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ZAPOWIADA SIĘ SPOKOJNY
ROK NA RYNKU PRACY.
To bardzo dobrze, ponieważ przed firmami z sektora
komunikacji marketingowej stanie niebawem dużo wyzwań
związanych z pozyskiwaniem kandydatów. Ten czas spokoju
warto przeznaczyć na przygotowania.

Dobre prognozy dla rynku pracy
Według Eurostatu bezrobocie w Polsce zgodnie z metodologią
BAEL wyniosło na koniec ubiegłego roku zaledwie 3%. Stawia
to nasz kraj na trzecim miejscu na starym kontynencie.
Według danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
bezrobocie rejestrowane spadło w grudniu w stosunku do
listopada, co jest pierwszym takim wydarzeniem od 30 lat,
i wyniosło na koniec 2021 roku 5,5%. Dla szeregu branż
oznacza to obowiązywanie rynku pracownika, czyli czas,
w którym o kandydatów jest trudniej, bo mniej absolwentów
i specjalistów szuka zatrudnienia, mają też oni wyższe
oczekiwania. Do tej sytuacji firmy zdążyły się już nieco
przyzwyczaić. Kolejne wyzwania czekają jednak tuż za
rogiem.
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Podczas konferencji MarCom Skills Day, która
zainicjowała prace Sektorowej Rady ds.
Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej,
dyskutowaliśmy m.in. o tym, że nadchodzi zapaść
demograficzna na polski rynek pracy,
prognozowana przez GUS na lata 2030-2035.

Nieodzownym elementem jest więc
przygotowanie się do pełnego wykorzystania
potencjału kadr, w tym również utrzymywania
w zespołach i pozyskiwania doświadczonych
pracowników z grupy 50+. Raport „Silversi
w sektorze komunikacji marketingowej” Rady
Sektorowej pokazuje, że póki co tak nie jest.

Kolejnym wyzwaniem jest wcześniejsze włączanie
młodych ludzi do zespołów. Obecnie częste
stawianie na absolwentów uczelni wyższych
służy też w części do zarządzania wiekiem
kandydatów. Wydaje się, że w interesie sektora
jest zwrócenie się dziś do absolwentów techników
reklamy, którzy będą mogli podjąć pracę o trzy
lata wcześniej, niż osoby z licencjatem. To

W związku z rozwojem technologicznym firmy

zapewne wymusi inne podejście do zarządzania

z sektora komunikacji marketingowej coraz

zespołami i do tego trzeba szykować się teraz.

bardziej łakomym wzrokiem patrzą na przyszłych
inżynierów. Doświadczenia zorganizowanych
przez Sektorową Radę Kieleckich Dni Kariery
w Komunikacji Marketingowej, a zwłaszcza
spotkanie ze studentami Politechniki

Nieodzownym elementem jest
więc przygotowanie się do
pełnego wykorzystania
potencjału kadr, w tym
również utrzymywania
w zespołach i pozyskiwania
doświadczonych pracowników
z grupy 50+.

Świętokrzyskiej, pokazują, że pozostałe branże od
dawna są tam obecne, a marki pracodawców
atakują studentów, gdy ci tylko przekroczą próg
uczelni. Potrzebna jest tu stała obecność
i konkurencyjna oferta.
Na pewno warto też pomyśleć o pozyskiwaniu
kadr z zagranicy i szukać dobrych rozwiązań
z tego zakresu. Rok zapowiada się spokojny
i warto to wykorzystać, by mieć za chwilę gotowe
rozwiązania na trudniejsze czasy.

