Slováci, tu vám dajú lepší plat!
Plus JEDEN DEŇ, 13. 6. 2017

Pracovné inzeráty nás klamú honosnými názvami pozícií. Pod lákavým menom sa môže
ukrývať obyčajná práca s nízkou mzdou
Bratislava - Chcete honosne znejúcu prácu alebo radšej dobrý plat? Až 6 z 10 firiem v
pracovných inzerátoch dnes neuvádza ponúkaný plat. Toto číslo sa ľudia väčšinou dozvedia až
na prijímacom pohovore, kde často ostanú nepríjemne zaskočení.
Slovo vedúci či manažér v pracovných inzerátoch na Slovákov zaberá. No málokto pozná rozdiel
medzi prácou office managera a front desk managera. Pritom hlavný rozdiel je na výplatnej páske
a môže to byť až 350 eur mesačne!
Ľudia pri hľadaní nového zamestnania často skočia na profesie, ktoré dobre vyzerajú najmä na
papieri. V skutočnosti však neraz býva za takúto prácu menej peňazí, hoci je oveľa náročnejšia.
"Pre mnohých ľudí pôsobí priam ako magnet, ak je v názve danej profesie použité slovo typu
manažér či vedúci. Očakávajú totiž, že s takouto pozíciou sa automaticky spája lepšia výplata,
pohodlnejšia náplň práce či možnosť riadiť ľudí. No opak býva často pravdou," upozorňuje Jana
Mesárová z personálnej agentúry Wincott People.
Nedostatok pracovnej sily spôsobil, že ľudia sú prieberčivejší. Chcú mať pohodlnejšiu prácu,
preto sa častejšie obzerajú práve po pozíciách, ktorých názov znie honosne. Výsledkom je, že
kým na horšie platené pozície sa hlásia desiatky uchádzačov, lepšie honorované zostávajú
mnohokrát nepovšimnuté. Pozrite si zoznam top 5 najpreceňovanejších a najpodceňovanejších
profesií u nás uchádzačmi.
***

Prieskum medzi ľuďmi a politika
Povedzte, koľko dáte!
84 % Slovákov je za povinné zverejňovanie platov v inzerátoch. Ukázal to nedávny prieskum
medzi zamestnancami v produktívnom veku.

Mohli by sme mať viac!
72 % Slovákov si myslí, že povinné zverejnenie platov by prinieslo aj ich zvyšovanie. Na
pohovore by si už nik nepýtal menej, ako je suma v ponuke.

Udajte rozpätie
45 % Slovákov chce podľa prieskumu poznať aspoň rozpätie platu od-do s tým, že jeho presná
výška sa dohodne priamo na pohovore.

Chceme presné číslo
42 % Slovákov by privítalo v inzerátoch minimálnu hranicu platu, ktorú firma ponúka. Podľa toho
by sa rozhodli, či vôbec na ponuku zareagujú.

Pozrite sa k susedom
V Rakúsku musia zamestnávatelia uvádzať v inzerátoch minimálny zárobok. Týka sa to
pracovných miest, na ktoré sa vzťahujú kolektívne zmluvy.

U nás je to vec firmy
Naša legislatíva neprikazuje zamestnávateľom zverejňovať v pracovných ponukách výšku platu.
Uvádzanie platov je teda pre firmy dobrovoľné.

Prezraďte, zaujmete
Na pracovnom portáli profesia.sk obsahuje každý piaty inzerát ponúkanú mzdu. Všimne si ho o
10 % viac záujemcov.

Zmena nebude
Návrh poslancov (Jozefa Mihála a Miroslava Beblavého) na povinné zverejňovanie platov v
inzerátoch neprešiel v parlamente do druhého čítania. Zmeny sa teda nechystajú.

