Sprawdź, jak docieramy do Twoich
kandydatów z branży Sprzedaż.
Jesienna kampania Pracuj.pl

Jak wygląda rynek pracy
handlowców?
Czołówka najczęściej poszukiwanych specjalizacji pozostaje
od wielu kwartałów niezmienna. W I półroczu 2019 roku
najczęściej poszukiwano specjalistów od handlu i sprzedaży
(29% ofert i 86 993 ogłoszenia) oraz obsługi klienta
(22% i 64 674).
Najchętniej rekrutowały firmy z branży bankowo-finansowej
(10% – 14 347 ogłoszeń) oraz handlu detalicznego / sprzedaży
B2C (10% – 14 082).

Udział specjalizacji na Pracuj.pl
w I półroczu 2019
Handel i sprzedaż
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Udział branż w ogłoszeniach
na Pracuj.pl w I półroczu 2019
Bankowość i finanse

10%
Handel / sprzedaż B2C

10%
Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj nasz raport
„Kariera w sprzedaży. Zarobki, benefity, ścieżka rozwoju”:

Produkcja FMCG

8%
Handel / sprzedaż B2B

Raport »

7%
IT

Źródło: Raport Pracuj.pl „Rynek Pracy Specjalistów w I półroczu 2019 r.”

6%

Jak wyglądają zarobki
w branży sprzedaż?
Najlepsze wynagrodzenie otrzymują sprzedawcy aktywni
podkategorii IT / Telekomunikacja (przeciętnie brutto),

Służbowy telefon do celów prywatnych
otrzymuje jako benefit

oraz Farmacja / Medycyna (przeciętnie 6800 zł brutto)
i Inżynieria / Technika / Produkcja (przeciętnie 6300 zł brutto).

kierowników oraz 70% sprzedawców aktywnych.
Popularnymi świadczeniami pozapłacowymi są
także samochód służbowy do użytku prywatnego
oraz dodatkowa opieka medyczna.

6 900 zł,

Najlepsze wynagrodzenie otrzymują kierownicy
podkategorii Farmacja / Medycyna (przeciętnie brutto),

11 700 zł,

Energia / Środowisko (przeciętnie 11 700 zł brutto)
oraz IT / Telekomunikacja (przeciętnie 11000 zł brutto).

Najlepsi specjaliści z kategorii Sprzedaż mogą liczyć
na pensję zasadniczą w wysokości ok.

12 000 zł

brutto w kategoriach: IT / Telekomunikacja
oraz Artykuły spożywcze / Alkohol / Tytoń. Mogą oni liczyć
również na premię w wysokości ok. 7000 zł brutto.

75%

Najniżej wynagradzani są sprzedawcy
pasywni z obszarów związanych z dobrami
szybkozbywalnymi – ich zarobki oscylują
w granicy (brutto)

3 000 zł.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj nasz raport
„Kariera w sprzedaży. Zarobki, benefity, ścieżka rozwoju”:

Raport »
Źródło: Raport Pracuj.pl” Kariera w sprzedaży. Zarobki, benefity, ścieżka rozwoju”.

Rekrutujesz kasjerów?
Zobacz, jak wygląda ten zawód w liczbach

80%

85%

kasjerów
to kobiety

zatrudnionych jest
na umowie o pracę

Przeciętne zarobki
i najwyższe pensje na rynku
Najwyższe ponad

2100 zł 2900 zł
Rynek sprzedaży
W Polsce jest ponad

260 tysięcy
sklepów

otrzymuje
co miesiąc premię

Atuty
wpływające
na pensję

(kwoty netto)

Przeciętne

36%

ponad

62 tys.

ogólnospożywczych

Źródło: Raport Pracuj.pl „Kasjer na rynku pracy. Zarobki rozwój i oczekiwania”.

Długi staż pracy
i doświadczenie

Skala i lokalizacja
firmy

Rodzaj sprzedawnych
dóbr

ponad

24 tys.
odzieżowych

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj nasz raport
„Kasjer na rynku pracy. Zarobki, rozwój i oczekiwania”:

ponad

16 tys.
motoryzacyjnych

Raport »

Jak docieramy do Twoich
kandydatów z branży Sprzedaż

Niemal

Wiemy, jak ważna dla naszych klientów jest branża sprzedaż,
dlatego cyklicznie prowadzimy działania wspierające procesy
rekrutacyjne kandydatów z tej branży.

odsłon ogłoszeń z kategorii
Sprzedaż miesięcznie

Dbamy o stały kontakt z użytkownikami i przyglądamy się ich
zachowaniu na rynku pracy.
We wrześniu prowadzimy szerokozasięgową kampanię online
z silnym wsparciem w kanałach video, skierowaną właśnie
do kandydatów z branży sprzedaż m.in. na stanowiska:
przedstawicieli handlowych
przedstawicieli w farmacji / medycznych
inżynierów sprzedaży
kierowników sprzedaży
kasjerów
sprzedawców
doradców klienta
kierowników sklepu

* D
 ane własne Pracuj.pl, średnia liczba unikalnych odsłon dla kategorii Sprzedaż za okres:
czerwiec – sierpień 2019 r.

