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U chazeči o práci v oblasti sdílených podnikových 
služeb musí nejdříve prokázat své odborné a 
jazykové znalosti. Rčení „kolik jazyků umíš, to-

likrát jsi člověkem,“ zde totiž platí dvojnásob. 

Vzdělávání je nutností i výhodou
Jednoznačným požadavkem je perfektní angličtina, ale 
zpravidla je požadován ještě alespoň jeden cizí jazyk. 
Ideálně pak některý méně obvyklý – například finština, 
švédština či nizozemština. „Konkrétně například ve spo-
lečnosti Infosys hovoří zaměstnanci patnácti jazyky, 
v OKIN PBS čtrnácti. Nutno podotknout, že znalost ci-
zích jazyků se odráží i na finančním hodnocení zaměst-
nance a může tvořit až 15 procent celkové výše,“ uvádí 
Jonathan Appleton, výkonný ředitel asociace ABSL.

Na druhé straně uchazeči o práci, kteří odpovídají 
vysokým požadavkům tohoto sektoru, se kromě zají-
mavého platu mohou těšit i na nadstandardní benefity. 

„Vzhledem k tomu, že centra sdílených služeb před-
stavují pro mnohé zaměstnance start jejich kariéry, 
jsou zpravidla nejvíce oceňovány benefity ve formě 
kurzů, školení a možností dalšího profesního vzdělávání 
a rozvoje,“ konstatuje Jonathan Appleton s tím, že na-
bídka benefitů vychází z průzkumů realizovaných mezi 
zaměstnanci, a odráží tak jejich skutečné preference.

„Každý, kdo chce dnes získat dobré místo a také si 
ho udržet – a to nejen v oblasti sdílených podnikových 
služeb –, se musí neustále vzdělávat. Být schopný při-
způsobit se trendům, měnit svůj přístup tak, aby jeho 

znalosti byly relevantní,“ konstatuje Kateřina Benešová 
ze společnosti ACCA a v zápětí dodává: „Nemůžete se 
již spoléhat na jednou dokončenou vysokou nebo 
střední školu. Celoživotní vzdělávání je a bude absolutní 
nezbytností.“

Další výhody pro spokojené zaměstnance
Možnost vzdělávání samozřejmě není jediným benefi-
tem. Způsob práce v této oblasti často umožňuje flexi-
bilní pracovní dobu či částečnou práci z domova, což 
otvírá mnoho možností například pro ženy na mateřské 
dovolené i další pracovníky, kteří potřebují flexibilněji 
skloubit svůj osobní a pracovní život.

Segment sdílených podnikových služeb často svým 
lidem nabízí i další týden dovolené, stravenky, příspěvky 
na sportovní či kulturní aktivity anebo penzijní připojiště-
ní. V neposlední řadě pak i moderní pracovní prostředí. 
„Výběr správného pracovního prostředí se při zakládání či 
stěhování firmy stává klíčovým faktorem v rozhodování. 
Mezi kritéria pro výběr sídla firmy ze sektoru SSC jedno-
značně patří široký výběr stravování, nabídka sportovní-
ho vyžití, dostupnost MHD, bezproblémové parkování, 
ale i zelené relaxační plochy pro odpočinek i práci. Toto 
vše v podstatě naleznete například v pražském BB Cent-
ru,“ uvedl Vladimír Klouda, místopředseda společnosti 
Passerinvest Group.

„Jsem přesvědčen, že toto vše má za následek vyšší 
spokojenost a loajalitu zaměstnanců, což je pro nás sa-
mozřejmě velice důležité,“ hodnotí Jonathan Appleton.  ×

Podnikové služby: nadstandardní 
podmínky za nadstandardní schopnosti
Vynikající příležitost pro celoživotní kariéru představují dnes společnosti z oblasti podnikových 
služeb. Tento prudce se rozvíjející segment podnikání nabízí zaměstnancům v České republice 
kromě zajímavé práce a dobrého platu i nadstandardní benefity.

Existuje pro pracovníky v segmentu sdílených 
podnikových služeb nějaké věkové omezení? 
Průměrný věk zaměstnanců v segmentu sdílených 
podnikových služeb je 30 let, tedy nejčastěji se za-
městnanci rekrutují z generace Y. V našem sektoru 
však potřebujeme i zkušené zaměstnance, kteří již mají 
praxi v jiných oborech či segmentech trhu. Příležitost 
dostává tedy i generace X či starší. Ovšem nutno po-
dotknout, že není důležitý věk, ale pozitivní přístup 
k práci a ochota a schopnost se rychle učit nové věci 
a řešit problémy.

Na co se má nováček v tomto oboru připravit?
V jakékoliv oblasti podnikání patří ke klíčovým doved-
nostem profesionální myšlení a schopnost fungovat 
v rychle se měnícím prostředí trhu. U mezinárodních fi-
rem to platí dvojnásob. Česká centra podnikových služeb 
rychle rostou a díky dobré kvalitě práce mají na světě 
výbornou pověst. Proto i nováčci by měli být připraveni 
na práci v dynamickém týmu, měli by mít vyvinuté měk-
ké dovednosti a mít organizační a manažerské schop-
nosti. Pokud jimi kandidáti nedisponují, nevadí, mají 
možnost se zúčastnit celé řady školení a tréninků.  ×


