PLATOVÝ PRŮZKUM 2017
TRENDY NA PRACOVNÍM TRHU V ČESKÉ REPUBLICE
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Společnost Hays Czech Republic otevřela svou první kancelář
v Praze v roce 1998 a je vedoucí společností na českém trhu
v oblasti specializovaného recruitmentu. Ve svých pobočkách
v Praze a v Brně má více než 60 odborných konzultantů
a nadále posilujeme své aktivity v dalších regionech republiky.

Zabýváme se náborem kvalifikovaných zaměstnanců
na trvalý i dočasný pracovní poměr či na projektové role.
Kromě standardního databázového vyhledávání dále
nabízíme službu přímého vyhledávání, outplacement nebo
outsourcing náboru zaměstnanců (RPO).
V Hays klademe důraz na úzkou specializaci jednotlivých
divizí a zaměření na konkrétní segment trhu. Naši konzultanti
jsou profesionály ve svém oboru, mají detailní informace
o vývoji pracovního trhu ve svěřeném sektoru a proto mohou
poskytnout kvalifikovaný poradenský servis a kvalitní služby
svým klientům i uchazečům o zaměstnání.
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Pro více informací o našich službách či aktuálních trendech na pracovním trhu se obraťte na Vaši
nejbližší pobočku Hays.

hays.cz

Úvod

Vážené dámy/ vážení pánové,
dovolte, abych Vás přivítal u aktuálního vydání Hays
platového průzkumu pro rok 2017.
Pozitivní trend vývoje české ekonomiky pokračoval
i v loňském roce, což se promítlo nejen do objemu nově
vytvářených pracovních míst a potřeby nových pracovníků,
ale také do růstu mezd ve většině odvětví. S příchodem roku
2017 se tato situace nemění, firmy nadále posilují své týmy
a zájem o kvalifikované zaměstnance tak přetrvává.
Zvýšený zájem zaměstnavatelů o specializované pracovníky
pozorujeme nejen v oblasti náborů na trvalý pracovní poměr,
téměř dvojnásobný nárůst poptávky zaznamenala i naše
divize dočasného zaměstnávání. Flexibilní formy pracovních
úvazků pro specialisty tak postupně získávají
na českém pracovním trhu své stabilní místo, čímž se pomalu
přibližujeme vyspělým ekonomikám.

Doufám, že v Hays platovém průzkumu 2017 naleznete řadu
užitečných informací.
Ladislav Kučera
Managing Director
Hays Czech Republic, s.r.o.

Propojení akademické
sféry s praktickou zkušeností
v reálném pracovním prostředí
je stále minimální.

Úvod

Aktivita společností v náborech na nově vzniklá pracovní
místa zvýšila poptávku po juniorních uchazečích
a absolventech, kde s lítostí nadále vnímám pokračující
nedostatečnou flexibilitu ze strany vzdělávacího systému.
Propojení akademické sféry s praktickou zkušeností
v reálném pracovním prostředí je stále minimální, jazykové
znalosti uchazečů stagnují a motivace studentů o obory
technického směru, kde je poptávka firem nejkritičtější,
je velmi nízká. Velké množství neobsazených pozic v těchto
oborech může mít do budoucna za důsledek zpomalení
české ekonomiky, uvědomíme-li si, jak významný podíl
má průmysl na HDP České republiky.

Informace a data do letošního vydání Hays platového
průzkumu jsme sbírali kontinuálně v průběhu roku 2016.
Zpracovali jsme téměř šest tisíc pracovních nabídek, které
jsme v uplynulém roce zaregistrovali a doplnili je o data
získaná od více než dvaceti tisíc uchazečů, kteří se na nás
v souvislosti se změnou zaměstnání obrátili. Zaměřili jsme
se rovněž na preference uchazečů v oblasti benefitů
a trendech v tomto směru napříč jednotlivými sektory.
Doplňkový průzkum se v tomto roce týká motivace
a vnímání efektivity práce ze strany zaměstnanců, jeho
výsledky vám přinášíme na straně 8.
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VÝVOJ SITUACE
NA PRACOVNÍM
TRHU
Růst české ekonomiky v porovnání s rokem
2015 mírně zpomalil, nicméně pozitivní
vývoj přetrvává a firmy v loňském roce dále
zintenzivňovaly nábory zaměstnanců.
V září 2016 překročil počet volných míst 140 tisíc a míra
nezaměstnanosti ke konci roku klesla pod pět procent.
V porovnání se stejným obdobím roku předchozího došlo
ke snížení nezaměstnanosti o jedno procento, volných míst
bylo v roce 2015 o 30 tisíc méně.
Česká republika nadále zůstává atraktivní destinací pro nově
přicházející investory, přestože rok 2015 byl v porovnání
s loňským rokem co do počtu nových investic bohatší. Minulý
rok byl významnější spíše rozvojem stávajících investic
či přesunem nových aktivit ze zahraničí do již vybudovaných
center. Zahraniční společnosti si ověřily konkurenceschopnost
a kvalitu pracovní síly v České republice a pokračovaly
v přesunu operací s vyšší přidanou hodnotou na náš trh.

ZAMĚSTNANENCKÝ PRŮZKUM 2016

Přestože výraznou část poptávky ze strany zaměstnavatelů
dlouhodobě tvoří nekvalifikované role, k nárůstu pracovních
příležitostí docházelo také v oblasti zaměstnávání specialistů.
Společnosti nehledaly pouze náhrady odchozích zaměstnanců,
docházelo k rozšiřování týmů například v oblasti administrativy
nebo HR, obchodních a prodejních týmů nebo IT. V souvislosti
s touto situací se vyostřuje boj o uchazeče, pokud firmy
chtějí zaujmout a nalákat ty správné talenty, musejí nutně
přistupovat ke změnám náborových strategií či motivačních
schémat. Klíčovou se stává rychlost výběrových řízení,
uchazeči v exponovaných oblastech mívají často více nabídek,
ze kterých si mohou vybírat. Rychlost komunikace a celkově
jednání společnosti je pak jedním z nejdůležitějších kritérií,
na jehož základě se kandidát finálně rozhoduje.
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I přes problémy, které některé organizace mají s obsazením
svých volných míst, ne vždy jsou ochotny přistoupit
ke změnám a svým přístupem si tak komplikují nábory.
Řešením je posílení role HR na strategickou úroveň, kdy
se personalisté aktivně podílí na náborové strategii firmy
a navrhují optimální nastavení procesů tak, aby klíčové role
byly obsazeny včas a bez zbytečných prostojů.
V průběhu celého roku jsme rovněž intenzivně vnímali také
snahu společností o udržení a motivaci svých zkušených
zaměstnanců, řada z nich investuje nemalé prostředky
do inovací v oblasti benefitů či vzdělávání svých talentů.
Tento trend v průběhu roku vyústil ve zvýšenou potřebu
uchazečů s kratší dobou praxe na pracovní místa, která
ve společnostech nově vznikala. Díky vysokému zájmu
ze strany firem tito juniorní uchazeči zaznamenali posun
ve výši finančního ohodnocení nejvýrazněji, a to ve většině
sektorů a oblastí.
Zvýšený zájem o juniorní uchazeče se pozitivně promítl také
do možnosti uplatnění absolventů. Disponuje-li absolvent
solidní jazykovou vybaveností a relevantní praxí při studiu,
je volný na pracovním trhu jen velmi krátce. Nejširší možnosti
uplatnění nyní najdou absolventi celého spektra technických
oborů, kteří patří mezi nejpoptávanější prakticky v celé Evropě.
Příležitostí dále přibylo v oblasti podpůrných rolí, například
v administrativě, HR nebo právu, dále v obchodě či v centrech
sdílených služeb. Problémem nadále zůstává jazyková
vybavenost uchazečů, kdy znalosti získané v průběhu studia
jsou pro jejich působení na pracovním trhu nedostačující.
Uchazečům nejčastěji chybí praktická zkušenost s používáním
cizího jazyka a úroveň verbální komunikace pak často
nesplňuje očekávání firem.
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ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM 2016
EFEKTIVITA PRÁCE A MOTIVACE
Zaměstnanci by dále v rámci motivace ocenili možnost
flexibilní pracovní doby či home office (54%), tato odpověď
byla nejčastější u zaměstnanců, kteří u současného
zaměstnavatele působí déle než 4 roky. Impulsem jsou také
individuální odměny za nadstandardní výkony ve formě
poukázek, zážitků a podobně (47%) či získání nových
kompetencí (vedení lidí, zodpovědnost za novou aktivitu,
například školení – 44%), povýšení ocení 40% zaměstnanců.

Firemní akce příliš netáhnou, ale nováčci
o ně stojí
Nováčci pracující ve firmě méně než 1 rok mají větší chuť
trávit čas s kolegy i mimo běžné pracovní prostředí
a častěji oceňovali možnost účastnit se celofiremních akcí
či poskytování různých týmových odměn a společných
zážitků. Obě tyto aktivity však v našem průzkumu
pomyslnou tabulku motivačních preferencí uzavírají,
a to s deseti, respektive patnácti procenty zájemců o tento
způsob motivace.
Několik respondentů nad rámec specifikovaných odpovědí
uvádělo, že by ocenili individuální možnost jak profesního
tak finančního růstu, kde by nezáleželo na počtu
odpracovaných let ve firmě, ale na schopnostech jedince.
4% oslovených zaměstnanců uvedla, že další motivaci již
nepotřebují, protože se cítí být spokojeni.
V listopadu 2016 jsme provedli průzkum týkající se efektivity
a motivace v pracovním prostředí. Oslovili jsme více než 700
zaměstnanců a uchazečů o práci registrovaných v databázi
Hays, napříč obory, specializacemi a senioritou. Zajímalo
nás, jak současní zaměstnanci dokáží využít pracovní dobu
a do jaké míry se cítí být efektivní, co by mohli udělat
zaměstnavatelé pro další zlepšení efektivity ve svých týmech
a co aktuálně motivuje pracovníky k dobrým pracovním
výkonům. Cílem průzkumu bylo získat aktuální informace
a podněty pro společnosti – jak se svými lidmi pracovat,
na jaké oblasti se v rámci zlepšování procesů zaměřit a jak
maximálně využít potenciálu zaměstnanců.
U některých otázek měli respondenti možnost více odpovědí,
proto může být v několika případech výsledný součet vyšší
než 100%.

ZAMĚSTNANENCKÝ PRŮZKUM 2016

Většina zaměstnanců nemá potřebu
pracovat přesčas
Pracovní doba nám obvykle stačí k tomu, abychom
zvládli vše, co se od nás očekává, což pro nás bylo celkem
překvapivým zjištěním. 73% respondentů uvádí, že pracovat
přesčas pro ně není nutností a svou agendu zvládnou během
standardní pracovní doby. Téměř 34% z nich ovšem přiznává,
že stihnout vše v tomto vymezeném čase je pro ně často
velmi náročné. Těm, kteří se bez práce přesčas neobejdou
pak ve 40% stačí méně než pět přesčasových hodin týdně,
do deseti hodin práci navíc věnuje 22% respondentů a 7%
oslovených stráví prací přesčas více než deset hodin týdně.
Jako pozitivní trend vnímáme, že pro 61% firem
je důležitější sledovat odvedenou práci spíše než reálný
počet odpracovaných hodin. Necelých 33% pak sleduje
oba faktory se stejnou důležitostí.
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Tři čtvrtiny zaměstnanců prý efektivně
využijí více než 70% pracovní doby
Zaměstnanci v České republice přiznávají, že pracovním
záležitostem nevěnují celou pracovní dobu. Nejčastěji jim
ke splnění pracovních úkolů postačuje 70 – 90% pracovní
doby, tak odpovědělo 35% respondentů. Dalších 33%
zaměstnanců je pak přesvědčeno, že efektivně využije
dokonce více než 90% času. Naopak, 11 procent lidí uvedlo,
že svým pracovním aktivitám věnují méně než polovinu
pracovní doby.
Většina respondentů v našem průzkumu se domnívá,
že má k dispozici všechny potřebné nástroje pro to, aby
svou práci mohli vykonávat bez problémů a s maximální
mírou efektivity – tak odpovědělo 57% z nich. Zbylých
43% však v tomto směru vidí prostor pro zlepšení. Největší
rezervy pak dle jejich názoru má přímo vedení společností
– celých 49% z nich uvádí, že na vině jejich nižší efektivity
je absence dobře fungujícího vedení se schopností
správné motivace. Více než 33% lidí dále postrádá dobrou
komunikaci v týmu, potřebné technologie nebo technické
zázemí, potřebná školení a další vzdělávání pracovníků
či lepší organizaci práce v týmu. Necelých 30% respondentů
by pak uvítalo rozšíření stávajícího týmu, neboť svěřenou
práci při současném počtu zaměstnanců není možné
zvládnout.

Peníze stále motivují nejvíce
V závěsu je pochvala od šéfa
Finanční ohodnocení je faktorem, který zaměstnanci nejlépe
vnímají jako ocenění kvalitní práce a jak uvádějí, dále
je motivuje lepším pracovním výkonům. Vyjádřilo se tak
téměř 75% odpovídajících. Velmi pozitivně je vnímána
pochvala od nadřízeného, stojí o ni 56% respondentů.

