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Raport Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów” w drugim kwartale 2015 r. 

 

W II kwartale 2015 r. w serwisie Pracuj.pl opublikowano 109 548 ofert pracy, co oznacza wzrost o 

12,13%, w porównaniu z II kwartałem 2014 r. Niezmiennie dwa pierwsze miejsca należą do branż 

handel i sprzedaż oraz bankowość/finanse/ubezpieczenia. W II kwartale 2015 r. najwięcej ofert pracy 

skierowano do specjalistów handlu i sprzedaży, obsługi klienta, finansistów oraz specjalistów IT. Po 

stronie pracowników także widać coraz intensywniejsze zainteresowanie rynkiem pracy i wzrost liczby 

składanych aplikacji. 

 

 109 548 ofert pracy w drugim kwartale 2015 r. w serwisie Pracuj.pl 

 5,62% wzrost liczby ogłoszeń w porównaniu do I kwartału 2015 r. 

 19,3% więcej ofert z branży budownictwo, w porównaniu z drugim kwartałem 2014 r. 

 17,4% więcej ofert z branży przemysł ciężki w porównaniu z drugim kwartałem 2014 r. 

 28,8% więcej ogłoszeń dla specjalistów HR w porównaniu z drugim kwartałem 2014 r. 

 

Jakich specjalistów poszukiwano w drugim kwartale 2015 r.? 

 Najwięcej ogłoszeń o pracę skierowano do 

specjalistów handlu i sprzedaży – ofert było 

40 776 (37,2% udziału w ogólnej liczbie ogłoszeń). 

Na kolejnych miejscach uplasowali się specjaliści 

ds. obsługi klienta (19% udziału w ogólnej liczbie 

ogłoszeń), specjaliści ds. finansów (15,9% udziału 

w ogólnej liczbie ogłoszeń) oraz specjaliści ds. IT 

(13,9% udziału w ogólnej liczbie ogłoszeń).  

Wśród pozostałych grup specjalistów największe  

wzrosty odnotowano w ogłoszeniach o pracę dla 

specjalistów HR/zasobów ludzkich (28,8% 

wzrostu rok do roku), pracowników produkcji 

(26% wzrostu rok do roku), inżynierów (17,1% 

wzrostu rok do roku) oraz logistyków (16,3% 

wzrostu rok do roku). 

Specjaliści ds. handlu i sprzedaży 

Najczęściej poszukiwano specjalistów zajmujących 

się sprzedażą usług profesjonalnych, dla tej 

specjalizacji odnotowano także bardzo duży 

przyrost liczby ogłoszeń – wyniósł on 37% (rok do 

roku). Przyrosty w granicach 25% zaobserwowano 

także dla specjalistów handlu specjalizujących się w motoryzacji, inżynierii oraz chemii/kosmetykach. 

Najwięcej pracy dla specjalistów ds. sprzedaży było, co nie dziwi, w branży handel i sprzedaż. Drugą branżą 

w której najłatwiej było omawianym specjalistom o pracę była branża finansowa, z której pochodziło 6 551 
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ogłoszeń skierowanych do handlowców i sprzedawców. Stały trend wzrostowy obserwowany już od ponad 

roku w branży budownictwo i nieruchomości przełożył się także na duże wzrosty w liczbie ogłoszeń 

skierowanych z tej branży do specjalistów handlu (rok do roku wzrost o 16%). Kolejną branżą, w której 

zaobserwowano zwiększenie liczby ogłoszeń dla pracowników zajmujących się sprzedażą jest przemysł 

ciężki z 11% wzrostem rok do roku. 

 

Specjaliści ds. obsługi klienta  

Głównymi pracodawcami dla specjalistów obsługi klienta są branże: handel i sprzedaż (6 519 ofert pracy, 

17% wzrostu rok do roku), bankowość/finanse (3 544 ofert pracy) oraz przemysł ciężki (1 390 ofert pracy). 

Tak jak w przypadku specjalistów handlu, tak i dla pracowników obsługi klienta, największe wzrosty 

zaobserwowano w budownictwie i przemyśle ciężkim – były one rekordowe i wyniosły rok do roku, 

odpowiednio 53% i 50% procent.  

