HIGH-TECH

A MULTIKULTI PROSTŘEDÍ
Začněte kariéru v podnikových službách.

Nezaměstnanost pod 4 %, hlad po lidech prakticky ve všech
segmentech trhu, hojné příležitosti kariérního startu i pro čerstvé
absolventy škol. To je dnešní trh práce, který svým způsobem dává
jistotu uplatnění prakticky všem, kteří chtějí pracovat. Kde ale nejlépe
začít, aby kariéra dostala ten správný směr? Absolventi vysokých škol
technického i humanitního zaměření často začínají v podnikových
službách, tvoří dokonce přes 70 % zaměstnanců tohoto oboru.
Ochutnávka specializací
„Důvodů je hned několik,“ říká
Jonathan Appleton, ředitel asociace
ABSL, která firmy z oboru podnikových služeb zastupuje. „V centrech
služeb najdou absolventi atraktivní
mezinárodní prostředí, mladý tým,
možnost vzdělávání a růstu do zahraničí, flexibilitu, a především možnost
zjistit, co který obor v sobě skrývá.“
Například absolvent školy ekonomického směru si v centru služeb
může osahat doslova celý účetní
proces a pak se rozhodnout, zda se
chce profilovat spíš v oblasti účetnictví nebo zpracování mezd anebo
třeba problematice daní. To samé
platí pro absolventy pedagogických
či filozofických fakult, kteří se zhlédli
v oboru personalistiky. V centru
služeb mohou zjistit, zda se chtějí
věnovat více náborům anebo spíš
talent managementu, vzdělávání či
oblasti nefinančních benefitů.

Stát u zrodu nové éry
lidské práce
„Samotnou kapitolou jsou pak
absolventi technických oborů, kteří
mohou najít uplatnění v centrech
poskytujících technickou podporu,
cloudové služby anebo třeba i výzkum
a vývoj nových systémů,“ vysvětluje Appleton s tím, že technicky
orientovaní lidé se mohou zapojit
i do projektů robotizace, které nyní
probíhají napříč centry podnikových služeb a mění zdejší charakKOMERČNÍ PREZENTACE
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ter lidské práce – ta se posouvá
od nezajímavých rutinních operací
k sofistikovanějším úkolům. Zároveň
vzniká nová generace odborníků,
kteří díky své znalosti procesů a IT
mohou naprogramovat pro roboty
ty správné algoritmy a pak již jen
sledovat jejich výkonnost a řešit
nestandardní situace. „Možnost stát
u zrodu nového oboru je pro mladé
zájemce o práci v našem sektoru velmi
přitažlivá,“ říká Jonathan Appleton.
Dle Milana Kulhánka ze společnosti
Deloitte, která se oblasti robotiky
intenzivně věnuje, zatím roboti
zvládají především takový typ
práce, kde je možné se rozhodovat
na základě jasných kritérií a proces
má rozumnou složitost. Tam, kde
se tvoří nejvyšší přidaná hodnota,
bývá úloha přemýšlivého a kvalifikovaného člověka dosud nezastupitelná. Přesto již dnes lze robotické
technologie kombinovat s umělou
inteligencí a obor čeká skutečně
velká budoucnost. „Naši lidé mají
příležitost se neustále něco nového
učit, což jde dle našeho nedávného
průzkumu mezi zaměstnanci ruku
v ruce s jejich vlastními preferencemi,“
komentuje Appleton.

Čím víc řečí, tím víc peněz
I když obor podnikových služeb vytváří zhruba 10 000 pracovních míst
ročně a lidi hledá prakticky neustále,
nemá každý jistotu, že bude přijat.
Šance má jen takový absolvent,

který ovládá cizí jazyky. Angličtina
je přitom brána jako samozřejmost
a uchazeči by měli být schopni se
dohovořit i dalšími jazyky. „Celkem
se v českých centrech, ke kterým

patří například BlueLink, Infosys,
OKIN BPS či SAP Services, hovoří 31
jazyky, a znalost těch méně obvyklých
dokonce zajistí vyšší mzdu,“ uzavírá
Jonathan Appleton.

Co dál? Pęiprav se na práci
v éęe technologií.
Roboti a umÛlá inteligence jsou tady.
Jak zmÛní tvou práci v následujících letech?

18.10.2017, 14:30-16:30, Brno
Vstup zdarma

Vše ti prozradí
inovátoęi, kteęí
technologický
pokrok sami
ęídí. PęijÏ a
dozvíš se, co
tÛ skuteÍnÛ
Íeká a jak se
vÍas pęipravit.
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