Mají-li zaměstnanci svou motivaci a spokojenost
v současném zaměstnání zhodnotit komplexně, pozitivně
odpovědělo 43% odpovídajících, kteří aktuálně změnu
nevyhledávají. 57% respondentů pak správnou motivaci
momentálně postrádá a potenciálně jsou otevřeni novým
pracovním příležitostem.
Na základě výše popsaných zjištění jsme sestavili
následujících pět doporučení, která mohou pomoci zvýšit
angažovanost a motivaci zaměstnanců:
1. Pravidelně provádějte průzkumy spokojenosti
zaměstnanců
Společnost, která má přehled o všeobecné náladě ve firmě
a spokojenosti svých zaměstnanců může lépe předcházet
nežádoucímu odlivu talentů. Průzkum provádějte anonymně
a dejte svým lidem možnost poznámky či komentáře nad
rámec předdefinovaných odpovědí. Je dobré sledovat více
okruhů – do jaké míry se zaměstnanci cítí angažovaní,
jak jsou spokojení s celofiremní komunikací, pracovním
prostředím, zda vnímají možnosti osobního rozvoje
ve společnosti, jak vidí své finanční ohodnocení a benefity
například ve srovnání s konkurencí.
Podobné průzkumy obvykle stačí provádět jednou ročně,
popřípadě po významnějších změnách týkajících se všech
zaměstnanců, jako je například sloučení společností nebo
jiné rozsáhlé organizační změny. Nezapomeňte zaměstnance
následně obeznámit s výstupem a akčními kroky, které
se rozhodnete učinit. V této fázi můžete zaměstnance zapojit
a konkrétní zodpovědnosti rozdělit. To nejhorší,
co se může stát, je nechat výsledky průzkumu bez
povšimnutí a nereagovat. Není možné vyhovět všem, ale
pozitivním přístupem k podnětům na reálném základu dáte
najevo, že vám na názoru a spokojenosti vašich lidí záleží.

2. Zajímejte se o podněty zaměstnanců ke zlepšení
prostředí či procesů
Tyto podněty mohou být součástí průzkumu spokojenosti,
praktičtější ale mít k dispozici místo, kde mohou
zaměstnanci nechávat svá doporučení v průběhu celého
roku. Důvěryhodnější a více využívaný bude online formulář
spíše než fyzický box na dotazy. Dobré je předem přesně
specifikovat, co je cílem tohoto „sběrného místa“. Jde-li
nám o zlepšení procesů, je dobré vysvětlit, že nás zajímají
konkrétní a proveditelné nápady a nejedná se například
o schránku na stížnosti.
Opět i zde je důležitá zpětná vazba. Ponechte na lidech,
zda v tomto případě chtějí vystupovat anonymně nebo ne.
3. Oceňujte dobré nápady a kvalitně odvedenou práci
Neváhejte s pochvalou svých zaměstnanců a pokud
je k tomu důvod, chvalte často. Jak vyplynulo i z našich
zjištění, zaměstnanci o pochvaly stojí a jsou pro ně důležité.
Nemusí se jednat o dlouhá oficiální prohlášení před
nastoupeným týmem, krátké osobní poděkování za dobrou
práci funguje nejlépe. Pochvalu neodkládejte, správné
načasování hned po splnění daného úkolu je pro správný
efekt nejdůležitější.
4. Pečujte o své talenty
Pro správné fungování každé firmy je lidský kapitál
to nejdůležitější. V současné době, kdy společnosti o talenty
doslova bojují a často jsou nuceny předhánět se v nabídkách,
a naopak uchazeči jsou těmi, kteří si vybírají, je péče o rozvoj
zkušených zaměstnanců nadmíru důležitá. Proto je nenechte
stagnovat, nabídnout můžete například vzdělávání, nové
kompetence a zodpovědnosti, kariérní postup. Vhodné
je zavést věrnostní bonusové schéma, kde můžete v případě
stanoveného počtu odpracovaných let poskytnout například
dny dovolené nebo zdravotního volna navíc, home office,
příspěvky na dovolenou a podobně.
5. Naslouchejte
Naslouchání se v různých podobách dotýká všech
předchozích bodů. Naprostá většina zaměstnanců oceňuje
a stojí o lidský přístup, chce mít možnost diskutovat své
pracovní problémy a sdílet úspěchy. Vztahy na pracovišti
založené na důvěře a možnosti otevřené komunikace patří
k nejpevnějším a pro firmu do budoucna
k nejperspektivnějším.

Finanční ohodnocení vnímají
zaměstnanci jako nejlepší ocenění
kvalitní práce. V závěsu
je pochvala od šéfa.

The 2017 Hays Salary Guide| 9

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM 2016
EFEKTIVITA PRÁCE A MOTIVACE

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM 2016
EFEKTIVITA PRÁCE A MOTIVACE

Stihnete svou pracovní agendu během standardní pracovní doby?

Co v současné době v zaměstnání postrádáte, abyste svou práci mohli vykonávat efektivně?*

39% 34% 27%

Dobře fungující vedení se schopností
adekvátní motivace

49

Lepší pracovní nástroje

34

Lepší komunikaci v rámci týmu

33

Lepší organizace práce v týmu

33

Školení, vzdělávání

33

Další pracovní sílu

29

Možnost flexibilní pracovní doby

26

Jiné

12

Ano, bez problémů Ano, ale je to náročné Ne, pracuji přesčas
		
nebo z domova

Kolik hodin týdně pracujete přesčas?

30% 41% 22% 7%
Nepracuji přesčas

Méně než 5 hodin

5-10 hodin

10 a více hodin

		

Co je pro Vás motivací k lepším pracovním výkonům?*

Na co je ve vaší společnosti kladen větší důraz?

6% 61% 33%
Na počet
odpracovaných
hodin

Na splněnou
práci

Zvýšení mzdy

75

Pochvala nadřízeného

56

Možnost flexibilní pracovní doby/
home office

54

Individuální odměny za nadstandardní
výkony

47

Nové kompetence

44

Povýšení

40

Firemní mobilita

26

Týmové odměny

15

Celofiremní akce

10

Sleduje se
obojí stejně

Dle Vašeho názoru, jakou část pracovní doby využijete k aktivní práci – ke splnění Vašich úkolů?

11% 21% 35% 33%
Méně než 50%

50-70%

70-90%

90% a více

ZAMĚSTNANENCKÝ PRŮZKUM 2016

Dle Vašeho názoru, máte k dispozici veškeré potřebné nástroje,
abyste svou práci mohl/a efektivně vykonávat?

4

Máte pocit, že jste v současném zaměstnání dobře motivován/a?

57% 43%
Ano

Další motivaci nepotřebuji, jsem
spokojený/ á

43% 57%

Ne

Ano

Ne

Jak dlouho v současném zaměstnání pracujete?

Pouze 27% zaměstnanců
má pravidelnou potřebu práce
přesčas.

47% 20% 20% 13%
Méně než 1 rok

1-3 roky

4-7 let

Více než 7 let

		

* Respondenti měli možnost více odpovědí

10 | The 2017 Hays Salary Guide

The 2017 Hays Salary Guide| 11

VOLNÝCH MÍST V SEKTORU FINANCÍ OPĚT PŘIBYLO
MZDY ROSTLY PŘEDEVŠÍM ÚČETNÍM

PLATOVÝ PŘEHLED
FINANCE A ÚČETNICTVÍ
Základní měsíční platy uváděné v českých korunách pro pozice na plný úvazek v sektoru FINANCE & ÚČETNICTVÍ:

Role

Výrazné zrychlení trhu v oblasti financí
a účetnictví je patrné již od roku 2015; v roce
2016 je však dynamika trhu ještě razantnější.
Otevřených pozic dále přibylo, a to jak
juniorních, méně pak seniorních, včetně rolí
s regionálním přesahem.
Kvalitní uchazeči na trhu jsou
Na inzerci se však firmy spoléhat nemohou

Finance a účetnictví

Pro český pracovní trh je i letos typický relativní dostatek
kvalifikovaných odborníků a expertů v oblasti financí
a účetnictví. Společnosti, které často mívají velmi specifické
potřeby tak mají možnost obsadit i seniorní role uchazeči,
kteří jsou v krátké době schopni začlenit se do procesu bez
nutnosti obsáhlých předchozích zaškolení. Vzhledem k tomu,
že specialisté v tomto oboru jsou jedněmi z nejstabilnějších
a nejloajálnějších, nejsou na trhu příliš aktivní, nereagují
na inzerci. Je nutné je oslovovat s atraktivními příležitostmi
napřímo.
V současné době, kdy je volných pozic velké množství, jsou
firmy otevřeny i juniorním uchazečům. Absolventům, kteří
disponují kromě teoretických znalostí také validní praxí
a jazykovou vybaveností nabízejí zajímavé možnosti
uplatnění a výrazně nadprůměrné nástupní mzdy. Navzdory
této situaci však stále velké procento absolventů postrádá
jak relevantní zkušenosti, jazykové znalosti, tak i adekvátní
pracovní nasazení. To jim ve výsledku komplikuje úspěšné
nalezení vhodné pozice a firmy o tyto uchazeče valný zájem
nejeví.
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MIN

MAX

Typical

Junior Accountant/ Invoice Clerk

28 000

33 000

30 000

Junior Accountant/ max 2 years exp.

30 000

35 000

32 000

Financial Accountant/ 2+ years exp.

35 000

40 000

37 000

Senior Accountant

40 000

55 000

45 000

Chief Accountant

60 000

90 000

65 000

Accounting Manager

80 000

100 000

90 000

Junior Controller/ 1 year exp.

30 000

40 000

35 000

Financial Controller/ 2 years exp.

40 000

50 000

45 000

Financial Controller/ 3-5 years exp.

50 000

80 000

65 000

Finance Manager/ 5 years exp.

80 000

120 000

100 000

Finance Director

120 000

200 000

160 000

Internal Auditor

60 000

90 000

80 000

Internal Audit Manager/ regional

100 000

150 000

120 000

External Auditor/ 0-2 years exp.

35 000

50 000

45 000

Nejžádanější jsou účetní
Poptávka po kontrolerech mírně klesla

External Auditor/ 3 years exp.

50 000

70 000

60 000

External Auditor/ 4+ years exp.

60 000

120 000

80 000

K nárůstu otevřených finančních pozic dochází ve všech
sektorech, především však ve výrobních a farmaceutických
společnostech, ale i v sektoru bankovnictví a ve finančních
institucích. Mezi nejobsazovanější pozice patří role účetní
s různou úrovní zkušeností. V porovnání s loňským rokem
se poptávka po účetních více než zdvojnásobila. Častým
požadavkem společností bývá znalost specifického
účetního softwaru (nejčastěji SAP). Zkušené účetní
se znalostí angličtiny hledají nové uplatnění velmi krátce
a často mají ke zvážení více pracovních nabídek.
Oproti minulému roku se snížila poptávka po zkušených
kandidátech z oblasti business a finančního controllingu.
Co se týká pozic finančního manažera, je jich stále
nedostatek v porovnání s počtem uchazečů na trhu.

External Audit Manager

80 000

150 000

110 000

Tax Advisor

35 000

80 000

45 000

Tax Manager

80 000

150 000

90 000

Mzdy v sektoru rostly výrazně
Top manažerů se však zvýšení příliš
nedotklo

Jaké benefity nejvíce oceňují uchazeči v sektoru Finance a účetnictví?

Flexibilní pracovní doba/
home office

Dny dovolené navíc

Bonusy, 13./ 14. plat

Vzdělávání,
profesní rozvoj

Mzdy v roce 2016 nadále pozvolna rostly. K nejvyššímu
nárůstu došlo právě u účetních pozic, a to až o 10-15%.
Polepšit si mohli i výše zmínění absolventi a juniorní
uchazeči, kdy na pozicích finančních asistentů a junior
controllerů se nástupní mzda blíží mzdám zkušenějších
kandidátů. V některých případech dosahuje i částky 40 tisíc
korun hrubého měsíčně. U velmi seniorních rolí
k nárůstu platů nedošlo a drží se na podobné úrovni,
jako v roce minulém.

The 2017 Hays Salary Guide| 13

BANKY A FINANČNÍ INSTITUCE DÁLE POSILUJÍ SVÉ TÝMY
MZDY SE VŠAK PŘÍLIŠ NEMĚNÍ

PLATOVÝ PŘEHLED
BANKOVNICTVÍ
Základní měsíční platy uváděné v českých korunách pro pozice na plný úvazek v sektoru BANKOVNICTVÍ:

Banking - back office

V roce 2016 vykazoval pracovní trh
v segmentu bankovnictví zvýšenou aktivitu,
která bude přetrvávat i v roce letošním.
Očekávána je poptávka po specialistech
do front office i back office.
Slučování organizací a přicházející
kompetence ze zahraničních poboček přináší
nová pracovní místa
Důvodem oživení je sloučení společností a transfer různých
aktivit ze zahraničních poboček do ČR. Přetrvává poptávka
po kvalitních uchazečích, kteří disponují jak odbornými
znalostmi a profesionálním přístupem, jsou však i loajální
a osobnostně vyhovují potřebám dané společnosti. Pro role
v oblasti back office je potřebná alespoň komunikativní
znalost angličtiny, ve front office očekáváme pokračování
trendu příležitostí pro juniorní front office zaměstnance
s jedním až dvěma roky praxe.

