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28 kwietnia 2022 roku opublikowana została ukraińska wersja serwisu Barometr
zawodów.
Serwis w całości dedykowany jest wynikom badania Barometr zawodów. Pokazuje
jednoroczną prognozę zapotrzebowania na pracowników w 168 zawodach.
Użytkownicy serwisu mogą:
1. zobaczyć, jak wygląda sytuacja na terenie danego powiatu – w jakich
zawodach są lepsze, a w jakich gorsze perspektywy na zdobycie pracy,
2. zobaczyć jak wygląda sytuacja w wybranym zawodzie na terenie różnych
powiatów w województwie i całej Polsce,
3. zobaczyć jak zmieniała się sytuacja w zawodach na przestrzeni lat (wyniki
dla całej Polski dostępne są od 2016 roku),
4. zapoznać się ze statystykami dot. liczby bezrobotnych, czy liczby ofert pracy
w poszczególnych zawodach.
Dla osób z Ukrainy serwis może być pomocny na etapie poszukiwania pracy w
zawodzie lub podejmowania decyzji o przekwalifikowaniu. Ułatwi także pracę
doradców zawodowych, którzy swoim klientom z Ukrainy będą mogli w przystępny
sposób pokazać sytuację na rynku pracy.

Українська версія
З 28 квітня 2022 року запущено українську версію вебсайту Барометр
професій.
Даний вебсайт повністю присвячений результатам опитування Барометр
професій, в якому наведено річний прогноз попиту на працівників у Польщі в
168 професіях.
Користувачі вебсайту можуть ознайомитися:
1. З ситуацією щодо попиту та вакансії в певному повіті – на які саме
професії є попит, та які професії є менш актуальними, оцінити
перспективи власного працевлаштування.
2. Зінформацією про обрану професію в різних повітах, воєводствах та
загалом по Польщі.
3. Звідомостями щодо зміни ситуації з роками про конкурсний відбір
фахівців (дані по всій Польщі, доступні з 2016 року),
4. Зі статистичними даними щодо кількості безробітних, кількість
вакансій за певними професіями.
Громадянам України сайт може бути корисним на етапі пошуку роботи за
професією чи прийняття рішення щодо фахової перепідготовки.
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Вебсайт полегшить роботу кар’єрних радників, які зможуть доступно
представити ситуацію на ринку праці своїм клієнтам які прибули з України.
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