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Czy wiesz że...

Sektor BPO
/SSC/ITO 

to najdynamiczniej
rozwijający się

sektor gospodarki
w Polsce

>>>

Sektor usług 
nowoczesnych

zatrudnia aktualnie 
w Szczecinie

ok. 3.500 
specjalistów

A w roku 2015 
planuje zatrudnić

dodatkowo

ok. 500 
pracowników

Na swoją lokalizację – Szczecin – wybrało wiele renomowanych firm:

? ? ?
Coraz więcej globalnych korporacji przenosi swoje procesy finansowo-księgowe do Polski



Czy wiesz że...

>>> >>>

? ? ?
…zarobki zaczynają się od 2.800 zł brutto, kończą nawet  
na 10.000 zł brutto

A ponadto pracodawcy z sektora usług nowoczesnych oferują szereg dodatkowych 
„benefitów”, m.in.:

• prywatną opiekę medyczną
• kartę umożliwiającą dostęp do najlepszych obiektów sportowych na terenie całej Polski
• ubezpieczenie grupowe
• pakiety relokacyjne i inne

Praca w branży usług nowoczesnych to:
• praca w najnowocześniejszych budynkach w Szczecinie i doskonale wyposażonych biurach
• jasna ścieżka kariery: junior -> specialist -> senior -> team leader -> manager
• praca w młodym zespole

źródło: raport płacowy CPL jobs, 2014



O co tu chodzi?

???
>>>

Branża BPO – Nazwa pochodzi od 
anglojęzycznych słów Business Process 
Outsourcing – jest to sektor, w którym 
świadczy się tzw. zaawansowane usługi 
dla biznesu, do których zaliczamy 
procesy finansowo-księgowe 
(zarządzanie zobowiązaniami  
i należnościami, zarządzanie księgą 
główną, raportowanie i analizy 
finansowe), kadrowo-płacowe, call  
i contact center (w tym także obsługa 
klienta, telemarketing, telesprzedaż, 
help-desk (czyli 1, 2 i 3 linia wsparcia)  
i windykacja), procesy zakupowe, a także 
procesy informatyczne  
(ale w odniesieniu do programowania, 
zarządzania aplikacjami, a nie do 
budowy i składania komputerów, etc.). 
Sektor BPO możemy traktować także po 
specjalizacji. Jeśli firma świadczy tylko 
usługi informatyczne, to reprezentuje 
podbranżę ITO, jeśli świadczy tylko 
usługi finansowo-księgowe, to jest to 
podbranża F&A, etc.

Branża SSC – jest to sektor centrów 
usług wspólnych, inaczej w Polsce 
określany jako CUW. Skrót pochodzi od 
sformułowania Shared Service Center. 
Określenie to dotyczy każdego podmiotu, 
który decyduje się na centralizację 
różnych procesów świadczonych na rzecz 
własnej grupy kapitałowej. Mogą to być 
zarówno procesy finansowo-księgowe, 
zakupowe, informatyczne, obsługa 
klienta i szereg innych, które organizacja 
decyduje się scentralizować w jednym 
miejscu. Centra Operacyjne typu SSC 
są tworzone w kilku różnych miejscach: 
(a) jako wydzielony departament przy 
jednej z siedzib firmy, (b) w modelu 
nearshoringowym, czyli poza obecnymi 
siedzibami organizacji, ale ulokowane 
na terenie tego samego miasta, 
województwa (prowincji, landu, etc.), 
kraju lub kraju ościennego, (c) w modelu 
offshoringowym, czyli z dala od obecnej 
lokalizacji danej organizacji. Główna 
różnica między BPO a SSC jest taka, 
że SSC świadczy usługi dla klienta 
wewnętrznego, jednej organizacji  
lub jednej grupy kapitałowej dla kilku 
spółek z takiej grupy. BPO, to typowy 
outsourcing i świadczenie usług dla 
klienta zewnętrznego jednego lub 
więcej.

Branża ITO – czyli Information 
Technology Outsourcing – to 
ograniczona do procesów IT działalność 
outsourcingowa. Przez niektóre 
instytucje jest traktowana jako część 
BPO, a przez inne jako odrębna 
i niezależna forma outsourcingu. Firmy 
typu ITO świadczą szereg różnych usług 
począwszy od tzw. pierwszej, drugiej 
i trzeciej linii wsparcia technicznego 
(czasami te procesy są zaliczane do 
sektora Call Contact Centre), przez 
usługi programistyczne, na usługach 
zdalnego wsparcia, bezpieczeństwa 
cybernetycznego i monitoringu 
sieci skończywszy. To bardzo szerokie 
pojęcie. Niektóre podmioty do 
sektora ITO zaliczają także techniczny 
outsourcing IT jakim jest utrzymanie 
sieci, serwis drukarek i komputerów oraz 
innych urządzeń teleinformatycznych.



