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Ox.pl ogłoszenia: jacy pracownicy najbardziej
poszukiwani w regionie?
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Dział ogłoszeń portalu ox.pl to nie tylko miejsce, gdzie codziennie zawierane są różnego
rodzaju transakcje pomiędzy użytkownikami. To również doskonałe źródło informacji o
lokalnym rynku. Tym razem postanowiliśmy zwrócić uwagę na ogłoszenia dotyczące pracy.
Jak się okazuje, każdego dnia na portalu pojawiają się nowe ogłoszenia pochodzące od
pracodawców a ich średnia liczba to ok. 350. Dzięki obserwacji działu ogłoszeń można
zauważyć, jakie są trendy w regionie. Tym razem postanowiliśmy sprawdzić, jaki pracownik
jest pracownikiem najbardziej poszukiwanym na Śląsku Cieszyńskim. Oczywiście ogłoszenia
na portalu się zmieniają – jedni pracodawcy znajdują pracowników, inni dodają nowe
ogłoszenia. My postanowiliśmy sprawdzić, kogo poszukują pracodawcy końcem lutego 2019
roku.
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Podzieliliśmy nasze ogłoszenia (na potrzeby tekstu) na kategorie takie jak: gastronomia, hotelarstwo, produkcja,
praca biurowa (w tym również różnego rodzaju specjaliści), branża komputerowa (informatyk, grafik, programista
itp.), handel (sklepy, przedstawiciel handlowy), inna praca fizyczna (np. budowa, brukarze, kowale itp.) sprzątanie,
oraz kierowcy (niezależnie od tras i kategorii prawa jazy). Istnieją również inne oferty pracy, które nie zostały nigdzie
zakwalifikowane. Do nich należą np. mechanicy samochodowi, czy też fizjoterapeuci. Tych ogłoszeń jest dosłownie
kilka – zachęcamy do śledzenia działu ogłoszeń i znalezienia czegoś dostosowanego do wymagań pracownika i
wykształcenia.

W przypadku gastronomii w naszym serwisie znajduje się ponad 40 różnych ofert. Poszukiwani są kucharze, pomoce
kuchenne, kelnerzy, barmani, a także kadra kierownicza w dziale gastronomii, czy kierownik Sali. Główne wymagania
w tym przypadku to książeczka sanitarna. Wiele ofert zawiera informacje dotyczące elastycznego grafiku pracy, czy
też możliwości przyuczenia. Pojawiły się również oferty z możliwością relokacji – np. praca w Chorwacji.
Również około 40 ofert znajdziemy dla osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z branżą hotelarską.
Najbardziej poszukiwany pracownik w tym wypadku to recepcjonista. Nie brakuje jednak innych ofert. Hotele i
pensjonaty poszukują również pracowników portierni, czy pracowników wielozadaniowych – osób, które są w stanie
odnaleźć się na kilku stanowiskach. W ogłoszeniach znajdziemy również oferty dotyczące zarządzania takimi
obiektami, czy pracy związanej z marketingiem.
Ofert dotyczących pracy na produkcji (w tym również operator utrzymania ruchu) znajdziemy w naszym serwisie
zdecydowanie najwięcej, bo około 50. Oferty są bardzo różnorodne. Jedne z nich dotyczą pracy w Polsce, inne
zachęcają do podjęcia pracy w Czechach. Część ogłoszeń reklamuje pracę lekką, idealną dla kobiet, inne wskazują na
wysokie zarobki (w części brak informacji, dotyczących potencjalnego wynagrodzenia). Istotnym aspektem, o którym
wspominają niektórzy pracodawcy, jest zapewniony transport do pracy i z pracy.
Niewiele mniej ogłoszeń dotyczy pracy w handlu, bo około 30. Najwięcej ofert dotyczy pracy na stanowisku kasjersprzedawca w sklepach spożywczych, jednak poszukiwani są również handlowcy w branży RTV AGD, czy
przedstawiciele handlowi. Tutaj dominują ogłoszenia z powiatu cieszyńskiego, sprzedawcy są poszukiwani
praktycznie w każdej jego części.
Około 20 ogłoszeń dotyczy pracowników biurowych. W tym przypadku najczęściej stawiane są różnego rodzaju
wymagania. Najczęściej poszukiwane są osoby z wykształceniem przynajmniej średnim, które mogą się poszczycić
znajomością obsługi komputera (najczęściej pakiem MS Office). Często dodatkowym atutem jest znajomość języka
angielskiego lub wymagana jest znajomość innego języka obcego. Praca biurowa oferowana w ogłoszeniach portalu
ox.pl jest bardzo różnorodna. Od pracy w charakterze asystenta/asystentki aż po możliwość zatrudnienia w biurze
podróży.
Jeżeli chodzi o branżę IT, ogłoszeń jest zdecydowanie mniej – na portalu znajdziemy ich kilkanaście. Tutaj ciężko
znaleźć jedną, ogólną cechę, która jest wymagana przez pracodawcę – może oprócz zwyczajnej uczciwości i
sumienności. Poszukiwani są różnego rodzaju specjaliści związani z branżą IT. Zaliczają się do nich: programiści, osoby
odpowiedzialne za administrację stronami, osoby które tworzą materiały graficzne (w tym przypadku brak
samodzielnego stanowiska dla grafika w ogłoszeniach, oprócz obsługi programów graficznych wymagana jest
znajomość m.in. programowania).
Ponad 20 ofert pracy to inna praca fizyczna. Poszukiwane są przede wszystkim osoby z określonymi
umiejętnościami. Aktualnie poszukiwani pracownicy to: kowale, ślusarze, spawacze, brukarze, a także osoby do
wykonywania prac remontowo – budowlanych. Pracę można znaleźć zarówno w powiecie cieszyńskim, jak i po
czeskiej stronie Olzy. Pojawiają się również oferty dotyczące pracy wyjazdowej.
Około 20 ofert to oferty pracy dla kierowców. Poszukiwane są zarówno osoby z kategorią prawa jazdy B, jak i z
uprawnieniami na samochody ciężarowe. Sporo ofert dotyczy tras lokalnych samochodem osobowym – w tym
przypadku popularne jest również łączenie zadań – np. poszukiwani są pracownicy punktów gastronomicznych,
którzy będą dostarczać jedzenie zgodnie z zamówieniem. Inne przypadki to łączenie funkcji kierowcy z
magazynierem. Pojawiają się również zlecenia na trasy międzynarodowe, tutaj najczęściej pracodawcy oferują trasy
europejskie od poniedziałku do piątku.
Tyle samo ofert skierowanych jest do osób zajmujących się sprzątaniem. Poszukiwane są głównie pokojowe i panie
do sprzątania biur. Pojawiła się również oferta dotycząca sprzątania banku, galerii handlowej, czy też siłowni. Tutaj
najczęściej pracodawca wymaga punktualności, sumienności, dobrej organizacji pracy, dyspozycyjności i przede
wszystkim chęci do pracy.
Ofert pracy na portalu ox.pl znajduje się aktualnie (26 lutego 2019 roku) ponad 350. Jest to średnia liczba ogłoszeń w
dziale, gdzie pracodawcy poszukują pracowników. Nowe ogłoszenia pojawiają się średnio co godzinę (uwzględniając
nocną przerwę). Praca w regionie jest dostępna, niestety z ogłoszeń nie wynika, jakie są jej warunki. Część ogłoszeń
jasno wskazuje, jakie są proponowane zarobki. Część również od razu informuje potencjalnego pracownika, jaki typ
umowy preferuje firma – czy jest to umowa o pracę, czy też umowa cywilnoprawna.
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