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„Firmy, které
do České republiky
přišly kvůli
nákladům, zde
zůstávají a rozšiřují
svůj záběr pro
kvalitu, kterou tady
našly.“
Jonathan Appleton,
ředitel asociace ABSL

Budoucnost
podnikových služeb:
nové technologie, nové
pozice, nové potřebné
dovednosti

V oboru podnikových služeb
aktuálně v České republice pracuje
více než 85 000 lidí a ročně
přibývá na 10 000 nových
pracovních míst.

Baví vás podnikové
finance a chcete
pracovat v centru
Brna v kancelářích s
nejlepším výhledem?
Staňte se součástí švédské průmyslové
společnosti Atlas Copco a pracujte
v brněnském centru sdílených služeb.
V našem týmu přivítáme absolventy
i ostřílené specialisty na pozicích:
- Accountants
- Accounts Payable Specialists
- Bank Specialists
- Cash Collectors
- Process & Innovation Specialists
- Part Tim e jobs
Pro více informací navštivte naše kariérní
stránky atlascopcoservices.jobs.cz

Vážení čtenáři,
zhruba před 15 lety se v ČR začala objevovat centra sdílených podnikových služeb. Velké kanceláře tak tro
chu připomínaly starověký Babylon – mluvilo se tam anglicky a dalšími cizími jazyky a zejména přes telefon
se řešily zákaznické požadavky z celého světa. Od té doby ale uplynula řada let, center výrazně přibylo, mo
derní technologie umožnily standardizovat a centrálně řešit mnoho dalších podnikových procesů, což dalo
vzniknout novým a atraktivním pracovním pozicím, a z oboru se poměrně nenápadně stalo vel
mi významné odvětví české ekonomiky; v roce 2017 vytvářelo až pět procent českého HDP.
Z tzv. sharek či call center se staly podnikové služby, které už zdaleka neřeší jen tri
viální účetní operace anebo telefonickou podporu, ale díky rozvoji technologií stále kvali
fikovanější a kreativnější práci, ať už jde o IT, finance, logistiku, HR, marketing či výzkum
a vývoj. Svou velikostí obor pomalu šlape na paty v ČR dominantnímu automobilovému prů
myslu. Signály z trhu totiž naznačují,
že do roku 2020 bude v odvětví
Svou velikostí obor sdílených
pracovat přes 100 000 lidí.
Tento růst a úspěch podniko
služeb pomalu šlape na paty
vých služeb souvisí zejména
v České republice dominantnímu
s tím, co dokáže Česká repub
automobilovému průmyslu.
lika nabídnout investorům,
kteří zde centra zakládají. I když valná většina z nich si
ČR vyhlídla kvůli dobré poloze, stabilní ekonomice a příznivým nákladům, zůstává u nás a své podnikání dále
rozšiřuje díky kvalitě, kterou zde našla.
Jaké jsou tedy další perspektivy tohoto oboru? Poroste dál stejným tempem jako dosud? Jakou práci
Čechům nabízí, jaké podmínky a možnosti rozvoje a jaké projekty? Nemusí se zaměstnanci oboru bát nastu
pující robotizace, umělé inteligence a dalších technologií? A jak by se na kariéru v tomto oboru budoucnosti
měli připravit studenti a absolventi škol? Věříme, že tento magazín na všechny podobné otázky odpoví, na
bídne hned několik futuristických vizí dalšího vývoje a celkově představí celý obor a jeho kariérní příležitos
ti. Přeji příjemnou cestu do budoucnosti!
Ota Kulhánek, prezident asociace ABSL,
která v ČR sdružuje poskytovatele podnikových služeb
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Jsme na prahu období velkých změn
Proč už svět nemluví o sdílených, ale o podnikových službách? Díky čemu má obor takový
úspěch právě v České republice a jaký typ práce nabízí? A na čem závisí, zda si obor zachová
svůj dosavadní růst? Ředitel asociace ABSL Jonathan Appleton předpokládá, že již brzy
budou podnikové služby představovat největší odvětví české ekonomiky.
Začněme od „Adama“ – co si máme představit pod pojmem sdílené podnikové služby?
De facto jde o určitý model outsourcingu. Podnik,
obvykle nadnárodní společnost s pobočkami ve více
lokalitách, se rozhodne, že určitou část své činnosti
přenechá třetí straně, respektive ji vyčlení do samostatné pobočky neboli centra podnikových služeb.
To potom danou činnost zpracovává jako službu
na klíč. Typicky jde o činnosti a procesy, které lze
dobře centralizovat a poskytovat vzdáleně. Může jít
třeba o personalistiku, marketing, zákaznickou podporu, logistiku, účetnictví a podobně. V poslední době firmy tímto způsobem procesují i činnosti související s výzkumem nebo s informačními technologiemi.

Nějaká globálně působící firma si tedy u nás
najme outsourcingového partnera či založí
dceřinou firmu, která pak provozuje její zákaznické centrum nebo vede účetnictví? Co
firmy motivuje realizovat tyto investice právě z České republiky?
Ano, je to přesně, jak říkáte. Co se motivace týče, tak
na počátku, tedy před nějakými 10–15 lety, to byly
zejména nižší mzdové i jiné náklady. To už teď ale
nutně neplatí. Důležité je,
že dokážeme nabídnout
stabilní politické i ekonoCentra, která původně byla
mické prostředí, dobrou
servisní divizí jedné společpolohu v centru Evropy,
nosti, začínají čím dál časkvalitní infrastrukturu
těji poskytovat své služby
a především jazykově vybai formou outsourcingu dalvenou a kvalifikovanou
ším klientům, pak mluvíme
pracovní sílu. Firmy, které
o tzv. hybridních centrech.
do ČR přišly kvůli nákladům, zde zůstávají a rozšiřují svůj záběr pro kvalitu, kterou tady našly. A přichází i firmy nové, a to i přesto, že čistě z hlediska
cen již mnohým zemím konkurovat nedokážeme. Nemluvím zde jen o dřívější baště outsourcingu a sdílených služeb, tedy Indii, ale i o dalších státech střední
a východní Evropy.

˝

Lze zmínit konkrétní firmy, které takto do ČR
převedly část svých procesů?
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Členy asociace ABSL jsou např. Johnson & Johnson,
Atlas Copco, BlueLink, Lufthansa, Infosys či Accenture – na první pohled je vidět, že se jedná o společnosti působící v mnoha oborech od cestovního ruchu přes farmacii a výrobu kompresorů až po IT
a poradenství. I když jsem teď jmenoval jen zahraniční a nadnárodní firmy, neznamená to, že by o tento
model zpracování vybraných podnikových procesů
neměly zájem i české společnosti. Naopak. V poslední době sledujeme tendenci zakládání center podnikových služeb i v rámci lokálních firem. K našim členům tak patří například i české firmy jako Kiwi.com či
OKIN BPS. I když vyčlenění některých služeb má
smysl zejména pro větší společnosti s více pobočkami, přínos může pozorovat každý. Nejde totiž o to, že
tak ušetří, ale že specializovaný partner či centrum
dokáže obvykle příslušné služby poskytnout ve vyšší
kvalitě.

Jaký očekáváte další vývoj oboru? Může si
Česká republika udržet svou atraktivitu?
Již delší dobu pozorujeme, že firmy, jež zde původně
začaly s jedinou službou, k nám často přesouvají i další procesy. Současně centra, která původně byla vlastně servisní divizí jedné společnosti, začínají čím dál
častěji poskytovat své služby i formou outsourcingu
dalším klientům, pak mluvíme o tzv. hybridních centrech. Očekáváme, že tento trend v následujícím období ještě zesílí, a odvětví tedy dál poroste. Je zde ovšem
několik úskalí, která by konkurenceschopnost ČR,
a tudíž její atraktivitu směrem k investorům, mohla
ohrozit. Podle našeho názoru je nutné především snížit administrativu při zakládání nových firem a při zaměstnávání cizinců ze zemí mimo EU a zesílit podporu
technologického vzdělávání ve školství. Začít by se
mohlo například rozšířením výuky matematiky.

