ukończonych przez kandydatów. Z możliwości tej skorzystało 50%
praktykodawców. W efekcie, „TOP 5” najczęściej poszukiwanych kandydatów ze względu na
studiowany przez nich kierunek przedstawia się następująco:

„TOP 5” poszukiwanych kandydatów ze względu na studiowany kierunek
1.
2.
3.
4.
5.

Finanse i rachunkowość
Ekonomia
Informatyka
Zarządzanie
Administracja

34%
33%
31%
17%
12%

Hierarchia w rankingu zmieniła się nieznacznie w stosunku do 2013 roku. Pierwszymi
miejscami zamieniły się kierunki „Finanse i rachunkowość” oraz „Ekonomia. Dodatkowo,
z rankingu zniknęli kandydaci studiujący „Prawo” na rzecz kandydatów studiujących
„Administrację”.
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Oferty praktyk wg preferowanych dodatkowych
kompetencji
Podobnie jak w poprzednich latach praktykodawcy znacznie częściej wskazywali, iż
oczekują od kandydatów na praktyki posiadania konkretnych kompetencji „miękkich”
i umiejętności, zamiast ukończenia wybranych kierunków studiów. Posiadania dodatkowych
kompetencji/umiejętności oczekiwało 94% praktykodawców.
Najczęściej poszukiwali oni u kandydatów10: kompetencji „miękkich” (64,5% spośród
ofert, w których pracodawcy sprecyzowali swoje oczekiwania), umiejętności z zakresu IT
(20,2%) oraz znajomości języków obcych (12,%46%). Rzadziej oczekiwali oni posiadania:
prawa jazdy (2%) i doświadczenia zawodowego (0,85%) i natomiast nigdy nie oczekiwali od
kandydatów na praktykę posiadania uprawnień zawodowych.
Rysunek 28. Oferty praktyk wg oczekiwanych dodatkowych kompetencji – 2014 rok
100%

94%

90%
80%
68%

70%

64%

doświadczenie zawodowe
język obcy

60%

prawo jazdy

50%

uprawnienia zawodowe

40%

umiejętności IT

30%

kompetencje miękkie

20%
11%
10%

5%
0%

0%

W 2014 roku, w porównaniu do ubiegłego roku, na znaczeniu zyskały takie czynniki,
jak: znajomość języków obcych (+9%), posiadanie prawa jazdy (+2%), posiadanie
umiejętności IT (+7%) i kompetencji „miękkich” (+5%). Natomiast znacznie mniejsze
znaczenie pracodawcy przypisywali doświadczeniu zawodowemu posiadanemu przez
kandydatów (-14%).

10

pracodawcy mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, wobec czego wartości nie sumują się do 100%
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> język obcy
Większość praktykodawców oczekiwała od praktykantów znajomości języków obcych
(68%). Spośród nich 88% oczekiwało znajomości jednego języka obcego, 11% - dwóch
języków obcych, a 1% - trzech języków obcych.
Praktykodawcy preferowali przede wszystkim11 znajomość języka angielskiego (95%
praktykodawców spośród preferujących znajomość języka obcego). Rzadziej wymagali
znajomości języka niemieckiego (8%) i francuskiego (6%). Marginalnie pojawiały się
oczekiwania względem znajomości języków: hiszpańskiego (2%), czeskiego lub słowackiego
(1%), serbskiego (1%) i włoskiego (1%).
Rysunek 29. Oferty praktyk wg oczekiwanej znajomości konkretnego języka obcego – 2014 rok
j. angielski

95%
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Odnosząc wyniki do ubiegłego roku można zaobserwować większy udział ofert,
w których praktykodawcy wymagali znajomości języka angielskiego (+3%), a mniejszy udział
tych dotyczących języka niemieckiego (-2%) i francuskiego (-1%).

11

pracodawcy mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, wobec czego wartości nie sumują się do 100%
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> umiejętności IT
Posiadania umiejętności z zakresu IT oczekiwało 64% praktykodawców precyzujących
swoje oczekiwania. Wszyscy oni oczekiwali od praktykantów umiejętności obsługi pakietu
MS Office (100% praktykodawców preferujących posiadanie umiejętności z zakresu IT), a co
trzeci – umiejętności obsługi systemu Windows (37%). Rzadziej oczekiwali oni umiejętności
programowania (16%), administrowania (11%) czy obsługi Internetu (10%)12.

Rysunek 30. Oferty praktyk wg oczekiwanych umiejętności z zakresu IT – 2014 rok
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100%
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37%
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Internetu
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16%

0%
IT: obsługa systemu IT: obsługa pakietu
Windows
MS Office

IT: umiejętność
programowania

W stosunku do 2013 roku wzrósł procentowy udział niemal wszystkich wymagań
względem kompetencji IT posiadanych przez praktykantów. Praktykodawcy częściej
wymagali obsługi systemu Windows (+30%), pakietu MS Office (+16%), Internetu (+4%)
i umiejętności administrowania (+9%). Rzadziej natomiast pojawiały się oferty wymagające
umiejętności programowania (-4%).

