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1. Administrator baz danych (próba: 381 osób) 

2. Administrator sieci (próba: 1 060 osób) 

3. Administrator stron internetowych (próba: 15 osób) 

4. Administrator systemów komputerowych (próba: 839 osób) 

5. Analityk baz danych (próba: 174 osoby)  

6. Analityk informacji (próba: 32 osoby) 

7. Analityk systemowy (próba: 181 osób) 

8. Architekt stron internetowych (próba: 22 osoby) 

9. Architekt systemowy (próba: 376 osób) 

10. Archiwista dokumentów elektronicznych (próba: 29 osób) 

11. Dyrektor ds. IT (próba: 210 osób) 

12. Grafik komputerowy DTP (próba: 249 osób) 

13. Grafik komputerowy multimediów (próba: 72 osoby) 

14. Informatyk medyczny (próba: 64 osoby) 

15. Inżynier sieci i systemów IT (próba: 714 osób)  

16. Inżynier telekomunikacji (próba: 537 osób) 

17. Kierownik ds. rozwoju technologii ICT (próba: 169 osób) 

18. Kierownik ds. teleinformatycznych (próba: 1 293 osób) 

19. Kierownik działu IT (próba: 671 osób) 

20. Kierownik sieci informatycznych (próba: 71 osób) 

21. Komputerowy składacz tekstu (próba: 20 osób) 

22. Konserwator systemów komputerowych i sieci (próba: 141 osób)  

23. Konsultant ds. systemów (próba: 428 osób)  

24. Operator komputerowych urządzeń peryferyjnych (próba: 12 osób) 

25. Operator sieci komputerowych (próba: 50 osób)  

26. Operator sprzętu komputerowego (próba: 144 osoby) 

27. Operator systemów komputerowych (próba: 125 osób) 

28. Operator zintegrowanych systemów zarządzania firmą (próba: 11 osób)  

29. Programista aplikacji (próba: 1 515 osób)  

30. Projektanci grafiki i multimediów (próba: 385 osób) 

31. Projektanci aplikacji, animacji i gier komputerowych (próba: 21 osób) 

32. Projektant baz danych (próba: 111 osób) 

33. Projektant grafiki stron internetowych (próba: 18 osób) 

34. Projektant stron www (webmaster) (próba: 16 osób) 

35. Serwisant sprzętu komputerowego (próba: 64 osoby) 

36. Specjalista ds. animacji multimedialnej (próba: 10 osób) 

37. Specjalista ds. bezpieczeństwa oprogramowania (próba: 125 osób)  

38. Specjalista ds. rozwoju aplikacji (próba: 190 osób) 

39. Specjalista ds. rozwoju oprogramowania systemów IT (próba: 623 osób) 

40. Specjalista ds. rozwoju stron www (próba: 69 osób)  

41. Specjalista ds. rozwoju systemów IT (próba: 1 494 osoby)  

42. Specjalista ds. zastosowań IT (próba: 1 097 osób) 

43. Technik informatyk (próba: 974 osoby) 

44. Technik teleinformatyk (próba: 51 osób) 

45. Tester oprogramowania (próba: 175 osób) 

46. Tester systemów teleinformatycznych (próba: 169 osób) 
 



 

 

 

 

 

 

Doradztwo w zakresie wynagradzania jest jednym z najważniejszych 
obszarów działalności naszej firmy. Oprócz stosowania najnowszych 
światowych rozwiązań wdrażamy własne narzędzia. Wydajemy m.in. 
raporty płacowe oraz pomagamy w budowaniu systemów wynagradzania. 
 

Jesteśmy najstarszą polską firmą doradztwa personalnego. 
To zobowiązuje. Począwszy od 1990 roku wspieramy naszych klientów 
w zakresie doradztwa HR: Executive Search, rekrutacji, badania postaw 
i opinii. 
 

Nowa jakość w polskim HR - narzędzia online do prowadzenia badań 
opinii pracowników (m.in. satysfakcji, zaangażowania, stresu). Jedyna 
platforma z tak licznym zestawem gotowych narzędzi posiadających 
polskie normy.  
 

To największy w Polsce portal poświęcony problematyce płac.  
Znajdą tu Państwo zarówno wiedzę jak i gotowe narzędzia. 
Każdego roku publikujemy ponad 150 artykułów i wydajemy  
co najmniej 20 raportów płacowych. 
 

 
To jedyny specjalistyczny portal wiedzy poświęcony problematyce 
rynku pracy. Stale aktualizowana baza ponad 200 wskaźników  
to niewielka część informacji, jakie są dostępne na naszych stronach. 
 