Jaké konkrétní dovednosti zaměstnanců obor
potřebuje a dokáže je tradiční školství připravit?
Náš obor se rychle mění, jde do hloubky a potřebuje
pracovníky, kteří umí kriticky myslet, dokážou pracovat s technologiemi, jsou komunikativní – a to i v cizích jazycích – a schopní samostatné práce a jsou
ochotní učit se nové a nové věci. Firmy z našeho

Jonathan
Appleton
výkonný ředitel
asociace ABSL
sdružující společnosti
z oblasti sdílených
podnikových služeb
Vystudoval
Manchester
University a je
autorizovaným
členem institutu Lidé
a rozvoj CIPD
ve Velké Británii.
Jonathan působil 12
let v PwC v České
republice a v regionu
CEE (střední
a východní Evropa),
kde jako ředitel
vzdělávání radil
mezinárodním
investorům
o strategiích, jak
založit a rozvíjet svou
činnost v České
republice. Jonathan je
ženatý, má dvě děti
a ve svém volném
čase se věnuje své
rodině, se kterou rád
tráví čas na chalupě.

oboru bohužel u uchazečů často naráží na nutnou práci na limity, což způsobilo tradiční vzdělávání,
a musí investovat nemalé částky do jejich doškolení
a dovzdělání. Ideální by z našeho pohledu bylo, kdyby vzdělávání probíhalo ve větší spolupráci s podnikovým sektorem a jeho součástí bylo více profesních
praxí. Samozřejmě nelze očekávat, že by školství
mohlo potřeby našeho sektoru plně vyřešit. Do budoucna bude celoživotní vzdělávání nutností každého z nás. Doba a povaha práce prakticky ve všech
oborech se rychle mění, a proto si nikdo nevystačí
pro zbytek života s tím, co se naučil ve škole.

A co konkrétní čísla? Uvádíte, že zřejmě
v roce 2020 přesáhne počet zaměstnanců
100 000, a dál?
Samozřejmě si lze jen těžko představit, že by rychlý
růst oboru z posledních let pokračoval nezměněným
tempem. Letošní očekávaný nárůst zaměstnanců
lehce zpomalí a bude se pohybovat odhadem kolem
11 %. Za zpomalením budou stát zejména nové technologie, jako je například robotická automatizace nebo umělá inteligence, které mnohé činnosti zautomatizují. V centrech v důsledku toho ubude rutinní a ad❱
ministrativní práce a s tím poklesne i poptávka
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po příslušných zaměstnancích. Nutno ovšem podotknout, že současně v důsledku adopce těchto technologií budou firmy schopné centralizovat a jako službu
provozovat daleko více procesů, díky čemuž budou
vznikat nové pracovní pozice, takže budoucnost oboru jako celku pokládáme
K hlavním důvodům práce
v ČR za slibnou.
v podnikových službách pa-

luce nových služeb. Zaměstnanci, kteří již mají rodinu, zase pozitivně hodnotí flexibilitu, ať už jde
o možnosti práce z domu anebo zkrácené úvazky.
Zajímavé mzdové ohodnocení, benefity a prémiové
pracovní prostředí jsou v našem oboru samozřejmostí.

Můžete zmínit hlavní
důvod, proč by měli mít
uchazeči zájem pracovat v oboru podnikových služeb?

Určitě ano. Je to skvělá příležitost, jak získat zkušenosti s profesním životem i mezilidskými vztahy. Absolventi se naučí pracovat v mezinárodních týmech,
ve kterých je zastoupeno hned několik různých národností, setkají se s nejnovějšími technologiemi
a během krátké chvíle se mohou vypracovat vzhůru.
Získají možnost vyzkoušet si práci v různých odděleních a zjistit, co je baví a v čem jsou dobří.

˝

tří možnost relativně rychlého kariérního růstu a příležitost k dalšímu vzdělávání a profesnímu rozvoji.

Těch důvodů je mnoho. K těm hlavním patří například možnost relativně rychlého kariérního růstu
a příležitost k dalšímu vzdělávání a profesnímu rozvoji. Zejména generaci mileniálů na práci v podnikových službách láká možnost pracovat s moderními
technologiemi a svým způsobem formovat nové
procesy a modely práce. De facto mohou stát
u zrodu něčeho nového, vzniku nových profesí, evo-

Doporučil byste kariéru v centru podnikových služeb i absolventům škol?

Když se bavíme o ohodnocení a benefitech,
můžete dát nějaký příklad?
Samozřejmě. Nástupní mzdy pro absolventy se často pohybují i nad 30 000 Kč, v případě HR pozic do-

ANKETA
V oboru podnikových
služeb aktuálně v České
republice pracuje více než
85 000 lidí a ročně přibývá
na 10 000 nových pracovních míst. Co zaměstnance
na práci v tomto oboru
baví?
Mária Gajarová, Accountant, Atlas Copco

Na business services mě pravděpodobně nikdy nepřestane bavit otevřenost, interakce a týmový rozměr naší práce. Neumím si představit
pracovní den strávený v totální
izolaci. Právě z těch vzájemných
brainstormingů, meetingů, chatů
a callů dokážu načerpat inspiraci.
Pomáhají mi podívat se na věci
z jiného úhlu. Baví mě řešit problémy
a vím, že se mám vždy na koho obrátit a s kým se
poradit.
Další velkou výhodou jsou jednoznačně široké
možnosti profesního rozvoje a vzdělávání. Jsem přesvědčená o tom, že když na sobě člověk poctivě pracuje, tak ho v business services podpoří a umožní
mu růst.
Líbí se mi ten pocit, že jsou přede mnou neustále
nové výzvy a cíle, které mě baví zdolávat.
◾
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Kateřina Znamenáčková, Knowledge
and Product Expert, BlueLink International
Náplní mé práce je nastavování nových procesů, identifikace neefektivních procesů a návrhy na jejich změny na základě interní zpětné vazby
a ve spolupráci s našimi klienty, leteckými společnostmi Air France
a KLM.
Zároveň funguji jako hlavní
kontaktní osoba pro procesy a produktovou znalost zaměstnanců našeho partnerského centra v Káhiře, které má na starosti
rezervační oddělení pro jedenáct států Blízkého východu a severní Afriky pro obě letecké společnosti.
V rámci svých povinností jsem měla již několikrát
možnost Egypt navštívit, poznat osobně kolegy, se
kterými jsem denně v kontaktu, a seznámit se blíže
s jejich kulturou.
Na své práci mám ráda tu každodenní rozmanitost, flexibilitu a možnost seberealizace.
◾
Petra Veselá, Team Leader, Infosys

Práce s lidmi skýtá plno výzev. Kdejaký chemik
upřednostní raději nebezpečné experimenty před
vydáním se na milost klientovi s dotazem jakéhokoli typu. Ale naopak pozitivní zpráva od spokojeného zákazníka, vyřešení
problému, který se na začátku
zdál být neřešitelný, to je ten po-

cit, který nás všechny dokáže zase nabít tou správnou energií. Desítky minut strávené trpělivým vysvětlováním, hledání možných i těžko představitelných řešení v hesle „nemožné ihned, zázraky do tří
dnů“. To je základem naší každodenní práce.
To, co je však mnohem důležitější, je schopnost
přijít s odpovědí ještě dříve, než je otázka vůbec položena. Být v neustálém kontaktu s lidmi a pomáhat s nalezením vhodného řešení, z rozhořčení vykouzlit úsměv
na tváři, to jsou hlavní atributy našeho poslání.
◾

Petra Krupičková, Procurement
Continuous Improvement Architect,
Johnson & Johnson Global Services
V J&J jsem dostala možnost budovat něco úplně nového. Ráda přijímám každou novou
výzvu! Vytvářet něco od samotných základů mě neskutečně
baví a posouvá.
Nejzajímavější součástí
mojí práce jsou neustálé změny.
V Praze nyní budujeme zcela nové
centrum s úplně novými funkcemi, takže stovky
změn jsou tu na denním pořádku. Vyhovuje mi i to,
že J&J je firma, která pouze nemluví o svém krédu,
ale skutečně jím žije, a pro nás zaměstnance tak
vytváří velmi příjemné pracovní prostředí. Rovnováha mezi rodinným a pracovním životem je v J&J realitou, a tak není problém být matkou a přitom budovat kariéru.
◾

