MIGAWKA 65 (6/2020)
„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”
OFERTY PRACY VS. POTENCJALNI AKTYWNI KANDYDACI
W SYSTEM.ZAWODOWCY.ORG
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Przedmowa
Szanowni Państwo,
przedstawiamy Państwu raport opracowany w oparciu o blisko 200 ofert pracy, praktyk,
staży w system.zawodowcy.org na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy. W badanym
okresie zidentyfikowano również blisko 6 000 aktywnych kandydatów. Analiza obejmuje
informacje o aktywnych kandydatach na terenie całego województwa wielkopolskiego.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem.
Dorota Kinal
Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Oferty pracy vs. kandydaci
Migawkę opracowano w oparciu o dane z system.zawodowcy.org.

Przeanalizowano publikowane w system.zawodowcy.org oferty pracy, praktyk, staży
w ostatnich 12 miesiącach kalendarzowych.
W migawce zestawiono także informacje o aktywnych kandydatach posiadających swój profil
w system.zawodowcy.org.
Przez aktywnego kandydata w system.zawodowcy.org rozumie się osobę, która zalogowała
się w systemie przynajmniej dwa razy w ostatnich 12 miesiącach kalendarzowych.
Okres analizowanych danych odnosi się do czasu od połowy czerwca 2019 do połowy
czerwca 2020. Dotyczy to zarówno czasu publikowanych ofert pracy, jak i aktywnych
w system.zawodowcy.org potencjalnych kandydatów.

Publikowane oferty pracy
W analizowanym okresie w system.zawodowcy.org opublikowano blisko 200 ofert pracy,
praktyk, staży.
15% z nich, opublikowano w odniesieniu do zawodu technik ekonomisty.
11% w odniesieniu do zawodu technika mechanika.
10% w odniesieniu do zawodu technika informatyka.
9% w odniesieniu do technika logistyka.
Ponad 8% ofert pracy publikowanych było w obszarze szeroko pojętego sektora badań
i rozwoju oraz 7% w sektorze produkcji. Podobna liczba ofert (ok. 4%) dotyczyła
konstruktorów, techników handlowców oraz techników elektryków i mechatroników. Kilka
ofert można było znaleźć również w obszarze jakości, edukacji czy spedycji.

Aktywni kandydaci
W analizowanym okresie w system.zawodowcy zidentyfikowano 5950 aktywnych
kandydatów.
52% spośród aktywnych kandydatów zalogowało się od połowy czerwca 2019 roku 5 lub
więcej razy.
19% spośród wszystkich aktywnych kandydatów zalogowało się 50 lub więcej razy.

Ponad połowa z aktywnych kandydatów to absolwenci szkół technicznych, którzy poszukują
ofert pracy, a nie praktyk czy stażu.
22 kandydatów logowało się do swojego profilu kandydata średnio więcej niż jeden raz
w roku, czyli więcej niż 365 razy.

Aktywni kandydaci w liczbach
Zawód aktywnych kandydatów
technik informatyk
technik ekonomista
technik logistyk
technik mechatronik
technik organizacji reklamy
technik hotelarstwa
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik elektronik
technik elektryk
technik architektury krajobrazu
technik spedytor
inne

Udział procentowy
32%
9%
9%
8%
6%
4%
4%
3%
2%
2%
1%
20%

W każdym z powiatów z wyjątkiem powiatu tureckiego pracodawcy znajdą aktywnych
kandydatów w system.zawodowcy.org
Powiat/miasto w województwie Wielkopolskim
chodzieski
czarnkowsko-trzcianecki
gnieźnieński
gostyński
grodziski
jarociński
kaliski
Kalisz
kępiński
kolski
Konin
koniński
kościański
krotoszyński
leszczyński

Udział procentowy
0,8%
4,0%
2,8%
1,6%
1,3%
0,3%
1,2%
2,6%
6,6%
0,7%
0,2%
0,3%
2,5%
2,9%
0,5%

Powiat/miasto w województwie Wielkopolskim
Leszno
międzychodzki
nowotomyski
obornicki
ostrowski
ostrzeszowski
pilski
pleszewski
Poznań
poznański
rawicki
słupecki
średzki
śremski
szamotulski
turecki
wągrowiecki
wolsztyński
wrzesiński
złotowski

Udział procentowy
2,5%
0,6%
2,2%
1,0%
8,4%
1,6%
8,8%
1,6%
15,4%
16,7%
0,7%
1,0%
2,1%
0,1%
4,0%
0,0%
0,9%
0,6%
0,8%
2,0%

Oferty vs. aktywni kandydaci
Zawód
Ekonomista
Mechatronik
Informatyk
Logistyk
Handlowiec
Elektryk/elektronik
Mechanik
Spedytor
Reklama

Oferty pracy
15%
12%
10%
9%
5%
5%
3%
2%
2%

Aktywni kandydaci*
445
364
1582
431
69
230
104
97
323

Liczba kandydatów jest orientacyjna, bowiem wskazana jest ze względu na kierunek
kształcenia na różnych poziomach, a nie w oparciu o wskaźnik dopasowania profilu
kandydata do oferty pracy.. Oznacza to, że również inni kandydaci z innym kierunkowym
wykształceniem mogą spełniać kryteria oferty np. w ofertach dla handlowca.

Podsumowanie
Na każdą ofertę pracy publikowaną w system.zawodowcy.org znaleźć można więcej, niż
jednego aktywnego kandydata.
Coraz więcej ofert pracy pojawia się również dla absolwentów szkół i aktywnych kandydatów
z doświadczeniem np. dla


konstruktorów,



stanowisk pracy w obszarze produkcji,



jakości,



badań i rozwoju,



czy managerskim.

SPRAWDŹ SAM!
System.zawodowcy.org

