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Silne oddziaływanie na
biznes dzięki pracownikom
o wysokich kompetencjach
technologicznych
Mówiono o tym i pisano już tysiące razy: firma jest warta
tyle, ile wynosi jej kapitał ludzki.
Podczas gdy umiejętności życiowe pracowników są
bezsprzecznie niezwykle cenne (myślenie problemowe,
krytyczne, umiejętności komunikacyjne, podejmowania
decyzji, budowania relacji, empatia, myślenie
kreatywne, samoświadomość, radzenie sobie ze
stresem), dzisiejszy szybki i coraz bardziej cyfrowy świat
wymaga także innych, co najmniej równie ważnych
umiejętności.
Role biznesowe ulegają obecnie ciągłym zmianom tak
jak działania w ramach tych ról. Zmieniają się też
narzędzia operacyjne, systemy raportowania, relacje
między działami, hierarchie kierownicze i wiele innych
aspektów działalności biznesowej.
Zdolność płynnego podejścia do obecnych ról, do
podnoszenia kwalifikacji, krzyżowania umiejętności
i przekwalifikowywania ma zasadnicze znaczenie dla
dobrej kondycji każdej firmy w przyszłości.

Co więcej, zapotrzebowanie na pracowników o wysokich
kompetencjach technologicznych nigdy nie było większe.
Po raz pierwszy w historii nie znajdziemy już ich tylko
w laboratoriach czy na stanowiskach związanych
np. z rozwojem produktu. Są zatrudnieni w marketingu,
dziale graficznym, kadr czy zakupów, w magazynie
i wielu innych.
Nasz szybko zmieniający się świat wymaga wyjątkowych
ludzi, którzy będą w stanie wprowadzić firmy w
przyszłość: biegłych w umiejętnościach życiowych,
elastycznych, zdolnych do adaptacji, otwartych na
zmiany i aktywnie uczestniczących w środowisku
napędzanym przez technologię cyfrową. Nie jest to
łatwe, za to absolutnie niezbędne.

Skalowana
transformacja
Powstać może

97 milionów
ról zawodowych dostosowanych do nowego
podziału pracy pomiędzy ludzi, maszyny
i algorytmy.

Państwa pracownicy są najsilniejszym i najlepszym
sposobem, by komunikować klientom, jaką firmą jesteście,
jak bardzo jesteście godni zaufania i dlaczego mogą na
Was polegać. Leży to u podstaw utrzymania obecnych
i budowania nowych możliwości biznesowych.
Z pewnością właśnie temu należy poświęcić teraz
najwięcej uwagi.

(Źródło: World Economic Forum, Future of Jobs Report 2020)

Liderzy technologiczni
motorem wzrostu
Po pozyskaniu właściwych pracowników na
właściwe stanowiska kolejnym krokiem na cyfrowej
drodze jest zapewnienie odpowiedniej architektury
technologii biznesowych uwzględniającej
projektowanie struktury nowych systemów
technologicznych, coraz częściej postrzeganych
jako ekosystem technologiczny.
Coraz bardziej kluczową rolę będzie tu
odgrywał dyrektor ds. technologii (CTO), mający
jasną i zdefiniowaną strategię technologiczną
oraz zasoby do jej realizacji. CTO i strategia
technologiczna będą priorytetowymi czynnikami
sukcesu nie tylko ze względu na zwiększanie
wydajności i promowanie efektywności kosztowej
struktur technologicznych, ale także na tworzenie
nowych modeli biznesowych, wykorzystywanie
nowych możliwości oraz docieranie do klientów
w ciekawy i innowacyjny sposób.
To rosnące zapotrzebowanie jest widoczne na
LinkedIn, gdzie we wrześniu 2021 roku na całym
świecie pojawiło się ponad 6 600 nowych
aktywnych profili CTO i niemal 1 500 ofert pracy
dla CTO.

Ekosystem technologiczny umożliwia
transformację cyfrową we wszystkich
sektorach. Obejmuje takie inicjatywy,
jak wdrażanie nowego oprogramowania
i cyfryzacja procesów, budowanie
możliwości analitycznych i uczenia
maszynowego, integracja z klientami
i partnerami oraz zapewnienie narzędzi,
które umożliwiają pracownikom efektywną
pracę w dowolnym miejscu.