Instituce prochází změnami
UCHAZEČI HLEDAJÍ jistotu a stabilitu

Bankovnictví

U některých institucí došlo v minulém roce ke sloučení, jiné
očekávají větší změny letos. Ty se budou týkat zejména nové
legislativy a povinností pro nebankovní instituce.
V souvislosti s přetrvávajícími regulacemi od ČNB některé
společnosti omezují své aktivity a vyvíjejí činnosti směřující
ke splnění veškerých potřebných směrnic a požadavků
ze strany ČNB. To vyvolává nejistotu u zaměstnanců
a žadatelů o práci, kteří jsou otevřenější pracovní změně.
Při hledání nového zaměstnavatele pak preferují zázemí
stabilní společnosti.
I přes tento nejistý vývoj je vyhlídka poptávky po kvalitních
zaměstnancích na rok 2017 stabilní. V některých oblastech
může nárůst poptávky být větší až o 20%. Týká
se to převážně vysoce specializovaných rolí, případně
akvizičně zaměřených obchodních pozic.
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Mzdy ani bonusová schémata se velkých
změn nedočkaly
Mzdy v tomto segmentu jsou relativně stabilní. Mzdy
se mírně zvýšily v průměru o 5% u uchazečů s délkou
praxe do dvou let, avšak pouze u kvalitních kandidátů,
kteří vykazují požadované pracovní i osobnostní kvality
a potenciál do budoucna.
K výraznějším změnám nedošlo ani u bonusových schémat,
ani v roce letošním zde úpravy neočekáváme. Více
se klade důraz na interní rozvoj a spokojenost zaměstnanců
– školení, benefity, flexibilitu. Výši mzdy a dalšího
ohodnocení ovlivňuje délka praxe, know-how, obchodní
kontakty, kompetence a lokalita. Praha v tomto smyslu vede
ve výši ohodnocení pomyslnou tabulku, mzdy v regionech
mohou být nižší o 10 až 20%, v závislosti na společnosti
a lokalitě. Nicméně nižší životní náklady a často kratší
pracovní doba tento rozdíl vyvažuje.

Žádaná je smlouva na dobu neurčitou
a aktivní komunikace FIRMY
Standardní benefity (stravenky, 5 týdnů dovolené,
zvýhodněné produkty, zdravotní volno, apod.) jsou brány
zaměstnanci jako samozřejmost a je poptávka
po nadstandardních výhodách, jako je flexibilní pracovní
doba, home-office, příspěvky na osobní rozvoj, placená
nemocenská od prvního dne nebo služební automobil
k osobnímu užití. V popředí zájmu zaměstnanců je stále
výše mzdy a dalších finančních náhrad.
Uchazeči preferují jistotu a láká je možnost pracovní smlouvy
na dobu neurčitou. Letos tento trend bude pokračovat
a předpokládáme i jeho větší dopad na rozhodnutí kandidáta
o přijetí nabídky. Svou roli však hrají i další faktory,
ať už se jedná o mzdu, benefity, či rychlost náborového
procesu a přístup potenciálního zaměstnavatele, kdy
je ceněna jasná, rychlá komunikace. Již v tuto chvíli
se zaměstnavatelé potýkají s velkou konkurencí. Není
neobvyklé, aby si kvalitní zájemce o zaměstnání vybíral
z více stejně atraktivních nabídek a ve finále se pak
rozhoduje i v reakci na komunikaci a proaktivní přístup
potencionálního zaměstnavatele.

MIN

MAX

Typical

Credit Risk Analyst - retail

28 000

40 000

35 000

Credit Risk Analyst - corporate

35 000

80 000

60 000

Credit Risk Manager

60 000

120 000

85 000

Operational Risk Analyst

35 000

70 000

60 000

Market Risk Analyst

35 000

90 000

80 000

Market Risk Manager

70 000

130 000

100 000

Treasury Analyst

35 000

90 000

70 000

Treasury Manager

80 000

160 000

110 000

Regulatory Reporting Analyst

40 000

80 000

60 000

Internal Audit Specialist

35 000

80 000

60 000

Internal Audit Manager

85 000

150 000

120 000

Pozn.: Platové hladiny odpovídají trhu v Praze, kde obvykle sídlí centrály bank. Finanční ohodnocení v tabulce nezahrnuje bonusový systém

Banking - front office

MIN

MAX

Typical

Relationship Manager

50 000

100 000

70 000

Senior Relationship Manager

80 000

150 000

100 000

Privátní bankéř

50 000

120 000

60 000

Poradce pro bonitní klientelu

30 000

48 000

35 000

Firemní bankéř - retail

32 000

55 000

43 000

Osobní bankéř

20 000

30 000

25 000

Investiční garant

35 000

48 000

42 000

Branch Manager

45 000

80 000

60 000

Sales Team Leader

30 000

55 000

45 000

Head of Corporate Banking Team

90 000

160 000

110 000

Head of Corporate Banking Division

110 000

200 000

160 000

Jaké benefity nejvíce oceňují uchazeči v sektoru bankovnictví a finančních institucí?

Flexibilní pracovní doba/
home office

Benefitní programy

Dovolená navíc

Služební automobil
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POZIC PRO ABSOLVENTY VÝRAZNĚ PŘIBYLO
MZDY NA PODPŮRNÝCH ROLÍCH ROSTOU

PLATOVÝ PŘEHLED
OFFICE PROFESSIONALS
Základní měsíční platy uváděné v českých korunách pro pozice na plný úvazek v sektoru OFFICE PROFESSIONALS:

Admin/ Customer Service

MIN

MAX

Typical

Assistant/ Receptionist

22 000

28 000

25 000

Team/ Specialized Assistant

25 000

40 000

30 000

Executive Assistant

30 000

50 000

35 000

Office Manager junior

25 000

35 000

30 000

Office Manager senior

30 000

60 000

40 000

Customer Support Specialist

20 000

30 000

23 000

Customer Support Team Leader

30 000

45 000

35 000

MIN

MAX

Typical

HR Support

22 000

30 000

25 000

HR Administrator

28 000

40 000

35 000

HR Specialist

35 000

45 000

40 000

HR Generalist

45 000

60 000

55 000

Důležité jsou zkušenosti i osobnost

HR Business Partner

50 000

80 000

60 000

Finální výši finanční nabídky ovlivňuje řada faktorů,
především pak délka zkušeností, konkrétní znalosti
či speciální dovednosti z daného oboru, samotná náročnost
obsazované pozice a také poptávka po profilu uchazeče
na trhu. Firmy stále více přikládají velkou váhu i osobnostním
kvalitám uchazeče, vybírají proto člověka, který bude dobře
doplňovat stávající tým také po osobnostní stránce.

HR Manager

70 000

100 000

80 000

HR Director

80 000

150 000

100 000

MIN

MAX

Typical

Legal Support (law firm)

20 000

35 000

25 000

Legal Assistant (corporate)

25 000

35 000

30 000

Legal Trainee (law firm)

25 000

35 000

30 000

Junior Lawyer (corporate)

35 000

60 000

40 000

Senior Lawyer (corporate)

60 000

150 000

90 000

HR

Vzhledem k dobrým ekonomickým výsledům
firem prakticky ve všech segmentech roste
potřeba organizací rozšiřovat také své
podpůrné týmy. Role, které bývaly komplexní
a obsahovaly řadu dílčích aktivit se rozdělují,
aby byly tyto týmy schopny zvýšený nápor
lépe zvládnout.
Podpůrné týmy se rozšiřují, vzniká řada míst
pro absolventy a juniorní uchazeče
U seniorních či středně seniorních pozic proto firmy mění
rozsah zodpovědností, snaží se motivovat a udržet si své
stávající zkušené zaměstnance, kteří pak mohou své znalosti
předávat dále a zaškolovat juniory ve svých týmech.
Z tohoto důvodu je velmi vysoká poptávka po absolventech
a uchazečích s krátkou praxí v rozmezí jednoho až tří let,
kteří do firem nastupují na nově vzniklá pracovní místa
vytvořená zmíněným přerozdělením kompetencí. Jedná
se především o role administrativní, právní či HR podpory.
Novinkou v oblasti HR je pak pozice interního recruitment
researchera, která byla doposud typická spíše pro personální
agentury.

OFFICE PROFESSIONALS
Bankovnictví

Vysoká poptávka žene mzdy absolventů výše
Firmy v roce 2016 obsazovaly v oblasti práva a HR zhruba
o 15% více pozic, v oblasti administrativy se poptávka
navýšila dokonce o 20%.
Právě vysoká poptávka po těchto juniorních uchazečích
vedla v minulém roce k výraznému růstu jejich ohodnocení.
Uchazeči jsou se současnou situací obeznámeni z médií,
inzertních pracovních portálů nebo pracovních veletrhů, vědí,
že situace na trhu je pro ně příznivá a proto i jejich finanční
požadavky rostou. Mzdy junior právníků, HR administrátorů
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i například recepčních se tak zvýšily přibližně o 10%,
výjimkou však není ani navýšení nástupního platu
až o 25% v porovnání s předchozími roky.

Oblast HR zaznamenává nové trendy
I nadále registrujeme zvýšenou poptávku po HR Business
partnerech, tato role již má ve velkých organizacích svůj
strategický význam. V návaznosti na velkou poptávku
po nových zaměstnancích společnosti zakládají Sourcing
týmy, které aktivně vyhledávají potenciální uchazeče
a zavádějí role Talent Acquisition konzultantů, jejichž náplní
práce je výběr zaměstnanců a koordinace náborového
procesu. Korporace či Business Service společnosti pak tyto
týmy zaměřují na vyhledávání kandidátů pro celý EMEA
region.

Legal

Jaké benefity jsou pro uchazeče v sektoru Office Professionals nejzajímavější?

Absolventi chtějí povýšení, zkušení uchazeči
flexibilitu
Motivace uchazečů v oblasti Office Professionals se liší
zejména dle seniority. Zatímco absolventi a juniorní kandidáti
kladou důraz na profesní a kariérní růst, jehož absence bývá
pozdějším častým důvodem k odchodu ze společnosti,
zkušení uchazeči naopak upřednostňují flexibilní pracovní
dobu a možnost home office. Obě tyto skupiny pak kladně
přijímají možnost firemních jazykových kurzů. Standardem
v nabídce benefitů, který by však neměl chybět, je týden
dovolené navíc a příspěvek na stravování (stravenky).

Flexibilní pracovní doba/
home office

Vzdělávání, školení

Dovolená navíc

Zdravotní volno
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FIRMY NADÁLE POSILUJÍ SVÉ OBCHODNÍ TÝMY
UPLATNÍ SE ZKUŠENÍ SPECIALISTÉ I MOTIVOVANÍ JUNIOŘI

PLATOVÝ PŘEHLED
OBCHOD A MARKETING/ IT & LOGISTIKA
Základní měsíční platy uváděné v českých korunách pro pozice na plný úvazek v sektoru OBCHOD A MARKETING
se zaměřením na role v IT a logistických firmách:

Sales IT/ Telco

V roce 2016 poptávka v segmentu obchod
a marketing celkově rostla. Firmy představily
nové produkty, nové služby, nová řešení,
a pro tyto novinky je důležité najmout
kvalitní kandidáty pro první linii – obchod
a marketing.

OBCHOD A MARKETING/ IT & LOGISTIKA
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Uspějí uchazeči s relevantní praxí
Juniorům stačí i správná motivace a pozitivní
přístup
Nejžádanější byl profil obchodníka, který má 3 – 7-letou
zkušenost v daném segmentu B2B nebo B2C, nejlépe
s obdobným předmětem prodeje, znalostí daného
obchodního cyklu, okruhu zákazníků. Dalším důležitým
faktorem v rozhodování zaměstnavatelů je správná motivace,
chuť přicházet s novými nápady, nebát se nových postupů
a cest směrem k zákazníkům. Akcent motivace a otevřenosti
nahrával juniorům s kratší nebo minimální zkušeností.
Nedostatek těchto juniornějších uchazečů se správnou
motivací tlačil jejich nástupní mzdy vzhůru, v 90% překročily
hranici 30 000 Kč, v technických a ICT segmentech se pro
kandidáty s příslušným vzděláním již ustálily na hranici
40 000 Kč.

Telekomunikační firmy po stagnaci
v loňském roce opět hledají nové talenty
Segment ICT / telco zaznamenal oživení poptávky také
u telekomunikačních společností, které hledaly schopné
obchodníky nejen pro prodej telekomunikačních služeb,
ale i navazujících ICT produktů a služeb. Poptávaní byli
uchazeči na pozice Product Marketing, Presales specialisté,
E-commerce specialisté a zkušení kandidáti v oblasti online
marketingu.
ICT společnosti nadále hledaly zkušené obchodníky pro nová
SW řešení, mobilní aplikace, internet věcí nebo SW řešení
na míru. Obchodníků se firmám nedostávalo ani v rámci
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MIN

MAX

Typical

Inside Account Manager

30 000

50 000

40 000

Sales Representative

30 000

45 000

40 000

KAM – corporates

50 000

80 000

60 000

Business Dev. Manager

60 000

120 000

90 000

Sales Manager - Hunter

50 000

100 000

70 000

Partner Manager/ Channel Manager

50 000

100 000

80 000

Channel Specialist/ Channel Account

50 000

80 000

60 000

Area Account Manager

45 000

70 000

60 000

Sales Director

120 000

200 000

160 000

Regional Sales Director/Manager

120 000

250 000

190 000

Business Unit Manager

80 000

160 000

120 000

KAM – public

50 000

80 000

70 000

Senior Presales Consultant

70 000

110 000

90 000

Presales Consultant

45 000

80 000

65 000

Nákupčí/ Purchaser IT/ telco

40 000

80 000

65 000

MIN

MAX

Typical

Junior Product Manager

25 000

45 000

40 000

Mzdy juniorů rostly nejvíce

Senior Product Manager

40 000

90 000

70 000

Stále platí staré pravidlo - čím delší obchodní cyklus, tím
vyšší mzdové ohodnocení a případné bonusy. Finančně
si polepšili hlavně junioři a specializovaní obchodníci
s 2 - 5 letou praxí. Jejich fixní mzdy vzrostly až o 10 – 15%,
navýšení se týkalo i bonusové složky.

