Prieskum: Preferencie technicky zameraných
uchádzačov pri zmene zamestnania
Dobrý deň,
Radi by sme Vás poprosili o spoluprácu v prieskume, ktorý sa zameriava na okolnosti zmeny
zamestnania a mzdových preferencií. Našim cieľom je poskytnúť Vám ešte kvalitnejšie služby. Vami
poskytnuté informácie nám umožnia lepšie sa orientovať vo Vašich požiadavkách a očakávaniach, na
základe ktorých pre Vás budeme schopní presnejšie vybrať pracovné ponuky, ktoré by pre Vás mohli
byť zaujímavé.
Vyplnenie dotazníku Vám nezaberie viac než 4 minúty.
Budeme veľmi radi, pokiaľ sa rozhodnete do prieskumu zapojiť.
Ďakujeme.
Vaša Talentica
* Povinné

1. Uvažujete v súčasnosti o zmene práce? *
Označte iba jednu elipsu.
Áno, aktívne hľadám nové zamestnanie
Aktívne nehľadám, ale som otvorený/á zaujímavým ponukám
Nie, neuvažujem o zmene
2. Aké sú pre Vás hlavné rozhodovacie faktory pri zmene zamestnania? *
Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.
Atraktívnejší zamestnávateľ
Benefity nefinančného charakteru (home office, sick days, dovolenka naviac)
Odlišná firemná kultúra (prostredie na pracovisku, pracovný tím)
Mzdové podmienky a benefity finančného charakteru
Vzdialenosť od miesta bydliska
Zaujímavejšia náplň práce
Iné:
3. Je pre Vás navýšenie mzdy dôležité pri zmene práce? *
Označte iba jednu elipsu.
Áno, navýšenie mzdy je podmienkou
Áno, ale nie je podmienkou
Nie, výška mzdy nie je rozhodujúca

4. Aké benefity by ste v zamestnaní ocenili? *
Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.
Dovolenka naviac
Finančné bonusy
Firemný automobil
Firemný telefón a notebook
Flexibilná pracovná doba
Home office
Jazykové kurzy
Občerstvenie na pracovisku
Príspevok na bývanie/relokáciu
Príspevok na voľný čas (kultúra, šport, a pod.)
Príspevok na dochádzanie
Príspevok na stravovanie (stravenky)
Príspevky na penzijné/životné poistenie
Pôžičky zamestnancom
Sick days (zdravotné voľno)
Vzdelávacie kurzy (odborové školenia a konferencie, vzdelávacie programy)
Iné:
5. V akom odbore pôsobí Váš súčasný zamestnávateľ? *
Označte iba jednu elipsu.
Automatizácia
Automobilový priemysel
Chémia/Farmácia
Elektronika/Elektrotechnika
Energetika
Financie/Bankovníctvo
IT/Telco
Letectvo
Logistika
Medicínsky priemysel
Obchod
Papierenský priemysel
Potravinárstvo
Servis
Sklársky priemysel
Stavebníctvo
Strojárstvo
Železničný priemysel

6. Do akého oddelenia spadá Vaša pozícia? *
Označte iba jednu elipsu.
Administratívna a zákaznícky servis
Doprava
Elektrotechnika
Financie
HR (Recruitment, Konzultančné a poradenské služby)
IT
Kvalita
Management
Marketing a obchod
Nákup a logistika
Projektový management
Servis a údržba
Technológie
Veda a výskum
Výroba
Vývoj a konštrukcia
Iné:
7. Na Vašej pozícií ste: *
Označte iba jednu elipsu.
Junior (absolvent, menej než 2 roky praxe)
Špecialista (24 roky praxe)
Senior (viac ako 4 roky praxe)
Manažér (aspoň jeden priamy podriadený bez ohľadu na dĺžku praxe)
8. V akom regióne v súčasnosti pracujete? V prípade, že pracujete mimo SR, uveďte prosím
do možnosti Iné názov zeme. *
Označte iba jednu elipsu.
Bratislavský kraj
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Banskobystrický kraj
Žilinský kraj
Prešovský kraj
Košický kraj
Iné:

9. Boli by ste ochotný/á sa presťahovať za prácou? *
Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.
Áno, v rámci Slovenskej republiky.
Áno, ale maximálne do Českej republiky.
Zvážim aj iné krajiny v EÚ.
Mám záujem o prácu v krajinách mimo EÚ.
Nemám záujem sa sťahovať za prácou.
10. Ak áno, za akých podmienok? *
Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.
Plne hradené ubytovanie
Príspevok na ubytovanie v dobe do 6 mesiacov
Príspevok na dochádzanie
Jednorázový bonus za presťahovanie
Navýšenie mzdy
Kariérny rast
Iné:
11. Aká je Vaša súčasná hrubá mesačná mzda? *
Označte iba jednu elipsu.
0 – 799 €
800 – 1599 €
1600 – 2399 €
2400 – 3199 €
3200 – 3999 €
4000 € a viac
12. Po koľkých rokoch práce na Vašej pozícií očakávate navýšenie mzdy? *
Začiarknite všetky vyhovujúce možnosti.
Každý rok
Každé dva roky
V súvislosti so zmenou pracovnej náplne
V závislosti na dobrých pracovných výsledkoch
Navýšenie neočakávam
Iné:
13. Aké navýšenie mzdy očakávate od zmeny zamestnania? *
Označte iba jednu elipsu.
Navýšenie mzdy neočakávam
Minimálne o 10%
Minimálne o 20%
Minimálne o 30% a viac

14. Pohlavie *
Označte iba jednu elipsu.
Muž
Žena
15. Váš email (vyplňte, pokiaľ chcete byť
informovaný o výsledkoch prieskumu)
Beriem na vedomie, že vyplnením svojho e
mailu udeľujem súhlas so zhromažďovaním,
spracovaním a uchovávaním svojich osobných
údajov v súlade s všeobecne záväznými
právnymi predpismi spoločnostiam Talentica
s.r.o., so sídlom Zochova 5, 811 03, Bratislava I,
IČ 50102559, a Talentica s.r.o., so sídlom
Revoluční 725/11, 110 00 Praha 1 – Staré
Město, IČ 28983076 (ďalej len „Spoločnosti“).
Vyplnené osobné údaje (tj. email) môžu
Spoločnosti využiť len pre zaslanie výsledkov
prieskumu. Poskytnutý email budú Spoločnosti
uchovávať v databáze respondentov
uchovávanej na Google Drive maximálne 2
mesiace po plánovanom ukončení zberu dát, a
to najďalej do 28/2/2019. Po tomto dátume budú
všetky vyplnené emaily odstránené. Tento
súhlas je dobrovoľný a je možné ho v priebehu
konania prieskumu kedykoľvek odvolať na e
mailovej adrese info@talentica.sk.

Používa technológiu

