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Wstęp
Każdego dnia do Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zgłaszają się
pracodawcy i praktykodawcy, którzy chcą opublikować oferty pracy, staży lub praktyk.
Oferty te udostępniamy studentom i absolwentom naszej uczelni w serwisie
www.biurokarier.edu.pl dla.
Jednocześnie, co roku, analizujemy opublikowane oferty i śledzimy wszelkie
wahania, jakie zachodzą na rynku pracy w województwie śląskim. Wyniki analiz
umożliwiają nam określenie, w jakich zawodach najłatwiej będzie znaleźć zatrudnienie
i jakie kompetencje powinni posiadać studenci oraz absolwenci uczelni, by otrzymać
ofertę pracy lub praktyk – w Polsce lub za granicą.
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wynikami tych analiz zawartymi
w niniejszym raporcie i życzymy jego 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 Uniwersytetu Śląskiego
corocznie, począwszy od 2008 roku.
Głównym celem badania jest monitorowanie zmian zachodzących na rynku pracy
w kontekście liczebności i typów zamieszczanych ofert, popularności branż i kategorii
stanowisk pracy, a także cech poszukiwanych wśród kandydatów. Efektem badań są
rankingi najczęściej oferowanych stanowisk i najbardziej poszukiwanych kandydatów,
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 są oferty pracy, staży, praktyk
i wolontariatu zamieszczane przez pracodawców w bazie Biura Karier UŚ. W latach 20082012 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 zrzesza sześć
Biur Karier, które sprawują nadzór nad prawidłowością ofert umieszczanych w serwisie
oraz pośredniczą w ich dystrybucji, mając pod swoją opieką studentów, absolwentów
i pracodawców z określonych województw, mianowicie:
- Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego: łódzkie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie,
- Biuro Karier Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: podlaskie,
warmińsko–mazurskie,
- Biuro Karier Uniwersytetu Opolskiego: dolnośląskie, lubuskie, opolskie,
- Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: lubelskie,
podkarpackie,
- Biuro Karier Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: kujawsko–pomorskie,
pomorskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie,
- Biuro Karier Uniwersytetu Warszawskiego: mazowieckie.
W raporcie przyjęto podział na: „oferty pracy” (w tym: oferty pracy stałej i pracy
czasowej, własna działalność gospodarcza) oraz „oferty praktyk” (w tym: oferty staży,
praktyk i wolontariatu).
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Statystyka serwisu
W 2015 roku w serwisie www.biurokarier.edu.pl zarejestrowanych było 12 526 firm,
które opublikowały łącznie 10 221 ofert: 6842 ofert pracy (66,9%) i 3379 ofert praktyk
(33,1%). Najczęściej były to oferty pracy stałej (56,1%) i oferty praktyk (23%), rzadziej –
oferty pracy czasowej (9,3%) lub stażu (9,2%). Natomiast sporadycznie w serwisie
publikowano oferty pracy zagranicznej (1,3%), wolontariatu (0,9%) oraz własnej
działalności gospodarczej (0,2%) – patrz Rysunek 1.
Rysunek 1. Procentowy rozkład ofert pracy i praktyk w serwisie – 2015 rok.
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Najwięcej opublikowanych ofert dotyczyło województwa mazowieckiego (7063
ofert, tj. 69,1%). Na drugim miejscu, pod względem liczby ogłoszeń, uplasowało się
województwo śląskie (1899 ofert, tj. 18,6%), a na trzecim – województwo kujawsko–
pomorskie (1385 ofert, tj. 13,6%). Procentowy rozkład ofert pod względem ich lokalizacji1
obrazuje Rysunek 2.

1

Pracodawcy mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi, dlatego wartości nie sumują się do 100%.
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Rysunek 2. Procentowy rozkład ofert w serwisie w 2015 roku pod względem ich geograficznej lokalizacji.
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Pod opieką Biura Karier UŚ w 2015 roku znajdowało się 2682 pracodawców, a ich
przedsiębiorstwa zlokalizowane były na terenie województwa śląskiego, łódzkiego,
małopolskiego lub świętokrzyskiego. Łącznie opublikowali oni 2189 ofert, jednakże –
z powodu braku kandydatów spełniających ich kryteria – niemal co czwartą ofertę
publikowali dwukrotnie. W efekcie, w 2015 roku2 Biuro Karier UŚ zarejestrowało 1700
indywidualnych, niepowtarzających się ofert, spośród których 1381 dotyczyło pracy
(81%), a 319 ofert praktyk (19%).
Wśród ofert pracy zdecydowanie przeważały ogłoszenia dotyczące pracy stałej
(1098 ofert), zaś na drugim miejscu znalazły się oferty pracy tymczasowej (275).
Zarejestrowano także propozycje założenia własnej działalności gospodarczej (takich ofert
pojawiło się 8). W przypadku ofert praktyk ponad połowę stanowiły te dotyczące praktyk,
na drugim miejscu znalazły się oferty stażu, zaś na trzecim – wolontariatu (odpowiednio:
178, 123 i 18 ofert).
Procentowy rozkład opublikowanych ofert pracy oraz praktyk, z uwzględnieniem
odpowiednich podkategorii, przedstawia Rysunek 3.

2

Pod uwagę brano także oferty z 2014 roku, których data wygaśnięcia przypadała na rok 2015.
7

