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Przeprowadzane przez renomowane organizacje rankingi dotyczące najlepszych 
pracodawców pozwalają na uzyskanie cennych informacji o preferencjach młodych 

specjalistów wchodzących na rynek pracy. Pokazują, jakie są ich oczekiwania zarówno  
w zakresie finansowym, jak i w obszarze rozwoju zawodowego. Co mówią o absolwentach 

tegoroczne badania i którym pracodawcom chcą oni zaoferować swoje kwalifikacje?

Wyniki ankietowego badania 
Pracodawca Roku® 2017, re-
alizowanego od ponad 25 lat 
przez organizację studencką 
AIESEC Polska, pokazują pre-
ferencje studentów ostatnich 
lat  k ierunków ekonomicz-
no-biznesowych. Z badania 
wynika, że dla młodych ludzi 
jednymi z  najważniejszych 
c z y n n i kó w d e c y d u j ą c y c h 
o wyborze miejsca pracy są 
aktywność firmy i jej popu-
larność. Gdzie szukają infor-
macji na temat potencjalnych 
pracodawców? 42% respon-
dentów podała media tra -
dycyjne. Większość pytana 

o  na jbardz ie j  pożądanych 
pracodawców wskazała fir-
mę Google (miejsce pierwsze 
w rankingu), kolejne pozycje 
w pierwszej dziesiątce zaj-
mują Deloitte, EY, Jerónimo 
Martins, PZU, PwC, PKO BP, 
ING, Lidl oraz McDonald’s. 
Mówiąc o najważniejszych 
badaniach d iagnozujących 
p refe re nc je  p racown icze , 
warto wspomnieć także o ba-
daniu organizacji Great Pla-
ce to Work® w Polsce, które 
niedawno ogłosiło już po raz 
dziesiąty ranking Najlepsze 
Miejsca Pracy. W kategori i 
firm zatrudniających poniżej 

500 osób w pierwszej trójce 
znalazły się Mercedes-Benz 
Bank, Brown-Forman Polska 
oraz Trans.eu Group SA; w ka-
tegorii tych zatrudniających 
powyżej 500 osób tryumfo-
wały w tym roku Cisco Poland, 
Objectivity oraz Microsoft  
Sp. z o.o. Z kolei „Pracodaw-
ca Dla Inżyniera” to plebiscyt 
prowadzony przez Stowarzy-
szenie Studentów BEST, które 
w tym roku współpracowało 
z portalem badawczym SW 
Research. Z jego najnowszej 
edycji wynika, że najbardziej 
pożądanymi pracodawcami dla 
absolwentów uczelni technicz-

nych są firmy takie jak Orlen 
(pierwsze miejsce na podium; 
przedsiębiorstwo to wskazało 
25,9% respondentów), Sam-
sung (25,6% wskazań) oraz 
Orange (23,1% wszystkich od-
powiedzi).

Preferencje przyszłych 
finansistów

Wyniki rankingu Pracodaw-
ca Roku® 2017 pokazują, że 
cechy generacji milenalsów są 
już mocno zauważalne wśród 
respondentów badania. – Stu-
denci w mniejszym stopniu 
w stosunku do poprzedniego 
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PraCodawCa roku® 2017 aIESEC

1. Google
2. Deloitte
3. EY
4. Jerónimo Martins
5. PZU
6. PwC
7. PKO Bank Polski
8. ING Bank Śląski
9. Lidl
10. McDonald’s Polska
11. Grupa IKEA w Polsce
12. Apple
13. KPMG
14. State Street
15. mBank
16. Bank Pekao SA
17. Nestle
18. PKN Orlen
19. Amazon
20. Volkswagen
21. Capgemini
22. KFC
23. Microsoft
24. Asseco Poland
25. Neuca