Honosný názov, nízky plat
700 €
Office a front desk manager
Skutočný office manager dokáže na Slovensku zarobiť viac ako 1 000 € v hrubom.
Často sa však pod touto pozíciou skrýva obyčajná pozícia asistenta/asistentky. Vtedy je mzda
výrazne nižšia - približne 700 € v hrubom.
Podobné je to s front desk managerom, kde sa za honosným názvom skrýva práca recepčnej,
kde býva plat ešte nižší - asi 650 € mesačne v hrubom. Vedúci recepcie však môže rátať s
príjmom vyšším takmer o 200 €.
800 €
Vedúci predajne, vedúci obchodnej prevádzky
Na prvý pohľad ide o manažérsku pozíciu, v ktorej sa dá rátať s riadením početnejšieho tímu ľudí
a s nadpriemernou mzdou.
V praxi však často ide o jedného človeka, ktorý má sám na starosti celú predajňu alebo
prevádzku, v tom lepšom prípade má jedného pomocníka. Plat je v takomto prípade okolo 800 €
v hrubom.
Horšie sú na tom "zástupcovia" podobných vedúcich. Môže ísť totiž o prácu predavača či
pomocného administratívneho pracovníka. Plat je v takomto prípade asi 600 € mesačne v
hrubom.
850 €
Vedúci strediska v oblasti cestovného ruchu
Aj tu ide často o ľudí, ktorí robia takmer všetko - od vybavovania objednávok cez zásobovanie až
po prácu recepčného. Nemôžu sa teda spoľahnúť na početný tím spolupracovníkov. Ich plat je
okolo 850 € mesačne v hrubom, rátať musia s prácou večer, cez sviatky, prípadne cez víkendy.
900 €
Biznis analytik, analytik trhu
Za týmto názvom sa zvykne skrývať pozícia finančného sprostredkovateľa alebo predajcu
jedného produktu finančnej inštitúcie. Základný plat býva pod úrovňou priemernej mzdy, čo je
okolo 900 €, nad jeho rámec sa dá privyrobiť si prostredníctvom odmien za výkon. Treba však
rátať s tým, že aby bola mzda skutočne zaujímavá, musí byť človek v predaji úspešný.

600 €
Asistent predaja
V tomto prípade ide len o iný názov pre predavača/ predavačku. Niekedy sa pod tento pojem
"ukryjú" aj pokladníci či dokladači tovaru. Ponúkaná mzda iba zriedka presiahne 600 €. V
niektorých prípadoch môžete zarobiť viac vďaka províziám. Týka sa to najmä predajní s
oblečením či obuvou.

Fádny názov, no tisícka a viac na výplatu
1 000 €
Zvárač a CNC obrábač kovov
Táto profesia v slovenskom priemysle výrazne chýba. Ponúka pritom nadštandardný príjem a dá
sa na ňu preškoliť.
V prípade bodového zvárania plastov a rúr či CNC obrábaní kovov môže plat prekročiť 1 000 €
mesačne v hrubom.
2 000 €
Programátor CNC stroja
Hoci má táto pozícia v názve slovo programátor, stačí vám na ňu stredná škola. Zárobok
nezriedka presahuje 1 000 € mesačne, no ak ovládate cudzí jazyk (najmä angličtinu alebo
nemčinu), zarobiť môžete dvojnásobok, teda aj 2 000 €.
1 250 €
Elektrotechnik
Zaujímavé je najmä finančné ohodnotenie elektrotechnikov, ktorí majú kvalifikáciu na rôzne
odborné previerky a certifikácie.
V takom prípade ich plat môže presiahnuť sumu 1 250 € v hrubom mesačne. Platí pritom, že
kvalifikácia, ktorá je potrebná na certifikáciu a previerky, sa dá získať aj formou rôznych
vzdelávacích programov popri existujúcom zamestnaní.
1 100 €
Majster výroby
Ide o pozíciu, ktorá u nás chýba čoraz viac, čo tlačí nahor aj mzdy týchto ľudí. V súčasnosti
bežne dosahujú okolo 1 100 € mesačne. Ak má pracovník dlhoročnú prax, plat môže byť ešte
vyšší, a to najmä v automobilovom a elektrotechnickom priemysle.
1 000 €
Nastavovanie a obsluha kovoobrábacích strojov
Aj táto pozícia dlhodobo chýba na trhu. Najmä pre mladých ľudí nie je lákavá, pretože sa obávajú
"špinavej" a namáhavej práce. To však s postupujúcou automatizáciou a rastom sofistikovanosti
výroby postupne prestáva byť pravda. Zamestnanec na tejto pozícii môže zarobiť takmer 1 000 €
mesačne v hrubom.