Rysunek 3. Procentowy rozkład ofert pracy i praktyk – 2015 rok.
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Oferty pracy
Liczba ofert pracy
W 2015 roku pracodawcy opublikowali 1381 ofert pracy, co stanowi 81% ogólnej
liczby opublikowanych ofert.
Porównując dane z lat ubiegłych można zaobserwować, że – po raz pierwszy od
2011 roku – wzrosła liczba ofert pracy zamieszczonych w serwisie Biura Karier.
W stosunku do 2014 roku wzrost ten wyniósł 103%, a w porównaniu do lat poprzednich –
57% dla 2013 roku, 53% dla 2012 roku i 45% dla 2011 roku. Linia trendu na Rysunku 4
wskazuje na stały wzrost liczby ofert pracy, a co za tym idzie – poprawę sytuacji
studentów i absolwentów na rynku pracy.
Rysunek 4. Liczba ofert pracy zamieszczanych w serwisie Biura Karier w latach 2008–2015.
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Oferty pracy wg form zatrudnienia
Niemal czterokrotnie więcej pojawiło się ogłoszeń pracy stałej (79 %) niż ofert pracy
czasowej (20%), co niewątpliwie oznacza korzystną – z punktu widzenia kandydatów –
sytuację. Warto także wspomnieć o propozycjach utworzenia własnej działalności
gospodarczej, choć udział takich ofert w ogólnej liczbie publikacji jest niewielki (wynosi on
1%). Procentowy rozkład ofert pracy według form zatrudnienia przedstawia Rysunek 5.
Rysunek 5. Procentowy rozkład ofert pracy według form zatrudnienia – 2015 rok.
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W porównaniu do 2014 roku odnotowano niewielki wzrost udziału ofert pracy
czasowej (+3,9%) kosztem spadku udziału ofert pracy stałej (-3,5%) i ofert wymagających
prowadzenia własnej działalności gospodarczej (-0,4%). Od 2013 roku udział ofert pracy
stałej kształtuje się na poziomie 81%, czasowej – 18%, a własnej działalności gospodarczej
– 1%. Dane te przedstawia Tabela 1.
Tabela 1. Procentowy udział ofert pracy stałej i czasowej w latach 2013–2015.

Rok

Praca stała

Praca czasowa

2015
2014
2013

79%
83%
81%

20%
16%
17%

Własna działalność
gospodarcza
1%
1%
2%
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Oferty pracy wg lokalizacji miejsc pracy
Spośród 1381 ofert pracy, jakie wpłynęły do Biura Karier UŚ, zdecydowaną
większość stanowiły oferty pracy w Polsce – ich liczba wynosiła 1291. Ofert pracy za
granicą zarejestrowano 63, a ofert pracy zdalnej – 27. Procentowy rozkład ofert pracy
według lokalizacji przedstawia Rysunek 6.
Rysunek 6. Oferty pracy według lokalizacji miejsc pracy – 2015 rok.
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Jeśli chodzi o oferty pracy zagranicznej, najwięcej z nich napłynęło z Holandii
(15 ofert), niewiele mniej – z Niemiec (11). Jeszcze mniej ofert dotyczyło pracy
zlokalizowanej we Francji (7) i na Cyprze (5), a także w takich krajach, jak: Grecja (4),
Czechy lub Słowacja (4) oraz Hiszpania (3), Irlandia (2), Bułgaria (2) i Portugalia (2).
Z państw: Austria, Białoruś, Estonia, Rumunia, Wielka Brytania oraz Włochy napłynęło po
jednej ofercie. Warto zauważyć, iż pojawiły się także dwie oferty pracy spoza Europy,
dokładniej – w Stanach Zjednoczonych. Procentowy rozkład danych prezentuje Rysunek 7.
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Rysunek 7. Oferty pracy według miejsc pracy za granicą – 2015 rok.
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Biorąc pod uwagę oferty pracy w Polsce, najwięcej z nich3 pochodziło
z województwa śląskiego (aż 1165 ofert). Na drugim miejscu uplasowało się
województwo małopolskie (182 oferty), a na trzecim – mazowieckie (65). Rzadziej oferty
napływały z województw: dolnośląskiego (20), opolskiego (16) i łódzkiego (14). Nieliczne
oferty dotyczyły pracy w województwach: kujawsko–pomorskim (8), lubelskim (7),
wielkopolskim (7), a już zupełnie pojedyncze w województwach: zachodnio–pomorskim
(4), świętokrzyskim (3), podlaskim (3), podkarpackim (2) i pomorskim (2). Procentowy
rozkład ofert pracy z poszczególnych województw przedstawiono na Rysunku 84.

3
4

Pracodawcy mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi, dlatego wartości nie sumują się do 100%.
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.pl
pojawiło się znacznie więcej ofert dla poszczególnych województw, jednakże opiekę nad nimi
sprawowały inne Biura Karier.
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Rysunek 8. Oferty pracy według miejsc pracy na terenie poszczególnych województw w Polsce – 2015 rok.
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Uwzględniając liczbę ofert z poszczególnych miast, na tle wszystkich polskich
miejscowości zdecydowanie wyróżniały się trzy. Najwięcej (aż 639) ofert spłynęło
z Katowic, następnie – z Krakowa (148), a potem – z Gliwic (102).
Jeśli chodzi o skład pięciu miast z województwa śląskiego, które opublikowały
najwięcej ofert pracy w serwisie, to oprócz Katowic i Gliwic, liczne oferty pochodziły
z: Sosnowca (42), Bielska–Białej (41) i Tychów (36). W 53 przypadkach pracodawca nie
sprecyzował miasta, jakiego dotyczyć miała oferta, podał jedynie informację, iż praca
odbywa się na terenie województwa śląskiego. Co ciekawe, w jednej ofercie jako
lokalizację pracy podano krainę geograficzną – Jurę Krakowsko-Częstochowską.
Procentowy rozkład ofert w zależności od miasta w województwie śląskim, z którego
napłynęły, przedstawia Rysunek 95.

5

Do kategorii „śląskie województwo” zaliczano te oferty, w których pracodawca nie sprecyzował miasta,
lecz jedynie wskazał, że ogłoszenie dotyczy pracy w obrębie województwa śląskiego.
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Rysunek 9. Oferty pracy według miast w województwie śląskim – 2015 rok.
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Oferty pracy wg branży firm
Oferty pracy były publikowane najczęściej przez firmy z branży usługowej (84%),
natomiast rzadziej z produkcyjnej (13%) czy z administracji (3%).
Rysunek 10. Oferty pracy według branż firm – 2015 rok.
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Największa liczba firm, publikujących oferty w 2015 roku, pochodziła z branż:
Agencji pracy i doradztwa personalnego (19% firm),
Usługi IT (10% firm)
Edukacji (8% firm),
Sprzedaży i handlu (8% firm),
Usług bankowych, finansowych, ubezpieczeń i funduszy unijnych (6% firm).
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Oferty pracy wg kategorii stanowisk pracy
Czołową piątkę najczęściej oferowanych kategorii stanowisk pracy w 2015 roku
stanowiły:

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

Sprzedaż/Obsługa klienta
Informatyka
Finanse/Bankowość/Księgowość
Asystencka praca/Personel biurowy
Logistyka/Transport/Dystrybucja/Zakupy

21,4%
19,4%
14,7%
13,2%
5,0%

Najwięcej ofert dotyczyło pracy w obszarze „Sprzedaż/Obsługa klienta” – stanowiły
one ponad jedną piątą wszystkich opublikowanych zgłoszeń (21,4% wszystkich ofert).
Niewiele mniej (19,4%) ofert przeznaczonych było na stanowisko z kategorii
„Informatyka”. Licznie poszukiwano też kandydatów na stanowiska z obszarów:
„Finanse/Bankowość/Księgowość” (14,7%) oraz „Asystencka praca/Personel biurowy”
(13,2%). Nie zarejestrowano natomiast żadnych ofert z kategorii: „Bibliotekarstwo/
Archiwistyka/Informacja naukowa”, „Dyplomacja”, „Kultura/Sztuka”, „Sport” i „Systemy
jakości”. Rozkład ofert pracy według kategorii oferowanych stanowisk przedstawia
Rysunek 11.
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Rysunek 11. Oferty pracy według kategorii oferowanych stanowisk pracy – 2015 rok.
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Oferty pracy wg nazw stanowisk pracy
Czołową piątkę stanowisk, na które najczęściej poszukiwano kandydatów,
stanowiły:

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

Asystent/ka
IT support
Specjalista ds. obsługi klienta (obcojęzycznego)
Programista
Analityk finansowy
Specjalista ds. sprzedaży

9,5%
7,2%
6,7%
6,4%
5,3%
5,3%

W Tabeli 2 przedstawiono wykaz najczęściej oferowanych stanowisk dla
poszczególnych kategorii pracy.
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Tabela 2. Najczęściej oferowane stanowiska dla poszczególnych kategorii pracy – 2015 rok.

Kategoria stanowiska
Administracja publiczna
Asystencka praca/Personel biurowy
Badania/Analizy
Bezpieczeństwo i służby ochrony
Biologia/Biotechnologia/Chemia
Budownictwo/Architektura
Edukacja/Szkolenia
Finanse/Bankowość/Księgowość
Fundusze UE/Projekty UE
Grafika/ Plastyka/DTP/Konserwacja
Hotelarstwo/Turystyka/Rekreacja
Informatyka
Kadry/HR/Doradztwo zawodowe
Logistyka/Transport/Dystrybucja/
Zakupy
Marketing/Reklama/Promocja/PR
Media
Medycyna/Farmacja/Kosmetologia
Nieruchomości
Organizacje pozarządowe
Opieka społeczna
Podatki
Prawo i dziedziny pokrewne
Rolnictwo/Hodowla/Ogrodnictwo/
Leśnictwo
Rozrywka
Sprzedaż/Obsługa klienta
Technika/Technologia/Inżynieria
Tłumaczenia
Ubezpieczenia
Wydawnictwo
Zarząd/Kadra zarządzająca
Praca fizyczna

Nazwa stanowiska
Pracownik administracji centralnej (0,7%)
Asystent/ka (9,5%)
Specjalista ds. rozwoju (0,2%)
= Funkcjonariusz administracji (0,1%)
= Specjalista ds. BHP (0,1%)
Chemik (0,4%)
Inżynier budownictwa (0,1%)
Lektor języka obcego (1,1%)
Analityk finansowy (5,3%)
Specjalista ds. funduszy (0,7%)
Grafik komputerowy (0,4%)
Animator czasu wolnego (0,4%)
IT support (7,2%)
Specjalista ds. rekrutacji i selekcji (1,6%)
Specjalista ds. zakupów/Kupiec (3,3%)
Specjalista ds. marketingu (2,2%)
Dziennikarz (0,2%)
Farmaceuta(0,9%)
Pośrednik w obrocie nieruchomościami (0,2%)
Fundraiser (0,1%)
= Asystent rodziny (0,1%)
= Pracownik socjalny (0,1%)
Doradca podatkowy (0,4%)
Prawnik (0,5%)
= Inżynier rolnik/Ogrodnik/Leśnik (0,1%)
= Specjalista ds. ochrony środowiska (0,1%)
Organizator imprez (0,1%)
Specjalista ds. obsługi klienta obcojęzycznego
(6,7%)
= Automatyk/Robotyk (0,7%)
= Inżynier mechanik/Monter (0,7%)
Tłumacz (0,8%)
= Agent ubezpieczeniowy (0,2%)
= Broker (0,2%)
Korektor/Weryfikator (0,1%)
Kierownik zakładu (0,4%)
Pracownik fizyczny (0,9%)
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Trzy czwarte wszystkich publikacji stanowiły te, w których pracodawca oferował
stanowisko wykonawcze (75%), a niemal co czwarte ogłoszenie dotyczyło stanowiska
specjalistycznego (23%). Udział zgłoszeń oferujących stanowisko pracy na najwyższym,
kierowniczym szczeblu, był stosunkowo niewielki, co zostało przedstawione na Rysunku
126.
Rysunek 12. Oferty pracy według rodzaju oferowanego stanowiska – w 2015 rok.