12

pracodawcy mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, wobec czego wartości nie sumują się do 100%
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> kompetencje „miękkie”
Zdecydowana większość praktykodawców (94% spośród tych, którzy sprecyzowali
swoje oczekiwania) oczekiwała od kandydatów posiadania kompetencji „miękkich”. Dla
potrzeb niniejszego raportu kompetencje te zostały pogrupowane w kilka kategorii na
podstawie podziału zaproponowanego przez Biuro Karier Uniwersytetu M. Kopernika
w Toruniu – jednego z partnerów Biura Karier UŚ w serwisie www.biurokarier.edu.pl
Podział ten obejmuje następujące kategorie:
- POTENCJAŁ, w tym: komunikatywność, kreatywność, myślenie analityczne,
elastyczność,
- ODPORNOŚĆ, w tym: odporność na stres, asertywność, branie odpowiedzialności,
wytrwałość i konsekwencja,
- ZADANIA: samodzielność, sumienność i dokładność, orientacja na cel, nastawienie
biznesowe,
- LUDZIE: praca zespołowa, uczenie i szkolenie, budowanie relacji, orientacja na klienta,
- MOTYWACJA: motywacja własna i motywowanie innych, dążenie do rozwoju, etyka
i profesjonalizm, zaangażowanie,
- NARZĘDZIA: zarządzanie zespołem, planowanie i koordynowanie, delegowanie,
organizacja pracy.
Praktykodawcy poszukiwali najczęściej kandydatów posiadających kompetencje
zawarte w kategorii „potencjał” (39%). Natomiast rzadziej oczekiwali kompetencji z kategorii
„zadania” (20%), „ludzie” (12%), „motywacja” (10%), „odporność” (10%) i „narzędzia” (9%).
Rysunek 31. Oferty praktyk wg oczekiwanych ogólnych kompetencji miękkich – 2014 rok
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Co się tyczy konkretnych kompetencji oczekiwanych przez praktykodawców, to
najczęściej wymagali oni13: komunikatywności (66% praktykodawców precyzujących
posiadanie kompetencji „miękkich”), samodzielności (33%), kreatywności (31%),
sumienności i dokładności (30%).
Rysunek 32. Oferty praktyk wg oczekiwanych szczegółowych kompetencji miękkich – 2014 rok
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W porównaniu do 2013 roku zanotowano zwiększenie udziału zainteresowania
niemal wszystkimi kompetencjami „miękkimi”, a w szczególności: komunikatywnością
(+23%), kreatywnością (+9%) i samodzielnością (+6%). Zmniejszyło się natomiast oczekiwanie
względem brania przez praktykantów odpowiedzialności (-13%).
13

pracodawcy mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź, wobec czego wartości nie sumują się do 100%
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Podsumowanie
W 2014 roku pracodawcy opublikowali 885 ofert, w tym: 679 ofert pracy i 206 ofert
praktyk, staży i wolontariatu. W stosunku do poprzedniego roku zanotowano spadek liczby
ofert pracy o 23% (z 879 do 679) i ofert praktyk o 43% (z 358 do 206). Jednocześnie kolejny
raz pracodawcy opublikowali oferty pracy, w których wymagali prowadzenia przez
kandydatów własnej działalności gospodarczej.
Większość ofert dotyczyła województwa śląskiego (83% ofert pracy i 74% ofert
praktyk), małopolskiego (10% ofert pracy i 23% ofert praktyk) i mazowieckiego (3% ofert
pracy i 2% ofert praktyk). Najwięcej ofert opublikowały firmy należące do branż:
- Usługi bankowe, finansowe, ubezpieczenia i fundusze UE (35% ofert pracy i 25% ofert
praktyk),
- Agencje pracy i doradztwa personalnego (25% ofert pracy i 28% ofert praktyk),
- Usługi IT (13,5% ofert pracy i 6,8% ofert praktyk).
Oferty dotyczyły przede wszystkim stanowisk zawierających się w kategoriach:
Informatyka (31,6% ofert pracy i 13% ofert praktyk), Finanse/Bankowość/Księgowość (20,3%
ofert pracy i 21% ofert praktyk) oraz Asystencka praca/Personel biurowy (11,3% ofert pracy
i 15% ofert praktyk).
Co się tyczy wymogów firm wobec kandydatów, to najczęściej preferowali oni
studentów i absolwentów nauk: technicznych (43% ofert pracy i 34% ofert praktyk),
społecznych (28% ofert pracy i 46% ofert praktyk), humanistycznych (22% ofert pracy i 35%
ofert praktyk). W szczególności zaś doceniali kandydatów, którzy realizowali lub ukończyli
następujące kierunki studiów: informatyka (35% ofert pracy i 31% ofert praktyk), finanse
i rachunkowość (9% ofert pracy i 34% ofert praktyk), ekonomia (13% ofert pracy i 33% ofert
praktyk) oraz zarządzanie (6% ofert pracy i 17% ofert praktyk).
Czynnikami, mającymi największy wpływ na rekrutację kandydatów, były posiadane
przez nich kompetencje „miękkie” (89% ofert pracy i 94% ofert praktyk), znajomość języków
obcych (75% ofert pracy i 68% ofert praktyk) i umiejętności z zakresu IT (76% ofert pracy
i 64% ofert praktyk). Co się tyczy kompetencji „miękkich”, to najczęściej oczekiwanymi były
komunikatywność (79% ofert pracy i 66% ofert praktyk) oraz samodzielność (41% ofert pracy
i 33% ofert praktyk). W przypadku kompetencji językowych firmy poszukiwały
w szczególności osób znających język angielski (87% ofert pracy i 95% ofert praktyk),
niemieckiego (31% ofert pracy i 8% ofert praktyk) oraz francuskiego (20% ofert pracy i 6%
ofert praktyk). Natomiast w przypadku kompetencji z zakresu IT firmy wymagały znajomości
pakietu MS Office (86% ofert pracy i 100% ofert praktyk) oraz obsługi systemu Windows
(66% ofert pracy i 37% ofert praktyk).
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