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Praca w korpo 
duma czy uprzedzenie ?



Raj na ziemi?
Kiedyś tak. Szczególnie dla pokolenia X





Świat pracy się zmienił…



Sektor usług dla biznesu w Polsce?



trybiki, korpoludki, lemingi, automaty
w lakierkach i garsonkach



Dzisiaj korporacje spotyka głównie…

hejt



86 873

Korposzczur płakał jak czelendżował

108 458
Mordor na Domaniewskiej

Polska, fabryka korposzczurów…



Rzucił pracę w korporacji, aby…

założyć swoją produkcję

muffinek



Rzucił pracę w korporacji, aby…

spełnić się jako barista



Jak jest naprawdę?



Centra usług w Polsce to:
- płace powyżej średniej krajowej

- bogate pakiety benefitów

- szkolenia, różne ścieżki kariery

- w ponad 90 proc. umowy o pracę



lemingów

Obecnie sektor usług biznesowych w Polsce to…

Dane ABSL aktualne na I kw. 2016 r. 
(polskie i zagraniczne centra BPO, SSC, IT, R+D świadczące usługi w j. obcych)



9% średni udział obcokrajowców 
w centrach usług w Polsce



Profil pracownika
Kim są osoby pracujące dla centrów usług?

Profesjonaliści w zakresie: finansów, HR, IT, prawa, łańcucha dostaw, marketingu itd.

90% pracowników posiada wyższe wykształcenie 



55%
Średni udział kobiet 
w strukturze zatrudnienia 
centrów usług w Polsce

Wśród kadry zarządzającej ten udział wynosi 43%



Nowy Jork? Londyn?

KRAKÓW!



Najszybciej rozwijająca się
branża w Polsce



Kraków – lider w Polsce i Europie
Liczba miejsc pracy w 138 centrach usług biznesowych

Najbardziej dojrzały rynek pracy w Polsce; około 25 nowych miejsc pracy dziennie

55 000 osób to 11% ludności Krakowa w wieku produkcyjnym – najwięcej w Polsce



37 języków

Liczba języków, które wykorzystują do realizacji swoich zadań
pracownicy krakowskich centrów usług



Główne 
wyzwanie
sektora



Drenaż puli talentów? Co dalej?



The life of a startup is full of ups and downs, 
an emotional roller coaster ride that you can’t 
quite imagine if you’ve spent your whole career 
in a corporation.

Harvey Mackay

Usługi biznesowe vs startupy
Korporacje jako inkubatory nowych działalności







Raporty ABSL 
dane sektorowe, trendy i o wiele więcej…
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