Typické
nástupní mzdy
v oboru
podnikových
služeb pro
absolventy
vysokých škol
se znalostí
anglického
jazyka

finance

it
účetní
Praha
28 000–33 000
Brno
25 000–30 000
Ostrava
25 000–30 000
finanční kontrolor
Praha
30 000–40 000
Brno
30 000–37 000
Ostrava
30 000–35 000

specialista it podpory
Praha
35 000–40 000
Brno
28 000–33 000
Ostrava
25 000–30 000
vývojář
Praha
50 000–75 000
Brno
40 000–50 000
Ostrava
40 000–50 000

haté. Hodně se zaměřují na flexibilitu,
zdravý životní styl
a přátelské pracovní
prostředí. Firmy z našeho oboru chtějí,
aby se jejich lidé cítili
v práci skutečně příjemně, a proto mohou
hr
zákaznické služby
zaměstnanci v práci
hr administrátor
reprezentant
využívat například rePraha
30 000–38 000
zákaznického servisu
laxační místnosti
Brno
25 000–28 000
Praha
28 000–33 000
ve stylu alpské chaty
Ostrava
23 000–27 000
Brno
25 000–30 000
s krbem nebo tmavé
Ostrava
20 000–25 000
specialista vzdělávání
místnosti pro meditaa rozvoje
Praha
35 000–40 000
ci či pro krátký
Brno
25 000–30 000
ozdravný spánek.
Ostrava
25 000–33 000
ZDROJ: RANDSTAD
Mohou si zaběhat
na běžecké trati
na střeše budovy, zacvičit ve fitness centru, užít si
konce sahají až ke 40 000, a pokud jde o vývojáře,
masáž nebo si zajít do koktejlového baru či na ventak výjimkou nejsou mzdy ještě o další desítky tisíc
×
korun vyšší. Benefity jsou skutečně různorodé a bo- kovní terasu s grilem.

Eva Bobková, HR Services manažerka

pro imigrační záležitosti, Microsoft
Vizí Microsoftu je umožnit každému člověku či organizaci
na světě dosáhnout víc a to se odráží také v práci u nás
v HR Services. Firma nám umožňuje neustále se učit
a rozvíjet nejen při běžné náplni naší
práce, ale také účastněním se zajímavých projektů. Je na každém,
jaké příležitosti využije.
Osobně si v HR Services
nejvíce užívám spolupráci se
skvělými lidmi z různých koutů světa, které jejich práce baví, a to mě nabíjí neuvěřitelnou energií. Kromě toho Microsoft nabízí množství
nadstandardních benefitů a inovativní prostředí plně
vybavených kanceláří.
◾

Michal Šrámek, koordinátor
projektového řízení, Product Lifecycle
Services, Novartis Globální Centrum Služeb
Práce v globálním centru služeb je
pro mě opravdu obohacující, jelikož v mé roli není žádný den stejný. Jednou z věcí, která mě v našem centru služeb baví, je atmosféra a multikulturní prostředí.
S kolegy a kolegyněmi šedesáti různých národností se jedná o nejrozmanitější společnost, ve které jsem kdy pracoval. Vedle skvělé kulturní
společnosti mám také možnost pracovat na různých,

často globálních projektech. Není neobvyklé mít videokonferenci s kolegy z Hajdarábádu, Kuala Lumpuru a Basileje. Avšak nejdůležitějším důvodem je poslání společnosti – objevit nové způsoby, jak zlepšit
a prodloužit lidské životy. Věřím, že s tak inovativním
portfoliem produktů a prací nás všech pomáháme
mnoha lidem po celém světě.
◾

Stanislav Cabák, Customer Care

Department Manager, OKIN BPS
Do OKIN BPS mě krátce před státnicemi na VŠ přilákala pověstná přátelská atmosféra firmy a možnost používat denně anglický jazyk. Ihned
po nástupu mě zaujalo, kolik příležitostí pro rozvoj zde mám na dosah ruky. Jen se nebát je využít. A tak
jsem se stal po roce na pozici koordinátora doručení
služeb vedoucím svého týmu a později vedoucím oddělení Customer Care s více než 160 zaměstnanci. Zde se
staráme o to, aby stávající zákazníci měli při využívání
poskytovaných služeb maximální komfort. Jsme hrdí
na to, že se kvalitou služeb dokážeme vyrovnat těm největším hráčům na trhu. A často je i předběhnout.
◾

Filip Nadymáček, Process Expert –

Document Processing, Panalpina
Po letech strávených v zahraničí jsme se s rodinou
rozhodli vrátit domů. Proto jsem chtěl v práci prodat
to, co jsem se v cizině naučil – anglický jazyk, pro

klientský přístup, být produktivní
a snažit se věci dotahovat.
Současně jsem hledal takové
zaměstnání, kde bych se mohl
naučit něco nového. V Panalpině mi poskytli odpovídající podmínky pro start nové kariéry v krásném a moderním
pracovním prostředí, ale především mi dali šanci
rozvíjet to, co umím. Komunikuji s kolegy po celém
světě, dostávám stále složitější úkoly, pracuji v informačních systémech, které jsem dříve neznal, poznávám, jak funguje nadnárodní společnost, jak funguje
globální byznys. A přitom mohu být v Karlíně.
◾

Vojtěch Robotka, obchodní inženýr, Zebra
Do Zebry jsem nastoupil před 7 lety jako student FIT
VUT v Brně. Zebra vyvíjela nový hardware pro RFID
a potřebovala napsat demo aplikaci pro ukázku celého řešení. Práce s hardwarem a novými technologiemi mě okamžitě nadchla a později se ukázala jako
ideální i pro můj další kariérní růst.
Svoji kariéru v Zebře jsem začal
jako softwarový specialista. Nyní
na pozici obchodního inženýra
navštěvuji naše zákazníky
a partnery a dohlížím na technické řešení komplexních projektů. Zebra je lídrem a udává směr ve svém oboru, mým úkolem je držet krok s nejnovějšími technologiemi a neustále se vzdělávat. To mě na mé práci baví nejvíc. ◾
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Relaxační místnost, zahrada
a fitness v práci? No jasně!
Až 79 % uchazečů o práci v oboru podnikových služeb chce vidět své pracovní místo
ještě předtím, než podepíše pracovní smlouvu. Proč? Protože pro rostoucí počet lidí je
pracovní prostředí jedním z klíčových parametrů, podle kterého se rozhodují o přijetí
pracovní nabídky. Co konkrétně čeští zaměstnanci v práci ocení?

P

odle nedávného průzkumu společností ABSL, JLL
a Skanska jsou zaměstnanci ochotni dojíždět
do práce maximálně 20–40 minut, a proto prefe‑
rují polohu kanceláří v dobře dostupných lokalitách. Po‑
lovina respondentů průzkumu dokonce upřednostňuje
přímo centrum města. Co se vybavení týče, mají pak za‑
městnanci center podnikových služeb jasno – nejdůleži‑
tější je pro ně restaurace nebo kantýna, kvalitní a bez‑
platné připojení k wi‑fi a zahrada nebo terasa. Mezi top
priority se probojoval i minimarket, sprchy, fitness cent‑
rum, parkovací stojany na kola a dětský koutek, nejlépe
s hlídáním.

Velkoplošné kanceláře stále vedou, ale…
„I když by četné diskuse kolem velkoplošných kanceláří,
tzv. open spaců, mohly vzbudit dojem, že jsou nepopu‑
lární a na ústupu, opak je pravdou. Již jen 5 % zaměst‑
nanců dnes ještě pracuje v samostatných kancelářích
a open space v moderních firmách zvítězil na plné čá‑
ře,“ říká Helena Tabakovová z asociace ABSL. Postupně
se ale transformuje, a to tak, že vedle standardních
ploch s pracovními stoly zahrnuje i prostory určené
k telefonování, relaxaci, sportu, přípravě svačiny či
schůzkám. Takto pestré kanceláře totiž lépe vyhovují
pracovním potřebám zaměstnanců z oboru podniko‑
vých služeb. Ti dle zmíněného průzkumu stráví zhruba
65 % pracovního času činnostmi, které vyžadují kon‑
centraci, 15 % času jim zabere jednání s kolegy z týmu,
zhruba stejný čas (14 %) stráví spoluprací s kolegy, kte‑
ří sídlí v jiné lokalitě, a proto spolu musí komunikovat
prostřednictvím technologií, a zbylý čas věnují operati‑
vě nejrůznějšího charakteru. „Tento moderní typ open
spacu dnes již využívá pětina zaměstnavatelů z oboru,
a protože jsou s ním zaměstnanci spokojeni, tendence
je rostoucí,“ říká Helena Tabakovová.

