
Analýza platu na pozícii

Administratívny pracovník,

referent

Administratíva

COPYRIGHT 2013 © PROFESIA19.08.2013



Administratívny pracovník, referent

Základný hrubý plat

50% zamestnancov zarába viac ako uvedená hodnota (medián).

1 000 €

Región: Bratislava

Prax:  1 až 2 roky

Vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa

Veľkosť spoločnosti: všetky veľkosti spoločnosti

Odvetvie: Informačné technológie a telekomunikácie

Vzorka: 23 respondentov

Spoločnosti: AT&T Global Network Services Slovakia, s.r.o., IBM International Shared Service Center,

Orange Slovensko, a.s., IBM Slovensko, spol. s r.o., IBM ISC s.r.o.

Popis práce

 Prepisovanie písomností prostredníctvom výpočtovej techniky.

 Evidencia prijatej a odoslanej korešpondencie.

 Vybavovanie firemnej korešpondencie, elektronickej pošty a telefonických hovorov.

 Obsluhovanie kopírovacích zariadení a faxu.

 Zakladanie a vyhľadávanie písomností.

 Prijímanie a starostlivosť o návštevy, pripravovanie a servírovanie občerstvenia.

 Zhotovovanie zápisov z porád, stretnutí a rokovaní.

 Rezervácia ubytovania, cestovných lístkov, leteniek a obdobných operatívnych úloh.

 Zodpovedanie za nákup kancelárskych potrieb a tovaru dennej spotreby.

 Vedenie pokladnice a zodpovedanie za zverenú hotovosť a ceniny.
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Odporúčanie

87%   13%

Vyšší plat ako Jana Ukazkov

má 87% zamestnancov.

trhové rozpätie

Celkový hrubý plat zamestnanca Jana Ukazkov je výrazne pod mediánom

celkového platu respondentov, preto ho odporúčame zvýšit do výšky 970 €.

770 € 920 € 1 050 € 1 200 €

Odporúčanie = 970 €

Jana Ukazkov = 800 €
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Rozpätie platu

Hrubý plat Priemer 1. decil 1. kvartil medián 3. kvartil 9. decil

Základný mesačný plat 989 800 920 1 000 1 050 1 150

Celkový mesačný plat* 1 002 853 950 1 000 1 058 1 150

*Do celkového mesačného platu sú rozpočítané finančné benefity získané počas roka (13. plat, odmeny, provízie)

Nefinančné benefity

Práca z domu 52%

Notebook aj na súkromné účely 43%

Vzdelávanie 43%

Flexibilný pracovný čas 39%

Sick day, preplatené voľno na zotavenie 39%

Firemné akcie 30%

Dovolenka navyše 26%

Strava nad rámec zákona 22%

Nápoje zadarmo (káva, čaj, minerálky a pod.) 22%

Zamestnanecké zľavy 22%

Mobilný telefón na súkromné účely 17%

Auto aj na súkromné účely 4%

Preplatenie dopravy do práce 4%

Preplatenie športových, kultúrnych aktivít 4%

Nadštandardná zdravotná starostlivosť 4%

Príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie 4%

Zdravotné pripoistenie 4%

Žiadny 4%
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Finančné benefity

13. plat

13% zamestnancov uviedlo, že získava 13. plat, pričom stredná hodnota tohto bonusu je 460 €.

Odmeny a provízie

26% zamestnancov uviedlo, že získava odmeny, pričom stredná hodnota tohto bonusu je 300 €.

Záujem o pozíciu zo strany uchádzačov

Na jednu pracovnú ponuku na pozícii Administratívny pracovník, referent reagovalo v roku 2013 v priemere 60

uchádzačov, čo je viac ako priemerný počet reakcií na všekych pozíciách (41 reakcií).

Zdroj: Profesia.sk

60
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Metodika

Vstupné dáta

Ľudia na trhu práce majú možnosť získať porovnanie svojho platu s inými zamestnancami na rovnakej pozícii

a v rovnakom regióne. Každý, kto vyplní dotazník so 14 otázkami (8 z nich je povinných), sa stáva

respondentom a zdarma získava porovnanie platu s priemerom referenčnej vzorky. Tá je tvorená ostatnými

respondentmi podľa vyplnenej pozície a regiónu.

Údaje od každého respondenta majú platnosť jeden rok a v žiadnom prípade sa do zadaných informácií

nezasahuje. Všetky dáta v prieskume platov sú anonymné.

Výstupné dáta

Pred samotnými výpočtami sa vzorka údajov "očisťuje". Ako prvé sa odfiltrujú chyby, napríklad záporné čísla,

extrémne hodnoty ako napríklad plat 1 Eur/mesiac alebo 10 mil. Eur/mesiac. Druhým krokom čistenia

databázy je detekovanie duplicitných dotazníkov a určenie extrémov. Extrémy sa určujú špecificky pre

konkrétne pozície s prihliadnutím na región (bratislavský región, mimo bratislavský región). Metodika

detekovania extrémnych údajov (orezávanie údajov) je založená na robustných odhadoch parametrov

teoretického rozdelenia platov na pozícii podľa regiónu.

Disclaimer

Výsledok analýzy uvedený v tomto dokumente je v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a

právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“)

považovaný za dielo a požíva právnu ochranu v súlade s ustanoveniami autorského zákona. Autorom diela

resp. osobou oprávnenou k výkonu majetkových práv autora diela je obchodná spoločnosť Profesia, spol. s

r.o.

Používateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu autora vyhotovovať rozmnoženinu

tohto diela, verejne rozširovať originál diela, alebo jeho rozmnoženinu predajom, alebo inou formou prevodu

vlastníckeho práva, nájmom, alebo vypožičaním. Súhlas autora sa vyžaduje aj na spracovanie diela a

zaradenie diela do súborného diela. Akékoľvek neoprávnené nakladanie, používanie, prenechanie diela do

nájmu a úprava diela autora v rozpore so súhlasom autora, alebo autorským zákonom je zakázané. Použitie

tohto dokumentu na iné účely je bez predchádzajúceho súhlasu autora zakázané.

Kontakt

Profesia, spol. s r.o.

Pribinova 25

811 09 Bratislava

Slovenská republika

www.platy.sk/PayLab

Jana Fekete

+421 915 693 552, +421 2 32 20 91 86

obchod@platy.sk
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