5 mln

Kanały komunikacji
w kampanii Sprzedaż
	
reklama w wyszukiwarce Google
	
reklama display w Google
remarketing – działania reklamowe skierowane
do tych użytkowników, którzy w przeszłości
interesowali się ofertami pracy z branży sprzedaż
reklama w aplikacjach mobilnych
	
reklama display na YouTube i Facebooku
	
reklama video na Facebooku, Ipla, YouTube,
VOD itp.
	
e-mailingi wewnętrzne i zewnętrzne
komunikacja w serwisie Pracuj.pl
	
komunikacja na portalach szerokozasięgowych
np. portal WP, Interia, Onet

Co nowego testujemy?
	geotargetowanie komunikacji,
np. do kasjerów z mniejszych miast
	komunikację skierowaną do 8 topowych
stanowisk w kategorii Sprzedaż
	współpracę z agregatorami ofert pracy
(Jooble, Joobrapido)
	filtrowanie ofert w serwisie,
dostosowanych do danego stanowiska

Jak będziemy docierać do Twoich kandydatów?
Przykładowe banery reklamowe

Jak będziemy docierać do Twoich kandydatów?
Przykładowe banery reklamowe

Filmy video – „Wzór” & „Kasjer”
Przykładowe filmy reklamowe

Estymowana liczba
wyświetleń filmów

7000 000

Jak docieraliśmy
do Twoich kandydatów z branży
Sprzedaż wiosną 2019 r.?
Ogólnopolska kampania w kanałach online:

Kampania radiowa
18-28 lutego – czas trwania kampanii radiowej

3,5 mln

do tylu użytkowników
dotarliśmy w czasie kampanii

1 356 spotów
tyle spotów radiowych wyemitowaliśmy
w czasie trwania kampanii (15 i 30 sek.)

3 razy

każdy użytkownik usłyszał
nasz spot 3 razy

Dane teleadresowe
Warszawa

Katowice

Łódź

Sopot

ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
tel.: 22 373 73 00
faks: 22 373 73 01
e-mail: oferty@pracuj.pl

ul. Misjonarzy Oblatów 11
40-129 Katowice
tel.: 32 232 05 36
faks: 22 373 73 01
e-mail: katowice@pracuj.pl

ul. Sienkiewicza 85/87
90-057 Łódź
tel.: 42 663 24 79
faks: 22 373 73 01
e-mail: lodz@pracuj.pl

ul. Morska 11a/2
81-764 Sopot
tel.: 58 524 71 71
faks: 22 373 73 01
e-mail: trojmiasto@pracuj.pl

Bielsko-Biała

Kraków

Poznań

Szczecin

ul. Piłsudskiego 12/28
43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 821 96 97
faks: 22 373 73 01
e-mail: bielsko-biala@pracuj.pl

ul. Promienistych 1
31-481 Kraków
tel.: 12 413 09 90
faks: 22 373 73 01
e-mail: krakow@pracuj.pl

ul. Roosevelta 22
60-829 Poznań
tel.: 606 138 617
faks: 22 373 73 01
e-mail: poznan@pracuj.pl

ul. Więckowskiego 2a/6
70-411 Szczecin
tel.: 91 434 53 20
faks: 22 373 73 01
e-mail: szczecin@pracuj.pl

Bydgoszcz

Lublin

Rzeszów

ul. Fordońska 40
85-719 Bydgoszcz
tel.: 52 322 84 74
faks: 22 373 73 01
e-mail: bydgoszcz@pracuj.pl

Budynek JPBC Business Centre
ul. Jana Pawła 17, piętro 5
20-535 Lublin
tel.: 81 532 28 86
faks: 22 373 73 01
e-mail: lublin@pracuj.pl

ul. Powstańców Warszawy 38 m. 74
35-239 Rzeszów
tel.: 17 785 00 70
faks: 22 373 73 01
e-mail: rzeszow@pracuj.pl

Wrocław
ul. Szczęśliwa 33
53-445 Wrocław
tel.: 71 332 80 96
fax: 22 373 73 01
e-mail: wroclaw@pracuj.pl

Właścicielem marki Pracuj.pl jest