Realita překvapí
Tolik k průzkumu zaměstnaneckých preferencí. Odpo‑
vídá to však realitě? Zdá se, že skutečnost je v mnoha
aspektech dokonce předhání. Například tolik prefero‑
vanou terasu či zahradu lze dnes najít ve velkém
množství center podnikových služeb. Ve společnosti
Atlas Copco Services dokonce s nádherným výhledem
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na Brno, v Microsoftu zase na celou Prahu, včetně
Pražského hradu. Na terasách ve společnostech Atlas
Copco Services, Johnson & Johnson či Novartis si mo‑
hou zaměstnanci vychutnat ranní kávu nebo uspořá‑
dat schůzku, ve společnosti Infosys pak terasu využí‑
vají i pro teambuildingové aktivity jako například fi‑
remní oslavy či večírky s grilováním a v Microsoftu
zase pro relax v houpačce či při fotbálku nebo i pro
čas oběda, který si zde dokonce mohou zaměstnanci
ugrilovat.
I sportovní aktivity jsou v centrech hojně podporo‑
vány. Ve společnosti Infosys si například mohou za‑
městnanci společně zacvičit jógu anebo si zasportovat
na přilehlých běžeckých, bruslařských a cyklistických
tratích, v centru podnikových služeb společnosti John‑
son & Johnson zase mají k dispozici moderně vybave‑
nou posilovnu se širokou nabídkou skupinových lekcí
pod vedením zkušených instruktorů. Vše samozřejmě
zcela zdarma. Firmy rovněž ctí preferenci zaměstnanců
v podobě centrální či dobře dostupné lokality. Napří‑
klad ze společnosti Panalpina Business Services, situo‑
vané v pražském Karlíně, mohou zaměstnanci za hez‑
kého počasí projít podél řeky až do samého centra Pra‑
hy, ze společnosti Novartis, sídlící v Praze na Pankráci,
lze zase snadno procházkou dojít třeba na Vyšehrad.
Samozřejmostí je pak rozčlenění kanceláří do jednotli‑
vých funkčních zón, přičemž se dbá i na ergonomické
uspořádání a v případě společnosti Panalpina i na do‑
statečné světlo a prostor.

Pracovní prostředí nástrojem náboru
Jak vidno, pracovní prostředí se stává důležitým nástro‑
jem v boji o zaměstnance, který aktuálně panuje
na českém trhu prakticky ve všech segmentech. „Náš
sektor se ročně rozroste asi o 10 000 zaměstnanců,
centra musí konkurovat zaměstnavatelům z populár‑
ních oborů, jako je IT, finance či obchod, a proto je pro
ně spokojenost zaměstnanců s podobou pracoviště
velmi důležitá. Máme radost, že česká centra podniko‑
vých služeb se mohou chlubit skutečně prémiovým
pracovním prostředím i podmínkami, což dokazuje celá
řada nezávislých oborových ocenění pro naše členy,“
uzavírá Helena Tabakovová.
×

Centrum podnikových služeb spo
lečnosti Atlas Copco Services
sídlí jen pár minut od centra Brna.
Více než 350 zaměstnanců odtud
poskytuje komplexní finanční služ
by a podporu zákazníkům švédské
průmyslové společnosti Atlas Cop
co. Ta vznikla jako malá firma v ro
ce 1873 a navzdory tomu, že dnes
má po celém světě více než 34 000
zaměstnanců, si pořád drží rodin
nou atmosféru. Pracovní prostředí
a firemní kultura se tak vůbec ne
podobá běžným korporátům, kan
celáře si zaměstnanci mohou vy
zdobit dle vlastní fantazie tak,
aby se tam cítili skutečně komfort
ně, k dispozici je odpočinková zóna
s terasou ve 20. patře, ve firmě
vládne přátelská a neformální
atmosféra.
×

Centrum podnikových služeb společnosti Johnson
& Johnson sídlí v moderních kancelářích v areálu
Waltrovka v pražských Jinonicích. Nová sedmipat
rová budova oplývá technologickými vymoženost
mi a současně je zde kladen důraz na maximální
pohodlí zaměstnanců. Každé patro budovy je navr
ženo v jedinečném stylu a vystihuje vždy jeden
z regionů České republiky. Dohromady působí bu
dova jako harmonický celek, který zaměstnance
inspiruje ke zdravějšímu životnímu stylu, k efektiv
ní spolupráci, ale i k aktivnímu odpočinku. Centrum
podporuje 34 zemí v Evropě, na Středním východě
a v Africe v oblasti financí, nákupu, personalistiky,
péče o zákazníky a logistiky.
×
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V kancelářích pražské pobočky Microsoftu jsou k dispozici různorodá pracoviště, kde
si každý najde to své – od klasických stolů se dvěma monitory přes pracovní stanice pro
práci ve stoje, pracovní koutky s kavárenským nádechem až po malé uzavřené prostory,
tzv. telefonní budky. Budova se také pyšní několika speciálními zasedacími místnostmi.
Jedna z nejoblíbenějších je místnost nazvaná Aspen, která svým designem připomíná
horskou chatu, včetně kožešinových potahů a krbu. Zajímavostí jsou tzv. huby, prostory,
kde se mohou zaměstnanci setkávat, zdarma se občerstvit z bohaté nabídky jídla a pití,
lehce si zasportovat nebo si zahrát na hudební nástroje.
×

Novartis centrum služeb je
situované v Praze na Pankrá
ci. Tým, který je skutečně
rozmanitý – tvoří jej více než
60 národností mluvících cel
kem 30 jazyky – poskytuje
širokou škálu služeb a inova
tivních řešení divizím po ce
lém světě. Firemní prostory
byly navrženy tak, aby vyho
vovaly požadavkům jednotli
vých týmů a nabídly možnost
výběru pracovního místa po
dle charakteru právě vykoná
vané aktivity. Moderní pra
coviště tak nabízí různorodé
alternativní zóny, které slouží
k lepší koncentraci při práci,
spolupráci, ke kreativnímu
myšlení, ale také k odpočin
ku a relaxaci. Firma podporu
je zdravý životní styl, pracov
ní setkání na terase nebo
v parku nejsou výjimkou. ×
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Panalpina Business Services sídlí v moderním a dobře dopravně do
stupném byznys parku Futurama v pražském Karlíně. Kanceláře tohoto
centra služeb, které poskytuje podporu obchodním jednotkám přepravní
a logistické skupiny Panalpina Group po celém světě, jsou prostorné
a moderně zařízené. Společnost svým zaměstnancům nabízí možnost
dlouhodobého profesního, ale i osobního rozvoje. Kromě investic
do vzdělávání firma vyniká svým nadstandardním balíčkem benefitů. Ko
lektiv je mladý s věkovým průměrem 29 let a lidé zde spolu tráví i spous
tu času mimo práci, takže atmosféra je tu velmi přátelská.
×

Společnost Infosys sídlí v sa
motném sousedství historic
kého centra města Brna. Za
městnanci se do práce dosta
nou pěšky, na kole, na bruslích
nebo i MHD. Moderní kancelá
ře zahrnují kromě pracovních
míst i chill out zóny, kde mo
hou zaměstnanci relaxovat,
a také kuchyňky, kde si mohou
připravit a vychutnat oběd
a zároveň potkat kolegy z růz
ných koutů světa. Zaměstnan
ci mají možnost pracovat
s nejmodernějšími technolo
giemi, využít firemní knihovnu,
zasportovat si na střeše kan
celáří a účastnit se celé řady
týmových soutěží, při nichž je
možné vyhrát například boha
tou snídani.
×
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ČR potřebuje efektivnější vzdělávání
– pomoci mohou alternativní projekty
Masivní adopce nových technologií, související transformace podnikových procesů a vznik
nových profesí přináší nové požadavky na dovednosti zaměstnanců. Není novinkou, že
tradiční vzdělávání nestíhá zařazovat potřebné trendy do svých osnov a nabírá za pracovním
trhem zpoždění, které se podle expertů z oboru podnikových služeb prohlubuje.

