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Zaměstnavatelé

Zahraniční firmy si uvědomují
výhody Plzně i celého regionu
S

tále častěji si zahraniční firmy vybírají jako sídlo svých poboček regiony České republiky. Mezi oblíbená místa patří také Plzeň. Důvodem
je značný přetlak na pražském trhu
práce, vyšší fluktuace a růst nákladů
na nájmy i mzdy. Západočeské město
patří mezi oblíbené cíle podniků i díky
tomu, že zde funguje vysoká škola.
„Dobrá pověst, kterou má Česká republika v očích zahraničních investorů, se netýká pouze Prahy, naopak.
Díky vysoké kvalitě zdejší veřejné dopravy jsou velmi dobře dostupné i další lokality, které nabízí jak kvalitní infrastrukturu, tak i dostatek kvalitních
uchazečů o zaměstnání. Vše navíc za
nižší náklady než v hlavním městě,“
uvádí Jonathan Appleton, který v ČR

sdružuje poskytovatele podnikových
služeb.
Dostatek lidských zdrojů
Velkou výhodou regionů je i větší dostatek lidských zdrojů. „Velkým zdrojem zaměstnanosti v oboru podnikových služeb jsou absolventi vysokých
škol a dále pracovníci ze zahraničí, zejména ze zemí Evropské unie. I když
je jich nejvíce v Praze, kde tvoří zhruba polovinu všech zaměstnanců oboru, i v Brně jich je již více než třetina.
Popularitu v očích cizinců získávají i
další města,“ říká Jonathan Appleton.
Centra služeb v regionech dávají práci lidem mnoha specializací. Vedle tradičních pracovních pozic, ke kterým
patří například účetní, finanční analy-

tik, HR administrátor, expert na zákaznické služby, databázový specialista, programátor či profesionál v oblasti IT podpory, se objevují i pozice zcela nové, často založené na nových
technologiích, které se v oboru nasazují.
Z České republiky se zákazníkům z
celého světa poskytují stále kvalifikovanější služby, ať už jde o datovou analytiku, projektový management, výzkum a vývoj či například robotizaci
administrativních procesů. V oboru se
proto snadno uplatní lidé s pokročilými technickými znalostmi, kritickým
myšlením a zájmem učit se stále něco
nového.
Své místo zde však mají i ti, kdo mohou nabídnout měkké dovednosti a sa-

mozřejmě i dobrou znalost cizích jazyků.
Centra služeb i v menších městech
Podle prognózy asociace ABSL poroste sektor podnikových služeb i v příštích letech, přičemž faktory pro provoz těchto center mimo Prahu přetrvají nebo se ještě zvýrazní. Kromě firem
z toho budou profitovat i lidé žijící v
těchto městech.
Navíc centra sdílených podnikových
služeb stále více působí i v okolí jádrových měst s vysokými školami. I tento
trend bude patrně pokračovat, protože např. poptávka po kancelářských
prostorách může zdražit nájmy vedle
Prahy i v dalších velkých městech ČR.
— Ladislav Vaindl

INZERCE

Specialista na kompresory
a průmyslové chlazení
hledá nové kolegy
Pro naše středisko Plzeň hledáme nové kolegy na tyto pozice:

• PROJEKTANT TZB

Zhotovuje všechny stupně projektové dokumentace
Provádí technickou podporu při obchodních jednáních

• PŘÍPRAVÁŘ ZAKÁZEK

Připravuje rozpočty pro obchodní jednání
Vytváří výkazy výměr

• SERVISNÍ TECHNIK KOMPRESORŮ

Provádí opravy, instalace a servis šroubových kompresorů
Vyučen oboru elektro - vyhláška 50

• MONTÁŽNÍ TECHNIK

Realizuje montáže potrubních systémů
Svářečský průkaz – výhodou, nabízíme možnost dodělání státní
zkoušky v oboru
NABÍZÍME:
Zázemí stabilní rodinné firmy
Dobré platové ohodnocení
Benefity (variabilní složka platu, 5 týdnů dovolené, příspěvek na
penzijní pojištění )
V PŘÍPADĚ ZÁJMU
zašlete svůj profesní životopis na: vladyka@bsj.cz

Hledáte stabilní zaměstnání ve firmě s dlouholetými
zkušenostmi? Společnost BSJ group funguje
již do roku 1999 a poskytuje komplexní služby
v dodávkách kompresorů, průmyslového chlazení,
rozvodů medicinálních plynů a vybavení nemocnic
po celé České republice.
Plzeňské středisko, sídlící na adrese Kotíkovská 84,
nyní hledá zaměstnance. „Naší specializací jsou nejen
dodávky technologických celků včetně projektové
dokumentace, ale také odborné poradenství
a realizace a zajištění záručního a pozáručního
odborného servisu.“

