migawka 8.
2 CZERWCA 2014
Migawka jest krótką informacją sporządzaną na podstawie danych z systemu informatycznego
Zawodowcy. Migawka, w odróżnieniu od raportu, generowana jest co najmniej raz na dwa tygodnie i
dotyczy wybranych aspektów rynku pracy oraz systemu edukacji zawodowej w Wielkopolsce.

Warto wiedzieć, że…
Pracodawcy rejestrujący się w Systemie Zawodowcy otrzymują możliwość bezpłatnego korzystania
z Systemu w tym umieszczania ofert praktyk, staży lub pracy. System pozwala na odnalezienie
kandydata, który wskazuje najlepsze dopasowanie do zamieszczonej oferty, dając możliwość
pozyskania pracownika, którego kompetencje i umiejętności są optymalnie dopasowane do
oczekiwań.
W roku 2013 liczba przedsiębiorstw zarejestrowanych w Wielkopolsce wyniosła 397.855 [źródło: GUS,
2014]. W populacji firm zarejestrowanych w regionie ponad 95% to przedsiębiorstwa mikro,
zatrudniające do 10 osób.
W Systemie Zawodowcy zarejestrowanych jest obecnie 517 pracodawców z terenu Wielkopolski.
Największą grupę stanowią mikroprzedsiębiorstwa oraz małe firmy. Spośród 70 przedsiębiorstw
wielkich już 17 zarejestrowało się w Systemie celem poszukiwania praktykantów
i pracowników.
Struktura przedsiębiorstw w Wielkopolsce
ze względu na wielkość
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Według najnowszych badań, zatrudnienie w mikroprzedsiębiorstwach znajdują głównie członkowie
rodziny, choć coraz częściej pojawiają się tendencje zatrudniania także pracowników spoza rodziny.
Dość kluczową rolę w regionie odgrywają przedsiębiorstwa małe, średnie, duże oraz wielkie. To ich
"siła" zatrudnienia ma wpływ na potrzeby rynku na określone umiejętności i kompetencje.
Szacunkowy udział miejsc pracy w firmach zarejestrowanych w Systemie Zawodowcy
[źródło: System Zawodowcy, 15.04.2014]

Rozkład pracodawców zarejestrowanych w
Systemie Zawodowcy oraz aktualna liczba ofert
pracy, praktyk lub staży w powiatach Wielkopolski
[opracowano na podstawie danych: System Zawodowcy, stan na 07.05.2014]

Analizując liczbę przedsiębiorstw w poszczególnych powiatach (mapa powyżej), można stwierdzić, że w Systemie
Zawodowcy dominują firmy z miasta Poznania - w sumie 147 firm oraz powiatu poznańskiego – 55 firm. Aktywną
grupą przedsiębiorstw są również firmy z powiatów: krotoszyńskiego, ostrowskiego, nowotomyskiego,
śremskiego, kaliskiego i obornickiego.
Spośród 1189 aktualnych ofert w Systemie Zawodowcy, ponad 80% to oferty praktyk [źródło: System
Zawodowcy, stan na 21.05.2014]. Najwięcej miejsc dla praktykantów można odnaleźć w Systemie dla miasta
Poznania i powiatu poznańskiego. Liczną grupę można zaobserwować również dla powiatu pleszewskiego,
nowotomyskiego i krotoszyńskiego.