F

irmy musí investovat nemalé prostředky nejen
na rozvoj svých lidí, ale i na zaškolení. Pomoci by
mohlo jak zavedení povinných stáží a užší spoluprá
ce školství s komerčním sektorem, tak i užší zaměření
vzdělávacího systému na informatiku, technologie, inova
ce, analytické a kritické myšlení, a to už od základních škol.
„Nechceme jen kritizovat, chceme skutečně pomoci.
A to nejen firmám z našeho oboru, ale i českému škol
ství jako takovému,“ říká Helena Tabakovová z asociace
ABSL. „I když se to na první pohled nezdá, ve hře je
konkurenceschopnost České republiky. Když budeme
mít vzdělané a na praxi připravené absolventy a za
městnance, podaří se nám udržet v zemi zajímavou
práci. Nechceme být přece montovnou Evropy, naopak
chceme, aby se v našich centrech realizovaly inovační
projekty, projekty budoucnosti.“
A co tedy dnešním absolventům škol nejčastěji chy
bí? Není to jen vzdělání v nejmodernějších technolo
giích, které dnes mění zavedené pracovní postupy, ale
často i základní analytické schopnosti, kritické myšlení,
měkké dovednosti a bohužel nezřídka i pracovní návy
ky. Jen pro zajímavost – na zaškolení svých lidí centra
služeb obvykle vynakládají zhruba 3–6 měsíců času.
Údaj, který mluví sám za sebe…

Oblíbené lokality
pro centra
podnikových
služeb v ČR

Liberec
Ústí nad Labem

Kladno
Rakovník

Turnov

Roztoky u Prahy
Prague

Firemní vzdělávání alfou a omegou
Kromě zaškolení nových zaměstnanců firmy z oboru
podnikových služeb masivně investují i do dalšího rozvo
je svých lidí: ročně jim poskytují v průměru 40 hodin
školení v oborech, ve kterých působí, a mimoto téměř
70 procent center navíc investuje do školení manažerů
v oblasti koučování a 74 procent do jazykových kurzů.
Vedle vlastních firemních akademií pak spolupracují
s nejrůznějšími vzdělávacími institucemi, které často vy
užívají i nové a revoluční metody vzdělávání. „Ty by moh
ly být inspirací i tradičnímu školství,“ myslí si Helena Ta
bakovová.
Dobrým příkladem instituce, která firmám pomáhá
rozvíjet kompetence zaměstnanců, je Asociace certifi
kovaných účetních, ACCA. Například finanční centrum
Atlas Copco Services považuje její komplexní program
za základní pilíř profesního vzdělávání svých lidí. Podle
ředitele centra Romana Pavlouška program navazuje
na znalosti, které získají absolventi vysokých škol, a ty
dále velmi efektivně rozvíjí: „V současné době máme
v programu přes stovku zaměstnanců, což nás řadí
do top 5 podle počtu studentů hned za velkou auditor
skou čtyřku. Studium ACCA dává skvělou kombinaci
technických znalostí účetnictví / finančního reportingu
a business procesů, ale také
např. pokročilé angličtiny.
V kombinaci s dalšími jazy
kovými kurzy a soft skills
školeními nám to pomáhá
budovat kvalitní špičkové
týmy a motivované zaměst
nance pracující na svém roz
voji a kariéře.“

Hradec Králové
Dolní Dobrouč
Pardubice
Chrudim

Inovace ve vzdělávání

Hradec nad Moravici
Ostrava

Plzeň
Olomouc
Blansko
Okříšky u Jihlavy

Jihlava

Vyškov

Rožnov pod
Radhoštěm

Zlín

Brno

České Budějovice
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Centra podnikových služeb
mohou své zaměstnance
rozvíjet také s pomocí pro
jektů Stages, Alliance for
YOUth či Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu. „Jde
o projekty, se kterými jsme
navázali spolupráci, protože

věříme, že mohou přinést skutečnou změnu. S pomocí
doslova přelomových metod dokážou pomoci studen
tům různých věkových kategorií osvojit si dovednosti,
které dnešní pracovní trh ovlivněný technologiemi
a umělou inteligencí urgentně potřebuje,“ vysvětluje
Helena Tabakovová.
Alliance for YOUth se snaží ve spolupráci s 50 vý
znamnými firmami působícími v ČR pomoci mladým
lidem získat relevantní pracovní zkušenosti, osvojit si
pracovní návyky a dovednosti, které dnešní pracovní
trh potřebuje, a tím zvýšit jejich zaměstnatelnost. Me
zinárodní cena vévody z Edinburghu taktéž mladé lidi
podporuje v osobním rozvoji a získání dovedností
uplatnitelných v budoucí práci. Navíc se však účastníci
programu stanou součástí mezinárodní komunity
a mají možnost získat finanční příspěvek na své aktivi
ty. Projekt Stages, založený v Ústí nad Labem odbor
níkem na rozvoj talentů Opherem Brayerem z Izraele,
pak přináší unikátní vzdělávací metodu, která je zalo
žena na jednoduchých hrách a zvyšuje kreativitu
a rychlost učení.
Zatímco konvenční školství bazíruje na znalostech,
metoda pana Brayera se zaměřuje na rozvoj technolo

gických schopností a dovedností z oblasti STEM.
V ČR se jeho metody pomalu etablují v základních
školách Ústeckého kraje, kde jsou patrné výrazné po
kroky. Děti se učí až desetkrát rychleji a mění se i způ
soby jejich uvažování.
„Všechny tyto vzdělávací aktivity jsou velmi přínos
né, a to nejen pro náš obor. Prakticky každé odvětví
se dnes na základě digitalizace rychle mění a jde
do hloubky. Pracovní pozice a nároky na zaměstnance
se nám de facto mění pod rukama a kritické myšlení,
ochota celoživotního vzdělávání a schopnost přizpů
sobovat se novým podmínkám budou patřit k hlavním
přednostem zaměstnanců. I proto věříme, že se napří
klad zmiňovaný projekt Stages podaří rozšířit do škol
po celé ČR a že pomůže vychovat novou generaci od
borníků,“ uzavírá Tabakovová s tím, že ve Stages nejde
jen o edukaci dětí a studentů, výrazným způsobem
může pomoci i při firemním vzdělávání. Členové ABSL
mají nyní možnost prostřednictvím Stages získat kva
litní a efektivní vzdělávací programy pro své zaměst
nance a zároveň přispět na rozvoj projektu ve školách.
A tím se kruh uzavře a školství třeba své zpoždění
za trhem práce rychle dožene.
×
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Chcete pracovat s nejlepšími? Seznamte
se s diamanty trhu podnikových služeb
Každý rok přibude v klenotnici podnikových služeb několik nových diamantů – firem,
které získaly ocenění ABSL Diamonds za kultivaci oboru v České republice nebo
za zajímavé projekty, které zvýšily standard poskytovaných služeb, firemních procesů
či pracovního prostředí. Chcete pracovat u firmy, která inspiruje zbytek oboru?
Chcete se na podobných projektech podílet? Seznamte se s výherci loňského kola
a sledujte letošní výsledky, které budou vyhlášeny již v listopadu!

