
 

PROSCREEN REPORT     |     1

okres Nový Jičín, Opava, Ostrava-město



1. Informace o Individual ProScreenu 4 .................................. 

2. Statistické informace 5 ............................................................. 

3. Analytické hodnocení pracovních pozic 11 ....................... 

3.1. Pracovní pozice v logistice – VZV 12 ........................ 

4. Informace ke všem pozicím 21 .............................................. 

5. Kontaktní informace 23 ............................................................ 

OBSAH

PROSCREEN REPORT     |     2



ProScreen je analytický nástroj, který byl námi
vyvinut, aby vám pomohl zhodnotit
konkurenceschopnost vaší společnosti v oblasti
pracovních nabídek i náboru nových
zaměstnanců na dynamicky se proměňujícím
trhu práce. Také slouží k inspiraci ohledně
bonusů a benefitů.
 
Na základě Vašeho výběru Individual
MarketScreen bychom Vám rádi představili
strukturu reportu. Pro přehlednost jsme report
upravili podle barev, které nalezenete v úvodní
části každé stránky.
 
Věříme, že report naplní vaše očekávání. V
případě, že máte podněty ke zlepšení, budeme
rádi za zpětnou vazbu.

Fialová barva znázorňuje Statistickou část, kde
jsou informace, které jsou získávány z veřejných
zdrojů především státní správy.
Analytická část, obsahuje informace pro 4
druhy pracovních pozic, v tomto reportu, vidíte
pouze vybranou skupinu:
1. Oranžová barva -  pozice v logistice nebo
skladech, kde je k výkonu práce nezbytná
kvalifikace pro manipulační techniku (VZV).
2. Zelená barva - jsou profese, které nevyžadují
žádné specifické vzdělání, praxi ani dovednosti,
nejčastěji dělnické pozice.
3. Modrá barva -  typem pozic jsou technické
profese, které vyžadují jak vzdělání, tak speciální
oprávnění a praxi v oboru (příkladem je obsluha
CNC strojů).
4. Růžová barva- čtvrtou skupinou jsou pozice v
nižší administrativě a jedná se i o administrativní
pozice ve výrobě (back office, administrativní
asistent).
Třetí částí reportu jsou informace týkající
se všech pozic, která je označena červenou
barvou.

1. INFORMACE O INDIVIDUAL PROSCREENU
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Tato část reportu vychází z informací získaných
na webových portálech státní správy. Data jsou
zpracována do přehledných grafů a podávají
detailní pohled na současný stav na trhu práce.
 
Prostřednictvím těchto souhrnných informací se
snáze zorientujete v tom, jací potenciální
zaměstnanci jsou aktuálně na trhu práce k
dispozici a jaké pozice jsou nejčastěji
poptávané.

V následujících grafech získáte přehled o vývoji
zaměstnanosti v čase z hlediska počtu a
demografického složení uchazečů o zaměstnání
(jejich věk, pohlaví, úroveň dosaženého vzdělání
atd.) a současně počtu aktuálně nabízených
volných pracovních nabídek (počet volných
pracovních pozic, požadované vzdělání na
uchazeče, atd). 
Příklady grafů: Počet volných pracovních míst
vs. počet volných kandidátů na ÚP, Požadované
vzdělání ze strany zaměstnavatelů vs. dosažené
vzdělání žadatelů o práci na ÚP, atd.

2. STATISTICKÉ INFORMACE
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Vývoj nezaměstnanosti za posledních 5 let, celá ČR v porovnání s krajem:
Moravskoslezský.
 

 

Vývoj nezaměstnanosti za posledních 12 měsíců, celá ČR v porovnání s krajem:
Moravskoslezský.
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Počet uchazečů v porovnání s nabídkou volných pracovních pozic v kraji:
Moravskoslezský za posledních 5 let
 

 

Počet uchazečů v porovnání s nabídkou volných pracovních pozic v kraji:
Moravskoslezský za posledních 12 měsíců
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Složení uchazečů o práci podle délky nezaměstnanosti v kraji: Moravskoslezský

 

 

Složení uchazečů o práci podle věku
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Složení uchazečů o práci podle vzdělání uchazečů v porovnání s požadavky na
vzdělání zaměstnavatelů v kraji: Moravskoslezský
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Počty žáků a studentů podle typu vzdělání
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Analytická část reportu nabízí jedinečný způsob
porovnání inzerovaných a reálných podmínek,
za kterých je přijat nový uchažeč o zaměstnání
na danou pracovní pozici. Při realizaci analytické
části reportu vycházíme z vícero zdrojů
informací, abychom zajistili co možná
nejplastičtější obrázek, vypovídající o konkrétní
volné pracovní pozici. 
 
