RYNEK PRACY
Na początku kilka niezbędnych pojęć, które ułatwią Ci zapoznanie się z problematyką rynku
pracy.
1. Rynek pracy
Jest to „MIEJSCE”, w którym odbywa się proces kupna oraz sprzedaży pracy
(można porównać go do placu handlowego w twojej miejscowości i tego, co
tam się dzieje).
2. Kupujący
To firmy – pracodawcy, którzy mają określone potrzeby (chcą zatrudnić
pracownika). Pracodawcy kształtują popyt na pracę.
3. Sprzedający
To osoby poszukujące pracy. To one reprezentują podaż na rynku pracy.
4. Towar
to wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności, dyspozycyjność, kreatywność itp.

Lokalny rynek pracy obejmuje twoją miejscowość lub najbliższą okolicę.
Rynek regionalny – to rynek pracy obejmujący swoim zasięgiem np. województwo lub inny
duży obszar.
Krajowy rynek pracy obejmuje swym zasięgiem całą Polskę.

Rynek pracy ciągle zmienia się. Postęp technologiczny, zmiany stylu życia oraz rozwój
gospodarki światowej wpływają na rodzaj wykonywanej pracy oraz struktury i formy
zatrudnienia.
Stare zawody zanikają, powstają nowe, przez co nieunikniona jest stała adaptacja do
nowych warunków. Coraz większego znaczenia nabiera gotowość do uczenia się przez całe
życie – zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.
Na rynku pracy panuje silna konkurencja wśród osób starających się o pracę, a na
określone miejsca pracy, oferowane przez pracodawców jest wielu chętnych spełniających
ich oczekiwania, nastaw się więc na rywalizację.
Na rynku pracy systematycznie rośnie zapotrzebowanie na
pracowników, którzy mają coraz wyższe kwalifikacje i umiejętności.

Chcąc znaleźć pracę, powinieneś zebrać informacje o rynku pracy, na którym
planujesz pracować. Pomoże ci to w ocenie twoich szans na zatrudnienie – poprzez
porównanie informacji o potrzebach i wymaganiach pracodawców z tym, co jesteś w stanie
zaoferować.
Do takiej analizy niezbędne będzie zebranie następujących informacji:





W jakich zawodach są poszukiwani pracownicy na terenie, gdzie chciałbyś pracować?
Jak dużo miejsc pracy w tych zawodach oferują pracodawcy?
Jakie wymagania stawiają pracodawcy kandydatom do pracy?
W jaki sposób jest prowadzony nabór pracowników?

ZAPAMIĘTAJ!
Im więcej zbierzesz informacji, tym lepiej poznasz rynek pracy,
a więc i zwiększysz swoje możliwości znalezienia pracy na tym
rynku.

Sytuacja na rynku pracy w Polsce (www.psz.praca.gov.pl)
Lokalny rynek pracy –http://www.pup.kartuzy.pl/?menu_id=14 zawodów deficytowych i
nadwyżkowych w PUP w Kartuzach; statystyka

Źródła poszukiwania pracy w kraju i za granicą
http://www.tu.kielce.pl/biurokarier/poradnik/