 

Specjaliści ds. IT  

Stale rośnie także zapotrzebowanie na specjalistów IT, przyrost rok do roku wyniósł 10,8%, w II kwartale 

2015 r. skierowano do nich 15 214 ogłoszeń o pracę. Dla tej specjalności największy przyrost odnotowano dla 

stanowisk związanych z Administracją IT (19% rok do roku), a wśród nich, dla osób specjalizujących się w 

administrowaniu systemami. Także spory, bo 7% przyrost, nastąpił w obszarze stanowisk związanych z 

rozwojem oprogramowania, w tym najwięcej ofert skierowano do programistów. 

 

Specjaliści ds. finansów  

Dla specjalistów ds. finansów w II kwartale 2015 r. adresowano 17 439 ofert pracy, o 2% więcej ogłoszeń niż 

w analogicznym kwartale roku 2014. Wśród specjalistów bankowości największy przyrost nastąpił w 

obszarze bankowych analiz/ryzyka. Największe zapotrzebowanie w II kwartale 2015 r. było na księgowych, a 

największy, bo aż 30%, przyrost zapotrzebowania na ekspertów od analizy finansowej. W ubezpieczeniach 

najwięcej ofert pracy było dla osób specjalizujących się w ubezpieczeniach majątkowych. 

 

Jakie branże zatrudniały w II kwartale 2015 r.? 

 

Branża handel i sprzedaż 

Jak wynika z danych Pracuj.pl, branża handel i 

sprzedaż jest wciąż głównym pracodawcą, 

publikując w II kwartale 2015 r. o 4% więcej ofert 

pracy (w porównaniu z II kwartałem 2014 r.). 

Najwięcej ofert skierowano do specjalistów sprzedaży, 

obsługi klienta (aż 20% przyrost rok do roku); 

poszukiwano także marketingowców, inżynierów oraz 

specjalistów odpowiedzialnych za łańcuch dostaw. 

 

Branża bankowość/finanse/ubezpieczenia 

Drugim największym pracodawcą pozostaje branża 

bankowość/finanse/ubezpieczenia; udział ogłoszeń z 

tej branży wobec wszystkich ofert z II kwartału 2015 r. 

wynosi 14,9%. Ciekawie rysuje się w tym obszarze 

rynek pracy dla specjalistów ds. bankowości. Sektor 
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bankowy w Polsce w 2015 roku działa w całkowicie nowym otoczeniu. Stopy procentowe NBP znajdują się 

na historycznie najniższym poziomie, przez rynek przelewa się fala fuzji i konsolidacji, zaostrzają się także 

warunki związane z udzieleniem kredytów. Czynniki te nie pozostają bez wpływu na rynek pracy w 

bankowości, choć co może zaskakiwać, pomimo konsolidacji wielu dużych banków rynek pracy dla 

specjalistów ds. bankowości indywidualnej nie maleje, a nawet odnotowuje wzrosty. W II kwartale 2015 r. 

największe zapotrzebowanie dotyczyło wspomnianych specjalistów ds. bankowości detalicznej (8% wzrostu 

rok do roku), a największy wzrost liczby ofert odnotowano dla specjalistów od bankowej analizy/ryzyka – 

było to 19% wzrostu rok do roku. Na fakt, iż rynek pracy dla specjalistów ds. bankowości indywidualnej nie 

maleje, może mieć wpływ to, że coraz więcej banków otwiera swe placówki w centrach handlowych, co 

wiąże się z dłuższymi godzinami otwarcia i automatycznie zapotrzebowaniem na większą liczbę 

pracowników. 

 

Branża budownictwo i nieruchomości 

Jak wynika z analizy rynku budownictwa i nieruchomości w Polsce, branża ta osiąga coraz wyższy poziom 

zyskowności, co przekłada się na nastroje pracodawców. Choć nadal ostrożni, patrzą z coraz większym 

optymizmem w przyszłość, co widoczne jest w liczbie publikowanych przez tę branżę ofert pracy na Pracuj.pl 

(o 19,3 % więcej rok do roku). Pracodawcy z omawianej branży w II kwartale 2015 r. poszukiwali głównie 

inżynierów od elektroniki/elektryki, monterów/serwisantów oraz specjalistów ds. projektowania. Bardzo 

wzrosło zapotrzebowanie z tej branży na specjalistów budownictwa, aż o 27% wzrostu rok do roku, a w 

szczególności na osoby odpowiedzialne za budownictwo mieszkaniowe/przemysłowe. Widać także, że branża 

ta coraz intensywniej konsumuje owoce trwającej już kilka kwartałów odwilży – znacznie zwiększyło się w 

niej zapotrzebowanie na specjalistów ds. obsługi klienta (53% wzrostu rok do roku) oraz sprzedaży (16% 

wzrostu rok do roku).  

