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Logistyka – Internetowy Rynek Pracy
Choć w grudniu 2006 r. stopa bezrobocia nieznacznie wzrosła o 0,1% – do
poziomu 14,9%, to na internetowym
rynku pracy w branży logistyka nie odnotowano drastycznych załamań.
Patrząc globalnie na rynek, sytuacja
w tym okresie była dobra i w stosunku
do listopada 2006 r. liczba ofert publikowanych na łamach Europejskiego Internetowego Serwisu Kariery www.jobpilot.pl
wzrosła o ponad 100 – do 5 030 ogłoszeń. Na przestrzeni całego roku, mimo
naturalnych okresowych korekt, można
zaobserwować stały wzrost możliwości
zatrudnienia w branży logistycznej. Pozwala to optymistycznie patrzeć na rozwój zawodowy w roku 2007.
Przyglądając się rozkładom regionalnym, zwyczajowym liderem jest Województwo Mazowieckie z 2 318 ofertami; na kolejnych miejscach uplasowało
się Województwo Dolnośląskie (994
oferty) i Małopolskie (878 ofert). Najmniej ogłoszeń pojawiło się z Województw: Lubelskiego (491), Podlaskiego (490) i Świętokrzyskiego (474).
W sektorze logistyki i zakupów odnotowano w grudniu 2006 r. nieznaczną tendencję spadkową. W listopadzie
ub.r. do grupy tej adresowano 332 oferty, w grudniu – 294. Poszukiwano przede wszystkim Specjalistów ds. Zakupów
(66) i Logistics Managerów (49). Na niższym poziomie był popyt na Spedytorów,
których dotyczyło tym razem 16 ofert.
Ponadto pojawiły się oferty skierowane do Specjalistów ds. Importu i Eksportu,
Planistów, Kierowników Magazynów Logistycznych oraz Specjalistów ds. Frachtu
Morskiego i Oceanicznego.
Serwis jobpilot.pl przygotował także
dla osób poszukujących i rozwijających
swoją karierę w branży logistyki i zakupów dwa materiały, dostarczające szereg użytecznych informacji. W specjalnie
stworzonym kanale branżowym „Logistyka/Zakupy” dostępny jest „Raport
branżowy”, obejmujący pierwszą połowę minionego roku. Analityk jobpilot.pl
dokonał szczegółowej analizy tylko ofert
związanych z tą branżą, by szeroko nakreślić sytuację w niej, tendencje rozwojowe itd. Jak pokazuje powyższa analiza,
w sektorze tym można liczyć na potencjał wzrostowy w granicach 12 – 14%.
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Ogólna liczba ogłoszeń jest na tym wykresie większa od rzeczywistej. Wynika to z tego, że wiele
ofert dotyczy całego kraju. Źródło: Europejski Internetowy Serwis Kariery www.jobpilot.pl

Dzięki współpracy z wortalem wynagrodzenia.pl, we wspomnianym kanale
dostępny jest bezpłatnie „Raport płacowy – wynagrodzenia w logistyce, transporcie i spedycji w 2005 r.”. Został on
stworzony w oparciu o ogólnopolskie
internetowe badanie wynagrodzeń
i dostarcza szeregu bardzo istotnych
informacji. Najważniejsze z nich to
oczywiście dane liczbowe, jakie wyso-

kości zarobków obowiązywały w roku
2005 r. Wyniki badania za rok 2006 są
dopiero opracowywane.
Jak pokazują powyższe dane oraz doświadczenia specjalistów, sytuacja na
rynku pracy dla pracowników branży
logistycznej jest niezachwiana. Pomimo
okresowych korekt, które wynikają z koniunktury i sytuacji gospodarczej, notuje
on stały, stabilny wzrost.

