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Rozmowa z Ewą Adamczyk, dyrektor NAJ International, najstarszej firmy doradztwa
personalnego w Polsce.
ZOBACZ TAKŻE

Joanna Blewąska: Jak zmieni się łódzki rynek pracy?

Dell już na dobre w Łodzi

Ewa Adamczyk, dyrektor NAJ International, najstarszej firmy
doradztwa personalnego w Polsce: Na pewno tak duża
inwestycja zmniejszy bezrobocie w Łodzi. W montowni komputerów znajdą zatrudnienie głównie
pracownicy produkcyjni, ale i kadra wyższego szczebla. Wydaje się, że Dell nie powinien mieć
kłopotów z rekrutacją tych pracowników. Choć oczywiście zależy to też od wielkości szarej strefy.
Gdy wiele osób pracuje na czarno, nie zawsze są skorzy do podejmowania pracy. Jeśli rzeczywiście
o pracę trudno, taka inwestycja będzie dla nich wielką radością i będą oddanymi pracownikami.
Co z kadrą wyższego szczebla?
- To muszą być osoby z doświadczeniem. Na pewno część przyjedzie z fabryk Della w USA i Irlandii.
Pozostali rekrutowani będą z działających w Polsce zakładów. W pierwszej kolejności Amerykanie
przyjrzą się pewnie łódzkim fabrykom, by wybrani przez niego menedżerowie nie musieli zmieniać
miejsca zamieszkania. Ale to nie najważniejsze kryterium. Istotniejsze są kompetencje pracowników.
Jeśli więc Dell nie znajdzie w Łodzi odpowiednich kandydatów, sięgnie do innych polskich miast.
Będzie zachęcał do przyjazdu z Poznania, Krakowa czy Warszawy. I wtedy nie będzie się oglądał na
to, że trzeba im wynająć ładne mieszkanie. Koszty dla dużej firmy są mało ważne w obliczu
posiadania idealnego pracownika. Jest szansa, że powrócą pracujący w Warszawie łodzianie.
Wielu z nich woli mieć zatrudnienie w rodzinnym mieście i jeśli tylko znajdą pracę na odpowiednio
wysokim stanowisku, chętnie wrócą. Nie sądzę, by mimo zapowiadanego polepszenia komunikacji
między Łodzią a Warszawą, do Łodzi do pracy przyjeżdżali mieszkańcy stolicy. Ale być może za
parę lat i to jest możliwe.
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- Trudno oszacować o ile, ale można się takiego efektu spodziewać. Powody są dwa. Po pierwsze
firmy będą ze sobą konkurować w pozyskiwaniu najlepszych pracowników. Będą ich kusić lepszymi
warunkami i wyższą pensją. Ale oczywiście firmy chcą zatrzymać najlepszych, dlatego będą
kontrolować rynek i podnosić zarobki, by przejście do konkurencji nie było opłacalne.
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