 

Branże przemysł ciężki i lekki 

Przemysł ciężki zanotował 17,4% wzrost zapotrzebowania na pracowników rok do roku. Największe wzrosty 

z tej branży dotyczyły pracowników produkcji, inżynierów – w tym głownie inżynierów odpowiedzialnych za 

konstrukcje/technologie, mechaników, monterów/serwisantów, elektronikę/elektrykę. Szukano także 

specjalistów ds. obsługi klienta oraz sprzedaży. W przemyśle ciężkim zatrudnienie zwiększały głównie 

branże produkcja maszyn i urządzeń oraz produkcja aut i części samochodowych.  

 

Przemysł lekki odnotował porównywalny do przemysłu ciężkiego wzrost; wyniósł on 17,1% rok do roku. W 

przemyśle lekkim głównie zwiększały zatrudnienie branże: produkcja artykułów gospodarstwa domowego, 

produkcja artykułów poligraficznych, produkcja elektryczna i elektroniczna. Szukano głównie osób 

odpowiedzialnych za produkcję i optymalizację produkcji oraz inżynierów odpowiedzialnych za 

elektronikę/elektrykę, konstrukcję/technologię a także monterów i serwisantów. Również w tej branży 

zwiększono zapotrzebowanie na specjalistów ds. obsługi klienta i sprzedaży. 
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W których województwach było najłatwiej o pracę w II kwartale 2015 r.? 

 

Najwięcej ogłoszeń o pracę na Pracuj.pl 

opublikowali pracodawcy z województwa 

mazowieckiego – było ich 24 619, co 

stanowiło 22,5% wszystkich ofert pracy z II 

kwartału 2015 r (wzrost 17,1 % rok do roku).  

Kolejne województwa, w których w 

pierwszym kwartale 2015 r. było najwięcej 

ofert pracy to, województwo dolnośląskie –  

11 270 ogłoszeń o pracę (10,3 % udział w 

ogólnej liczbie ogłoszeń z całego kwartału i 

wzrost o 18,1 % rok do roku), województwo 

małopolskie -  10 539 ofert (9,6% udział w 

ogólnej liczbie ogłoszeń z całego kwartału i 

wzrost o 20,4% rok do roku), województwo 

wielkopolskie (9 642 ofert) oraz śląskie (9 

508 ofert pracy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkość firmy a zatrudnienie  

 

Jak wynika z Indeksu Optymizmu 

Przedsiębiorców publikowanego przez 

Pracodawców RP w czerwcu, 60% 

przedsiębiorców zakłada, że w ciągu 

najbliższego pół roku ich sytuacja ulegnie 

poprawie; jest to rekordowo wysoki 

wynik. Czerwcowe badanie pokazuje 

także, iż znacząco wzrasta optymizm 

wśród najmniejszych firm, które obecnie 

lepiej oceniają swą sytuację, niż firmy 

największe. Optymizm ten widać także w 

liczbie opublikowanych przez firmy 

ogłoszeń. W przypadku wszystkich 

rodzajów firm odnotowano wzrosty 

zapotrzebowania na pracowników. Wciąż 

największym pracodawcą pozostają firmy 
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zatrudniające powyżej 250 osób, z 28,9% udziałem w rynku. Jednak analiza przyrostów zapotrzebowania 

pokazuje, że to nie firmy największe (7,3% przyrostu rok do roku), a średnie (26,2% wzrostu rok do roku) i 

małe (8,9% wzrostu rok do roku) zatrudniały w II kwartale 2015 r. najchętniej. Mikroprzedsiębiorstwa (do 10 

osób) zwiększyły zapotrzebowanie na pracowników o 4,9% rok ro roku. 

 

Także sygnały płynące ze strony pracowników potwierdzają ożywienie na rynku pracy. W II kwartale 2015 r. 

na Pracuj.pl zarejestrowało się 218 219 nowych użytkowników, co oznacza 38,3% wzrostu rok do roku. W 

drugim kwartale 2015 r. użytkownicy Pracuj.pl wysłali o 10,6% więcej aplikacji niż w analogicznym okresie 

roku poprzedniego. 