Jak mierzony jest sukces dyrektora ds. technologii (CTO):
kluczowe wskaźniki efektywności
33%

Przychody, Wzrost, Sprzedaż,
Zwrot z inwestycji

29%

Wydajność, Optymalizacja,
Realizacja

Takie podejście wzmacnia firmę zwiększa jej udział w rynku, umożliwia
ekspansję na nowych rynkach. Zapewnia
też pozycję niezwykle atrakcyjnego
potencjalnego pracodawcy dla osób
mających umiejętności i zdolności
omówione powyżej.

25%

Stosowanie technologii przez użytkowników

i 15%

Zaangażowanie klienta

13%

Innowacje w zakresie produktów i
usług

9%

Koszty,Oszczędności

7%

Bezpieczeństwo

0%

(źródło: Gartner)

20%

Architektura technologiczna biznesu
nadzoruje projektowanie struktury nowych
systemów technologicznych, kontroluje
wdrażanie programów i współpracuje
z zespołem rozwoju oprogramowania.

40%

Podczas pandemii
koronawirusa i po niej
cyfryzacja nie podlega
negocjacjom
Nie jest dla nikogo zaskoczeniem, że nasz świat jest
coraz bardziej cyfrowy. Podczas gdy przed pandemią
wielu z nas uważało, że cyfryzacja jest w najlepszym
razie opcjonalna, a w najgorszym z czasem
nieunikniona, Covid-19 przyspieszył proces, który
mógł zająć kilka lat, skracając go do kilku miesięcy.
Pierwsze miesiące pandemii sprawiły, że wiele firm nie
miało innego wyboru, jak przyspieszyć transformację
cyfrową. Nie ma już żadnej możliwości powrotu do
przeszłości. Cyfryzacja to fala, na której musimy
nauczyć się płynąć – w przeciwnym razie w bardzo
krótkim czasie zmiecie ona wiele firm.
Już teraz widzimy np., że firmy z branży logistycznej,
które ociągały się z cyfryzacją kanałów obsługi klienta
i łańcuchów dostaw oraz sposobu pracy mają ogromne
trudności z nadrobieniem zaległości, modernizacją oraz
modyfikacją infrastruktury.

Poczucie konieczności
pilnego działania

79%

przedsiębiorstw uważa, że
znajdują się na wczesnym
etapie transformacji
technologicznej

(źródło: McKinsey & Co.)

Branża detaliczna jest doskonałym przykładem tej sytuacji.
Według e-marketer.com w 2020 roku globalny handel
detaliczny skurczył się o 5,6% podczas gdy handel
elektroniczny urósł o 16,5% do 3,9 bilionów
dolarów, co odpowiada 16% globalnej sprzedaży
(źródło: Global Ecommerce 2020).
Powyższe dane dotyczące pojedynczego sektora wyraźnie
pokazują, jak radykalnie pandemia zmieniła zasady gry
w bardzo krótkim czasie. Spowodowała rewolucję
w zachowaniu konsumentów, pociągającą za sobą
stanowczą reakcję firm branży transportowej. Pojedyncze
katastrofalne wydarzenie, jakim była pandemia
wywołało cyfrową rewolucję, która przed nią
byłaby nie do pomyślenia.
Z wywiadów, jakie McKinsey przeprowadziła z dyrektorami
generalnymi wynika, że dla wielu firm jedyną opcją jest
przyspieszenie transformacji cyfrowej (źródło: The
digital-led recovery from COVID-19: Five questions for
CEOs). Oznacza to przejście od aktywnego
eksperymentowania do aktywnego zwiększania skali,
wspieranego przez bezustanne testowanie i doskonalenie.
Wiąże się to z rozpoczęciem działań i prac nad
usprawnieniami już teraz.

Misja o znaczeniu krytycznym:
przywództwo i wsparcie
dyrektora ds. technologii (CTO)
Skupmy się na roli dyrektora ds. technologii (CTO). Funkcja ta
została stworzona w latach 80. na potrzeby branży technologii
informacyjnych i przemysłu komputerowego (później internetowego).
W pierwszych dekadach XX wieku obejmowała coraz szerszy zakres
odpowiedzialności w firmach, które nie były bezpośrednio
zaangażowane w tworzenie technologii i zarządzanie nimi, za to
intensywnie z nich korzystały.
Obecnie dyrektor ds. technologii odgrywa kluczową rolę
w budowaniu firmy i zarządzaniu nią tak, by zapewnić jej
najlepszą kondycję, elastyczność w dostosowywaniu się do
zachodzących zmian i potrzeb interesariuszy,
wykorzystywaniu możliwości, jakie niesie przyszłość.
CTO jest integralną częścią najwyższego kierownictwa firmy,
współpracuje zarówno przy opracowywaniu strategii, jak i
nadzorowaniu jej realizacji.
Według badania MIT Technology Review Insights survey of 300 senior
executives przeprowadzonego wśród 300 członków wyższej kadry
kierowniczej (2020 rok), priorytety w zakresie innowacji, które zyskają
na znaczeniu w czasie pandemii Covid-19 i po niej, to kompetencje, na
których rozwój bezpośredni wpływ ma dyrektor ds. technologii
i dyrektor generalny firmy.