Group Product Manager

60 000

150 000

100 000

100 000

200 000

150 000

Market Research Manager

35 000

70 000

60 000

PR Manager

45 000

120 000

70 000

Market Research Analyst

25 000

65 000

50 000

Internal/ External Communication

30 000

80 000

50 000

Trade Marketing Manager

45 000

90 000

65 000

Marketing Specialist

40 000

55 000

45 000

Online Marketing Specialist

40 000

80 000

60 000

E-Care Specialist

50 000

90 000

70 000

E-Sales Specialist

50 000

90 000

70 000

Web Content Specialist

35 000

70 000

55 000

Online Campaign Manager

80 000

160 000

130 000

Online Marketing Director/ Manger/ VP

80 000

180 000

150 000

Creative Director

80 000

130 000

110 000

Copywriter

30 000

60 000

45 000

nepřímého partnerského prodeje. Vzrostla poptávka také
po zkušených uchazečích pro role Business Development
manažerů pro rozvoj nových trhů, nových produktů, řešení
a rozvoj obchodu obecně.
Aby firmy zvýšily motivaci uchazečů, častěji nyní nabízejí
neomezenou bonusovou složku či tolik žádanou flexibilitu.
Pro kandidáty byly stěžejní kromě finanční stránky i další
faktory, jako perspektiva prodeje, zmíněná flexibilita
a zázemí společnosti. Zvýšená poptávka umožnila částečný
přesun mezi segmenty, ovšem u seniorních pozic zůstává trh
nadále konzervativní.

Mzda u větší společnosti, nadnárodní korporace je pro
obdobnou pozici až o 15 % vyšší než u středně velkých
a menších firem.

Firmy přikládají motivaci větší význam
Snaží se přizpůsobit potřebám zaměstnanců
Je patrná snaha společností motivovat atraktivními
bonusovými schématy a učinit tyto bonusy dosažitelnými,
aby tak minimalizovaly fluktuaci v obchodních týmech.
Pozorujeme trend zavádění výkonnostních bonusů, které
jsou splatné při žádoucím plnění KPIs, nehledě na dosažené
tržby. Flexibilní pracovní doba a služební vůz je pro obchodní
pozice samozřejmostí.
Kandidáti se při svém rozhodování kromě finančního
ohodnocení a dalších benefitů zajímají o stabilitu a pověst
společnosti, potenciál produktu či služby, osobnost
manažera, firemní kulturu a další aspekty, které nejsou
obsahem konkrétní pracovní nabídky.

Marketing IT/ Telco

Marketing Manager
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PLATOVÝ PŘEHLED
OBCHOD A MARKETING/ IT & LOGISTIKA
Sales - Logistics

MIN

MAX

Typical

Sales Representative

30 000

50 000

40 000

Sales Executive/ Hunter

35 000

60 000

50 000

Area Sales Manager

45 000

80 000

60 000

Key Account Manager

40 000

80 000

60 000

Sales Director/ Manager

70 000

150 000

90 000

BDM

70 000

130 000

80 000

MIN

MAX

Typical

PR Manager

45 000

70 000

50 000

Marketing Specialist

30 000

55 000

45 000

Marketing - Logistics

Jaké benefity nejvíce oceňují uchazeči v sektoru obchodu a marketingu?

Flexibilní pracovní doba/
home office

Služební vůz
– rozhoduje značka
a kvalita

Dovolená navíc

Zdravotní volno,
hrazená nemocenská

OBCHOD A MARKETING/ IT & LOGISTIKA
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Nejčastěji používaným
bonusovým modelem je 60/40, tedy
při fixní mzdě 60 tisíc je poskytován
bonus 40 tisíc. U ryze akvizičních
obchodních pozic ovšem bonusy
tvoří dvojnásobek až pětinásobek
fixní mzdy.
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O ABSOLVENTY TECHNIKY JE V OBCHODĚ VELKÝ ZÁJEM
ZKUŠENOSTI NAOPAK OCENÍ V MARKETINGU

PLATOVÝ PŘEHLED
OBCHOD & MARKETING/ TECHNIKA
Základní měsíční platy uváděné v českých korunách pro pozice na plný úvazek v sektoru OBCHOD & MARKETING
v segmentu Technika:

Sales Technical

MIN

MAX

Typical

Sales Representative

30 000

50 000

40 000

Sales Engineer

35 000

60 000

45 000

Sales Manager

40 000

75 000

65 000

Sales Support/ Inside Sales Engineer

40 000

55 000

45 000

Key Account Manager

40 000

65 000

55 000

Sales Director

90 000

160 000

130 000

MIN

MAX

Typical

Marketing Coordinator

30 000

45 000

40 000

Marketing Specialist

40 000

65 000

50 000

Marketing Manager

60 000

130 000

80 000

PR Coordinator

35 000

50 000

43 000

Marketing Technical

Sektor obchodu technickým zbožím prochází
v současné době výraznou proměnou. Mění
se preference a požadavky společností
i uchazečů, dochází k růstu mezd a přibývá
příležitostí pro schopné absolventy.
Nadprůměrné platy pro absolventy
technických škol

OBCHOD & MARKETING/ TECHNICAL
XXXXXXXXXXXXXXXXX

U juniorních pozic v oblasti prodeje vnímáme zvýšenou
poptávku po absolventech, kdy prioritou společností jsou
spíše obchodní dovednosti a schopnosti, než zkušenosti
a pracovní historie uchazeče. V sektoru se velmi dobře
uplatňují schopní absolventi technických univerzit, kdy
se nástupní mzda těchto uchazečů pohybuje vysoko nad
průměrem trhu; disponuje-li dotyčný navíc krátkou praxí při
studiu, může si vybírat z mnoha nabídek.
Firmy nyní obsazují své obchodní role častěji právě
juniorními uchazeči, kteří jsou motivováni jak možností
profesního růstu v rámci organizace, tak i bonusovou složkou
mzdy. Znalost anglického jazyka je nyní nutností na téměř
veškeré obchodní pozice v oblasti techniky. Nejčastěji
poptávaným profilem uchazeče je pak obchodník, který
je schopným akvizitorem a umí celou transakci dovést
až k realizaci.

Možnost home office zvyšuje
pravděpodobnost přijetí nabídky
Aktuálním trendem v obchodě je možnost home office
či flexibilní pracovní doby. Jedná se o častý požadavek
ze strany uchazečů a firmy se tomuto trendu přizpůsobují
a přidávají flexibilitu do svých benefitů. Absence tohoto
benefitu pak bývá častým důvodem, proč se uchazeči
ve finále rozhodnou pro konkurenční nabídku.
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Zkušenost ze segmentu již není pro
marketing klíčová
Cení se osobnost, praxe a nasazení
Marketingové strategie společností bývají často tvořeny
centrálami firem v zahraničí a pobočky jsou pak zodpovědné
za jejich úspěšnou implementaci na lokálních trzích.
Z tohoto důvodu je nezbytností dobrá znalost angličtiny.
Firmy kladou u marketingových pozic zvýšený důraz na
osobní prezentaci uchazeče, očekává se vysoké pracovní
nasazení a entuziasmus. Vysokoškolské vzdělání se pomalu
stává standardem.
Na rozdíl od obchodních pozic, v marketingu se spíše
uplatní zkušení specialisté, než absolventi bez předchozí
praxe. U řady společností již neplatí, že by striktně
požadovaly uchazeče ze stejného sektoru a umožňují
přechod mezi jednotlivými segmenty, nutností je však
znalost typu marketingu B2B, B2C.

Jaké benefity nejvíce oceňují uchazeči v sektoru obchodu a marketingu?

Flexibilní pracovní doba/
home office

Služební vůz
– rozhoduje značka
a kvalita

Dovolená navíc

Zdravotní volno,
hrazená nemocenská

Mzdy rostou především absolventům
a juniorům
V oblasti prodeje dochází k růstu mezd absolventů
vysokých škol technického směru, kdy základní nástupní
mzda takového uchazeče, prokáže-li adekvátní znalosti
a schopnosti, může v některých případech dosahovat
až 45 tisíc měsíčně. V marketingu je situace obdobná,
k růstu mezd o zhruba 5-10% dochází zejména na pozicích
juniornějších, s potenciálem do budoucna, platy seniorů
se příliš nezměnily. Obecně platí, že mzdy na juniorních
pozicích rostou v porovnání s odměnami manažerů výrazně
rychleji.
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V FMCG ROSTLY MZDY NEJVÍCE JUNIORŮM
OSTATNÍM ODVĚTVÍM SE VŠAK PŘÍLIŠ NEPŘIBLÍŽILY

PLATOVÝ PŘEHLED
OBCHOD & MARKETING/ FMCG
Základní měsíční platy uváděné v českých korunách pro pozice na plný úvazek v sektoru OBCHOD & MARKETING
v segmentu FMCG:

Sales FMCG

MIN

MAX

Typical

Sales Representative

28 000

45 000

35 000

Area Sales Manager

45 000

80 000

60 000

Field Sales Manager

60 000

100 000

80 000

Junior Key Account Manager

40 000

60 000

50 000

Key Account Manager

50 000

80 000

60 000

Senior Key Account Manager

60 000

95 000

80 000

National Sales Manager/ National KAM/ Group KAM

80 000

150 000

120 000

Sales Director/ Manager

90 000

200 000

160 000

MIN

MAX

Typical

Marketing Assistant/ Junior Marketing Specialist

30 000

45 000

35 000

Junior Brand Manager

30 000

50 000

40 000

Brand Manager

50 000

80 000

60 000

Senior Brand Manager

60 000

100 000

80 000

Group Brand/ Senior Product Manager

70 000

140 000

100 000

Junior Trade Marketing Manager/ Specialist

30 000

60 000

40 000

Trade Marketing Manager

50 000

100 000

75 000

Channel Marketing Manager

70 000

130 000

100 000

Marketing Manager

80 000

180 000

130 000

Market Research Manager

40 000

70 000

60 000

Market Research Analyst

30 000

60 000

45 000

Junior Category Manager

30 000

50 000

40 000

Category Manager

35 000

75 000

55 000

Senior Category Manager

50 000

120 000

80 000

PR Manager

50 000

120 000

70 000

Internal/ External Communication

35 000

80 000

50 000

Online Marketing Specialist

40 000

90 000

70 000

Digital Marketing Manager

60 000

140 000

90 000

Marketing FMCG

Do oblasti rychloobrátkového zboží
se v poslední době promítá trend online
nákupů, kdy zájem ze strany zákazníků o tuto
službu v sortimentu FMCG prudce vzrostl.
Můžeme proto očekávat, že v následujícím
roce budou společnosti posilovat své
marketingové týmy a v popředí jejich zájmu
budou i specialisté na e-commerce.
Juniorům se kromě klasických úvazků nabízí
i více stáží

OBCHOD & MARKETING/ FMCG
XXXXXXXXXXXXXXXXX

V segmentu rychloobrátkového zboží (FMCG) jsme
v průběhu uplynulého roku zaznamenali vysoký nárůst
poptávky zejména po mladých talentech a uchazečích
s ideálně dvouletou praxí v této oblasti. Kromě standardních
nabídek na plný pracovní poměr jim organizace nabízely
také možnosti získat zkušenost prostřednictvím pracovních
stáží.
Poptávka po zkušených uchazečích na semi-seniorní
a manažerské pozice zůstala v porovnání s loňským rokem
na podobné úrovni. Mezi nejčastěji obsazované pozice
patřila role Key Account Managera, obchodního zástupce
či Area Sales Managera ať již pro moderní nebo tradiční trh.
V oblasti marketingu společnosti obsazovaly pozice Brand
Manager, Trade Marketer a Product Marketing Manager.
Nezbytným požadavkem na seniorní role v obou oblastech,
tedy obchodu i marketingu, byla předchozí praxe v oboru
FMCG na obdobných pozicích.

Mzdy rostly až o 10%
Dalším odvětvím obchodu se však stále
rovnat nemohou
Vzhledem k zvýšené poptávce a nedostatku talentů
a uchazečů s krátkou praxí postupně docházelo
ke zvyšování nástupních mezd o 5 -10%, a to zejména právě
na juniorní pozice. Nicméně i přes tento nárůst zůstávají tito
zaměstnanci například oproti technickým společnostem
nadále podhodnoceny.
Obecně vyšší mzdy nabízejí společnosti v tabákovém
průmyslu a v oblasti spotřební elektroniky. Bonusová složka
se pohybuje mezi 10 – 33% roční mzdy a bonus je nejčastěji
vyplácen kvartálně.

Preference a motivace uchazečů se liší dle
seniority
Juniorní kandidáti preferují zázemí a atraktivitu větších
korporací, kde se jim nabízí možnost naučit se hodně
poznatků, procesů, spolupracovat se zahraničními kolegy
a v neposlední řadě zde mají prostor pro kariérní postup.
Zkušení odborníci s víceletou praxí naopak preferují spíše
menší a střední společnosti, které jim poskytnou větší
volnost a prostor pro kreativitu a seberealizaci.
Firmy i nadále upřednostňují uchazeče s pracovní zkušeností
ze stejného segmentu a k přechodům mezi odvětvími
se nestaví příliš kladně. Od uchazečů se často vyžaduje
znalost anglického jazyka, i když ne vždy mají v praxi
možnost ji aktivně využít.

Jaké benefity nejvíce oceňují uchazeči v sektoru obchodu a marketingu?

