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Wyszukiwanie:

Artykuły

PB 1 – Komentarze i opinie

Altman wraca

Kryzys czyli szansa

Wektory

REKLAMA

PB 1 – Puls dnia

Trzymajmy się, jeszcze trochę

Enea idzie pod prąd po 3 mld zł

Sejm zapracował na brawa od biznesu

STOPKA

REKLAMA

Posłowie chcą ciąć zarobki bankowców

Nie będzie łączenia kopalń

REKLAMA

Mlekovita stawia Mlekpolowi twarde warunki

Obie spółki PZU zarabiają mniej

Wilbo spokojne o 3,15 mln zł zysku

Liczba dnia

Ostatnie dni Śrubeksu

Dom Bank stawia na naszą walutę

Ryanair połączy Kraków i Bolonię

W III kwartale przybyło komórek

Wojas chce być jak Mercedes

CYTAT DNIA

REKLAMA

Sejm zmienił ulgę meldunkową

Lafarge zbuduje cementownię

KW negocjuje z elektrowniami

REKLAMA

REKLAMA

LICZBA DNIA

Kampania Aliora ruszy w listopadzie

Wielkopolska ma biuro w Bombaju

Oponeo.pl czeka na zimę

Koniec sporów o pietruszkę

REKLAMA

Nie będzie łączenia kopalń

Apteka wychodzi z internetu

Szybką koleją nie za szybko

Trzeci multipleks Cinema w Rumunii

Rolnicy "S" planują protest w Brukseli

Cytat dnia

Nestle podwyższa roczną prognozę

PBG i Hydrobudowa mniej konserwatywne

REKLAMA

Orlen kupi na aukcji estry za miliardy

MCI zarobił 6,5 mln na ITG

REKLAMA

Brytyjczycy mniej kupują

Rekordowa liczba zajęć domów w USA

Spada popyt w Eurolandzie

Cytat dnia

Sony tnie prognozy zysków o 38 proc.

Rynek zdemolowany, Gant zaciska pasa

Fiat snuje czarne scenariusze

Tak to widzę: Jedni się wstrzymują, inni nadal
rekrutują

Ewa Adamczyk

dyrektor generalna firmy doradztwa personalnego Naj International

Nie obserwujemy zmian, jeśli chodzi o wysokość płac, proponowanych rekrutowanym przez nas kandydatom na
stanowiska menedżerskie. Problemem dla firm nie jest cena menedżera, ale to, czy na pewno potrzebują
nowego pracownika. Strategia zatrudniania w niektórych firmach jest w tej chwili weryfikowana.

W ostatnim miesiącu niektóre przedsiębiorstwa, zwłaszcza z branży finansowej czy sprzedaży dóbr
luksusowych, wycofały wcześniejsze projekty rekrutacyjne. Są też takie, które je wstrzymały, ale po
rozmowach na szczeblu zarządu (czy stanowisko jest niezbędne) - powróciły do nich.

Nadal natomiast widać duży ruch, jeśli chodzi o rekrutacje menedżerskie w branży telekomunikacyjnej,
farmacji, FMCG, reklamie i mediach.

Ewa Adamczyk
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Radpol zwiększa moce

Nowy zaciąg do zarządu Lotosu

Portfel Skanskiej znów się powiększył

PB 2 – Kariera i praca

Tyle firma już nie da

Barometr Pulsu Czym skusić inżyniera

Od head huntera: Dyrektorzy na już!

Przedsiębiorstwa więcej wydały na bonusy

Tak to widzę: Jedni się wstrzymują, inni

nadal rekrutują

REKLAMA

Firmowe przedszkola

Jubileusz "Prawa Pracy"

Dla pracownika z zapaścią

Jak pracować i żyć - pomóżcie

REKLAMA

REKLAMA

Moim zdaniem: Do Zachodu naszym firmom
jeszcze daleko

Języków można się uczyć przez internet

Polak najwydajniejszy w maju

Praca a życie: Rodzina jest dla nas ważniejsza
od kariery

REKLAMA

REKLAMA

PB Weekend

Gdzie koń mechaniczny jest bogiem

Już dzisiaj w „Pulsie Biznesu” specjalny

dodatek

Kraj miętą pachnący

Przed(?)ostatni taki kryzys

Przebudzenie wiosny

Logistyka jak muzyka

Najdroższy longines

Włoska robota w Warszawie

REKLAMA

REKLAMA

Kaczka na Kępie

Thin Lizzy w Warszawie

Meg Ryan po liftingu i musical dla nastolatków

Żywioł malarstwa

Kruchość zielonego liścia

PB 3 – Inwestor

Wszystkiemu winni spekulanci

WIG20 wrócił do 2004 roku

Złoty najsłabszy od dwóch lat

Ceny obligacji jak w 2004 roku

REKLAMA

Brakuje chętnych do obrony indeksów

Marudery i lokomotywy

Analitycy: Enea powinna poczekać

Jednostki indeksowe

Rynek pozagiełdowy CTO – akcje

Wyniki sesji na rynku futures WGT
Eurodepozyty

Towary na świecie

Tabela NBP i krzyżowe notowania walut

Dolar na Wschodzie

Giełdowy rynek kontraktów terminowych

REKLAMA

NewConnect — akcje, notowania ciągłe

Tabela funduszy inwestycyjnych

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Liczba dnia

Nowe propozycje w Fortis Banku
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AXA też stawia na nowości

Rynek akcji – notowania ciągłe

Złoty traci na wartości, rynkiem rządzą emocje

Nowe dane z Europy zmieniły przebieg sesji

NAJWIĘKSZE ZMIANY KURSÓW

Oko na daty

NOTOWANIA

PB+ Leasing

LEASING

Koparki nie pójdą w odstawkę

Nieruchomości i prawie nic więcej

Uproszczone produkty Pekao

Leasing auta wraz serwisem

Nie zapłacisz prowizji

REKLAMA

REKLAMA

Liczba dnia

Kombajn w leasingu

Kreski w leasingu

Za europejskie pieniądze

Zrobili drożej, żeby było taniej

Oddam w dobre ręce Pałac Kultury

REKLAMA

O autach i nieruchomościach

Wzrost WIBOR niebezpieczny nie tylko dla

rozwoju leasingu

REKLAMA

Liczba dnia

Tak się zaczynała specjalizacja

Nie inwestujemy z leasingiem

Gratisami w konkurencję

Statystyki polskiego leasingu

Wada nie zwalnia od płacenia rat

REKLAMA

Leasing walutowy podrożeje

LICZBA DNIA

Gdy upadnie firma leasingowa

BZ WBK chwali się wynikami

REKLAMA

REKLAMA

Hala fabryczna może sfinansować magazyn

Lend-Lease wygrał II wojnę

Jak zdobyto Dziki Zachód

Sposób stary jak świat

Już starożytni Rzymianie...

Najpierw praktyka, potem prawo

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Leasingowe ABC

Złe prawo hamuje leasing konsumencki

REKLAMA

Najważniejsze jest pytanie o inwestycje

Ubędzie spekulacji, przybędzie wynajmu

Sprytny montaż pomoże wykorzystać środki z

Unii

REKLAMA

REKLAMA

Dzisiejsze Notowania

Wersja elektroniczna
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