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aport „Monitoring Rynku Budow-
lanego 2013” jest kolejną edycją
opracowania zawierającego szcze-
gółowe analizy sytuacji w polskim
budownictwie. Jednym ze stałych
elementów raportu Instytutu ASM
jest analiza ogłoszeń o pracę w bran-
ży budowlanej.

Wakaty w budownictwie
W 2013 roku pracodawcy ofe-

rowali o ponad jedną trzecią wa-
katów mniej, niż miało to miejsce
w roku 2012. W tegorocznej edycji
MRB analizie poddano 438 ogło-
szeń, które ukazały się na porta-
lach Pracuj.pl oraz GazetaPraca.pl,
pomiędzy 18 a 24 marca 2013 roku.
Podobnie, jak we wcześniejszych
opracowaniach na ten temat, także
i tym razem wzięto pod uwagę ogło-
szenia zamieszczane w okresie jed-
nego tygodnia ostatniego miesiąca
pierwszego kwartału. Ogłoszenia
o pracę na portalach Pracuj.pl i Ga-
zetaPraca.pl ukazywały się z po-
dobną częstotliwością. Nieco po-
nad połowa (50,9%) z przeanali-
zowanych ogłoszeń pochodzi z por-
talu należącego do wydawnictwa
Agora, natomiast pozostałe 49,1%
– z portalu Pracuj.pl.

Pojawiające się w podanym okre-
sie ogłoszenia najczęściej dotyczy-
ły wakatów kierownika projek-
tu/kierownika budowy. 17,3%
wszystkich ogłoszeń, które pojawi-
ły się w omawianym okresie, doty-
czyło kandydatów na to właśnie
stanowisko. Kolejną grupą zawo-
dową, najczęściej poszukiwaną
w branży budowlanej, byli szeroko
pojęci specjaliści (10,9%). Podob-
nym zainteresowaniem pracodaw-
ców cieszyli się zarówno inżynie-
rowie (7,9%), jak i doradcy tech-
niczno-handlowi (7,2%).

Praca przede wszystkim w kraju
Aż 80,9% ogłoszeń o pracę

w branży budowlanej dotyczyło
zatrudnienia na terenie Polski.
Niemal co czwarty pracodawca
oferował wakat w województwie
mazowieckim (24,9%). Kolejne
województwa, w których najłatwiej
o zatrudnienie w branży budow-
lanej to pomorskie i śląskie (po
9,3%). Poza podium znalazły się
dolnośląskie (8,5%) i wielkopol-
skie (6,9%).

Przyglądając się najczęściej po-
szukiwanym zawodom w korela-
cji z województwami dowiedzieć się
można, iż kierownicy budów naj-
częściej poszukiwani są w woje-

wództwie mazowieckim oraz
śląskim i pomorskim. Ubiegający
się o posady doradców techniczno-
-handlowych najłatwiej znajdą pra-
cę w województwach dolnośląskim
oraz mazowieckim i wielkopol-
skim. Operatorom maszyn łatwiej
będzie znaleźć pracę w Małopols-
ce czy na Dolnym Śląsku, gorzej
w województwie świętokrzyskim
czy warmińsko-mazurskim. Inży-
nierowie poszukiwani są w woje-
wództwie mazowieckim, natomiast
trudności z zatrudnieniem mogą
mieć w łódzkim. Architektom zde-
cydowanie najłatwiej o zatrudnie-
nie będzie w stolicy.

