Znowu mamy rynek pracownika. W roku 2022 planowane są
liczne rekrutacje, a sprzedaż jest w czołówce [RAPORT
HAYS]
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Firmy przyzwyczaiły się do funkcjonowania w pandemii, a dynamika rynku rekrutacyjnego
w 2021 roku przewyższyła oczekiwania. Rok 2022 również będzie niezwykle dynamiczny.
Firmy planują zatrudniać, lecz są świadome, że konkurencja o pracownika rośnie.
Pracodawcy zapytani o specjalizacje, których dotyczyć będą prowadzone przez nich
rekrutacje, najczęściej wskazują IT (40 proc. firm), sprzedaż (30 proc.), finanse i
księgowość (26 proc.) oraz obsługę klienta i produkcję (po 25 proc.) – wynika z badania
Raportu płacowego Hays 2022.
Wyniki badania jednoznacznie pokazują, iż rok 2022 będzie czasem kontynuacji trendu wysokiej
aktywności rekrutacyjnej firm. Plany te mogą jednak zostać zweryfikowane przez kolejne fale
pandemicznych obostrzeń, głównie w sektorach szczególnie narażonych na ich wdrożenie, i
niesprzyjające inwestycjom wskaźniki makroekonomiczne.
– Z perspektywy agencji doradztwa personalnego mogę śmiało stwierdzić, że aktywność rekrutacyjna
firm w 2021 pod wieloma względami osiągała rekordowe poziomy. W większości obszarów

specjalizacyjnych, po pandemicznym spowolnieniu nie ma już śladu, o czym świadczą wyniki naszego
badania. W 2022 roku rekrutować planuje zdecydowana większość firm, najczęściej specjalistów w
dziedzinie technologii, sprzedaży i finansów. W cenie będą zatem eksperci, którzy pozwolą firmom
dotrzymać kroku globalnej transformacji cyfrowej oraz dopasować model funkcjonowania do nowych
oczekiwań konsumentów – wyjaśnia Marc Burrage, dyrektor zarządzający Hays Poland.
Pracodawcy mają świadomość, że realizacja ich planów zatrudnienia może być niezwykle trudna.
Wyzwań rekrutacyjnych spodziewa się aż 74 proc. z nich, co jest wynikiem o 34 pkt. proc. wyższym
od poziomu uzyskanego w badaniu przeprowadzonym pod koniec 2020 roku. Trudności będą
podyktowane szybkim odbudowaniem rynku pracy po pandemii oraz rosnącym zapotrzebowaniem na
pracowników, którzy coraz częściej mogą wybierać najlepszą spośród kilku ofert.
Płace będą rosnąć
Chociaż wzrost wynagrodzeń na rok 2021 planowało 57 proc. pracodawców, to finalnie podwyżki
przyznało 71 proc. organizacji. Aby móc zbudować skuteczne i kompetentne zespoły, pracodawcy
musieli nie tylko oferować konkurencyjne stawki kandydatom, lecz również zwiększać atrakcyjność
warunków współpracy z obecnymi pracownikami. Chociaż w minionym roku podwyżkę uzyskało 62
proc. specjalistów i menedżerów, to większość pracowników nie jest zadowolona z otrzymywanego
wynagrodzenia. W 2022 wzrost wynagrodzeń przewiduje trzech na czterech pracodawców,
natomiast obniżki płac – zaledwie 3 proc. firm objętych badaniem Hays Poland.
Należy oczekiwać, że w roku 2022 powszechny brak satysfakcji z wynagrodzenia, dla pracodawców
będzie oznaczał większą presję płacową i potencjalne trudności w pogodzeniu ograniczeń
budżetowych z oczekiwaniami pracowników. Otrzymanie podwyżki w perspektywie roku 2022
przewiduje 36 proc. specjalistów.
Przeczytaj również: Szefowie firm patrzą z optymizmem w 2022 rok – globalne badanie
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