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Програмист PLC/промишлена електроника

Обща нетна заплата
50% от служителите получават повече от посочената стойност (медиана).

1.543 BGN
Регион: България
Трудов стаж: всички нива на опит
Образование: всички образователни нива
Размер на компанията: всички размери компании
Извадка: 15 участници
Компании: vaptech

Размер на заплатата
30 %

21 %
19 %

20 %
13 %

10 %

9%

10 %
6%

7%

7%
5%
3%

31.07.2018

2401 и повече

2201 - 2400

2001 - 2200

1801 - 2000

1601 - 1800

1401 - 1600

1201 - 1400

1001 - 1200

801 - 1000

до 800

0%

Анализ на заплатата за позицията 2/6

Програмист PLC/промишлена електроника

Диапазон на заплатата
Нетна заплата

Средно

1. децил

1. квартил медиана

3. квартил 9. децил

основна месечна заплата

1.558

870

1.168

1.431

1.768

2.343

Общ месечен доход*

1.647

900

1.237

1.543

1.783

2.105

*Общият месечен доход включва пропорционален дял от финансовите придобивки, получени през годината (13-та заплата (Коледна заплата), бонуси,
комисионни) и месечни компоненти на заплатата с променлив характер.

Общо възнаграждения според трудов стаж
Средно

1. децил

1. квартил медиана

3. квартил 9. децил

Junior (до 2 години)

1.421

794

1.096

1.388

1.712

2.191

Middle (3-5 години)

1.610

953

1.223

1.517

1.885

2.450

Senior (над 6 години)

1.839

934

1.319

1.683

2.068

2.632

Регион: България, размер на компанията: всички размери компании, образование: всички образователни нива

Общо възнаграждения според размера на компанията
Голяма компания

Средно

1. децил

1. квартил медиана

3. квартил 9. децил

1.803

956

1.343

2.065

1.700

2.551

Регион: България, трудов стаж: всички нива на опит, образование: всички образователни нива

Общо възнаграждения според образование
Средно

1. децил

1. квартил медиана

3. квартил 9. децил

Средно образование

1.497

877

1.071

1.304

1.653

1.910

Висше образование

1.632

938

1.196

1.442

1.803

2.213

регион: България, размер на компанията: всички размери компании, трудов стаж: всички нива на опит
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Общо възнаграждения по региони
Средно

1. децил

1. квартил медиана

3. квартил 9. децил

Северозападен район

1.374

862

1.032

1.255

1.544

2.050

Северен-централен район

1.395

859

1.066

1.314

1.622

2.120

Североизточен район

1.643

895

1.194

1.508

1.855

2.367

Югозападен район

1.744

915

1.282

1.640

2.033

2.558

Южен-централен район

1.564

957

1.224

1.498

1.832

2.367

Югоизточен район

1.719

854

1.243

1.567

1.928

2.631

Трудов стаж: всички нива на опит, размер на компанията: всички размери компании, образование: всички образователни нива

Общо възнаграждения по възрастови групи
25-34

Средно

1. децил

1. квартил медиана

3. квартил 9. децил

1.667

929

1.253

1.806

1.535

2.250

Регион: България, трудов стаж: всички нива на опит, размер на компанията: всички размери компании, образование: всички образователни нива

31.07.2018

Анализ на заплатата за позицията 4/6

Програмист PLC/промишлена електроника

Нефинансови придобивки
Мобилен телефон за лична употреба

60 %

Безплатни напитки (чай, кафе, минерална вода,..)

50 %

Допълнително здравно осигуряване

30 %

Бонус за личен повод (сватба, рожден ден, раждане на дете,…)

20 %

Фирмено обучение

20 %

Работа от вкъщи

10 %

Програма за отстъпки за служители

10 %

Гъвкаво работно време

10 %

Допълнителни дни отпуск

10 %

Фирмени събития

10 %

Лаптоп за лично ползване

10 %

Възстановяване на разходи за пътуване до работното място

10 %

Покриване на разходи за жилище 0 %
Програма за препоръки от служители 0 %
Възстановяване на разходи за културни или спортни дейности 0 %
Автомобил за лично ползване 0 %
Бонус за прослужено време в компанията 0 %
Паркомясто за служител (пълна цена или субсидирана) 0 %
Надбавка за храна над законовото изискване 0 %
Няма

20 %

Финансови придобивки
Променлив компонент на заплатата
13% от служителите са заявили, че получават променлив компонент на заплатата, а медианата му е 100
лева на месец.

13-та заплата (Коледна заплата)
13 % от служителите са посочили, че получават 13-та заплата и че медианата на този бонус е 2.000
лева.

Бонуси и комисионни
7 % от служителите са посочили, че получават бонуси и че медианата на този бонус е 3.200 лева.
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Методология
Въвеждане на данни
Хората на пазара на труда могат да сравняват своята заплата с други служители на същата позиция и
в същия регион. Всеки, който попълни въпросника с 14 въпроса (8, от които задължителни) се счита за
участник в проучването и получава безплатно сравнение на заплатата със средната стойност за
референтната извадка. Референтната извадка се създава от други участници в проучването в
зависимост от позицията и региона, които са попълнени във въпросника.

Резултати
Преди реалните изчисления, данните от извадката се „почистват". Първо се филтрират екстремни
стойности, например заплати от 100 лв./месец или 10 млн. лв./месец. Втората стъпка в „почистването"
на базата данни е откриване на дублиращите се въпросници и екстремните стойности. Екстремните
стойности се определят конкретно за отделните позиции според региона (регион София, извън регион
София). Методологията за откриване на екстремни стойности (data trimming) е базирана на груба
оценка на параметрите на теоретичното разпределение на заплатите за определена позиция според
региона.

Изключване на отговорност
Съгласно Act No. 618/2003 Coll., Закона за авторското право и сродните му права (Словакия), наричан
по-долу Закон за авторското право, резултатът от анализа, предоставен в този документ, представлява
оригинално произведение и подлежи на защита от Закона за авторското право. Авторът на
произведението или лицето, което има право да упражнява правото на собственост на автора на
произведението, е дружеството Profesia, s.r.o. Без предварителното писмено съгласие на автора
потребителят няма право да прави копия на това произведение, публично да разпространява
оригинала или негови копия чрез продажба или друга форма на прехвърляне на права на собственост,
чрез наемане или отдаване под наем. Съгласието на автора се изисква за редактиране на
произведението и включването му в антология. Всяко неразрешено третиране, използване, отдаване
под наем и редактиране на авторското произведение без съгласието на автора или в нарушение на
Закона за авторското право е забранено. Използването на този документ за други цели без
предварителното съгласие на автора е забранено.

Контакт
Джобтайгър ООД
ул. Веслец 13, ет. 4, ап. 5
1000 София
България
31.07.2018
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