2%
23%

wykonawcze
specjalistyczne
kierownicze

75%

6

Chociaż niektóre oferowane stanowiska nazywały się „specjalistyczne”, to jednak cechowały się
wyjątkowo schematyczną pracą – wówczas takie stanowiska klasyfikowano jako „wykonawcze”.
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Oferty pracy wg preferowanego wykształcenia
Wydaje się, że status kandydata do pracy nie miał dla pracodawców zbyt dużego
znaczenia. Zdecydowana większość nie sprecyzowała swoich oczekiwań w tym zakresie
(987 ofert – 72%). Pozostali pracodawcy najczęściej wskazywali, że mogą przyjąć do pracy
„Studenta lub Absolwenta” (323 oferty). Wyłącznie do Studentów skierowano 40 ofert,
zaś 31 dotyczyło wyłącznie Absolwentów. Procentowy rozkład danych dla
sprecyzowanych oczekiwań pracodawców względem statusu kandydata przedstawia
Rysunek 13.
Rysunek 13. Oferty pracy według preferowanego wykształcenia kandydatów – 2015 rok.
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Oferty pracy wg preferowanego kierunku studiów
Co czwarty pracodawca sprecyzował swoje oczekiwania względem preferowanego
obszaru nauk studiów realizowanych lub ukończonych przez kandydatów do pracy (26%),
wskazując jeden lub kilka obszarów nauczania, zgodnie z poniższą systematyką:
- obszar nauk ARTYSTYCZNYCH (w tym: grafika, plastyka, reżyseria),
- obszar nauk HUMANISTYCZNYCH (w tym: bibliotekoznawstwo, filologia polska,
filologia nowożytna, filozofia, kulturoznawstwo, pedagogika),
- obszar nauk MEDYCZNYCH (w tym: fizjoterapia, kosmetologia, medycyna),
- obszar nauk PRZYRODNICZYCH (w tym: turystyka i rekreacja),
- obszar nauk SPOŁECZNYCH (w tym: administracja, dziennikarstwo, ekonomia,
finanse i rachunkowość, marketing, politologia, prawo, psychologia, public relations,
socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie),
- obszar nauk ŚCISŁYCH (w tym: biologia, chemia, matematyka, ochrona środowiska,
statystyka),
- obszar nauk TECHNICZNYCH (w tym: architektura, automatyka, budownictwo,
elektronika, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn, telekomunikacja,
transport).
Pracodawcy, którzy precyzowali swoje oczekiwania w tym względzie, najczęściej
poszukiwali7 studentów lub absolwentów nauk technicznych (42,5%), humanistycznych
(42,2%), ścisłych (32,4%) i społecznych (28,2%). Rzadziej natomiast poszukiwano
przedstawicieli nauk przyrodniczych (9,8%), medycznych (8,7%) lub artystycznych (5,9%).
Omówione dane obrazuje Rysunek 14.

7

Pracodawcy mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi, dlatego wartości nie sumują się do 100%.
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Rysunek 14. Oferty pracy według preferowanego kierunku studiów – 2015 rok.
artystyczne

26%

5,9%

humanistyczne
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42,2%
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9,8%
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techniczne
sprecyzowano
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Częstotliwość, z jaką pracodawcy publikowali w ofertach swoje oczekiwania
względem kierunków studiów realizowanych lub ukończonych przez kandydatów do pracy
(28%), była zbliżona do oczekiwań względem obszaru nauczania. Czołową piątkę
najczęściej publikowanych ofert, ze względu na kierunków studiów, w 2015 roku zajęły:

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

Informatyka
Filologia nowożytna
Finanse i rachunkowość
Ekonomia
Zarządzanie

27,9%
20,7%
12,6%
11,7%
10,9%
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Oferty pracy wg preferowanych dodatkowych
kompetencji
Pracodawcy częściej, niż ukończenia konkretnego kierunku studiów, wymagali od
kandydatów posiadania określonych kompetencji i umiejętności. Swoje wymagania w tym
zakresie określiło 97,6% pracodawców.
Zdecydowana większość pracodawców8 oczekiwała od kandydatów posiadania
określonych kompetencji miękkich (79%) i znajomości języków obcych (78%), a ponad
połowa oczekiwała wykazania się umiejętnościami IT (54%). Rzadziej pracodawcy
wymagali posiadania doświadczenia zawodowego (30%), prawa jazdy (15%) czy
uprawnień zawodowych (4%) – patrz Rysunek 15.
Rysunek 15. Oferty pracy według oczekiwanych dodatkowych kompetencji – 2015 rok.
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uprawnienia zawodowe
30%

umiejętności IT

30%

kompetencje miękkie
20%
10%

15%
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0%

8

Pracodawcy mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi, dlatego wartości nie sumują się do 100%.
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> język obcy
Znajomości języków obcych oczekiwało od kandydatów 78% pracodawców. Spośród
nich ponad połowa (59%) wymagała posługiwania się tylko jednym językiem, co trzeci
wymagał posługiwania się dwoma językami (35%), a pozostali – więcej niż dwoma
językami (6%).
Najczęściej pracodawcy preferowali9 język angielski (84,7% spośród pracodawców
preferujących znajomość języków obcych). Licznie pożądanymi były również języki:
niemiecki (24,9%) oraz francuski (16,3%). Zestawienie języków, jakich oczekiwano od
osób ubiegających się o dane stanowisko, przedstawia Rysunek 16.
Rysunek 16. Oferty pracy według preferowanego języka obcego – 2015 rok.
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0,0%

9
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Pracodawcy mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi, dlatego wartości nie sumują się do 100%.
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> umiejętności IT
Nieco ponad połowa pracodawców (54%) opublikowała w swych ofertach
oczekiwania względem kompetencji IT posiadanych przez kandydatów.
Najbardziej pożądaną10 umiejętnością z zakresu IT była obsługa pakietu MS Office
(59%). Na drugim miejscu znalazła się obsługa systemu Windows (38%). Rzadziej
poszukiwano umiejętności: programowania (12%), obsługi Internetu (5%) oraz
administrowania (2%). O ile mała liczba ofert, w których wymagano umiejętności
programowania lub administrowania może wynikać z faktu, iż są to dosyć wąskie
i specjalistyczne (a co za tym idzie: rzadziej spotykane kompetencje), o tyle można
przypuszczać, że niewielki udział ogłoszeń, w których oczekiwano od kandydata
umiejętności podstawowej obsługi komputera (czyli systemu Windows lub Internetu),
spowodowany jest wysuwanym przez pracodawców założeniem, iż dla obecnego
pokolenia studentów lub absolwentów posiadanie tych umiejętności jest oczywistością.
Procentowy rozkład powyższych danych przedstawiono na Rysunku 17.
Rysunek 17. Oferty pracy według oczekiwanych umiejętności z zakresu IT – 2015 rok.
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10