26. ABB
27. Comarch
28. Tesco
29. Skanska
30. IBM
31. Rossmann
32. BZ WBK
33. Shell
34. Accenture
35. NBP
36. Samsung
37. Credit Suisse
38. Alior Bank
39. Philip Morris
40. PLL LOT
41. Procter&Gamble
42. Kolporter
43. Mars
44. LPP
45. KGHM
46. CD Project
47. Maspex
48. Zara
49. Stokrotka
50. G2A Arena

roku zwracają uwagę na prestiż i odpo-
wiedzialność stanowiska. Zmieniło się to 
zdecydowanie na rzecz możliwości awan-
su oraz dodatkowych kursów i szkoleń. Ta 
zmiana potwierdza, że jako reprezentanci 
generacji milenalsów, studenci wchodzący 
na rynek pracy chcą się nadal uczyć i nie-
ustannie rozwijać – komentuje Karolina 
Gruszczyk, Head of Public Relations AIE-
SEC Polska. Ponadto studenci ostatnich 
lat kierunków ekonomicznych oczekują od 
pracodawców wyższych niż rok wcześniej 

zarobków – ich oczekiwania w tym zakresie 
wzrosły o ok. 20-35%. Średnia wyliczona 
na podstawie odpowiedzi to 2000-2999zł 
brutto w czasie pierwszego roku pracy 
i 3000-3999zł w późniejszym okresie. – 
Wysokość pensji to najistotniejszy czyn-
nik, jeśli chodzi o oczekiwania studentów 
wobec pracodawcy. Jednak niemal równie 
ważna jest dla nich atmosfera w pracy, 
a następnie kolejno: możliwość awansu 
oraz szacunek dla życia prywatnego pra-
cowników – dodaje Karolina Gruszczyk.

źródło: Pracodawca Roku® 2017
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rankIng „najlEPSzyCh 
MIEjSC PraCy PolSka 2018”

w kategorii firm zatrudniających 
powyżej 500 osób

w kategorii firm zatrudniających 
poniżej 500 osób

1. Cisco Poland
2. Objectivity
3. Microsoft Sp. z o.o.
4. Akamai Technologies
5. Sii Polska
6.  Motorola Solutions Systems Polska
7. 3M Service Center Emea
8. Grupa IKEA w Polsce
9. EY
10. Dell Products (Poland)
11. Shell Polska
12. DOZ S.A.
13. Link4 TU S.A.

1. Mercedes-Benz Bank
2.  Brown-Forman Polska
3. Trans.eu Group SA
4. Cadance Design Systems
5.  Hitachi Capital Polska
6. Hitachi Vantara (Polska) Sp. z o.o.
7. GROHE Poland
8. Smith & Nephew Sp. z o.o.
9. Apotex Polska
10. 3M Poland
11. Vfs Usługi Finansowe Polska
12. Groupon Sp. z o.o.

rankIng „najlEPSzyCh 
MIEjSC PraCy PolSka 2018”

źródło: Najlepsze Miejsca Pracy 2018, Great Place to Work

raport specjalny/  



Co się liczy  
dla inżyniera

Większość responden-
tów badania „Pracodaw-
ca Dla Inżyniera” uważa, 
że udział w praktykach 
i  s tażach  pozwa la  im 
dobrze poznać przyszłe-
go pracodawcę (takiego 
zdania jest  81% pyta-
nych). 

– Podobny odsetek stwierdza, 
że chce pracować w branży, 
w której aktualnie się kształ-
ci. Ponad połowa studentów 
jest gotowa zarabiać mniej, 
jeśli tylko będzie mogła roz-
wijać  s ię  zawodowo.  40% 
ankietowanych wolałoby pra-
cować w dużej korporacji niż 
w małej  f irmie.  Większość 
badanych nie wyklucza pracy 
w innym mieście w Polsce. 
Przywiązanie do aktualnego 
miejsca zamieszkanie wykazu-
je 19% ankietowanych – mówi 
Aleksandra Burta, wiceprezes  
ds. promocji międzynarodo-
wej organizacji studenckiej 
BEST (Board of European Stu-
dents of Technology). Dwa 
najważniejsze czynniki, jakie 

respondenci tego badania (tj. 
absolwenci i studenci uczelni 
technicznych) biorą pod uwa-
gę przy wyborze przyszłego 
pracodawcy,  to  wysokość 
zarobków (23,8%) oraz moż-
liwości rozwoju zawodowego 
(20.1%). Najmniejsze znacze-
nie ma atrakcyjny system pre-
mierowy (0,4%).

