Zawody, na które jest i będzie popyt
W jakich obszarach na pewno nie zabraknie pracy i można być pewnym, że
nawet wiele lat po Szkole będzie łatwo o pracę?

Branża medyczna
Patrząc z perspektywy zmian demograficznych w Europie, czyli starzenia
się naszego społeczeństwa, interesującymi zawodami, w których na pewno
nie zabraknie pracy, a wynagrodzenia będą rosły, jest szeroko pojęta
branża medyczna. Na podstawie dostępnych badań oraz prognoz jest
niemal pewne zwiększenie zapotrzebowania na personel o co najmniej
10% w skali kolejnego dziesięciolecia, oraz 25% w kolejnych 30 latach,
patrząc przez pryzmat jedynie krajów europejskich. Dotyczy to całego
spektrum stanowisk: lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, trenerów,
ratowników medycznych, opiekunów osób starszych, czy dietetyków.

Inżynierowie odnawialnych źródeł energii
Według statystyk w USA, w latach 2016 – 2026 zapotrzebowanie na
inżynierów specjalizujących się w fotowoltaice zwiększy się o 115%, a
w energii wiatrowej o 95%. Te zmiany dotyczyć będą większości krajów,

tym mocniej, im większy nacisk będzie kładziony na pozyskiwanie energii w
sposób ekologiczny. W Polsce w tym momencie są to specjalizacje
niszowe, ale w perspektywie najbliższych lat powinno się to zmieniać.

Robotnicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani
Wśród 10 stanowisk, na które najtrudniej zrekrutować obecnie pracowników
pracodawcy wskazali takie jak: operator maszyn, elektryk i
elektromechanik, operator wózka widłowego, pracownik produkcji,
magazynier.
Mimo automatyzacji i stosowania nowych technologii w coraz większej
ilości obszarów, robotnicy wykwalifikowani będą zawsze potrzebni.
Zawody, które gwarantują sukces ekonomiczny, czyli gdzie najłatwiej
będzie o najwyższe wynagrodzenia?

IT i programowanie
Jeszcze przez wiele lat zarobki w branży IT będą znacznie powyżej
średniej. Wynika to zarówno z ciągłego niedoboru specjalistów, jak i z
wysokiej wartości wnoszonej przez tę branżę pracy.

BPO/SSC
W Polsce bardzo dynamicznie rozwija się sektor BPO i w 2020 roku wciąż
będzie zatrudniać. Poszukiwane będą osoby z bardzo dobrą znajomością
języków
obcych,
specjaliści
księgowości
i
finansów.
Zarobki w sektorze usług nowoczesnych są atrakcyjne również dla osób
zaczynających karierę zawodową. W miarę rozwoju kompetencji i pięcia się
po szczeblach kariery systematycznie rosną, dając mnóstwo dodatków w
postaci benefitów, możliwości poszerzania umiejętności, wyjazdów
zagranicznych.

Analityka biznesowa
Zapotrzebowanie na tych fachowców będzie się zwiększać, bo potencjał w
danych dla każdego obszaru biznesu jest ogromny. To dzięki analizie
ogromnej informacji, danych do jakich mamy teraz dostęp, można
sprzedawać więcej, przewidywać trendy, a nawet … wpływać na wybory i
decyzje internautów.