Pracodawcy mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi, dlatego wartości nie sumują się do 100%.
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> kompetencje „miękkie”
Swoje oczekiwania względem kompetencji „miękkich” posiadanych przez
kandydatów sprecyzowało 1059 pracodawców (79% spośród pracodawców precyzujących
swoje oczekiwania). W niniejszym raporcie kompetencje te zostały pogrupowane w kilka
kategorii, mianowicie:
- POTENCJAŁ, obejmujący: komunikatywność, kreatywność, myślenie analityczne,
elastyczność,
- ODPORNOŚĆ, obejmującą: odporność na stres, asertywność, branie
odpowiedzialności oraz wytrwałość i konsekwencja,
- ZADANIA, obejmujące: samodzielność, sumienność i dokładność, orientacja na cel,
nastawienie biznesowe,
- LUDZI, obejmujących: pracę zespołową, uczenie i szkolenie, budowanie relacji,
orientację na klienta,
- MOTYWACJĘ, obejmującą: motywację, dążenie do rozwoju, etykę i profesjonalizm,
zaangażowanie,
- NARZĘDZIA, obejmujące: zarządzanie zespołem, planowanie i koordynowanie,
delegowanie oraz organizację pracy.
Najwięcej
pracodawców
poszukiwało
kandydatów
wykazujących
się
umiejętnościami z kategorii „Potencjał” (30%), „Ludzie” (19%) i „Zadania” (16%). Mniej
pracodawców zainteresowanych było posiadaniem przez kandydata umiejętności
z zakresu „Motywacja” (13%), „Odporność” (11%) i „Narzędzia” (11%). Obrazuje to
Rysunek 1811.

11

Pracodawcy mogli wybrać dowolną liczbę kompetencji z różnych obszarów, stąd wartości nie sumują się
do 100%.
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Rysunek 18. Oferty pracy według preferowanych kategorii kompetencji „miękkich” – 2015 rok.
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Najbardziej poszukiwanymi umiejętnościami „miękkimi” były12: praca zespołowa
(42,2% spośród pracodawców oczekujących od kandydatów posiadania kompetencji
„miękkich”), komunikatywność (40,4%), organizacja pracy (32,8%) i myślenie analityczne
(29,8%). Wielu pracodawców wskazywało również na: samodzielność (23,7%),
sumienność i dokładność (21,6%), a także zaangażowanie (19,5%) i kreatywność (15,6%).
Nie pojawiły się żadne oferty, w których pracodawca oczekiwałby umiejętności
delegowania. Procentowy rozkład danych, uwzględniający preferencje pracodawców
w poszczególnych kategoriach, przedstawiono na Rysunku 19.

12

Pracodawcy mogli wybrać dowolną liczbę kompetencji z różnych obszarów, stąd wartości nie sumują się
do 100%.
29

Rysunek 19. Oferty pracy według oczekiwanych kompetencji „miękkich” – 2015 rok.
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Co ciekawe, łączna liczba wskazań dotyczących posiadania kompetencji „miękkich”
wyniosła 3480 w 1348 ofertach. Można zatem przyjąć, że każdy pracodawca precyzujący
swoje oczekiwania w tym kontekście, wymagał od kandydata posiadania średnio trzech
różnych kompetencji „miękkich”.
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Oferty praktyk
Liczba ofert praktyk
Liczba opublikowanych w 2015 roku ofert praktyk wynosiła 319, co stanowiło 19%
wszystkich zarejestrowanych w Biurze Karier ofert.
Podobnie, jak w przypadku ofert pracy, zanotowano wzrost ilości ofert praktyk
w stosunku do poprzedniego roku (+54%), chociaż liczba ofert była niższa niż w 2013 roku
(–10%) i 2012 roku (–2%). Linia trendu na Rysunku 20 wskazuje jednak na stały wzrost
ilości publikowanych ofert praktyk.
Rysunek 20. Liczba ofert praktyk zamieszczanych w serwisie Biura Karier w latach 2008–2015.
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Oferty praktyk wg form zatrudnienia
Wspólnym mianem „oferta praktyk” określa się w niniejszym raporcie ofertę,
w której pracodawca proponuje odbycie praktyki, stażu lub wolontariatu. W 2015 roku
zarejestrowano 319 „ofert praktyk”, w tym: 178 ofert dotyczących praktyk, 123 – stażu
oraz 18 – wolontariatu. Procentowy rozkład danych ze względu na odpowiedni typ oferty
prezentuje Rysunek 21.
Rysunek 21. Oferty praktyk według form współpracy – 2015 rok.
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Oferty praktyk wg lokalizacji miejsc praktyk
Zdecydowana większość spośród wszystkich ofert praktyk dotyczyła praktyk
realizowanych na terenie Polski (289 ofert). Pozostałe oferty odnosiły się równie często
do praktyk zagranicznych (10 ofert), jak i praktyk zdalnych (10 ofert). Omówione dane
obrazuje Rysunek 22.
Rysunek 22. Oferty praktyk według lokalizacji miejsc praktyk – 2015 rok.
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Oferty praktyk zagranicznych pochodziły z następujących państw: Hiszpania (2),
Portugalia (2), Belgia (1), Bośnia i Hercegowina (1), Cypr (1), Czechy (1), Gruzja (1) oraz
Niemcy (1).
Jeśli chodzi o oferty praktyk w Polsce, to zdecydowana większość z nich13 dotyczyła
województwa śląskiego (97,9%), rzadziej – mazowieckiego (7,3%) i małopolskiego
(4,8%). Pozostałe województwa pojawiały się raczej sporadycznie, natomiast ofert
praktyki mobilnej nie zarejestrowano wcale. Lokalizację ofert praktyk na terenie polski
obrazuje Rysunek 2314.

13
14

Pracodawcy mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi, dlatego wartości nie sumują się do 100%.
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.pl
pojawiło się znacznie więcej ofert dla poszczególnych województw, jednakże opiekę nad nimi
sprawowały inne Biura Karier.
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Rysunek 23. Oferty praktyk według oferowanych miejsc praktyk w Polsce – 2015 rok.
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Oferty praktyk z województwa śląskiego zlokalizowane były najczęściej na terenie
Katowic, co stanowiło aż 61,8% ofert. Podobnie jak w przypadku województw, tak i reszta
miast pojawiała się sporadycznie, a w 12 ofertach (4,2%) nie sprecyzowano docelowego
miasta. Procentowy rozkład danych ze względu na miasta województwa śląskiego
przedstawiono na Rysunku 2415.