Flexibilní pracovní doba/
home office
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Služební vůz
– rozhoduje značka
a kvalita

Dovolená navíc

Zdravotní volno,
hrazená nemocenská
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ONLINE JE TRENDEM TAKÉ VE FINANČNÍCH INSTITUCÍCH
ORGANIZACE ROZŠIŘUJÍ NABÍDKU BENEFITŮ

PLATOVÝ PŘEHLED
OBCHOD & MARKETING FINANCE
Základní měsíční platy uváděné v českých korunách pro pozice na plný úvazek v sektoru OBCHOD & MARKETING
v segmentu FINANCE:

Sales Finance

MIN

MAX

Typical

Sales Representative FO (Leasing)

30 000

45 000

35 000

Key Account Manager (Leasing)

35 000

55 000

40 000

Sales Manager (B2B)

40 000

80 000

60 000

Sales Director (B2B)

80 000

220 000

160 000

MIN

MAX

Typical

Senior Product Manager

50 000

80 000

60 000

Senior Marketing Specialist

40 000

70 000

50 000

Digital Project Manager

50 000

80 000

70 000

CRM Manager

45 000

80 000

65 000

Junior Marketing Online Specialist

28 000

38 000

35 000

PPC Specialist

30 000

45 000

35 000

Marketing Communication Specialist

40 000

60 000

50 000

Marketing Manager

60 000

100 000

80 000

Project Manager

50 000

100 000

70 000

Marketing Finance

Oživení pracovního trhu v uplynulém
roce dále pokračovalo i v oblasti obchodu
a marketingu ve finančním segmentu.
Nejvýrazněji se poptávka dotýkala oblasti
marketingu a akvizičních obchodních pozic,
stejný trend očekáváme i pro rok 2017.
Online nabízí široké možnosti zkušeným
uchazečům i juniorům
V posledních dvou letech vnímáme postupný nárůst
poptávky po expertech na online a digital marketing.
Nejedná se pouze o náhrady odchozích zaměstnanců,
vznikají nové pozice, které nabízí velké možnosti
seberealizace kandidátů. Doposud byla marketingová
a online problematika u finančních společností řešena
externími společnostmi. Nyní tyto instituce přistupují
k hledání specialistů in-house a dávají příležitost talentům
z agentur. Se stoupající poptávkou se zvyšuje také zájem
o juniornější talenty. Standardní marketingové pozice stále
zůstávají, ale trend náboru v tomto segmentu zůstává spíše
stabilní nebo s mírným poklesem.

OBCHOD & MARKETING FINANCE
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Kvalitní uchazeči si vybírají z řady nabídek
Rozhoduje mzda, benefity i přístup firmy
Zaměstnanci se stále nejčastěji rozhodují podle výše
mzdového ohodnocení a dalších finančních náhrad.
V marketingu je pak navíc důležitá atraktivita projektu,
kterému se uchazeč bude věnovat. Rozhodující je také
značka a pověst společnosti na trhu.
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V letošním roce bude mít velký vliv na přijetí nabídky
ze strany kandidáta každý aspekt nabídky, včetně
rychlosti náborového procesu a přístupu potenciálního
zaměstnavatele, kdy je pro uchazeče důležitá jasná, rychlá
komunikace. Již v tuto chvíli se zaměstnavatelé potýkají
s velkou konkurencí. Není neobvyklé, aby si kvalitní zájemce
o zaměstnání vybíral až ze tří stejně atraktivních nabídek.
Tento kandidát pak zvažuje i jednotlivosti každé nabídky
a rozhoduje se často i pocitově.
Stejně jako v řadě dalších segmentů, standardní benefity
jako jsou stravenky, 5 týdnů dovolené, zvýhodněné
produkty nebo zdravotní volno jsou brány zaměstnanci
jako samozřejmost, chybět však nesmí. Uchazeče však láká
nabídka nad rámec tohoto standardu - flexibilní pracovní
doba, home-office, příspěvky na osobní rozvoj, možnost
odborných stáží, inspirativní prostředí s možností sdílení
zkušeností a know-how, placená nemocenská od prvního
dne nebo služební automobil k osobnímu užití.

Mzdy na obchodních rolích se nemění
Marketéři si nyní vydělají více

Jaké benefity nejvíce oceňují uchazeči v sektoru obchodu a marketingu?

Flexibilní pracovní doba/
home office

Služební vůz
– rozhoduje značka
a kvalita

Dovolená navíc

Zdravotní volno,
hrazená nemocenská

Mzdy na obchodních pozicích se výrazně neměnily;
v marketingu vnímáme pozvolný nárůst v řádech jednotek
procent, pro pozice v online marketingu to však může být
navýšení až o 15% v porovnání s minulým rokem. Finanční
společnosti preferují kvalitu a know-how a s těmito
kandidáty jsou ochotny vyjednávat o ohodnocení, případně
o kompletním balíčku výhod na míru.
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POPTÁVKA PO ZAMĚSTNANCÍCH DO RETAILU VZROSTLA
KONKURENCE JE VELKÁ, FIRMY MUSÍ JEDNAT RYCHLE

PLATOVÝ PŘEHLED
RETAIL
Základní měsíční platy uváděné v českých korunách pro pozice na plný úvazek v sektoru RETAIL:

ČECHY

MIN

MAX

Typical

Shop Assistant

15 000

35 000

23 000

Department Manager

22 000

70 000

30 000

Store Manager

25 000

110 000

35 000

Area Manager

40 000

200 000

75 000

Visual Merchandiser

20 000

50 000

28 000

Area Visual Manager

30 000

55 000

50 000

Sales Director

80 000

250 000

120 000

Country Manager

70 000

250 000

100 000

MIN

MAX

Typical

Shop Assistant

15 000

25 000

19 000

Department Manager

21 000

30 000

26 000

Store Manager

22 000

50 000

32 000

Area Manager

35 000

80 000

65 000

Visual Merchandiser

18 000

30 000

23 000

District Manager

35 000

70 000

60 000

Area Visual Manager

30 000

55 000

50 000

Morava

Trh maloobchodních řetězců v České
republice prochází dalším růstem a rozvojem
společností. Tento trend je nejvíce patrný
u fast retailových společností, které aktivně
řeší budoucí rozvoj a mzdy zaměstnanců.
Intenzivní aktivita v oblasti online
marketingu nemá negativní dopad na zisky
kamenných prodejen
Oblast e-commerce je trendem ve všech oblastech obchodu,
retail nevyjímaje. Pokud firma do současnosti toto oddělení
neměla, tak jej zavádí, stávající e-commerce týmy se dále
rozšiřují, a to poměrně velmi rychle. Vzhledem k posílení
kupní síly v České republice společnosti s potěšením sledují,
že ziskovost e-shopů se negativně nepromítla do zisků
kamenných prodejen a obchodů v obchodních centrech.

RETAIL
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Poptávka po zaměstnancích v retailu
rapidně vzrostla
V průběhu roku proběhlo několik menších expanzí
maloobchodních řetězců do regionů, zejména v oblasti
módy, jejich cílem jsou nyní také menší krajská města
v republice. Nejen tyto expanze, ale i celkové obchodní
úspěchy firem pak zvýšily výrazně poptávku po nových
zaměstnancích. V případě obchodních konzultantů
a dalších juniorních pozic se pak jednalo o zvýšení až o 60%.
V Čechách nejčastěji firmy obsazovaly pozice zmíněných
obchodních konzultantů, asistentů manažera prodejny,
manažerů prodejen a Area manažerů. Na Moravě pak
převažovala poptávka po asistentech vedení prodejen.
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Rychlé jednání a komunikace s uchazeči
je klíčová pro úspěšnost náboru
Velká a agresivní konkurence v rámci retailových firem nutí
společnosti ke zrychlení náborového procesu. Poptává-li
společnost nové zaměstnance, je naprosto nezbytné, aby
jednala rychle a svůj nábor zbytečně neprodlužovala. Díky
velkému množství otevřených pozic, zejména pro juniory,
si uchazeči mají z čeho vybírat. Motivací k rozhodnutí pro
danou firmu je pak kromě výše ohodnocení také značka
a postavení brandu na trhu či nabízená školení a další rozvoj.

Jaké benefity nejvíce oceňují uchazeči v sektoru retailu?

Mzdy mírně rostou, firmy pracují s benefity
Vzhledem k vysoké poptávce mzdy v sektoru v uplynulém
roce mírně rostly a stejnou tendenci očekáváme i v roce
letošním. Zvýšení ohodnocení se bude pohybovat do 5%,
a to jak u pozic seniorních, tak i u rolí pro juniornější profily
uchazečů.

Bonusy z prodeje

Dovolená navíc

Mobilní telefon

Flexibilní pracovní
doba (u seniorních rolí)

Aby společnosti podpořily úspěšnost svých náborů, pracují
se systémem bonusů a benefitů. U pozic ve středním
a vyšším managementu vidíme tendenci firem zařazovat
externí školení svých zaměstnanců, která jsou velmi žádaná.
Standardní benefity, mezi které patří tradiční stravenky,
bonusy, sleva na produkty či interní školení doplňují
o nadstandardní nabídku – dovolená navíc, zdravotní
volno nebo pojištění.
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PLATOVÝ PŘEHLED
RETAIL
Marketing

MIN

MAX

Typical

Marketing Manager

50 000

150 000

90 000

Marketing Specialist

30 000

60 000

45 000

PR Manager

45 000

150 000

80 000

PR Specialist

30 000

60 000

45 000

Internal/External Communication

25 000

60 000

45 000

Marketing Specialist

40 000

60 000

50 000

E-commerce Manager

40 000

100 000

85 000

Online Specialist

30 000

60 000

40 000

E-merchandising Manager

35 000

90 000

65 000

Online Analyst

30 000

70 000

50 000

E-marketing Specialist

25 000

50 000

35 000

Slovensko*

MIN

MAX

Typical

Shop Assistant

520

925

700

Department Manager

770

1 800

900

Store Manager

800

2 200

1 200

Area Manager

1 300

2 000

1 800

620

1 100

925

Sales Director

1 800

5 500

2 900

Country Manager

2 200

5 500

2 500

Visual Merchandiser

RETAIL
XXXXXXXXXXXXXXXXX

* Platy v regionu Slovensko jsou uváděny v Eurech.
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UCHAZEČI SI NABÍDKY PEČLIVĚ SROVNÁVAJÍ
ROZHODUJE JMÉNO FIRMY, BENEFITY I DÉLKA VÝBĚRU

PLATOVÝ PŘEHLED
LIFE SCIENCES
Základní měsíční platy uváděné v českých korunách pro pozice na plný úvazek v sektoru LIFE SCIENCES:

PHARMA - SALES & MARKETING

Farmaceutický trh je stále ovlivňován
dozvuky některých větších změn struktur
a také fúzemi, které proběhly. Patrný
je nárůst aktivit zejména Medical Devices
společností, zaměřujících se například
na oblast diagnostiky a biotechnologií.
Junioři s praxí se nejlépe uplatní v klinickém
výzkumu
Pozic však není mnoho
V České republice, stejně jako v celém regionu střední
a východní Evropy nadále pokračuje pokles počtu
realizovaných klinických studií a v souvislosti s tím přetrvává
nižší poptávka po těchto zaměstnancích. Ačkoliv mají
zkušení kandidáti, kteří uvažují o změně menší možnost
výběru, s uplatněním nemívají problém. V posledním roce
navíc pozorujeme větší zájem zaměstnavatelů, zejména
právě CRO společností, o juniorní kandidáty s délkou praxe
1-2 roky. Ze strany firem je tak patrná ochota k investicím
do tréninků a rozvoje svých budoucích talentů.

LIFE SCIENCES

V oblasti medicínského segmentu dochází k nárůstu zájmu
o pozice Medical Scientific Liaison, Medical Advisor, také
Produktový specialista či Key Account Manager. Nově
otevírané příležitosti se týkají především specializací jako
je kardiologie, onkologie a také biologická léčba.

Kandidáti si pracovní nabídky pečlivě
porovnávají
Roli hraje více faktorů
Uchazeči jsou na pracovním trhu obecně méně aktivní
a nábory na volná místa se často řeší metodou přímého
oslovování. Kandidáti řeší atraktivitu nabídky jako celku
a citlivě vnímají i malé rozdíly, například v oblasti nabízených
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MIN

MAX

Typical

MSR Rx original

33 000

45 000

35 000

MSR Rx generics

30 000

40 000

33 000

MSR OTC

25 000

35 000

30 000

Sales Specialist/ KAM

40 000

60 000

50 000

KAM (centric business)

50 000

80 000

65 000

KAM (whole hospital portfolio)

60 000

90 000

70 000

Tender Specialist

40 000

50 000

45 000

ASM (District, Team Leader)

55 000

75 000

60 000

Sales Manager

70 000

90 000

85 000

Brand Manager OTC

60 000

80 000

70 000

Product Manager Rx

70 000

85 000

80 000

Digital Marketing Manager

60 000

100 000

80 000

Portfolio Manager

90 000

120 000

100 000

benefitů, jména či pověsti společnosti na trhu a v neposlední
řadě významnou roli zaujímá také rychlost samotného
výběrového řízení.

Sales Effectiveness Manager

80 000

110 000

85 000

Business Unit Manager

90 000

120 000

100 000

Mzdy rostly především obchodníkům
a v Medical Devices

Commercial/ Sales Director

100 000

150 000

120 000

MIN

MAX

Typical

Medical Sales Representative

35 000

40 000

35 000

Sales Specialist

40 000

50 000

40 000

Product Specialist

40 000

50 000

45 000

Key Account Manager

50 000

70 000

60 000

Business Development Mgr.

60 000

80 000

70 000

Regionální působnost v rámci České republiky nemá
na výši mezd výrazný dopad. Mzdu spíše ovlivňuje lokalita
sídla společnosti než místo výkonu práce dotyčného
zaměstnance. U firem se sídlem mimo Prahu a střední Čechy
může být ohodnocení na obchodních rolích až o 25% nižší
oproti mzdám uvedeným v přehledu.