V

kategorii Nejlepší projekt v oblasti vzdělávání
byla oceněna společnost OKIN BPS za svůj
komplexní vzdělávací program, který zahrnuje
širokou nabídku kurzů určených jak pro zaměstnance,
tak pro zájemce z řad veřejnosti. Zaměstnancům jsou
určeny různé druhy akademií – např. síťařská, jazyková
či cloud akademie – dále i kurzy měkkých a tvrdých do‑
vedností. Veřejnosti, zejména pak studentům a dalším
zájemcům o rozvoj znalostí v oblasti IT, jsou určeny sí‑
ťařské workshopy. Firma OKIN BPS touto formou ne‑
zvyšuje jen kompetence svých lidí, ale získává i přístup

ke kvalifikovaným potenciálním zaměstnancům. Zhruba
40 % absolventů workshopů najde uplatnění v technic‑
kých týmech OKIN BPS.
V kategorii Nejlepší inovace získala cenu společnost
BlueLink International, která během šesti měsíců vyvinu‑
la a úspěšně uvedla do provozu chatbota Laura obsluhu‑
jícího zákazníky, kteří kontaktují leteckou společnost
Transavia, prostřednictvím textových zpráv. Laura analy‑
zuje příchozí zprávy s dotazy zákazníků, kteří se ptají
na nejrůznější témata – od rezervace letenek přes pří‑
padná zpoždění, dotazy ohledně cestovních dokumentů

ABSL DIAMOND AWARDS 2018

Staňte se dalším diamantem
oboru podnikových služeb!
Přihlašte svůj výjimečný projekt a získejte
prestižní ocenění ABSL DIAMONDS 2018.
Přihlášky v angličtině posílejte do 31. října 2018.
Více informací na www.absl.cz nebo helena.tabakovova@absl.cz
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či zavazadel až po stížnosti. Pokud si je s dostatečnou
mírou jistá, že pochopila zákazníkův požadavek, vyhledá
potřebné informace ve znalostní bázi a v externích sys‑
témech a poskládá je do odpovědi. Pokud si jistá není,
přenechá konverzaci expertům. Projekt přinesl výrazné
zrychlení vyřizování zákaznických dotazů – z 300 na
90 sekund. V kategorii Nejlepší zákaznický projekt si ce‑
nu zasloužil projekt společnosti Anheuser‑Busch InBev
Czech, který vylepšil proces vyřizování stížností interních
i externích zákazníků ze stovky zemí světa. Centralizace
těchto procesů do Prahy a zjednodušení schvalovacího
procesu přinesly celou řadu výhod. O 33 % se zvýšila
spokojenost zákazníků, o 20 % se snížil počet stížností
a zvýšil objem distribuovaného piva.
V kategorii Nejlepší přidaná hodnota byla oceněna
společnost Siemens za svůj projekt zaměřený na zlep‑
šování dovedností vybraných talentovaných zaměst‑
nanců. Ti následně přispívají ke zlepšování služeb a vý‑
sledky se odráží nejen na rostoucí spokojenosti zákaz‑
níků, ale i samotných zaměstnanců. Nápad, který se
zrodil v pražském týmu společnosti Siemens, se nyní
realizuje i v zahraničních pobočkách.
Ocenění v kategorii Nejlepší projekt v oblasti kvality
získala společnost Comdata Czech, která pro svého zá‑

kazníka, významného telco operátora, zrealizovala
kompletní redesign a automatizaci back office procesů,
čímž snížila roční provozní náklady o 29 %.
V kategorii Employer Branding byla oceněna společ‑
nost CDK Global (Česká republika), která se pro své nábo‑
rové kampaně nechala inspirovat ikonickou Lennonovou
zdí. Z průzkumu trhu totiž vzešla informace, že ve valné
většině případů mění lidé práci proto, že se u současného
zaměstnavatele nudí. CDK Global kampaní ukázala, že slo‑
vo nuda nezná – zorganizovala šest koncertů, při nichž se
promítala výzva slibující barevnou a dynamickou kariéru.
Na stánku si pak zájemci mohli popovídat se současnými
zaměstnanci a potvrdit si, že práce v této firmě lidi baví.
Ocenění za inovativní pracovní prostředí získala
společnost SAP Services, která přestěhovala své kan‑
celáře do nových moderních prostor, jejichž podobu
měli šanci ovlivnit i samotní zaměstnanci. Cílem bylo
jednak sestěhovat tři právní entity společnosti SAP
do jednoho sídla (SAP Services, Concur a SAP Ariba),
jednak nabídnout zaměstnancům prvotřídní pracovní
prostředí. Při vytváření kanceláří, které se rozkládají
na ploše 24 000 m2, byl důraz kladen na chytrý a efek‑
tivní způsob práce, zdravý životní styl, ekologii i volno‑
časové aktivity zaměstnanců.
×

Z Ostravy až na kraj světa

shift

to what you deserve

Společnost OKIN BPS začínala před 14 lety v Ostravě jako
centrum sdílených služeb pro globální telekomunikační
společnost. Od té doby přešla dynamickým rozvojem, stala se
plnohodnotným „Business Process“ partnerem s obratem přes
1 miliardu korun.
OKIN BPS poskytuje komplexní služby v oblasti dodávky
podnikových procesů. Jedná se zejména o podporu obchodní
sítě, tvorbu návrhů technických řešení a cenových nabídek,
kompletní řízení projektů a realizace dodávky služeb, řízení
třetích stran, zajišťování technické podpory a dohledu, vícejazyčnou zákaznickou podporu a další nové služby v oblastech,
jako je Cloud a Security.
OKIN BPS poskytuje všechny své služby v 5 hlavních evropských jazycích, a technickou zákaznickou podporu v dalších 11
jazycích. Ze svých tří servisních center obsluhuje koncové
uživatele po celém světě, 24 hodin denně, 365 dní v roce.
V současné době expanduje do technologických řešení, jakými
jsou automatizace a koncepty využívající prvků umělé inteligence a strojového učení s cílem skokového zvyšování produktivity, efektivity procesů a zákaznické spokojenosti.
Více se dozvíte na www.okinbps.com
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Budoucnost podnikových služeb:
nové technologie, nové pracovní pozice,
nové potřebné dovednosti
Experti z oboru podnikových služeb se shodují na tom, že odvětví stojí na prahu nové
éry. Největší změny přinesou nové technologie, které dnes hýbají i dalšími průmyslovými
obory. Tyto trendy, k nimž patří například robotizace, umělá inteligence, internet věcí,
big data, sociální sítě či virtuální realita, změní obchodní procesy, dají vzniknout novým
službám a pracovním pozicím a přinesou nové nároky na zaměstnance.

P

rávě kontakt s těmito inovacemi činí zaměstnání
v sektoru podnikových služeb atraktivním i pro
nadšence z mladší generace: zajímavá a vzrušují‑
cí práce nemusí spočívat pouze ve vývoji samořízených
aut či dronů.

Roboti a lidé
Robotizace, respektive tzv. robotická automatizace
procesů (RPA) v podnikových službách neznamená
průmyslové roboty, ale softwarové nástroje, které do‑
kážou převzít značnou část lidské práce, především (ale
nejen) rutinní administrativní činnosti. Po automatizaci
účetnictví, reportingu nebo jednoduchých zákaznic‑
kých dotazů vstupují pokročilé nástroje založené
na umělé inteligenci i do řešení náročných úkolů, jako je
správa a vývoj softwaru, analytika (včetně vytváření
prognóz), řízení financí a rozhodování. Na lidech tak
zůstává spíš práce vytvářející přidanou hodnotu – tedy

16/

taková, která vyžaduje kritické myšlení, je kreativnější,
ale také zábavnější. Mimo jiné jde i o zcela nové pozice
spojené s vývojem, řízením a údržbou „botů“, a proto
se do budoucna stane znalost souvisejících technologií
součástí počítačové gramotnosti. „Velká část pracov‑
ních pozic budoucnosti bude založena na spolupráci
lidí a strojů – ti lidé, kteří znají „řeč strojů“, tedy jsou
a budou na trhu práce ve velké výhodě, a to i v profe‑
sích, které jsou dnes plně nepočítačové,“ říká Jan Sko‑
ták, ředitel mezinárodního centra Infosys v České re‑
publice, a dodává: „Základy algoritmizace, programová‑
ní a pokročilejší znalosti počítačů se proto musí stát
nedílnou součástí vzdělávacího procesu na všech stup‑
ních. V Infosysu jsou například základy RPA součástí
vstupního školení pro všechny nové zaměstnance.“

Umělá inteligence, která rozumí jazyku
Za speciální pozornost stojí v oboru podnikových slu‑
žeb rozvíjející se nástroje pro práci s přirozeným jazy‑
kem: digitální asistenti, tzv. chatboti, a automatické pře‑
kladače. Například chatboti převezmou již během pár
let většinu rutinní komunikace v zákaznických služ‑
bách. Jak dobře vědí uživatelé smartphonů, digitální
asistenti zvládají bez problémů nejen psanou, ale i mlu‑
venou formu komunikace. Rovněž automatické překla‑
dače již dospěly a pryč je doba, kdy jejich výstupy byly
předmětem vtipů. Příslušné technologie namísto dřívěj‑
ší statistické analýzy textů stále více využívají strojové
učení a umělou inteligenci. Neznalost jazyka by tedy již
neměla být překážkou v přístupu k příslušným informa‑
cím. „Pokročilá znalost cizích jazyků zůstane nadále
nutností tam, kde bude vyžadován přímý kontakt se
zákazníky, navíc angličtina může být v rámci podniko‑
vých služeb i komunikačním jazykem na pracovišti. Nic‑
méně pro toho, kdo dokáže nabídnout jiné žádané do‑
vednosti, již nedostatečná znalost jazyků nebude mu‑
set znamenat pro práci v podnikových službách zásad‑
ní překážku,“ vysvětluje Jonathan Appleton, ředitel aso‑
ciace ABSL.