15

Do kategorii „śląskie województwo” zaliczano te oferty, w których praktykodawca nie precyzował
miasta, lecz jedynie wskazał, że oferta dotyczy praktyki na obszarze województwa śląskiego.
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Rysunek 24. Oferty praktyk według miast województwa śląskiego – 2015 rok.
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Oferty praktyk wg branży firm
Oferty praktyk najczęściej publikowały firmy z branży usługowej (84%), rzadziej
z produkcji (14%) czy administracji (2%). Udział poszczególnych branż przedstawia
Rysunek 25.
Rysunek 25. Oferty praktyk według branż firm – 2015 rok.

2%
14%

administracja
produkcja
usługi

84%

-

Największa liczba firm pochodziła z następujących branż:
Agencje pracy i doradztwa personalnego (14% firm),
Usługi IT (11% firm),
Edukacja (8% firm),
NGO (7% firm),
Reklama i Marketing (5% firm),
Usługi prawne (5% firm).
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Oferty praktyk wg kategorii stanowisk praktyk
W 2015 roku najwięcej ofert praktyk dotyczyło obszaru „Marketing/Reklama/
Promocja/PR” (14,6%), co stanowiło niewielką przewagę nad drugą w kolejności
kategorią: „Kadry/HR/ Doradztwo zawodowe” (13,3%) i trzecią: „Finanse/Bankowość/
Księgowość” (12,7%). Popularnością cieszyły się także obszary: „IT” (10,4%), „Asystencka
praca/Personel biurowy” (10,1%) oraz „Sprzedaż/Obsługa klienta” (8,4%). Pozostałe
oferty przedstawiono na Rysunku 26. Nie odnotowano ani jednej oferty z kategorii:
„Opieka społeczna”, „Rolnictwo/Hodowla/Ogrodnictwo/Leśnictwo”, „Rozrywka”,
„Ubezpieczenia”, „Zarząd/Kadra zarządzająca”, „Praca fizyczna”.
Czołową piątkę na liście najczęściej oferowanych działów praktyk w 2015 roku
stanowiły następujące obszary:

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

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

14,6%
13,3%
12,7%
10,4%
10,1%
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Rysunek 26. Oferty praktyk według oferowanych kategorii stanowisk pracy – 2015 rok.
Marketing/Reklama/Promocja/PR

14,6%

Kadry/HR/Doradztwo zawodowe

13,3%

Finanse/Bankowość/Księgowość

12,7%

Informatyka

10,4%

Asystencka praca/Personel biurowy

10,1%

Sprzedaż/Obsługa klienta

8,4%

Prawo i dziedziny pokrewne

3,9%

Logistyka/Transport/Dystrybucja/Zakupy

3,2%

Podatki

2,6%

Organizacje pozarządowe

2,3%

Media

1,9%

Fundusze UE/Projekty UE

1,9%

Tłumaczenia

1,6%

Edukacja/Szkolenia

1,6%

Hotelarstwo/Turystyka/Rekreacja

1,3%

Biologia/Biotechnologia/Chemia

1,3%

Badania/Analizy

1,3%

Technika/Technologia/Inżynieria

1,0%

Dyplomacja

1,0%

Administracja publiczna

1,0%

Kultura/Sztuka

0,7%

Grafika/Plastyka/DTP/Konserwacja

0,7%

Budownictwo/Architektura

0,7%

Bezpieczeństwo i służby ochrony

0,7%

Wydawnictwo

0,3%

Systemy jakości

0,3%

Sport

0,3%

Nieruchomości

0,3%

Medycyna/Farmacja/Kosmetologia

0,3%

Bibliotekarstwo/Archiwistyka

0,3%
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Oferty praktyk wg preferowanego wykształcenia
Podobnie, jak w przypadku ofert pracy, firmy najczęściej nie precyzowały swych
wymagań wobec statusu kandydatów (193 oferty – 60%). Spośród praktykodawców,
którzy sprecyzowali swoje wymagania w tym zakresie większość poszukiwała „Studenta
lub Absolwenta” (70 ofert). Wyłącznie Studenta poszukiwało 53 praktykodawców,
a wyłącznie Absolwenta zaledwie 3 praktykodawców. Podane wyniki, dla sprecyzowanych
oczekiwań praktykodawców, przedstawiono na Rysunku 27.
Rysunek 27. Oferty praktyk według preferowanego wykształcenia – 2015 rok.

2%

42%

student
student lub absolwent

56%

absolwent
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Oferty praktyk wg preferowanego kierunku studiów
Niemal połowa (49,5%) praktykodawców sprecyzowała swoje oczekiwania
względem preferowanego obszaru nauk realizowanych lub ukończonych przez przyszłych
praktykantów. Wskazywali oni jeden lub kilka obszarów nauczania, zgodnie z poniższą
systematyką:
- obszar nauk ARTYSTYCZNYCH (w tym: grafika, plastyka, reżyseria),
- obszar nauk HUMANISTYCZNYCH (w tym: bibliotekoznawstwo, filologia polska,
filologia nowożytna, filozofia, kulturoznawstwo, pedagogika),
- obszar nauk MEDYCZNYCH (w tym: fizjoterapia, kosmetologia, medycyna),
- obszar nauk PRZYRODNICZYCH (w tym: turystyka i rekreacja),
- obszar nauk SPOŁECZNYCH (w tym: administracja, dziennikarstwo, ekonomia,
finanse i rachunkowość, marketing, politologia, prawo, psychologia, public relations,
socjologia, stosunki międzynarodowe, zarządzanie),
- obszar nauk ŚCISŁYCH (w tym: biologia, chemia, matematyka, ochrona środowiska,
statystyka),
- obszar nauk TECHNICZNYCH (w tym: architektura, automatyka, budownictwo,
elektronika, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn, telekomunikacja,
transport).
Praktykodawcy, którzy precyzowali swoje oczekiwania w tym względzie, najczęściej
poszukiwali kandydatów reprezentujących nauki humanistyczne (58,2%) i społeczne
(46,2%). Liczna grupa praktykodawców doceniała także reprezentantów nauk ścisłych
(36,1%) oraz technicznych (29,1%). Najrzadziej kierowano oferty do studentów lub
absolwentów nauk: przyrodniczych (10,1%), medycznych (6,3%) i artystycznych (3,2%).
Omówione dane obrazuje Rysunek 2816.