Sales Manager

80 000

100 000

85 000

Application Specialist

40 000

50 000

45 000

Field Service Engineer

30 000

50 000

35 000

Field Service Manager

60 000

80 000

70 000

Standardní benefity nejsou lákadlem,
chybět ale nesmí

Product Mgr CEE/ Global role

100 000

130 000

115 000

V uplynulém roce rostly mzdy mírně a růst se týkal
především uchazečů na pozicích obchodníků a také
specialistů v oblasti Medical Devices. Důvodem je boj
o kvalitní kandidáty, kvalifikované odborníky se zkušenostmi
a jazykovou vybaveností, kteří díky příznivé situaci
na trhu práce a vysoké míře zaměstnanosti nebývají
na trhu volní. Navýšení až o 10% pak sledujeme
u obchodních a marketingových pozic, které se týkají velmi
specifických oblastí vyžadující unikátní znalosti.

Řada benefitů je v rámci sektoru považována za standardní
a jsou nabízeny automaticky. Jedná se například o týden
dovolené navíc, příspěvek na stravu, penzijní připojištění,
mobilní telefon či jazykové kurzy nebo nově zdravotní volno,
kdy firmy nejčastěji nabízejí 3-5 dní takzvaných sick days.
Jedná se o tradiční nabídku a kandidáti jsou více motivováni
možností využívat flexibilní pracovní dobu či možností
pracovat z domova. O standard, na který jsou zvyklí však
přijít nechtějí. Jako důležité jsou vnímány také rozvojové
programy a další vzdělávání zaměstnanců.

DIAGNOSTICS

Jaké benefity nejvíce oceňují uchazeči v sektoru Life Sciences?

Flexibilní pracovní doba/
home office

Zdravotní volno

Dovolená navíc

Cafeteria
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PLATOVÝ PŘEHLED
LIFE SCIENCES

PLATOVÝ PŘEHLED
LIFE SCIENCES
MIN

MAX

Typical

CTA (no experience)

25 000

35 000

30 000

50 000

CRA (1 year experience)

35 000

50 000

45 000

50 000

45 000

CRA (2-3 years experience)

55 000

75 000

65 000

30 000

55 000

40 000

SCRA/ Lead CRA (3-10 years experience)

75 000

100 000

85 000

Field Service Manager

70 000

80 000

70 000

Clinical Research Specialist

60 000

80 000

70 000

Sales (+Marketing) Manager

80 000

120 000

100 000

Clinical Study Manager

70 000

100 000

95 000

Product Manager

50 000

90 000

70 000

100 000

150 000

140 000

Education Manager – local role

50 000

100 000

70 000

Business/ Market Dev. Mngr.

80 000

150 000

100 000

Business Unit Manager

90 000

130 000

100 000

MIN

MAX

Typical

CTA (no experience)

25 000

30 000

28 000

CRA (1 year experience)

45 000

55 000

45 000

CRA (2-3 years experience)

55 000

75 000

65 000

MEDICAL DEVICE

MIN

MAX

Typical

Sales Specialist

35 000

40 000

35 000

Product Specialist

40 000

65 000

Application Specialist

40 000

Field Service Engineer

Clinical Research Country Lead

CLINICAL ROLES/ CROs

MIN

MAX

Typical

Medical Scientific Liaison

50 000

80 000

65 000

SCRA/ Lead CRA (3-10 years experience)

70 000

120 000

80 000

Medical Advisor

70 000

90 000

80 000

Project Manager

90 000

130 000

110 000

Medical Manager

80 000

130 000

110 000

Clinical Research Manager

80 000

130 000

100 000

Medical Director

120 000

220 000

180 000

Clinical Operations Manager

90 000

170 000

120 000

Medical Director CEE

150 000

220 000

200 000

Regulatory Specialist

30 000

50 000

40 000

Regulatory Manager

60 000

110 000

80 000

PVG Junior

30 000

45 000

38 000

PVG Manager

55 000

100 000

70 000

Qualified Person PV

80 000

150 000

100 000

PVG & Reg. Mng- local role

80 000

150 000

110 000

PVG Manager - regional role

120 000

180 000

150 000

Market Access Spec.

45 000

70 000

50 000

Market Access Manager

70 000

120 000

90 000

Governmental Affairs Manager

70 000

120 000

100 000

External&Public Affairs Manager

80 000

130 000

100 000

Compliance Manager

60 000

110 000

80 000

QA Specialist

30 000

55 000

50 000

QA Manager/ Auditor GMP

80 000

130 000

120 000

QA Manager/ Auditor GCP

100 000

150 000

120 000

LIFE SCIENCES

MEDICAL

CLINICAL RESEARCH/ PHARMA

34 | The 2017 Hays Salary Guide

The 2017 Hays Salary Guide| 35

NEDOSTATEK IT ODBORNÍKŮ ZVYŠUJE TLAK NA MZDY
NEJVÍCE NABÍDEK DOSTÁVAJÍ VÝVOJÁŘI SOFTWARU

PLATOVÝ PŘEHLED
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE/ TELEKOMUNIKACE
Základní měsíční platy uváděné v českých korunách pro pozice na plný úvazek v sektoru IT/TELCO:

Role

Obor informačních technologií
je v posledních letech typický vysokou
poptávkou nejen po zkušených
profesionálech, ale i po perspektivních
absolventech. Tato situace se ani v letošním
roce nezmění a kvalitní IT profesionálové
budou potřeba nejen v Praze, ale i v dalších
regionech České republiky.

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE/ TELEKOMUNIKACE
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Poptávka po zaměstnancích roste kromě
Prahy a Brna i v dalších regionech
V IT oboru je každoročně potřeba tisíce nových
zaměstnanců. Za posledních pět let se zvýšil počet
zaměstnaneckých míst o třetinu. Nedostatku IT odborníků
příliš nepomáhá počet vysokoškolských studentů
a absolventů těchto oborů, kterých v poměru k poptávce
nepřibývá. Společnosti tak jen velmi obtížně naplňují
své volné pozice. V příštím roce očekáváme další nárůst
poptávky po zaměstnancích nejen do Prahy a Brna, řada
nových míst nově vzniká například v Liberci, v Ostravě nebo
v Plzni.

Zejména vývojáři si mohou vybírat z řady
nabídek
Co se profilů uchazečů týká, nejžádanějšími jsou vývojáři
.NET, Java a C++ ideálně s tří až pětiletou zkušeností.
Mezi další velmi často obsazované pozice patří například
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MIN

MAX

Typical

Programmer / Analyst (Graduate)

30 000

50 000

45 000

Help Desk – 1st line

28 000

36 000

35 000

Application Specialist – 2nd and 3rd line

45 000

70 000

60 000

Systems Analyst / QA

40 000

80 000

70 000

Developer / Programmer – Java/. NET

50 000

100 000

90 000

Administrator / Support Engineer

35 000

60 000

50 000

Business Analyst

50 000

85 000

60 000

Technology/ Business Consultant

45 000

85 000

65 000

Project Manager

55 000

120 000

90 000

IT Manager

50 000

110 000

80 000

Architect

80 000

120 000

100 000

Test Analyst

35 000

60 000

50 000

Test Manager

50 000

100 000

80 000

Service Manager (ITIL)

70 000

110 000

80 000

JavaScript, QA Engineer a Application Administrator.
V převažující většině se jedná o uchazeče, kteří nejsou
na pracovním trhu aktivní, pracovní inzerci nesledují a proto
je třeba volit jiné metody při náboru těchto pracovníků.
IT firmy často využívají služeb personálních agentur, mimo
to však rozšiřují i své interní sourcing týmy, aby mohly být
co nejefektivnější. Pokud nejsou úspěšné na lokálním trhu,
často hledají své talenty i v zahraničí, například na Slovensku,
v Polsku, Itálii nebo ve Španělsku, kde je Česká republika
schopna konkurovat výší mzdy a uchazeči jsou ochotní k
relokaci. Stále platí, že je-li uchazeč na pracovním trhu volný
a disponuje požadovanými znalostmi, nabídku získá
v průběhu několika dní.

SAP Specialist / Consultant

50 000

150 000

100 000

UX/UI Engineer

40 000

90 000

70 000

Web Developer

30 000

60 000

45 000

SW Engineer C/C++/Embedded

40 000

90 000

70 000

DHW Specialist / BI

40 000

90 000

70 000

DTB Administrator / Developer

35 000

80 000

65 000

JavaScript Engineer

50 000

100 000

90 000

Python Engineer

50 000

90 000

70 000

Security Analyst/Specialist

40 000

90 000

70 000

Nedostatek uchazečů způsobuje další růst
mezd
Roli hrají i atraktivní benefity

Technical Leader

70 000

100 000

90 000

Data Analyst

50 000

75 000

70 000

Společnosti, které rozšiřují svou působnost, aktivity a tím
pádem i týmy se nyní častěji přiklání ke zvyšování finančního
ohodnocení. V uplynulém roce mzdy v IT průměrně vzrostly
o dalších 5%. Zejména vývojáři softwaru mají velký prostor
k porovnávání nabídek a mzda je pro ně jedním z klíčových
faktorů. Lákavost pracovní nabídky dále zvyšuje možnost
home office, atraktivita daného projektu a jméno společnosti
na trhu. Více firem se nyní snaží vyjít uchazečům vstříc
a poskytují nadstandardní benefitní programy, kam patří
například až 100% home office, služební automobil či firemní
školka. Takováto nabídka je však stále spíše výjimkou,
nicméně se ze strany uchazečů je velmi kladně hodnocena.

Cloud Engineer

50 000

100 000

80 000

System Administrator

50 000

80 000

60 000

Jaké benefity nejvíce oceňují uchazeči v sektoru IT?

Home office/ flexibilní
pracovní doba

Bonusy

Odborné kurzy/
vzdělávání/ certifikace

Kariérní růst
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KRITICKÝ NEDOSTATEK TECHNIKŮ PŘETRVÁVÁ
FIRMY JSOU OCHOTNÉ SVÉ NABÍDKY REVIDOVAT

PLATOVÝ PŘEHLED
VÝROBA & STROJÍRENSTVÍ
Základní měsíční platy uváděné v českých korunách pro pozice na plný úvazek v sektoru VÝROBA & STROJÍRENSTVÍ:

ENGINEERING/ MANUFACTURING
Junior Engineer 0-3 yrs experience

MIN

MAX

Typical

Production/ Manufacturing Engineer

28 000

45 000

35 000

Quality Engineer

27 000

45 000

35 000

Maintenance Engineer

27 000

40 000

29 000

R&D Designer/ Developer (electro, mechanical)

30 000

50 000

38 000

Project Engineer

30 000

50 000

35 000

MIN

MAX

Typical

Production/Manufacturing Engineer

35 000

60 000

45 000

Quality Engineer

35 000

60 000

45 000

Maintenance Engineer

32 000

45 000

38 000

R&D Designer/ Developer (electro, mechanical)

40 000

60 000

50 000

Project Engineer

40 000

70 000

50 000

MIN

MAX

Typical

Production/ Manufacturing Supervisor

40 000

70 000

55 000

Quality Supervisor

40 000

70 000

55 000

Maintenance Supervisor

35 000

60 000

45 000

R&D Designer/ Developer (electro, mechanical)

45 000

90 000

60 000

Project Manager

50 000

90 000

70 000

Experienced Engineering 3-5 yrs experience

Vzhledem k rozmachu výrobních společností
a výrobního průmyslu se poptávka
po technicky zdatných specialistech stále
zvyšuje. Společnosti poptávají velké množství
pracovníků, na českém trhu, stejně jako
na většině trhů evropských, je však
dlouhodobě těchto uchazečů extrémní
nedostatek.
Pracovních míst stále přibývá
Firmy oslovují uchazeče v zahraničí
a slevují z požadavků

VÝROBA & STROJÍRENSTVÍ
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Volných míst v oblasti strojírenství a výroby bylo ke konci
roku 2016 více než 80 tisíc, jak uvádí oficiální zdroje,
přibližně 40% tohoto objemu pak tvoří pozice kvalifikované.
S nárůstem poptávky je však stále více patrný propastný
rozdíl mezi počtem volných míst a počtem absolventů
technických oborů, který takto vysokou poptávku není
schopen uspokojit. Výhled, že se v nejbližších několika letech
situace zlepší, tak bohužel není příliš optimistický.
Pokud nejsou společnosti schopny obsadit svá volná
místa dle svých původních požadavků, ukazují mírně vyšší
flexibilitu, začínají být otevřené i možnosti najímání pracovní
síly ze zahraničí, dávají prostor méně zkušeným kandidátům
a investují prostředky do jejich řádného zaškolení.

Zájem je o odborníky do kvality
Dojíždění za prací je stále problém
V uplynulém roce společnosti nejčastěji obsazovaly role
v oblasti kvality – inženýr kvality, vedoucí kvality; velmi
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žádaní byli také schopní designéři se znalostí programu
CATIA (ať už strojní či elektro). Nadále přetrvává vysoký
zájem o technology, procesní inženýry a specialisty
na zefektivňování výroby. Ke změně uchazeče nejvíce
motivuje samozřejmě výše finančního ohodnocení, dále
vhodnější lokalita, kariérní posun, a svou roli hraje i příjemné
pracovní prostředí.
Obecně je ochota zaměstnanců v České republice dojíždět
za prací velmi nízká, nicméně uchazeči v tomto sektoru patří
už z povahy oboru samotného k těm flexibilnějším. Délka
a doba dojíždění je však důležitá a při rozhodování uchazeče
jde o důležitý faktor. Jeho rozhodnutí pak může ovlivnit
výše příspěvku na dojíždění, u seniorních rolí pak možnost
využívání služebního vozu.