Najlepsze miejsce  
do pracy

Listy Najlepszych Miejsc Pracy 
ogłaszane corocznie w Polsce 
przez Instytut Great Place to 
Work® opierają się w pierw-
szym rzędzie na zdaniu samych 
pracowników i to ich głos jest 
decydujący. Z najnowszej edycji 
badania wynika, że pracodawcy 
są świadomi faktu, że na rynek 
pracy weszło nowe pokolenie, 
którego styl życia i oczekiwa-
nia wobec pracodawcy istotnie 
różnią się od tych, które repre-
zentuje pokolenie X, czy nawet 
Y. Według dr Marzeny Winczo-
-Gasik, szefowej zespołu Au-
dytu Kulturowego i menedżera 
ds. komunikacji Great Place to 
Work®, nie ma wątpliwości, że 

w Polsce głos młodego poko-
lenia jest słyszalny i ma wpływ 
na kształtowanie oferty praco-
dawców. W coraz większej ilości 
firm standardem jest elastyczny 
czas pracy, dostosowany do po-
trzeb studentów, którzy łączą 
pracę zawodową z kończeniem 
studiów. – Dobrą praktyką 
w najlepszych organizacjach jest 
wspólna dyskusja nad tym, co 
i jak zmienić, żeby wszystkim 
było lepiej. I właśnie dzięki gło-
sowi młodego pokolenia praco-

dawcy zmieniają na przykład styl 
komunikacji w firmie, rezygnując 
z „elaboratów” na rzecz ikono-
grafik, wprowadzając superno-
woczesne technologie dla ludzi 
pracujących w terenie, czy za-
pewniając dostęp do firmowego 
intranetu z domu. To także dzięki 
milenalsom firmy zaczynają przy-
wiązywać coraz większą wagę 
do rozwoju osobistego swoich 
pracowników, wpierając i spon-
sorując rozwój ich indywidual-
nych pasji – zauważa.

Wyróżnione firmy:
AKAMAI TECHNOLOGIES
OBJECTIVITY
SII POLSKA

najlEPSzE MIEjSCE PraCy 
dla millenialsów według 
grEat PlaCE to work

42% studentów wskazuje media tRadYCYjne / PRasĘ
JAKO ŹRóDłA INFORMACJI O PRACODAWCACH

Ze strony internetowej firmy

Z mediów społecznościowych

Z mediów tradycyjnych (radio, prasa...)

Z targów pracy

Z portalów rekrutacyjnych

Z rozmów z pracownikami firmy

Z aktywności prowadzonych na uczelni

Z konferencji i warsztatów

Od organizacji studenckich

Od studenckich ambasadorów

0% 20% 40%

52%

49%

42%

29%

28%

23%

19%

9%

8%

4%

60%źródło: Pracodawca Roku® 2017

źródło: Najlepsze Miejsca Pracy 2018, Great Place to Work

ra
po

rt
 sp

ec
ja

ln
y/

 
www.eurostudent.pl

http://www.eurostudent.pl/


najlEPSzy PraCodawCa 
dla inżYnieRa

1. Orlen
2. Samsung
3. Orange
4. Bosch
5. Volkswagen
6. Procter & Gamble
7. Siemens
8. Airbus
9. Amazon
10. PGNiG Termika

Korzyści z rankingów

Dzięki  raportom takim jak 
Pracodawca Roku® 2017  stu-
denci mogą porównać swoje 
oczekiwania i obawy wobec 
rynku pracy, zdiagnozować 
swoje mocne i słabe strony 
jako kandydatów i porównać 
je z zapatrywaniami rówie-

