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ČR má špičkové odborníky. Proto sem
míří kvalifikovaná práce i ze zahraničí
Podniková centra zabývající se
službami v oblasti informačních
technologií a logistiky rostly
vloni v České republice rychleji.
Podpora vědy a techniky nabírá
na obrátkách.
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trendy. Tím prvním je rozšiřování poskytovaných služeb jednotlivých center, tím
druhým jejich častější IT specializace,“
uvedl Jonathan Appleton, ředitel asociace
ABSL, která v ČR sdružuje firmy z oboru
podnikových služeb.
„Z jednooborových se stávají centra
multifunkční, počet podporovaných procesů za rok 2017 stoupl o 33 procent. Výsledkem je, že centra dnes podporují průměrně čtyři procesy; neposkytují tedy
služby například jen v oblasti financí, ale
i v oboru personalistiky, marketingu, lo-

gistiky a podobně,“ dodal. Investoři zde
dle něj našli kvalitu, a proto své investice
dále posilují.
NOVÉ PROCESY, NOVÉ SLUŽBY,
NOVÉ JAZYKY
Rozšiřování záběru center má za následek
jejich růst. Průměrně v jednom centru
pracuje 385 zaměstnanců, což je o 50 více
než v loňském roce.
Zvýšil se také počet jazyků, kterými se
v centrech hovoří. Celkem jich je 33.
dokončení na další straně
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elý obor vykázal v ČR za uplynulý rok 19procentní růst a dosáhl na 89 000 zaměstnanců.
Adopce moderních technologií
sice tento růst v budoucích letech lehce
zpomalí, na druhou stranu ale výrazně
podpoří jeho rozmach v oblasti kvality
a šíře poskytovaných služeb. Dá se očekávat, že do roku 2020 bude v oboru působit již 100 000 lidí a do roku 2025 dojde
k přeskupení globálního trhu – rutinní
práce bude buď robotizována, anebo se
přesune do levnějších zemí. Česká republika aspiruje na to, aby se stala vyhledávaným centrem technologického vývoje.
Údaje vyplývají z rozsáhlého průzkumu
českého trhu podnikových služeb, který
uskutečnila asociace ABSL.
„Letošní průzkum ukázal dva významné
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novým zákazníkům, z ryze interních servisních center se
tedy postupně budou stávat
centra hybridní, která nejenže
podporují nejen pobočky mateřské společnosti, ale služby
poskytují i dalším firmám.
JONATHAN APPLETON
dokončení z předchozí strany

Přičemž nově přibyla litevština a japonština. S dalším
rozšiřováním podporovaných
procesů a služeb počítá
v následujících letech 81 procent českých center podnikových služeb. „Velkou roli
v tomto ohledu hrají technologie, zejména robotická automatizace, která umožňuje eliminovat rutinní práci a věnovat pozornost výzkumu a vývoji, komunikaci se zákazníky
či designování nových služeb,“
říká Jonathan Appleton s tím,
že dnes dokážou tyto technologie poskytovat výkon srovnatelný s výkonem 1500 lidí,
což znamená, že se v průměru
osm zaměstnanců v každém
centru může díky automatizaci
věnovat kvalifikovanější práci.
Do budoucna chce 63 procent
center začít poskytovat služby

PRACOVNÍ POZICE
BUDOUCNOSTI ZMĚNÍ
PODNIKOVÉ SLUŽBY
Nejrůznější studie předpovídají, že během tří let by mělo
být 50–60 procent pracovních
pozic v segmentu podnikových
služeb nahrazeno technologiemi.
Část „uvolněné“ pracovní
síly se pak může uplatnit
v rámci rozvoje nových specializací orientovaných na řízení
a ladění robotů a obecně
na přizpůsobování využití
technologií na míru společnosti. „Již dnes centra zaměstnávají například designéry komunikačního stromu chatbotů
anebo trenéry robotického
software, dle naší Vize 2025
však půjde o daleko více pracovních míst. V zákaznických
centrech najdou uplatnění
například specialisté na WOW
momenty a prakticky ve všech
centrech pak Big Data analytici
kombinující znalost technologií a psychologie,“ vysvětluje
Jonathan Appleton s tím,
že vznik nových profesí povede ke kompletně novým požadavkům na dovednosti zaměstnanců a následně i ke
změnám v rozmístění center

ROK 2018. ČEKÁ SE RŮST
A DALŠÍ ROZMACH
Technologie výrazně ovlivní
segment podnikových služeb
i v následujícím období.
Na jedné straně sice způsobí
zpomalení dynamického růstu,
který obor vykazoval v posledních letech, dají však
vzniknout novým profesím
a umožní centralizovaně řešit
nové procesy a služby. Již dnes
se například díky robotice objevují nové typy služeb, jako je
například řízení automatizace
anebo analýza a interpretace
dat. Podle Vize 2025, kterou
připravili přední odborníci
z českých center podnikových
služeb ve spolupráci s ABSL
a jejími partnery Deloitte
a Randstad, se celý obor bude
stále více orientovat na výzkum, vývoj a informační
technologie. „Z České republiky
se tím stane vyhledávané centrum světového technologického vývoje,“ říká Appleton.