Předně sbíráme a analyzujeme informace o
nabízených volných pracovních pozicích,
které získáváme z veřejně dostupných zdrojů
informací na internetu. Nejčastěji se jedná o
webové stránky firem, které hledají nové
zaměstnance, stránky úřadu práce, atd. Tímto
způsobem dokážeme zjistit avizovanou výši
nabízené nástupní mzdy, pracovní bonusy a
benefity, druh nabízené pracovní smlouvy,
možnosti přesčasů a podobně. Tato vstupní
data spojujeme s informacemi a daty
získanými na základě telefonického dotazování,
prováděného zaškolenými
konzultanty. Výsledky jsou anonymizovány za
účelem ochrany osobních údajů a zachování
obchodní etiky a následně odborně
vyhodnoceny.  

Naši konzultanti jsou tímto způsobem schopni
doplnit nebo uvést na pravou míru reálné
podmínky uváděné při náboru nových
zaměstnanců. Porovnáním informací
přístupných na webu a těch, získaných během
telefonického rozhovoru, tak dokážeme
prezentovat komplexní a reálný pohled na
danou poptávanou pracovní pozici.
Prostřednictvím analytické části ProScreen
reportu můžete lépe porozumnět, jaké jsou
nabízené podmínky pro dané pozice.

3. ANALYTICKÉ HODNOCENÍ PRACOVNÍCH POZIC
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3.1. Pracovní pozice v logistice – VZV

Pracovní pozice v logistice nebo skladech
Jedná se o pozice ve firmách, které mají svůj
vlastní sklad, výrobní společnosti, logistické
společnosti zabývající se skladovaním a
následnou přepravou a podobně. Jde především
o pracovní pozice, k jejichž vykonávání
je nezbytné oprávnění a často také praxe s
manipulační technikou jako např. VZV, NZV,
případně s jinou manipulační technikou
využívanou ve skladech.

Nejběžněji se setkáváme s označením skladový
operátor, řidič VZV, manipulant VZV, operátor
dílny, pracovník nakládky/vykládky zboží,
skladník/EXPEDIENT, zaměstnanec skladu,
skladník/skladnice, pracovník distribučního
centra, expediční pracovník, packer, picker.
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Je v inzerátu uvedena náplň práce?
 

 

Vyžaduje zaměstnavatel v inzerátu praxi?
 

 

Je uvedeno v inzerátu, pro jaké osoby je práce vhodná?
 

 

Požaduje zaměstnavatel životopis? ONLINE / TELEFON
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Jaké požadavky mají zaměstnavatelé na uchazeče?
 

 

Požaduje zaměstnavatel nějaké vzdělání? / Jaké vzdělání?
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Bude zaměstnanec pracovat ve směnném provozu? ONLINE / TELEFON

 

 

Kdy je možný nástup? ONLINE / TELEFON

 

 

Druhy zaměstnaneckých smluv ONLINE / TELEFON
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Využití doby určité a doby neurčité v kraji: Moravskoslezský, ONLINE / TELEFON

 

 

Využití doby určité ONLINE / TELEFON

 

 

Je možná práce přesčas? ONLINE / TELEFON
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Je možnost záloh? ONLINE / TELEFON

 

 

Má zaměstnavatel kantýnu/ jídelnu? ONLINE / TELEFON

 

 

Nabízí zaměstnavatel svozovou dopravu? ONLINE / TELEFON
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Nabízená mzda OD - DO
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Měsíční bonusy ONLINE + TELEFON

 

 

Nepravidelné bonusy ONLINE + TELEFON
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20 nejvyšších mezd v kraji Moravskoslezský, ONLINE screen
 

 

Jednotlivé nabízené benefity kraji Moravskoslezský
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Tato sekce, která uzavírá report, je hodnocení
všech skupin pracovních pozic, informace za
celou ČR a hodnocení prezentace nabídek .
Analýzou informací získaných na webových
stránkách a prostřednictvím telefonních
rozhovorů dokážeme zhodnotit obsah, formu,
úplnost i přehlednost předkládaných informací.

 Současně s faktickou stránkou dokážeme velmi
dobře reflektovat i způsob komunikace
kontaktní osoby zaměstnavatele směrem k
uchazeči a úroveň znalostí kontaktované osoby
o inzerované pozici. Grafy, které obsahuje tato
sekce vás mohou inspirovat a dodají vám
přehled o celé ČR v oblasti mezd, nabízených
benefitů a bonusů.

4. INFORMACE KE VŠEM POZICÍM
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Minimální a maximální výše mzdy pro jednotlivé pozice
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Bonusy a benefity a jejich využítí
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5. KONTAKTNÍ INFORMACE

MELIORO systems s.r.o.
Náchodská 614/136, 193 00 Praha 20
tel.: +420 776 747 776, +420 773 558 568
e-mail: info@proscreen.cz
www.proscreen.cz
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