śników z całej Polski. – Do-
datkowo sam ranking jest 
dla nich podpowiedzią, gdzie 
zdobywać pierwsze doświad-
czenia zawodowe, żeby uczyć 
się od najlepszych. Jesteśmy 
bardzo wdzięczni każdemu 
respondentowi prowadzo-
nej przez nas ankiety, bo na 
przestrzeni lat widzimy, jaką 

uwagę do wyników rapor-
tu przywiązują pracodawcy. 
Dz ięk i  temu możl iwe jest 
włączanie perspektywy stu-
dentów w kształtowanie śro-
dowiska biznesowego – mówi 
Karolina Gruszczyk, Head of 
Public Relations AIESEC Pol-
ska. Czego z kolei dzięki wy-
nikom badań dowiedzieć się 
mogą o sobie sami respon-
denci? – W kontekście stu-
dentów i absolwentów uczelni 
technicznych można założyć, 
że kompetencje techniczne 
wcale nie muszą być najważ-
niejsze. Bardzo liczą się także 
otwarta głowa i gotowość do 
nauki w toku praktycznych do-
świadczeń, umiejętność współ-
pracy i gra do jednej bramki 
oraz … brak roszczeniowej po-
stawy. Nic nie przychodzi od 
razu. Warto w siebie wierzyć, 
ale warto także pamiętać, że 
„nic tak nie ogranicza praw-
dziwej wiedzy, jak przekona-
nie, że się wie to, czego się nie 
wie” – zauważa dr Marzena 
Winczo-Gasik, szefowa zespo-
łu Audytu Kulturowego i me-
nedżer ds. komunikacji Great 
Place to Work®.
Organizacje odpowiedzialne 
za wspomniane rankingi są 
zgodne co do tego, że to, co 
najczęściej decyduje o suk-
cesie na rynku pracy i znale-
zieniu satysfakcjonującego 
zatrudnienia, to najczęściej 
pro-aktywna postawa i korzy-

stanie z możliwości rozwoju, 
jakie daje nam współczesny 
świat. To nie tylko dostęp do 
nowoczesnych technologi i 
pozwalających na korzysta-
nie z zaawansowanych na-
rzędzi e-learningowych, ale 
także możliwość wyjazdów 
zagranicznych na stypendia 
i wymiany studenckie, a także 
opcja udziału w licznych sta-
żach, praktykach czy konkur-
sach organizowanych przez 
renomowanych pracodawców. 
– 12% respondentów badania 
Pracodawca Roku® 2017 de-
klaruje posiadanie minimum 
rocznego doświadczenia za-
wodowego, zaś 35% nie miała 
jeszcze w ogóle okazji praco-
wać. Podejrzewam, że wynika 
to z obawy wejścia na rynek 
pracy i przekonania studen-
tów o wysokich oczekiwa-
niach pracodawców. Dlatego 
zachęcam do większej wiary 
w swoje możliwości, a także 
aktywności. Nic nie zastąpi 
własnego doświadczenia, dla-
tego warto spróbować pracy 
już podczas studiów, choćby 
w okresie wakacyjnym, żeby 
sprawdzić się w nowym śro-
dowisku, a także zobaczyć, 
jak faktycznie wyglądają ocze-
kiwania pracodawców – pod-
sumowuje Karolina Gruszczyk, 
Head of Public Relations AIE-
SEC Polska.

Beata Pałac
źródło: Badanie Pracodawca dla Inżyniera/BEST

najważniejsze CzYnniki deCYdująCe o wYboRze
PraCodawCy roku 2017

Aktywność firmy na rynku pracy

Popularność

Wysokość zarobków

Branża

Styl pracy i atmosfera w pracy

0% 20% 40%

38%

35%

30%

29%

28%

40%źródło: Pracodawca Roku® 2017
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