Evropská jazyková
cena Label 2018

• ODBORNOU REFERENTKU,
ODBORNÉHO REFERENTA
ÚTVAR KVALITY Nabízíme:
Požadujeme:

Evropské jazykové ceny Label.
PRIORITY

Rozvoj inkluze
ve školách a podpora učitelů a vedoucích pracov
pracovníků škol s cílem
zlepšit přístup
k rozmanitosti

Jazyky
v celoživotním
vzdělávání

Odstranění
jazykových bariér
s cílem vytvořit
dynamické
příhraniční regiony

Termín
přihlášek je

do 23. 3.
2018

• VŠ nebo SŠ
• ak�
�vní znalost AJ, případn
ř
ě další cizí jazyk
• znalost principů projektového menežmentu
• základní znalost SAP vítána
• organizační
čční schopnos�, ak�vní přístup
ř
k řřešení problémů
• komunika�
�vnost, ochotu dále se vzd
vzděělávat
• exibilita, zodpovědnost, spolehlivost,
loajálnost

Dopad projektů
zahraničních
mobilit učitelů
a žáků na rozvoj
cizojazyčných
kompetencí

• nadstandardní mzdové ohodnocení
• zajímavou práci v perspek�
�vní rmě
• moderní technologie
• další profesní a jazykový rozvoj ((remní kurzy)
• závodní stravování
• vlastní zdravotní st
střředisko
ředisko
• bene
benety
• ubytování, bytová výstavba
• zázemí stabilní rmy

JESTLI CHCETE PRACOVAT V EKONOMICKY STABILNÍ A ROZRŮ
ROZRŮ
ŮSTAJÍCÍ
STAJÍCÍ SE FIRMĚ
– KONTAKTUJTE NÁS NEBO ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA ADRESU:
AGROSTROJ Pelhřimov,
řřimov, a.s., Dr. Zdeněk Pavlovský, Personální řředitel, U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov
ř
nebo e-mail: zdenek.pavlovsky@agrostroj.cz. Bližší informace na telefonu 565 360 211.

• zamě
zaměstnance na MONTÁŽ
Požadujeme:
• vyučen
ččen v oboru nebo praxe
Nabízíme:
• nadstandardní mzdové ohodnocení
• zajímavou práci v perspek�
�vní rmě
• moderní technologie
• další profesní a jazykový rozvoj
(remní kurzy)
(

VÍCE INFORMACÍ:
www.naerasmusplus.cz/cz/reformy-a-systemy-vzdelavani-label/
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E-MAIL: label@dzs.cz, TEL.: 221 850 300

• závodní stravování
• vlastní zdravotní st
střředisko
ředisko
• bene
benety
• ubytování, bytová výstavba
• zázemí stabilní rmy

JESTLI CHCETE PRACOVAT V EKONOMICKY STABILNÍ A ROZRŮ
ROZRŮ
ŮSTAJÍCÍ
STAJÍCÍ SE FIRMĚ
– KONTAKTUJTE NÁS NEBO ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA ADRESU:
AGROSTROJ Pelhřimov,
řřimov, a.s., Miloslav Kubiska, vedoucí personálního útvaru, U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov
ř
nebo e-mail: miloslav.kubiska@agrostroj.cz. Bližší informace na telefonu 565 360 208.
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ROČNÍKU:

JAK MŮŽE ČESKO ZŮSTAT
KONKURENCESCHOPNÉ
Aby se tato vize stala realitou,
bude zapotřebí užší spolupráce
center se vzdělávacími institucemi i vládou. ČR dokázala
v oblasti podnikových služeb
v posledních deseti letech
úspěšně soupeřit s dalšími zeměmi střední a východní Evropy stejně jako se zeměmi,
které nabízejí především levnou pracovní sílu (Čína, Indie).
„Pro zachování konkurenceschopnosti České republiky v
této oblasti je ovšem nyní potřeba úžeji zaměřit vzdělávací
systém na informatiku, technologie a inovace. Tyto priority
by se přitom měly týkat už
základních škol,“ komentuje
Jonathan Appleton. Potřebná
je dle něj rovněž užší spolupráce akademického světa s
podnikovým sektorem, aby se
učební plány přizpůsobovaly
požadavkům trhu a součástí
vzdělávání byly i povinné stáže. Vláda by zase měla různými prostředky podporovat
technologický rozvoj, ať už jde
o daňovou politiku nebo nové
podnikatelské projekty. (ml)

akciová společnost
č
čnost
PŘIJME IHNED NEBO DLE DOHODY

Dům zahraniční spolupráce ve spolupráci s Ministerstvem
školství mládeže a tělovýchovy vyhlašuje další ročník

LETOŠNÍHO

podnikových služeb v jednotlivých světových destinacích.

