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Logistyka – Internetowy Rynek Pracy
W roku 2004 zaobserwowaliÊmy pozytywne zmiany na rynku pracy, a poczàtek 2005 r. równie˝ rozpoczà∏ si´
bardzo dobrze. Mo˝na nawet stwierdziç, i˝ rozpoczà∏ si´ rewelacyjnie. Styczeƒ okaza∏ si´ rekordowy w skali
wszystkich dotychczasowych zestawieƒ
– zanotowano 2110 og∏oszeƒ (wykres).
Liczba og∏oszeƒ w kategorii Zakupy/Logistyka tym razem wzros∏a i to doÊç wyraênie. W styczniu do specjalistów ds.
logistyki kierowano 126 ofert – prawie
30 wi´cej, ni˝ w grudniu ubr. Tak, jak
w poprzednich miesiàcach, pracodawcy
poszukiwali przede wszystkim Spec-jalistów ds. Zakupów (31 ofert), Logistics
Managerów (22) i Spedytorów (17). Ponadto pojawi∏y si´ oferty skierowane
do Specjalistów ds. Importu i Eksportu,
Planistów, Kierowników Magazynów
Logi-sty-cznych oraz specjalistów ds.
frachtu morskiego i oce-anicznego.
JeÊli utrzyma si´ trend z ubieg∏ego
roku, powinniÊmy si´ spodziewaç dalszego wzrostu og∏oszeƒ w tej bran˝y.
To kolejne potwierdzenie, ˝e polska gospodarka ma si´ coraz lepiej. Oczekiwany od kilku lat wzrost okaza∏ si´ na
tyle stateczny, ˝e nie jest go w stanie
zak∏óciç ani niestabilna sytuacja polityczna, ani wzrost cen paliwa idàcy
w Êlad za wojnà w Iraku. Dobry nastrój
nie opuszcza zarówno przedsi´biorców
jak i pra-cowników. Zgodnie z wynikami przeprowadzonej przez jobpilot. pl
ankiety (próba ponad 500 osób) ponad
60% osób liczy, ˝e w bie˝àcym roku uda
im si´ wyraênie poprawiç swojà sytuacj´ na rynku pracy – jedynie 10% obawia si´ jej pogorszenia.
Wydaje si´, i˝ polska gospodarka
okres niepewnoÊci, zwiàzany z wejÊciem do Unii Europejskiej, ma ju˝ za
sobà. Przedsi´biorcy wyraênie uwierzyli, ˝e sà w stanie byç konkurencyjni na
tle rynku europejskiego. Efektem tego
jest ch´ç rozwoju przedsi´biorstw, a co
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za tym idzie wzrost zatrudnienia. Wi´ksze bud˝ety przeznaczone na rekrutacj´ w 2005 r. zosta∏y uruchomione,
a wyraêny brak Êrodków bud˝etowych
na koƒcu roku zaowocowa∏ boomem
rekrutacyjnym w styczniu. Nie bez znaczenia jest równie˝ optymizm, wyraênie zauwa˝alny w gospodarce; szczególnie jest on widoczny wÊród specjalistów, którzy teraz nie majà du˝ego problemu ze znalezieniem pracy. Potwierdzajà to nasze badania, z których wynika, ˝e a˝ 98% u˝ytkowników jobpilot. pl
wyra˝a ch´ç zmiany pracy, w tym 44%
od zaraz i 53% w przypadku znalezienia
ciekawej oferty. Jedynie 2% nie poszukuje nowej pracy. Wyniki te jednoznacznie potwierdzajà ogólnie optymistyczny trend na rynku pracy.
Dobrych statystyk nie mo˝na oczywiÊcie bezpoÊrednio przek∏adaç na
ogólny obraz rynku pracy. To równie˝
dowód na to, ˝e Internet staje si´ coraz powszechniejszym narz´dziem
przy szukaniu pracy. Widaç to doskonale obserwujàc rozwój ca∏ej bran˝y
serwisów rekrutacyjnych w Internecie.
Polska zachowuje si´ dok∏adnie tak samo, jak inne Êwiatowe pot´gi w tej
bran˝y. Analogiczna sytuacja zachodzi
w Stanach Zjednoczonych, gdzie inter-

netowy gigant rekrutacyjny – Monster
– osiàga wzrost przychodów, w przeciwieƒstwie do rynku og∏oszeƒ prasowych. Bardzo du˝e znaczenie ma równie˝ ogólny wzrost dost´pnoÊci Internetu w Polsce. Nale˝y si´ spodziewaç,
i˝ wraz ze wzrostem u˝ytkowników
Internetu b´dzie mo˝na zauwa˝yç
równie˝ wi´kszy ruch na serwisach rekrutacyjnych, a tak˝e wi´kszà iloÊç
ofert pracy. Wed∏ug pracodawców,
przewagi Internetu nad tradycyjnymi
êród∏ami rekrutacji nale˝y szukaç
w szybkoÊci publikacji og∏oszeƒ, mo˝liwoÊci korekt w trakcie publikacji.
Bardzo wa˝na jest równie˝ wi´ksza
elastycznoÊç firm internetowych. Natomiast u˝ytkownicy serwisu cenià sobie szybkoÊç dotarcia do konkretnych
pozycji, wi´kszà iloÊç ofert oraz mo˝liwoÊç za∏o˝enia w∏asnego skonfigurowanego profilu, który zapewnia otrzymywanie tylko tych og∏oszeƒ, których
dana osoba oczekuje. Lektura powy˝szych danych pozwala wyciàgnàç
wniosek, i˝ przed rekrutacjà internetowà rysuje si´ optymistyczna przysz∏oÊç oraz znaczny rozwój, jednak
jednoznaczny trend Internetu w Polsce b´dzie mo˝na zaobserwowaç na
przestrzeni kilku najbli˝szych lat.
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