Mzdy v sektoru rostou
Společnosti se nebrání individuálním
dohodám
Dlouhodobý nedostatek pracovníků ve výrobním sektoru
zvyšuje tlak na mzdy, v uplynulém roce jsme pozorovali růst
mezd u kvalifikovaných pracovníků v závislosti na pozici
a oboru o 5 až 10%. Výši finanční nabídky významně
ovlivňuje předchozí praxe, odvětví a jazykové znalosti
uchazeče. Rozdíl v ohodnocení zejména
u absolventů a juniorů s praxí při studiu může být až 25%
v porovnání s uchazečem bez praxe, nicméně kromě výše
zmíněné jazykové vybavenosti je důležitý
i vystudovaný obor.
Velká potřeba nových zaměstnanců však nutí společnosti
přizpůsobovat a měnit nabídku benefitů, častěji přistupují
k individuálním dohodám a zhruba tři čtvrtiny společností
jsou ochotné po domluvě zvážit a revidovat výši finanční
nabídky.

Senior, Team Leaders, Middle Management

Jaké benefity nejvíce oceňují uchazeči v sektoru výroby a strojírenství?

Firemní stravování/ stravenky

Dovolená navíc

Služební vůz

Příspěvky na vzdělávání

Pozn.: výše platů se liší v závislosti na výrobním zaměření firmy, firemní kultuře a lokalitě v rámci ČR
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KRITICKÝ NEDOSTATEK TECHNIKŮ PŘETRVÁVÁ
FIRMY JSOU OCHOTNÉ SVÉ NABÍDKY REVIDOVAT
Top Management

MIN

MAX

Typical

Production Manager/ Director

70 000

130 000

95 000

Quality Manager/ Director

80 000

130 000

90 000

Maintenance Manager/ Director

70 000

100 000

80 000

R&D Manager/ Director

80 000

140 000

110 000

Project Manager

80 000

130 000

95 000

MIN

MAX

Typical

EHS Technician

29 000

50 000

35 000

EHS Manager

46 000

90 000

75 000

Production Planner

30 000

40 000

34 000

Lean Engineer

40 000

70 000

50 000

Continuous Improvement Manager

65 000

100 000

80 000

Special roles

VÝROBA & STROJÍRENSTVÍ
XXXXXXXXXXXXXXXXX

S nárůstem poptávky
po odbornících do výroby je stále
více patrný propastný rozdíl mezi
počtem volných míst a počtem
absolventů technických oborů,
který takto vysokou poptávku
není schopen uspokojit.

Pozn.: výše platů se liší v závislosti na výrobním zaměření firmy, firemní kultuře a lokalitě v rámci ČR
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ZÁJEM PRACOVNÍKŮ O POZICE V LOGISTICE ROSTE
PLATY STAGNUJÍ, MOTIVACÍ JE PROFESNÍ RŮST

PLATOVÝ PŘEHLED
NÁKUP & LOGISTIKA
Základní měsíční platy uváděné v českých korunách pro pozice na plný úvazek v sektoru NÁKUP a LOGISTIKA:

LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN (internal and outsourcing)
Purchasing

MIN

MAX

Typical

Purchasing Assistant

25 000

30 000

28 000

Purchasing Coordinator

25 000

35 000

30 000

Operational Buyer

28 000

50 000

35 000

Strategic Buyer

35 000

70 000

45 000

Purchasing Manager

60 000

110 000

90 000

MIN

MAX

Typical

Supply Chain Coordinator

25 000

40 000

30 000

Logistics Process Developer

30 000

50 000

38 000

Logistics Specialist

25 000

50 000

35 000

Logistics Manager

80 000

120 000

90 000

Supply Chain Manager

60 000

100 000

80 000

vychovávají, často nabízí interní posun a kariérní růst
v rámci organizace, poskytují firemní vzdělávací a motivační
programy. Všeobecně platí pravidlo, že externí logistika
je otevřena lidem z interní logistiky, ale naopak to příliš
nefunguje. Oproti uplynulým rokům je kandidátů v logistice
vcelku dostatek, výjimku tvoří automobilový sektor, kde pod
taktovkou „just in time“ výroby není lehké udržet tempo.

Warehouse Shift Leader

30 000

35 000

30 000

Supply Planner

30 000

40 000

35 000

Demand Planner

30 000

50 000

45 000

Warehouse Manager

40 000

80 000

60 000

Distribution Center Manager

70 000

110 000

85 000

Největší zájem je o manažery logistiky
a skladu
Mzdy se však příliš nemění

Customer Service Specialist

30 000

40 000

35 000

Logistics

V České republice byla nastartována další
průmyslová revoluce, kde logistika zaujímá
přední místo na pomyslném žebříčku rozvoje.
Pravděpodobně největší boom zažívá oblast
e-commerce a drží si tak dlouhodobě pozici
leadera.
Online obchodníci získali v loňském roce více než
300 000m2 skladových prostor na českém realitním trhu,
z něhož celé 2/3 obsluhují zákazníky převážně z Německa
a zbytku západní Evropy. Zbývající prostory jsou pak
k dispozici českým zákazníkům. Praha si dlouhodobě drží
dominantní 40% podíl na trhu se skladovými prostory
a logistickými parky. O druhou příčku střídavě bojuje Brno
(14,9%) s Plzní (15,3%).*

NÁKUP & LOGISTIKA
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Problémem je nedostatek nekvalifikovaných
zaměstnanců
Kvalifikovaných odborníků se výrazněji
nedostává v automobilovém sektoru
Sektor logistiky bojuje převážně s nedostatkem
nekvalifikované pracovní síly, jako například skladníků, řidičů,
operátorů. Přestože se firmy v rámci průmyslových parků
snaží podpořit komfort pracovníků, například organizováním
společných svozů z míst dostupných MHD či dalšími
motivačními programy – nabízí možnost celozávodního
stravování nebo příspěvek na dopravu a další benefity,
uchazečů na tyto pozice je v porovnání s poptávkou stále
málo.
Naopak u specialistů a kvalifikovaných pracovníků
zaznamenáváme stabilizující tendenci. Firmy si své talenty
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Nejobsazovanějšími kvalifikovanými pozicemi v sektoru
externí logistiky jsou manažeři logistiky a skladu. Firmy
rozšiřují skladovací prostory a hledají kvalitní uchazeče
se zkušenostmi z green field projektů. Mzdy v sektoru jsou
stabilní a v porovnání s minulým rokem nezaznamenaly
výrazné změny, i vzhledem k relativnímu zájmu kandidátů
o tyto pozice. Totéž platí pro interní logistiku, kde
se aktuálně nejlépe uplatní uchazeči v oblasti zákaznického
servisu a supply chain.
Uchazeči jsou tak ve velké míře motivováni možností
profesního růstu, flexibilní pracovní dobou a samozřejmě
celkovou nabídkou benefitů. Žádané jsou bonusy, 13. plat
či služební vůz k osobnímu užití. Standardem je týden
dovolené navíc, 3 dny zdravotního volna, příspěvek na
pojištění či stravenky. Největší apel je tedy na vzdělání,
motivaci a práci s individuálními potřebami každého
zaměstnance. Organizacím jednoznačně můžeme doporučit
speciální rozvojový program ve spolupráci HR oddělením
a manažerem, kdy se snaha a investice tohoto typu
mnohonásobně vyplatí.

Jaké benefity nejvíce oceňují uchazeči v sektoru logistiky?

Služební automobil
k osobnímu užití

Flexibilní pracovní doba/
home office

5 dní zdravotního
volna

Cafeterie

*Zdroj: JLL, Industrial Research Forum, BW
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STAVEBNÍ SEKTOR NADÁLE ROSTE
SLOŽITÉ ZÍSKÁVÁNÍ PROJEKTŮ VŠAK RŮST OMEZUJE

PLATOVÝ PŘEHLED
STAVEBNICTVÍ A REALITY
Základní měsíční platy uváděné v českých korunách pro pozice na plný úvazek v sektoru STAVEBNICTVÍ & REALITY:

Construction & Development

MIN

MAX

Typical

Project Manager - Construction

30 000

70 000

50 000

Senior Project Manager - Construction

40 000

100 000

80 000

Junior Project Manager - Development

35 000

70 000

50 000

Senior Project Manager - Development

60 000

150 000

100 000

Project Manager Fitouts

30 000

70 000

50 000

Site Manager

25 000

60 000

40 000

Rozpočtář/ Přípravář

25 000

50 000

35 000

Cost Manager

40 000

100 000

70 000

CAD Designer

25 000

50 000

35 000

Technical Director

50 000

120 000

90 000

100 000

250 000

180 000

Acquisition Manager

30 000

80 000

40 000

HVAC Designer/ Site Manager

25 000

50 000

45 000

ME Specialist/ Project Manager

40 000

100 000

70 000

Space Planner

25 000

60 000

40 000

MIN

MAX

Typical

Facility Manager

28 000

60 000

40 000

Property Manager

40 000

80 000

60 000

STAVEBNICTVÍ A REALITY

Development Director

Oblast Real Estate prochází již třetím
rokem významným oživením, které je však
paradoxně doprovázeno i určitou frustrací.
Ta je způsobena nebývalým akvizičním
a stavebním zájmem ze strany investorů
na straně jedné a dlouhými povolovacími
procesy a „zapečetěnými“ projekty na straně
druhé.

Poptávka po uchazečích v sektoru vzrostla
o 15%

Asset Manager

50 000

150 000

90 000

Letting Agent

30 000

60 000

40 000

Developeři mají zájem o pozemky, nabídka
trhu ale jejich potřeby nepokrývá
Žádaní jsou proto akvizitoři a projektoví
manažeři s komplexní zkušeností

Intenzivní aktivita firem v době oživení oblasti stavebnictví
a realit přináší více pracovních míst a větší potřebu nových
talentů. V porovnání s uplynulým rokem přibylo průměrně
15% volných pozic pro specialisty napříč jednotlivými
oblastmi tohoto segmentu.

Letting Manager

50 000

100 000

70 000

Senior Property/ Letting Manager

60 000

100 000

80 000

Junior Agent

25 000

35 000

30 000

Developerské a investiční společnosti tedy sice disponují
volným kapitálem, trh však nenabízí dostatek projektů, které
by tyto společnosti mohly koupit. Zájem je zejména o volné
pozemky, a to ideálně se stavebním povolením.

Stavební firmy aktuálně hledají zejména rozpočtáře a výrobní
přípraváře. Souvisí to s velkým množstvím výběrových řízení,
o které tyto firmy usilují a které musí pokrýt.

Real Estate Business Analyst

30 000

50 000

40 000

Real Estate Agency Broker (Residential)

15 000

30 000

20 000

Researcher

25 000

50 000

30 000

Konzultační společnosti nyní z důvodu rostoucích investic
do developmentu častěji obsazují role zaměřené
na investiční analýzu, oceňování nemovitostí a nově posiluje
důraz na specialisty s přehledem o využitelnosti pozemků
pro výstavbu. Ideálním profilem pro tyto role bývá uchazeč
s analytickými zkušenostmi z prostředí stavebního sektoru.

Investment Analyst Capital Markets

40 000

80 000

60 000

Valuer

30 000

80 000

50 000

Expansion (Site Selection)

30 000

90 000

50 000

Sales and Acquisition Consultant

30 000

70 000

50 000

Na tento trend navazuje také zájem facility společností
i vlastníků nemovitostí o zkušené Facility manažery
zaměřené na technickou správu budov, obvykle
kancelářských prostor. Motivací při změně je typ společnosti,
kdy kandidáti z prostředí správcovských firem míří na stranu
vlastníků. To je stejné i pro případ předchozí, kdy kandidáti
z konzultačních společností usilují o pracovní uplatnění
na straně developerů/investorů.

Tenant Representation

35 000

100 000

60 000

Úměrně k této situaci tak přetrvává poptávka
po specialistech v oblasti akvizic a expanze, a to ve všech
úrovních profesní seniority. Obdobný zájem je o projektové
manažery, kteří mohou nabídnout zkušenost s celou
developerskou fází projektu. Ta obvykle trvá mezi třemi
až sedmi lety a i zde si zaměstnavatelé velmi cení zkušeností
s povolovacími procesy – schopnosti zajistit vlastněnému
či akvírovanému pozemku příslušná povolení. Kandidáti, kteří
jsou schopni toto nabídnout, si meziročně přilepší asi nejvíce,
v řádu až o 15%.

Bonusová složka je nezanedbatelnou částí
odměny
Kandidáti jsou i nadále motivováni nejen základním
platem, ale čím dál více i bonusovým schématem, které
se odlišuje v závislosti na pozici. Nejvíce na něm závisí
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odměna projektových manažerů a dále také manažerů, kteří
zodpovídají za pronájmy nově postavených či stávajících
prostor. Tento bonus se v ročním úhrnu pohybuje mezi
dvěma až šesti měsíčními platy. Zaměstnavatelé jsou však
schopni nabídnout i vyšší bonus, ve výjimečných případech
i ve výši osmi až dvanácti měsíčních platů. Toto se týká
například úspěšně zkolaudovaných projektů či při jejich
exitu, tedy následném prodeji.

Property

Jaké benefity nejvíce oceňují uchazeči v sektoru stavebnictví a reality?

Flexibilní pracovní doba/
home office

Služební vůz

Profesní rozvoj – školení,
tréninky

Dovolená navíc
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ČESKO JE STÁLE MEZI TOP LOKALITAMI PRO BSC
V ROCE 2017 NABÍDNE DALŠÍ TISÍCE VOLNÝCH MÍST

ČESKO JE STÁLE MEZI TOP LOKALITAMI PRO BSC
V ROCE 2017 NABÍDNE DALŠÍ TISÍCE VOLNÝCH MÍST
Expat Explorer
Nejoblíbenější destinace pro cizince
Dle průzkumu Expats Explorer je Česká republika nejen
atraktivní destinací pro nově příchozí investory. Láká
i cizince, a to jak z pohledu kulturního, tak i jako země
s řadou pracovních příležitostí.
1. Singapur
2. Nový Zéland
3. Kanada
4. Česká republika
5. Švýcarsko
6. Norsko
7. Rakousko
8. Švédsko
9. Bahrain
10. Německo
11. Austrálie
12. Spojené arabské emiráty
13. Hong Kong
14. Taiwan
15. Nizozemí

V roce 2016 bylo zaměstnáno
v centrech cca 75 000 lidí, z nichž
téměř 40% tvořili cizinci a více než
60% zaměstnanců jsou absolventi
univerzit se zaměřením na IT, HR,
logistiku, finance a účetnictví nebo
marketing. Každý rok začíná svojí
pracovní kariéru v BSC téměř 10 tisíc
čerstvých absolventů. Do dvou let
se očekává celkový počet
zaměstnanců v centrech okolo
100 tisíc.