Nové služby: analýzy velkého množství dat,
správa identit, tvorba obsahu a řízení
komunit
Obor podnikových služeb budou formovat i další na‑
stupující technologie, které stejně jako robotizace
a umělá inteligence přinesou celou řadu nových služeb
a s nimi související nové pracovní pozice:
• S fenoménem internetu věcí a big dat půjde napří‑
klad o pozice spojené s architekturou dat, jejich do‑
lováním a analýzou. V roce 2025 budou totiž propo‑
jena už prakticky všechna zařízení napájená elektři‑
nou a on‑line budou generovat data o svém využí‑
vání a chování spotřebitelů. Půjde o obrovské sady
dat, která budou na rozdíl ode dneška prakticky be‑
ze zbytku shromažďována a dále zpracovávána.
Na základě jejich analýz se budou například s pomo‑
cí nástrojů využívajících umělou inteligenci provádět
obchodní rozhodnutí i tvořit prognózy dalšího vývo‑
je. Znalosti související s analýzou big dat se tak sta‑
nou nezbytnými pro většinu zaměstnanců center
podnikových služeb.
• Podobný efekt lze čekat i od mobility a digitalizace.
Díky tomuto fenoménu je stále více citlivých dat pří‑
stupných on‑line, což zvyšuje požadavky na jejich
ochranu. Dá se očekávat, že v roce 2025 budou
on‑line prakticky veškerá data, a proto budou nasa‑
zovány nové technologie proti podvodům, například
krádežím identity. Řízení dat a identit bude centrali‑
zováno právě do center podnikových služeb, kde dí‑
ky tomu vzniknou nové pracovní pozice i profese
související se zabezpečením.
• Ve stejné době sociální média prakticky nahradí tra‑
diční podnikové nástroje pro komunikaci mezi ob‑
chodními partnery (B2B) a stanou se téměř výhrad‑
ní platformou pro prodej i marketing. V rámci podni‑
kových služeb v souvislosti s tím opět vznikne řada ❱

ÚČETNÍ
V CENTRU SDÍLENÝCH SLUŽEB
Jirka je účetním v Atlas Copco, a když
u nás před rokem začínal, ostýchal se
komunikovat v angličtině, s Excelem pracoval pouze jako běžný uživatel
a o SAP toho moc neslyšel.
Za onen rok se všechno naučil a své každoměsíční přípravy skupinových
zpráv podle IFRS zvládá na jedničku. Spolupracuje na měsíčních uzávěr‑
kách, reportingu, roční závěrce včetně daňových přiznání a účtuje mzdy
a jiné zápisy do hlavní knihy.
Díky flexibilní pracovní době a kratšímu úvazku je pánem svého času a me‑
zi kolegy si našel nové přátele.
Buď jako Jirka, navštiv naše kariérní stránky Atlascopcoservices.jobs.cz
a užívej si nejlepšího výhledu na Brno.

HOVOŘÍTE PLYNULE ANGLICKY, NĚMECKY NEBO
FRANCOUZSKY?
TOUŽÍTE CESTOVAT?
CHCETE SE NAUČIT PRACOVAT V SYSTÉMECH CESTOVNÍHO
RUCHU?
Mezinárodní kontaktní centrum BlueLink se sídlem v centru Prahy hledá
nové kolegy a kolegyně! Staňte se součástí týmu poskytujícího expertní
zákaznický servis pro prestižní letecké společnosti, jako jsou AirFrance,
KLM nebo Delta. Nabízíme multikulturní a přátelský kolektiv, atraktivní pra‑
covní prostředí, zajímavý nástupní plat, možnosti kariérního růstu a výraz‑
né slevy na letenky do celého světa.
Své CV posílejte na work@bluelinkservices.cz nebo své dotazy pište
na WhatsApp 720 955 678.

TEAM LEADER
Pro náš brněnský tým hledáme kolegu, který:
má předchozí zkušenost s vedením týmů, umí
delegovat úkoly a poradit členům týmu, pře‑
mýšlí nad procesy a plánuje efektivní opatře‑
ní, komunikuje, koučuje, motivuje.
Na co se může nový kolega těšit? Moderní kancelář v sousedství centra Brna
a na MHD • smlouvu na dobu neurčitou • pravidelné bonusy ke mzdě • 5 týd‑
nů volna • stravenky • multisport kartu • mimopracovní aktivity – BBQ s ko‑
legy • jógu na terase • vzdělávání • sportovní aktivity a možnost setkat se
s lidmi z celého světa. A to stále není vše! Přímo v našem byznyscentru lze
využívat restaurace, lekárnu, fitko, obchod, zdravou výživu či in‑line dráhu.
Máš zájem? Zašli své CV ještě dnes na brno@infosys.com.
#WorkLifeHarmony #GreatLocation #Multilingual

JUNIOR ÚČETNÍ S ANGLIČTINOU
vhodné i pro absolventy VŠ
Do našeho finančního týmu hledáme junior účetní/ho s angličtinou. Pokud
umíš dobře anglicky, máš základy účetnictví a umíš pracovat s Excelem,
rádi tě uvítáme ve svých řadách!
NÁPLŇ PRÁCE – komplexní účetnictví, spolupráce na různorodých finanč‑
ních procesech, měsíční a čtvrtletní účetní rekonciliace, závěrkové opera‑
ce, účtování dlouhodobého majetku, spolupráce s ostatními finančními tý‑
my (správa dodavatelských faktur, účtování pohledávek…)

Připojte se k našemu
pražskému týmu.
Novartis s.r.o – Globální centrum služeb
Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4

www.novartis.com/careers

POŽADAVKY – pokročilá znalost anglického jazyka (denní využití) • ales‑
poň 1 rok praxe v oblasti účetnictví, financí, daní, auditu (možné i jako
trainee program, internship či částečný úvazek během studia) • základní
orientace v účetnictví • pokročilá znalost MS Excel • dobré organizační
schopnosti, ochota učit se novému • týmový duch
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nových pracovních pozic, půjde např. o tvůrce obsa‑
hu, řízení komunit a analýzu dat ze sociálních médií.
• Dalším velmi výrazným fenoménem, který na praco‑
vištích přinese revoluci srovnatelnou s robotizací, je
virtuální a rozšířená realita (VR/AR). I když zatím
nejviditelnějším příkladem jejího využití jsou počíta‑
čové hry, objevují se i první pokusy jejího nasazení
v podnikovém prostředí, například v oblasti vzdělá‑
vání nebo při prodeji dražšího zboží. Virtuální realita
zprostředkovává informace a jejich kontext mno‑
hem dokonaleji než současné technologie, a proto
experti očekávají, že do roku 2025 se VR/AR bude
používat prakticky ve všech prodejních aplikacích.
Firmy budou na změny související se zaváděním vir‑
tuální reality reagovat další centralizací procesů a je‑
jich převedením do center podnikových služeb. Pů‑
jde například o prodej, kontakt se zákazníky, analý‑
zy dat, vývoj a správu rozhraní a podobně. Nové
procesy pak dají vzniknout i novým pracovním pozi‑
cím, k nimž budou patřit například specialisté na ná‑
vrhy a řízení virtuálních obchodů, designéři virtuál‑
ních prostředí či jejich testeři.

