Lista stanowisk
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Administrator baz danych (próba: 110 osób)
Administrator serwerów (próba: 88 osób)
Administrator sieci informatycznej (próba: 244 osoby)
Administrator systemów IT (próba: 514 osób)
Analityk baz danych (próba: 43 osoby)
Analityk ds. IT (próba: 202 osoby)
Architekt – projektant systemów IT (próba: 373 osoby)
Asystent w dziale IT (próba: 31 osób) nowość!
Dyrektor ds. produkcji oprogramowania (próba: 25 osób)
Dyrektor ds. wdrożeń IT (próba: 30 osób)
Dyrektor działu IT (próba: 127 osób)
Grafik komputerowy (próba: 408 osób)
Informatyk (stanowisko ogólne) (próba: 665 osób)
Inżynier ds. sieci IT (próba: 84 osoby)
Inżynier oprogramowania (próba: 294 osoby)
Inżynier wsparcia technicznego IT (helpdesk) (próba: 88 osób)
Kierownik działu IT (próba: 399 osób)
Kierownik projektu (próba: 366 osób)
Kierownik zespołu helpdesk (próba: 25 osób)
Kierownik zespołu IT (Team Leader) (próba: 366 osób) nowość!
Konsultant ds. IT (stanowisko ogólne) (próba: 184 osoby)
Konsultant ds. systemów wspomagania zarządzania ERP (próba: 68 osób)
Konsultant SAP (próba: 120 osób)

Stanowiska uwzględnione w raporcie – c.d.
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Operator DTP (próba: 59 osób)
Programista (stanowisko ogólne) (próba: 2924 osoby)
Programista .NET (próba: 514 osób)
Programista aplikacji mobilnych (próba: 44 osoby) nowość!
Programista baz danych (próba: 125 osób)
Programista C/C++ (próba: 300 osób)
Programista Delphi (próba: 40 osób)
Programista Java (próba: 682 osoby)
Programista JavaScript/Front-End Webdeveloper (próba: 65 osób) nowość!
Programista PHP (próba: 370 osób)
Programista Python (próba: 50 osób)
Programista Ruby (próba: 26 osób)
Projektant/Architekt baz danych (próba: 30 osób)
Serwisant sprzętu komputerowego (próba: 80 osób)
Specjalista ds. bezpieczeństwa informatycznego (próba: 77 osób)
Specjalista ds. telekomunikacji (próba: 35 osób)
Specjalista ds. wdrożeń (próba: 133 osoby)
Specjalista w dziale IT (próba: 378 osób)
Specjalista wsparcia IT (helpdesk) (próba: 181 osób)
Specjalista zastosowań informatycznych (próba: 48 osób)
Tester oprogramowania (próba: 405 osób)
Webdeveloper (próba: 58 osób)
Webmaster (próba: 47 osób)

Koszt raportu i kontakt

RAPORT dostępny jest w wersji elektronicznej:
3 500 PLN + 23% VAT (wersja elektroniczna w formacie .xls, .pdf)

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy
o kontakt z naszymi konsultantami:
tel. (12) 423 00 41, tel. (12) 423 00 42

lub prosimy o przesłanie zapytania na poniższy adres:
raport@sedlak.pl

Dla najlepszych.
Doradztwo personalne
Jesteśmy najstarszą polską firmą doradztwa personalnego.
To zobowiązuje. Począwszy od 1990 roku wspieramy naszych klientów
w dziedzinie rekrutacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Od
początku naszej działalności obsadziliśmy kilka tysięcy stanowisk. Nasi
kandydaci pracują we wszystkich branżach, na terenie całego kraju
i skutecznie pomnażają zyski swoich pracodawców. Państwo doskonale
znają swój biznes - my wiemy prawie wszystko o rekrutacji.

Doradztwo w zakresie wynagrodzeń
Doradztwo w zakresie wynagradzania jest jednym z najważniejszych
obszarów naszej działalności. Dlatego też, oprócz stosowania
najnowszych światowych rozwiązań opracowujemy i wdrażamy
własne narzędzia. Jesteśmy, między innymi, propagatorami systemu
motywowania o nazwie bank premii oraz twórcami polskiego.
kwestionariusza badania satysfakcji z wynagrodzeń.
Wiemy, że polskie przedsiębiorstwa czeka wiele trudnych zmian
w zakresie polityki płac i jesteśmy przygotowani do wspierania ich
w rozwoju w tej dziedzinie.

Portal rynekpracy.pl
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. Na
bieżąco śledzimy zmiany zachodzące we wszystkich obszarach rynku
(wydajność pracy, koszty pracy, poziom absencji).
Na portalu gromadzimy również dane na temat funkcjonowania rynku
pracy na świecie ze szczególnym uwzględnieniem krajów UE.

Portal wynagrodzenia.pl


to największy w Polsce portal poświęcony problematyce płac
to ponad 120 nowych artykułów publikowanych każdego roku
to ponad 20 nowych raportów płacowych publikowanych
każdego roku
to największe Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (OBW)
to prosty sposób dotarcia do potrzebnej wiedzy
wynagrodzenia.pl - jedno kliknięcie i wszystko jasne