16

Pracodawcy mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi, dlatego wartości nie sumują się do 100%.
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Rysunek 28. Oferty praktyk według preferowanego kierunku studiów – 2015 rok.
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Nieco więcej praktykodawców (54,2%) określiło swoje oczekiwania względem
kierunku studiów realizowanych lub ukończonych przez przyszłych praktykantów.
Czołową piątkę najczęściej publikowanych ofert, ze względu na kierunek studiów, w 2015
roku stanowiły kierunki:

„TOP 5” pożądanych kierunków studiów
1
2
3
4
5
5

Zarządzanie
Ekonomia
Finanse i Rachunkowość
Informatyka
Marketing
Prawo

31,8%
19,7%
15,6%
14,5%
13,9%
13,9%
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Oferty praktyk wg preferowanych dodatkowych
kompetencji
Podobnie, jak w przypadku ofert pracy, tak i w przypadku ofert praktyk
zdecydowana większość praktykodawców (91,5%) oczekiwała od kandydatów posiadania
dodatkowych kompetencji.
Najliczniejszą grupę ofert17 stanowiły te, w których od kandydatów wymagano
posiadania kompetencji „miękkich” (78,7% spośród ofert, w których praktykodawcy
sprecyzowali swoje oczekiwania względem dodatkowych kompetencji), umiejętności
z zakresu IT (59,2%) i znajomości języka obcego (54,2%). Stosunkowo rzadko
praktykodawcy oczekiwali, iż kandydat będzie posiadać prawo jazdy (9,7%) lub
doświadczenie zawodowe (3,1%). W żadnej ofercie praktyk nie pojawiło się oczekiwanie
względem posiadania uprawnień zawodowych przez kandydatów. Procentowy rozkład
ofert praktyk według preferowanych dodatkowych kompetencji przedstawia Rysunek 29.
Rysunek 29. Oferty praktyk według preferowanych dodatkowych kompetencji – 2015 rok.
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70%
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60%
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kompetencje "miękkie"
20%
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17

Pracodawcy mogli wybrać dowolną liczbę kompetencji z różnych obszarów, stąd wartości nie sumują się
do 100%.
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> język obcy
Jak już wspomniano, ponad połowa praktykodawców (54,2%) wymagała od
kandydatów znajomości języka obcego. Spośród nich zdecydowana większość (85%)
oczekiwała umiejętności posługiwania się jednym językiem obcym, a niewielka część –
dwoma językami obcymi (12%) lub więcej niż dwoma (3%).
Niemal zawsze18 praktykodawcy preferowali od kandydatów znajomość języka
angielskiego (aż 93,6%). W pozostałych przypadkach najczęściej oczekiwano znajomości
języka niemieckiego (12,3%), a rzadziej francuskiego (3,5%) lub rosyjskiego (3,5%). Inne
języki pojawiały się sporadycznie, co przedstawiono na Rysunku 30.
Rysunek 30. Oferty praktyk według preferowanego języka obcego – 2015 rok.
j. angielski

93,6%
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12,3%
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j. ukraiński

0,6%

j. turecki

0,6%

j. duński

0,6%

j. portugalski

0,6%

j. serbski

0,6%

j. węgierski

0,6%

j. holenderski

0,6%

j. chorwacki

0,6%

j. chiński

0,6%

Pracodawcy mogli wskazać dowolną liczbę odpowiedzi, dlatego wartości nie sumują się do 100%.
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> umiejętności IT
Jeśli chodzi o umiejętności IT, to oczekiwania względem ich posiadania pojawiły się
w ponad połowie ofert praktyk (59,2%).
W przeważającej liczbie ofert (89,4%)19 praktykodawcy wymagali od kandydatów
obsługi pakietu MS Office. Zdecydowanie rzadziej oczekiwali umiejętności
programowania (7,9%) i obsługi systemu Windows (7,4%), natomiast nielicznie pojawiały
się oferty, w których wymagano obsługi Internetu (3,2%) czy umiejętności
administrowania (zaledwie 0,5%). Niska liczba wymagań z zakresu obsługi systemu
Windows oraz Internetu może wynikać z faktu, iż praktykodawcy przyjmują za oczywistość
fakt, iż młode pokolenie potrafi obsługiwać wspomniany system i korzystać z Internetu.
Omówione dane obrazuje Rysunek 31.
Rysunek 31. Oferty praktyk według preferowanych kompetencji z zakresu IT – 2015 rok.
100%
89%