Kreativita a komunikace je třeba pořád
Co ze všech těchto změn vyplývá pro uchazeče o za‑
městnání? Na pozicích, které nevyžadují přímé jednání
s klienty, budou vyžadovány především vyšší technické
dovednosti, kritické myšlení a konkrétní odbornost – ať
už z oboru financí, logistiky, marketingu, IT či HR. Počí‑
tačová gramotnost však bude znamenat něco trochu
jiného než dnes, protože cloud, automatizace a umělá
inteligence některé dříve typické IT činnosti, jako je na‑
příklad správa sítí a databází, převezmou. Důležitější
proto budou znalosti z oblasti big dat či technologií
RPA a AI.
Nutno ovšem podotknout, že práce v podnikových
službách v budoucnosti nebude zdaleka jen o techno‑
logiích a IT. „Stále velkou důležitost si zachovají pracov‑
ní pozice, které vyžadují komunikační dovednosti, své
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místo zde tedy najdou lidé, které baví kontakt s klienty
či diskuse a řízení kolegů, kteří třeba pracují vzdáleně
a osobně se prakticky nesetkávají,“ říká Jonathan
Appleton a dodává: „Objevují se i pozice, jejichž cílem je
vzbuzovat emoce. Příkladem může být specialista
na wow efekt, který najde uplatnění v zákaznických
službách anebo v obchodě.“ Zajímavé nové pracovní
příležitosti vznikají například i ve společnosti Johnson &
Johnson, kde se zaměřují na posun od pouhého měření
výkonnostních parametrů a sledování efektivity smě‑
rem ke zlepšení celkového obrazu pracovního prostře‑
dí. „Chceme z naší společnosti vytvořit místo, kde se
všichni zaměstnanci budou cítit příjemně a práce je bu‑
de naplňovat. Proto je velmi důležité mít plně dedikova‑
nou profesionální podporu pro oblasti interní komuni‑
kace a budování firemní kultury, která je založena
na vzájemném respektu, spolupráci, kreativitě a inova‑
tivních přístupech při řešení úkolů,“ říká David Mans‑
feld, generální ředitel společnosti Johnson & Johnson
Global Business Services. Konkrétním příkladem
jsou pozice zaměřené na řízení a komunikaci změn, s cí‑
lem jasně informovat zaměstnance o záměrech a vý‑
sledcích nových projektů, jejich přínosech pro společ‑
nost a vlivu na jednotlivá oddělení nebo role podporují‑
cí zapojení zaměstnanců v rámci širokého spektra fi‑
remních aktivit, ideálního využití kancelářských prostor
a moderních technologií.
Co říct závěrem? Snad jen to, že pokrok jde tak rychle,
že jednou dosažené vzdělání již s největší pravděpo‑
dobností nebude stačit na celý život. Proto vedle zna‑
lostí technologií (či schopností s nimi pracovat) bude
ke klíčovým předpokladům získání zajímavé práce pat‑
řit ochota učit se a rozvíjet.
Dobrou zprávou je, že si tuto skutečnost už uvědomuje
většina Čechů. Dle nedávného průzkumu Workmonitor
společnosti Randstad uvedlo celých 80 % respondentů
z řad českých zaměstnanců, že musí pokračovat v uče‑
ní, aby si udrželi nebo zvýšili svou zaměstnatelnost. ×

ACCA pripravuje
na vysoké nároky financní profese
yourfuture.accaglobal.com
Praktické celoživotní vzdělávání
etika – trendy – partneři – sdílení zkušeností
200.000 členů

486.000 studentů

113 let

180 zemí

# 1 in developing the accountancy profession the world needs

Strategic partner

HR ADVISOR – PERSONALISTA

PROJEKTOVÝ MANAŽER SENIOR

HR Services je důležitou součástí
úspěchu celé organizace se zaměřením
na administrativu a optimalizaci záměstnaneckých procesů, jako je
naříklad nábor pracovníků, změny pracovního poměru, vzdělávání
a rozvoj, apod.

HLAVNÍ PRACOVNÍ ČINNOSTI – zodpovědnost
za svěřené projekty od jejich samotného začát‑
ku až po jejich realizaci • profesionální komuni‑
kace se stakeholdery • kontrola jednotlivých
částí projektů • řešení vzniklých problémů • aktivní hledání příležitostí pro
nové interní projekty a interní process improvement
POŽADUJEME – aktivní znalost anglického jazyka (min. úroveň B2) • zku‑
šenost s celkovým vedením projektů • skvělá znalost balíčku MS Office •
výborné organizační a komunikační dovednosti • velkou výhodou jsou zís‑
kané certifikace (Prince2, Six Sigma) a také znalost VBA
NABÍZÍME – multikulturní prostředí, přátelské zázemí • práci na zajíma‑
vých projektech se zajímavými lidmi • možnost dalšího osobního i pracov‑
ního rozvoje/kariérního postupu • zaměstnanecké benefity
KONTAKT – Jakub Nohavica, jakub.nohavica@okin.eu

Máte jedinečnou možnost získat zkušenosti v mezinárodním prostředí a dí‑
ky podpoře celého evropského regionu se stanete specialistou na místní
personální legislativu.
POŽADUJEME – 2–3 roky relevantní praxe v administrativě • znalost Su‑
ccessFactors, či SAP velkou výhodou • výborné komunikační schopnosti
(angličtina sloven a písmem) • diskrétnost, schopnost pracovat s citlivými
daty • organizační dovednosti a cit pro detail

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
PRO NÁMOŘNÍ A LETECKOU
NÁKLADNÍ PŘEPRAVU
ODPOVĚDNOSTI – zpracovat požadavky od zákazníků • zajistit včasnou
a přesnou dokumentaci • řešit případné nejasnosti s kolegy po celém světě.
POŽADAVKY – Velmi dobrá znalost angličtiny (B2/C1) • Počítačová gra‑
motnost (MS Office) • Silný smysl pro organizaci a cit pro detail.
BENEFITY – stravenky hrazené zaměstnavatelem • bonusový systém • 5 dní
dovolené navíc • 3 sick days • multisport karta • benefit kafeterie • mobilní
telefon včetně tarifu • příspěvek na penzijní a životní připojištění • jazykové
a jiné kurzy
Zaujala‑li vás naše nabídka, zašlete váš životopis v anglickém jazyce
na Jana.Kralova@panalpina.com.

CHCEME TĚ POKUD MÁŠ:
• zájem o vzdělání profesionálů orientovaných
na zákazníky, rychle se učíš a přizpůsobuješ
dynamickému prostředí
• vynikající komunikační dovednosti alespoň
v anglickém jazyce (další jazyky jsou výhodou)
• vysokou úroveň organizačních dovedností a jsi
orientovaný na detail
• zájem pracovat samostatně i jako součást týmu
Na technických pozicích požadujeme zájem o technologie ideálně z oblasti
mobilních počítačů a operačních systémů
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Every Infoscion is
the navigator of our clients’
digital transformation
SEND YOUR CV TODAY!
brno@infosys.com

FOLLOW THE ZEBRA
IF YOU KNOW

#NowHiring
#GetExperience
#WorkLifeHarmony
#GreatLocation
#Multilingual

Zebra Technologies je globální společnost,
jejíž výrobky přinášejí nápaditá řešení ve více
než 100 zemích celého světa. Zebra dnes
představuje přední značku ve sféře tiskáren
čárových kódů, čteček čárových kódů, RFID
technologie, mobilních počítačů a v mnoha
dalších oblastech. Naše výrobky a technologie naleznete všude kolem sebe.
V Brně sídlí globálně významné centrum
sdílených služeb, které poskytuje podporu
partnerům a zákazníkům Zebry. Naši zaměstnanci každý den řeší problémy, které mají
reálný dopad na podnikání zákazníků.
Připojte se k síti profesionálů společnosti,
jejíž produkty usnadňují podnikání
zákazníkům v reálném čase.

NE zítra, TEĎ!

Zašlete svůj
životopis na

CZRecruitment@zebra.com
http://zebra.jobs.cz