Zdroj: HSBC Expat Explorer Survey

Česká republika patří mezi TOP 10
nejpopulárnějších světových destinací pro
založení a rozvoj business service center
(BSC). Je to ale také čtvrtá nejpopulárnější
světová lokalita pro cizince1), a to jak
absolventy s minimální praxí, tak i zkušené
profesionály.
Neutuchající zájem investorů přináší
do České republiky tisíce příležitostí pro
jazykově vybavené uchazeče
Zájem investorů o zakládání nových BSC v České
republice nebo rozšiřování portfolia poskytovaných služeb
ve stávajících centrech je jednou z nejvýznamnějších
charakteristik tohoto segmentu za uplynulý rok. Meziročně
se zvýšil nárůst počtu zaměstnanců v BSC o 19%, na základě
signálů a vývoje trhu se předpokládá v roce 2017 růst
segmentu o dalších 25%. Ten bude kromě nových investic
tvořen především rozvojem existujících center, a to jak
v oblasti rozšiřování poskytovaných služeb, tak i rozšiřováním
zákaznické základny.

BUSINESS SERVICES
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Jenom angličtina nestačí
BSC v České republice poskytují služby zákazníkům
na 5 kontinentech v 31 jazycích. Již několik let jsou navíc
k angličtině nejvíce žádanými jazyky němčina, francouzština,
italština, španělština a holandština. Naše zkušenosti
a plánovaný rozvoj BSC potvrzují, že tyto jazyky budou
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i v dalších letech stejně žádané. Škála požadovaných jazyků
se každým rokem rozrůstá, zvyšuje se zájem
o východoevropské jazyky jako je bulharština, rumunština
a přibývá požadavků na hebrejštinu a arabštinu.

Firmy lákají uchazeče vyšší mzdou
i zajímavými benefity
Segment center sdílených služeb začíná postupně narážet
na nedostatek vhodných kandidátů na trhu. Společnosti
se tak snaží nabízet nadstandardní mzdy a atraktivnější škálu
benefitů. Zaznamenali jsme plošný nárůst mezd na všech
pozicích včetně středního managementu, a to o 10 až 15%,
na některých pozicích dokonce o 20%. Výši mzdy ovlivňuje
i jazyková vybavenost, znalost vysoce žádaných jazyků často
znamená vyšší mzdu o 15 – 20% oproti zaměstnancům, kteří
hovoří pouze anglicky.

Jaké benefity nejvíce oceňují uchazeči v sektoru Business Services?

Flexibilní pracovní doba/
home office

Cafeterie

Vzdělávání/ certifikace

Jazykové kurzy

Benefity hrají významnou roli v odměňování i náboru
nových zaměstnanců BSC. Řada center v letošním roce
měnila nebo zvažovala strukturu poskytovaných benefitů
především za účelem udržení si stávajících a přilákaní
nových kvalifikovaných zaměstnanců. Nejčastější volbou
bývá tzv. cafeterie, která nabízí zaměstnancům velkou
variabilitu výběru benefitů podle jejich preferencí. Příspěvek
zaměstnavatele na benefity poskytované prostřednictvím
cafeterie se nejčastěji pohybuje od 4.500 do 9.000 Kč
na měsíc.

1)

Zdroj: HSBC Expat Explorer Survey
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PLATOVÝ PŘEHLED
BUSINESS SERVICEs

PLATOVÝ PŘEHLED
BUSINESS SERVICEs
Sourcing & Procurement

Základní měsíční platy uváděné v českých korunách pro pozice na plný úvazek v sektoru BUSINESS SERVICES:

Customer Service

MAX

Typical

Junior

30 000

37 000

35 000

Specialist

35 000

45 000

40 000

Senior

45 000

85 000

60 000

Team Leader

50 000

85 000

60 000

Operations Manager

75 000

120 000

90 000

MIN

MAX

Typical

MIN

MAX

Typical

Junior

28 000

33 000

30 000

Specialist

33 000

37 000

35 000

Senior

35 000

40 000

37 000

Team Leader

40 000

60 000

50 000

HR Operations

Operations Manager

60 000

120 000

90 000

Junior

28 000

35 000

32 000

Specialist

32 000

38 000

35 000

Senior

35 000

40 000

38 000

Team Leader

45 000

70 000

50 000

Manager

50 000

80 000

60 000

MIN

MAX

Typical

Junior

25 000

35 000

30 000

Specialist

32 000

38 000

35 000

Senior

38 000

48 000

43 000

Team Leader

35 000

45 000

40 000

Coach

38 000

48 000

43 000

Operation Manager

70 000

130 000

90 000

MIN

MAX

Typical

Specialist

48 000

75 000

55 000

Senior

60 000

120 000

85 000

MIN

MAX

Typical

Finance P2P/ O2C

MIN

MAX

Typical

Junior

30 000

35 000

33 000

Specialist

32 000

37 000

35 000

Senior

37 000

45 000

40 000

Team Leader

50 000

70 000

60 000

Manager

80 000

130 000

100 000

Finance A2R

MIN

MAX

Typical

Junior role

32 000

36 000

33 000

Specialist

35 000

40 000

38 000

Senior

40 000

55 000

45 000

Team Leader

55 000

75 000

60 000

Manager

80 000

140 000

110 000

IT (1st level support)

Sales *základní mzda bez bonusů

Transition/Project managers

MIN

MAX

Typical

Junior

30 000

35 000

32 000

Specialist

32 000

38 000

35 000

Head of SSC

Senior

39 000

45 000

40 000

up to 70 FTEs

120 000

250 000

175 000

Team Leader

50 000

70 000

60 000

more than 70 FTEs

150 000

400 000

250 000

Operation Manager

80 000

130 000

100 000

MIN

MAX

Typical

Junior

32 000

38 000

35 000

Specialist

37 000

45 000

40 000

Senior

42 000

50 000

47 000

Team Leader

55 000

75 000

60 000

Operation Manager

80 000

140 000

110 000

IT (2nd level support)

BUSINESS SERVICES
XXXXXXXXXXXXXXXXX

MIN
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FLEXIBILNÍ FORMY ZAMĚSTNÁVÁNÍ
DOČASNÉ PŘIDĚLENÍ SPECIALISTŮ

PLATOVÝ PŘEHLED
TEMPORARY SERVICES
Základní měsíční platy uváděné v českých korunách pro dočasné pozice na částečný i plný úvazek v typických oborech:

ADMINISTRATION

Part time Min

Part time Max

Full time Min

Full time Max

Receptionist

120,- / hod

140,- / hod

25 000

28 000

Office Manager

150,- / hod

200,- / hod

30 000

35 000

Admin Support

100,- / hod

150,- / hod

25 000

30 000

Part time Min

Part time Max

Full time Min

Full time Max

Sales Representative

N/A

N/A

27 000

35 000

Product Trainer

N/A

N/A

35 000

45 000

Marketing Support

120,- / hod

150,- / hod

25 000

30 000

Marketing Specialist

120,- / hod

150,- / hod

25 000

30 000

N/A

N/A

30 000

40 000

Part time Min

Part time Max

Full time Min

Full time Max

Junior Accountant

150,- / hod

180,- / hod

28 000

35 000

Senior Accountant

180,- / hod

250,- / hod

35 000

45 000

Finance Controller

N/A

N/A

45 000

50 000

Junior Financial Analyst

N/A

N/A

35 000

45 000

Senior Financial Analyst

N/A

N/A

45 000

80 000

Part time Min

Part time Max

Full time Min

Full time Max

150,- / hod

180,- / hod

22 000

25 000

N/A

N/A

30 000

40 000

IT Help Desk

120,- / hod

150,- / hod

25 000

30 000

IT Tester (Java, C# etc.) Junior

160,- / hod

180,- / hod

25 000

30 000

Part time Min

Part time Max

Full time Min

Full time Max

Hr Administrator

120,- / hod

150,- / hod

25 000

30 000

Payroll Specialist

180,- / hod

230,- / hod

30 000

40 000

Recruiter

N/A

N/A

30 000

40 000

HR Generalist

N/A

N/A

30 000

35 000

HR Business Partner

N/A

N/A

50 000

80 000

Full time Min

Full time Max

HR Manager

80 000

120 000

Project Manager

60 000

100 000

Regulatory Manager

60 000

100 000

SALES & MARKETING

Dočasné přidělení zaměstnance (temporary
service) v oblasti specializovaných
a administrativních pozic bývá preferovaným
řešením v případě, kdy firma potřebuje
flexibilně řešit aktuální potřeby náboru
– například při dosažení limitu na počet
kmenových zaměstnanců nebo při otevření
nového projektu na časově omezenou dobu.
Dočasných pozic pro specialisty přibylo
Příležitosti nyní nabízí více oborů
Zájem o dočasné přidělení kvalifikovaných zaměstnanců
ze strany firem dále roste. V uplynulém roce jsme evidovali
navýšení poptávky o téměř 20%. Společně s pozitivním
vývojem ekonomiky roste potřeba společností soustředit
se na zajištění požadavků svých zákazníků a právě dočasné
přidělení zaměstnance jim umožňuje tyto potřeby vykrývat.

TEMPORARY SERVICES
BANKOWOŚĆ

Oproti minulému roku se projevuje větší variabilita
poptávaných pozic, aktuálně časté role z oblasti financí,
marketingu, HR, business services nebo zákaznického servisu
doplňují pozice v IT nebo v konzultačních společnostech.
Organizace hledají jak zkušené seniorní kandidáty pro
dlouhodobější projekty, tak i juniory z řad absolventů
na trainee pozice. Doba dočasného přidělení se nejčastěji
pohybuje mezi třemi až šesti měsíci, výjimkou ale nejsou
projekty na dobu jednoho roku a více. Významně přibylo
i part-time pozic, kdy se kromě administrativně-podpůrných
rolí zvýšil zájem o poměrně vysoce specializované pozice,
např. v oblasti farmacie nebo daňového poradenství.
Na základě spolupráce s našimi klienty můžeme potvrdit,
že tento trend bude pokračovat i v roce letošním.

Pozice s možností prodloužení smlouvy
lákají nejvíce
Uchazeči jsou nyní dočasným nabídkám otevřenější,
zejména nabízí-li společnost výhled na prodloužení
kontraktu. Kandidáti obecně přijímají nabídky pracovních
pozic na dočasné přidělení kladně, výraznou motivací bývá
možnost převodu do kmenového stavu společnosti.
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Vysoký zájem o dočasné role vidíme u specialistů zejména
v oblasti HR nebo financí, kde uchazeči reagují pozitivně
na roční interim projekty, například v oblasti controllingu.
Změnu pozorujeme i u studentů a absolventů. Mladí lidé
častěji hledají uplatnění při škole, a to buď v podobě
part-time rolí, dočasného přidělení na krátkodobé projekty
nebo v trainee programech. To se týká pozic zejména
v oblasti IT, marketingu, ale i administrativy, ať už na pozicích
recepčních, juniorních Office manažerek nebo administrativní
podpory. Na part-time role se pro společnosti stávají
cennými kandidáty vedle studentů zejména rodiče čerpající
rodičovskou dovolenou.

Různorodost práce i získání zkušeností
Motivace pro dočasné zaměstnání se liší dle
seniority uchazeče
Zkušení zaměstnanci oceňují zejména různorodost projektů,
ve kterých mohou uplatnit svou předchozí praxi a flexibilitu
na pracovním trhu. Pro absolventy či studenty je naopak
tento způsob zaměstnání ideální možností, jak získat
potřebné zkušenosti a usnadňuje jim také výběr oboru
či zaměření firmy, kde se později budou chtít uplatnit.
Zejména juniorní kandidáti si chválí možnost vyzkoušet
si různá pracovní prostředí během krátké doby a poté
se rozhodnout, v jakém typu společnosti se cítí nejlépe.

Časové omezení projektu či specifický úkol
hraje roli ve výši ohodnocení
Platy dočasných zaměstnanců musí být ze zákona
srovnatelné s platy kmenových zaměstnanců, z tohoto
důvodu se zvyšovaly stejným tempem. Růst mezd
pozorujeme u projektových a interim pozic, kde časové
omezení a specifický úkol pozice často znamená nabídku
vyšší mzdy.
V oblasti benefitů musí společnosti i u přidělených
zaměstnanců dodržovat srovnatelné podmínky a tak škála
benefitů poskytovaná dočasným zaměstnancům je stejná
jako u kmenových zaměstnanců dané firmy. Častěji se nyní
nabízí například příspěvek na městskou hromadnou dopravu,
cafeterie nebo jazykové kurzy placené zaměstnavatelem.

Inside Sales/Technical Sales

FINANCE & ACCOUNTING

INFORMATION TECHNOLOGY
1st level support junior/ trainee
1st level support

HUMAN RESOURCES

INTERIM MANAGEMENT
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Kontaktujte nás
Praha
Olivova 4/2096
110 00 Praha 1
T: +420 225 001 711
F: +420 225 001 723
E: prague@hays.cz

Brno
Moravské nám 3
602 00 Brno
T: +420 542 519 122
F: +420 542 519 128
E: brno@hays.cz

hays.se
hays.cz
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