?
>>> >>>

Świadomie zaplanuj swoją karierę
Studia to beztroski czas, który niestety mija szybciej niż nam się wydaje.

Nie daj się zaskoczyć rynkowi pracy i już dziś zrób coś dla siebie i swojej przyszłej kariery!

Już jako student zarabiaj 
pieniądze. Dowiedz się, czy 
firmy, w których chciałbyś 
pracować oferują elastyczny 
czas pracy dla studentów. 

Warto pomyśleć o wzięciu 
udziału w programie wymiany 
międzynarodowej dla 
studentów, takim jak Erasmus.

Miejsca, które warto 
sprawdzić  
w poszukiwaniu stażu:

•  biura karier
•  organizacje studenckie
•  agencje doradztwa 

personalnego

Bądź na bieżąco. Sprawdzaj 
kompetencje i zawody, na 
które pracodawcy będą 
poszukiwać kandydatów  
w najbliższych latach.

5 cech idealnego pracownika 
– rozwijaj je:

•  kompetencje językowe
•  otwartość
•  skrupulatność
•  terminowość
•  wielozadaniowość

Przygotuj dobre CV  
– pomoże Ci wyróżnić 
się na tle innych 
kandydatów!

Praktyki, staże i wolontariat są 
świetną okazją do zdobycia 
doświadczenia – wykorzystaj to!

Ucz się języków obcych! 
Jednym z najbardziej 
poszukiwanych przez 
pracodawców jest 
obecnie język niemiecki.



Szczecin – dobre miejsce do pracy, dobre miejsce do życia

Szczecin to miasto otwarte na naukę, przedsiębiorczość i inwestorów.

Szczecin stawia na nowoczesne rozwiązania w różnych sferach życia publicznego  
(w tym zwłaszcza w sferze usług publicznych). W ten sposób chce w znacznym stopniu podwyższyć komfort 
życia mieszkańców, i to nie tylko tych, którzy lubią korzystać z najnowszych osiągnięć techniki.

To wszystko czyni miasto zarówno przyjaznym 
miejscem do życia jak i dynamicznie rozwijającą 
się metropolią.

Szczecin to miasto ludzi młodych. Szczecinianie, 
są aktywni, chcą czynnie wpływać na rozwój 
miasta, co z kolei prowadzi do pogłębiania wiedzy 
i zdobywania nowych umiejętności.

Szczecin to miejsce, w którym doskonale się pracuje jak i odpoczywa: miasto 
łączy trzy elementy: wodę, zieleń i zabudowę w unikalną całość, niezwykle 
atrakcyjną turystycznie.

>>>

Miesięczny koszt wynajmu 
kawalerki (ok. 40 m2): 

1000zł

Bilet jednorazowy ulgowy 
15-minutowy  

na komunikację miejską: 
1 zł

Zestaw sushi dla 
dwóch osób: 

75 zł Cena piwa w lokalu 
w centrum miasta: 

8 zł

Bilet do kina: 
15 zł

Taksówka (za kilometr): 
2,99 zł

Przykładowe 
ceny



Szczecin to miasto wielu możliwości!

W weekend możesz wybierać spośród:

>>>

57 
restauracji

5 
kin

324 rowerów 
miejskich

17 barów  
i klubów

34  
kawiarni

22 kortów 
tenisowych

30  
festiwali

10  
teatrów

11 
pływalni

6 kortów  
do squasha

9 przystani 
wodnych

12  
stadionów

120 km  
do Berlina

100 km  
nad morze

4 ścianek  
wspinaczkowych

>>>



Michał, 26 lat: „Zacząłem pracować już podczas studiów w firmie z sektora usług 
nowoczesnych. Dobre zarobki, nowoczesne biuro w centrum miasta, ciągły rozwój 
kompetencji językowych… czego chcieć więcej. Pracuję w młodym zespole, chętnie 
spędzamy razem czas również po pracy. Obecnie awansowałem i widzę, że moja kariera 
jest na dobrej drodze!”

Anka, 23 lata: „Wybrałam Szczecin na miejsce swoich studiów i rozwoju kariery 
zawodowej. Dlaczego? Nowoczesna uczelnia, kompetentni wykładowcy, poza tym już 
widzę miejsce, w którym chciałabym pracować. Samo miasto jest piękne, ma dużo  
urokliwych miejsc, które chętnie odwiedzam. Po zajęciach nie ma czasu na nudę,  
niekiedy oferta koncertów i imprez jest tak szeroka, że nie wiem, na co się zdecydować!”

Więcej informacji: www.invest.szczecin.eu
Urząd Miasta Szczecin

Wydział Obsługi Inwestorów i Biznesu
invest@um.szczecin.pl

tel. 91 424 5819


