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Proces Breivika Zabójstwo Marka Papały Awantura o ACTA

Sprawa generała Papały:
"Po zabójstwie szefa
policji zachowywali się,
jakby nic...

Proces Boguckiego i
"Słowika": Rozprawa
odroczona, potrzebne
materiały ze...

Ostatni świadek w
procesie ws. zabójstwa
Papały aresztowany. Bo
odmówił...
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ZOBACZ TAKŻE

Dell już na dobre w Łodzi 

Rozmawiała Joanna Blewąska 2006-09-18 , aktualizacja: 18.09.2006 00:00 A A A 

Jak zmieni się łódzki rynek pracy?

Rozmowa z Ewą Adamczyk, dyrektor NAJ International, najstarszej firmy doradztwa

personalnego w Polsce.

Joanna Blewąska: Jak zmieni się łódzki rynek pracy? 

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.

Jak nowa inwestycja zmieni ludzi?

- Pracującym w fabrykach podniesie pewność siebie. Szczególnie ci starsi nie będą się bać, że nie

doczekają w firmie emerytury. 

Wzrosną pensje?
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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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Łódzkie: Wandale zniszczyli pomnik
Jana Pawła II [ZDJĘCIA]

Anglia: Policja zatrzymała matkę
porzuconej dziewczynki. To 18-letnia
Polka

Matka bije niemowlę - drastyczny film
zbulwersował internautów

Samolot z II wojny odnaleziony na
pustyni w Egipcie. Przez Polaków

Jesteśmy na Facebooku! Lubisz nas?

Ciekawe to Fajne to Słabe to Smutne to Wkurza mnie to

Wasze relacje, wasze zdjęcia
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OFERTY

Zagraj w Koło Fortuny i wygra!

spraw dź

Loty po Polsce od 99zł. Sprawdź!

spraw dź

Omega 31190423001001

CENA: 311600.0 zł spraw dź

Obiektyw Tamron AF 18-250mm F/3.5-
6.3 Di II LD Asferyczny

spraw dź

4World Glitter Lamp-Lawa lampa na
USB (05443)

CENA: 20.6 zł spraw dź

Philips HQ 7340/16

CENA: 195.0 zł spraw dź
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