90%
80%
70%

IT: obsługa systemu Windows

60%

IT: obsługa pakietu MS Office

50%

IT: obsługa Internetu

40%

IT: umiejętność administrowania

30%

IT: umiejętność programowania

20%
10%

7%

3%

8%
1%

0%

19

Pracodawcy mogli wybrać dowolną liczbę kompetencji z różnych obszarów, stąd wartości nie sumują się
do 100%.
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> kompetencje „miękkie”
Oczekiwania względem kompetencji „miękkich” posiadanych przez kandydatów
sprecyzowało 251 z 319 praktykodawców (78,7%). W niniejszym raporcie kompetencje
„miękkie” zostały pogrupowane w kilka kategorii, mianowicie:
- POTENCJAŁ, obejmujący: komunikatywność, kreatywność, myślenie analityczne,
elastyczność,
- ODPORNOŚĆ, obejmującą: odporność na stres, asertywność, branie
odpowiedzialności oraz wytrwałość i konsekwencja,
- ZADANIA, obejmujące: samodzielność, sumienność i dokładność, orientacja na cel,
nastawienie biznesowe,
- LUDZI, obejmujących: pracę zespołową, uczenie i szkolenie, budowanie relacji,
orientację na klienta,
- MOTYWACJĘ, obejmującą: motywację, dążenie do rozwoju, etykę i profesjonalizm,
zaangażowanie,
- NARZĘDZIA, obejmujące: zarządzanie zespołem, planowanie i koordynowanie,
delegowanie oraz organizację pracy.
Praktykodawcy najczęściej doceniali kandydatów posiadających kompetencje
„miękkie” zawarte w kategorii „Potencjał” (31%) i „Zadania” (21%). Mniej
praktykodawców poszukiwało kandydatów z kompetencjami zawartymi w kategoriach:
„Motywacja” (16%), „Ludzie” (12%) i „Narzędzia” (11%), zaś najrzadziej oczekiwano
kompetencji z zakresu „Odporność” (9%). Wyniki te obrazuje Rysunek 3220.
Rysunek 32. Oferty praktyk według preferowanych kategorii kompetencji „miękkich” – 2015 rok.
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Pracodawcy mogli wybrać dowolną liczbę kompetencji z różnych obszarów, stąd wartości nie sumują się
do 100%.
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Najbardziej poszukiwanymi umiejętnościami miękkimi były: komunikatywność
(53,8% spośród praktykodawców oczekujących od kandydatów posiadania kompetencji
„miękkich”), sumienność i dokładność (39%) i organizacja pracy (38,2%). Wielu
praktykodawców doceniało również: samodzielność (34,3%), zaangażowanie (33,9%)
oraz umiejętność pracy zespołowej (33,5%). Procentowy rozkład danych, uwzględniający
preferencje pracodawców w poszczególnych kategoriach, przedstawiono na Rysunku 33.
Rysunek 33. Oferty praktyk według oczekiwanych szczegółowych kompetencji miękkich – 2015 rok.
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Co ciekawe, łączna liczba wskazań dotyczących posiadania kompetencji „miękkich”
wyniosła 940 w 251 ofertach. Można zatem przyjąć, że każdy pracodawca precyzujący
swoje oczekiwania w tym kontekście, wymagał od kandydata posiadania średnio trzech
różnych kompetencji „miękkich”.
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Podsumowanie
W 2015 roku pracodawcy opublikowali łącznie 1700 ofert, z czego 1381 dotyczyło
pracy, zaś 319 – praktyk, stażu lub wolontariatu.
Większość ofert dotyczyła Polski (93% ofert pracy i 97% ofert praktyk). Spośród nich
zdecydowana większość odnosiła się do województwa śląskiego (88,4% ofert pracy
i 97,9% ofert praktyk), małopolskiego (13,8% ofert pracy i 4,8% ofert praktyk) oraz
mazowieckiego (4,9% ofert pracy i 7,3% ofert praktyk).
Najwięcej ofert opublikowały firmy należące do branży usług (84% firm),
a zwłaszcza: Agencje pracy i doradztwa personalnego (19% firm oferujących pracę i 11%
firm oferujących praktyki), Usługi IT (10% firm oferujących pracę i 8% firm oferujących
praktyki) oraz Edukacji (8% firm oferujących pracę i 8% firm oferujących praktyki).
Oferty dotyczyły przede wszystkim stanowisk zawierających się w kategoriach
Sprzedaż/Obsługa klienta (21,4% ofert pracy i 8,4% ofert praktyk) oraz IT (19,4% i 10,4%).
Popularne były także kategorie: Finanse/Bankowość/Księgowość (14,7% i 12,7%) oraz
Asystencka praca/Personel biurowy (13,2% i 10,1%).
Większość firm nie precyzowała swoich wymagań względem statusu kandydatów na
rynku pracy (72% pracodawców i 60% praktykodawców). Ci, którzy sprecyzowali swoje
oczekiwania w tym zakresie wskazywali, że kandydat może być zarówno studentem, jak
i absolwentem (82% ofert pracy i 56% ofert praktyk). Zdecydowanie rzadziej poszukiwano
tylko studentów (10% i 42%) lub tylko absolwentów (8% i 2%).
Firmy nieczęsto informowały w ofertach o wymaganiach względem obszaru nauk
realizowanych lub ukończonych przez kandydatów (26% ofert pracy i 49,5% ofert
praktyk). Spośród firm, które wskazały swoje preferencje, zdecydowana większość
poszukiwała kandydatów z wykształceniem z obszarów nauk: humanistycznych (42,2%
ofert pracy i 58,2% ofert praktyk), społecznych (28,2% i 46,2%), technicznych (42,5%
i 29,1%) i ścisłych (32,4% i 36,1%).W szczególności zaś doceniali kandydatów, którzy
realizowali lub ukończyli następujące kierunki studiów: zarządzanie (10,9% ofert pracy
i 31,8% ofert praktyk), informatyka (27,9% i 14,5%), ekonomia (11,7% i 19,7%) oraz
finanse i rachunkowość (12,6% i 15,6%).
Niemal wszystkie firmy podkreślały, że przywiązują wagę do dodatkowych
kompetencji posiadanych przez kandydatów (97,6% ofert pracy i 91,5% ofert praktyk). Dla
większości z nich najistotniejsze były kompetencje „miękkie” kandydatów (79% ofert
pracy i 79% ofert praktyk), a także znajomość języków obcych (78% i 54%) i posiadanie
kompetencji IT (54% i 59%).
Co się tyczy kompetencji „miękkich”, to spośród 24 zaproponowanych kompetencji
najczęściej poszukiwanymi były: komunikatywność (40,4% ofert pracy i 53,8% ofert
praktyk), umiejętność pracy zespołowej (42,2% i 33,5%), organizacja pracy (32,8%
i 38,2%), sumienność i dokładność (21,6% i 39%), samodzielność (23,7% i 34,3%) oraz
zaangażowanie (19,5% i 33,9%).
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Jeśli chodzi o znajomość języków obcych, to firmy preferowały kandydatów, którzy
posługiwali się językiem angielskim (84,7% ofert pracy i 93,6% ofert praktyk), niemieckim
(24,9% i 12,3%) lub francuskim (16,3% i 3,5%).
W przypadku kompetencji IT, firmy najczęściej wymagały obsługi pakietu MS Office
(59% ofert pracy i 89,4% ofert praktyk) i systemu Windows (38% i 7,4%).
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