 

*** 

 

Komentarz Przemysława Gacka, Prezesa Zarządu Grupy Pracuj S.A.:  

Wzrost liczby publikowanych na Pracuj.pl ofert pracy w II kwartale 2015 o 12,13% porównując rok do roku 

oraz o 5,6% porównując do I kwartału 2015 roku potwierdza stałe ożywienie na rynku pracy. Co więcej, 

liczba publikowanych ofert na Pracuj.pl drugi kwartał z rzędu przekroczyła 100 000. Tradycyjnie najbardziej 

poszukiwani pracownicy to ci odpowiedzialni za handel i sprzedaż, obsługę klienta, finanse i IT. Zarazem 

branża sprzedaż i handel oraz branża finansowa to główni pracodawcy, co trzecia oferta pracy pochodzi z 

jednej z tych branż.  

Porównując do analogicznego okresu w 2014 roku dynamicznie wrasta zapotrzebowanie na pracowników 

produkcyjnych, budownictwa, inżynierów. Wzrost zapotrzebowania na pracowników produkcyjnych i 

inżynierów ma w dużej mierze związek z ożywieniem w polskim przemyśle. Dobrą kondycję polskiego 

przemysłu potwierdza czerwcowy wskaźnik PMI, który kształtuje się na poziomie 54,3, jak i odnotowany na 

Pracuj.pl ponad 17% wzrost, porównując rok do roku, zapotrzebowania na pracowników z tej branży. 

Odnotowany przez nas prawie 19% wzrost, porównując rok do roku, zapotrzebowania na pracowników 

zgłoszony z branży budownictwo i nieruchomości również tłumaczy wzrost zapotrzebowania na pracowników 

budowlanych i inżynierów. Nasz barometr nastrojów pracodawców, czyli właśnie zgłaszane zapotrzebowania 

na pracowników, pokazuje, że branża budowlana ma się coraz lepiej. Potwierdzają to dane GUS, które 

pokazują co prawda ogólny klimat koniunktury w budownictwie na poziomie minus 2, ale to i tak jest jednym 

z najlepszych wyników od połowy 2011 roku.   

W II kwartale br. na Pracuj.pl konto założyło prawie 220 000 nowych użytkowników, o prawie 40% więcej niż 

w II kwartale 2014 roku. W tym czasie użytkownicy Pracuj.pl wysłali również o 10% więcej aplikacji na 

oferty pracy. Pokazuje to, że Polacy uwierzyli, że sytuacja na rynku pracy jest na tyle dobra, że mogą starać 

się zmienić pracę na lepszą. Dodatkowo 27% wzrost zapotrzebowania na sprzedawców z obszaru 

motoryzacja czy 22% wzrost zapotrzebowania na sprzedawców z obszaru kosmetycznego może wskazywać 

również na coraz lepsze nastroje Polaków jako konsumentów. 

Nadal systematycznie wzrasta też zapotrzebowanie na specjalistów ds. HR, ofert dla tych pracowników było o 

12% więcej niż w minionym kwartale i aż o 28% więcej niż rok temu. Duże i dynamicznie zwiększane 

zapotrzebowanie na HR-owców odnotowujemy szczególnie w przemyśle, budownictwie, branży 

telekomunikacja i zaawansowane technologie, finansowej, a takie dane z reguły oznaczają planowane dalsze 

rekrutacje w tych branżach. 
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*** 

 

Pracuj.pl to wiodący polski serwis rekrutacyjny skierowany do specjalistów i menedżerów. Specjalizuje się 

w rekrutacji przez Internet oraz w kształtowaniu wizerunku pracodawców, wspierając firmy w pozyskiwaniu 

najlepszych kandydatów do pracy. Kandydatom dostarcza codziennie ponad 30 tysięcy oferty pracy od 

atrakcyjnych pracodawców, a także porady specjalistów dotyczące poszukiwania pracy, rozwoju kariery 

zawodowej oraz zdobywania dodatkowych kwalifikacji. Portal powstał w 2000 r. i należy do Grupy Pracuj, 

będącej właścicielem wiodących marek na rynku rekrutacji on-line w Polsce i na Ukrainie. Pracuj.pl jest 

także członkiem-założycielem największego na świecie sojuszu niezależnych serwisów rekrutacyjnych The 

Network, zrzeszającego serwisy działające w ponad 70 krajach świata. www.pracuj.pl  

 

Kontakt dla mediów: 

Anna Częścik 

Grupa Pracuj 

tel. (22) 373 75 15; 666 357 923 

anna.czescik@pracuj.pl 

 

http://www.pracuj.pl/
mailto:anna.czescik@pracuj.pl