Oczekiwania pracodawców
Pracodawcy najczęściej oczeku-

ją od potencjalnych pracowników
wcześniejszego doświadczenia za-
wodowego (91,8% pracodawców).
Kryterium wykształcenia jest rów-
nież jednym z najważniejszych ele-
mentów decydujących o naborze
do pracy. W swoich ogłoszeniach
wymagania dotyczące tego obsza-
ru zamieściło 70,8% ogłoszenio-
dawców. Niemal połowa anonsów
(48,2%) skierowana była do osób
z wyższym wykształceniem. 13,9%
ogłoszeń wymagało wykształcenia
zawodowego, natomiast średnie
satysfakcjonowało 8,7% praco-
dawców. Wykształcenia wyższego
najczęściej wymaga się od kie-
rowników projektów/budów oraz
architektów i inżynierów. Doradcy
techniczno-handlowi powinni le-
gitymować się wykształceniem
średnim, natomiast od monterów
i elektryków wymaga się wy-
kształcenia zawodowego. Warto
przyjrzeć się poziomowi wy-
kształcenia, który wymagany jest
w poszczególnych województwach.
W opolskim najczęściej poszuki-
wano osób z wykształceniem
zawodowym. Średnie dominowa-
ło w lubuskim, a wyższe w dolno-
śląskim, łódzkim, mazowieckim,
pomorskim i wielkopolskim.

Kolejnym wymogiem praco-
dawców wobec ubiegających się
o pracę jest znajomość języka ob-
cego. Ponad połowa ogłoszeń
(57,7%) zakładała, iż idealny kan-
dydat będzie władał językiem
angielskim. 33,3% pracodawców
miało takie oczekiwania co do ję-
zyka niemieckiego. Pozostałe języ-
ki były zdecydowanie mniej popu-
larne wśród pracodawców.

Język angielski jest wymagany
we wszystkich województwach.

Ponad połowa pracodawców z po-
morskiego i śląskiego wymaga
o potencjalnych pracowników zna-
jomości tego właśnie języka.
Posługiwania się językiem nie-
mieckim oczekuje częściej niż co
czwarty ogłoszeniodawca z lubel-
skiego, mazowieckiego, opolskie-
go i zachodniopomorskiego.
Najrzadziej języki są warunkiem
zawarcia kontraktu w małopol-
skim i podlaskim.

Wśród innych kryteriów wy-
mienianych przez pracodawców
pojawia się jeszcze czynne prawo
jazdy (34,7% ofertujących pracę).
Jedynie 3,7% ogłoszeń poddanych
analizie nie zawierało żadnych wy-
magań.

Praca za granicą
Warto przyjrzeć się, jak poszu-

kiwanie pracowników do pracy
poza granicami naszego kraju
rysuje się na przestrzeni kilku ostat-
nich lat. Odsetek ogłoszeń, które
oferują pracę zagranicą jest naj-
wyższy od 2007 roku, kiedy po raz
pierwszy w opracowaniu MRB
podjęto temat analizy ogłoszeń
o pracę. Prawie co piąte ogłoszenie
umożliwiało podjęcie pracy poza
granicami kraju.

Największe szanse na znalezienie
zatrudnienia mają osoby chcące
podjąć pracę w Niemczech. To tam
oferowana jest praca z niemal po-
łowy dotyczących zagranicy ogło-
szeń (46,2%). 17,6% ogłoszeń umoż-
liwia podjęcie pracy w Norwegii,
kolejną destynacją jest Holandia
(13,2%) oraz Belgia (8,8%). Poza
Europą, Polacy mają szansę na za-
trudnienie w Nigerii (4,4%) oraz
Argentynie (3,3%).

Jaka będzie kondycja branży bu-
dowlanej w kolejnych latach? Za-
praszamy do zapoznania się ze
szczegółami perspektywy progno-
stycznej oraz bieżącymi wynikami
sektora budowlanego publikowa-
nymi cyklicznie w raporcie „Moni-
toring Rynku Budowlanego 2013”.
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Według ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku w 2013 roku
pracodawcy z branży budowlanej oferują mniej wakatów, niż w roku
ubiegłym. Poszukiwani są wykształceni specjaliści, a najwięcej
pracowników znajdzie zatrudnienie w woj. mazowieckim.

Budowlańca zatrudnię
– analiza ogłoszeń o pracę

w budownictwie
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