Konieczne parametry zapewnienia wzrostu:
priorytety w zakresie innowacji w dobie pandemii:

55%

Poszukiwanie nowych partnerów i
współpracowników

53%

Przyspieszanie stosowania sztucznej
inteligenci i automatyzacji
Skupienie się na kulturze miejsca pracy, w tym
różnorodności, kwestiach etycznych i prawach
pracowniczych

37%
29%

Zwiększanie wydajności w obszarze
badań i rozwoju
Zwiększanie nakładów
inwestycyjnych w obszarze badań i
rozwoju

23%

Dywersyfikowanie lokalizacji innowacji

23%

Wymiana danych z innymi podmiotami
sektora publicznego lub prywatnego

22%

Źródło: badanie ankietowe MIT Technology Review Insights obejmujące 300
członków kierownictwa wysokiego szczebla, czerwiec 2020 roku

Dyrektorzy generalni firm będą bez wątpienia musieli wzbogacić wiedzę
i umiejętności o te, które mają dyrektorzy do spraw technologii - obszary ich
działań coraz bardziej się przenikają. Jednocześnie CTO stanie wobec
konieczności dostosowania technologii do ogólnej strategii biznesowej - są
one ze sobą nierozerwalnie związane.
Zważywszy na to, że technologia jest coraz bardziej kluczowa dla strategii
biznesowej, przedsiębiorstwem powinien kierować ktoś dobrze znający
związane z nią zagadnienia. Warto też pamiętać, że to CEO jest
odpowiedzialny za ustalanie wizji biznesowej lub strategii oraz zatrudnianie
zespołu, który ją realizuje.
Znalezienie osoby mającej odpowiednie umiejętności, wiedzę i predyspozycje
jest poważnym wyzwaniem.

Kompleksowe podejście do kadr

Recepta na zapewnienie prawdziwej przewagi konkurencyjnej:

Silny
Lider CTO

+

Wzmocnione
kierownictwo

+

Wykwalifikowana
załoga

Przewaga konkurencyjna
napędzająca wzrost
Jak wynika z badania MIT Technology Review Insights survey of 300 senior executives przeprowadzonego wśród 300 członków wyższej kadry
zarządzającej, priorytetem firm i kierownictwa jest pozyskanie nowych partnerów
i współpracowników. Oznacza to, iż ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej jest znalezienie dla firmy jak najlepszego CTO oraz wspieranie CEO
w budowaniu, wzmacnianiu i zarządzaniu jak najlepszym zespołem.
Tematem powtarzającym się w tym dokumencie jest bezsprzeczna konieczność dopasowania pracowników do konkretnych ról i wyzwań, jakim
mają sprostać firmy. Tymczasem stoją one przed podwójnym problemem - właściwego określenia ich rzeczywistych i aktualnych potrzeb oraz
niedoboru pracowników o wymaganych kompetencjach. Jak więc firmy mogą przezwyciężyć te problemy?
Wyser, Grafton Recruitment i Gi Group znają odpowiedź. Każda z tych firm w zupełnie inny i unikalny sposób sprawi,
że każde stanowisko będzie obsadzone przez kandydatów o oczekiwanych, najwyższych kompetencjach.

Wyser to międzynarodowa firma, która zajmuje się zatrudnianiem
pracowników IT na całym świecie. Doradcy Wyser są doskonale przygotowani
do tego, by pomóc Państwa firmie w znalezieniu CTO mającego niezbędne
kompetencje i umiejętności. Są nie tylko łowcami talentów, ale przede
wszystkim wykwalifikowanymi doradcami, dysponującymi szeroką wiedzą
i doświadczeniem w branży IT oraz dogłębną znajomością rynków,
rozumiejącymi potrzeby firm. Ich wiedza i doświadczenie sprawiają, że Wyser
jest partnerem zarówno korporacji, jak i start-upów. Wyszukują i rekrutują
członków kierownictwa najwyższego szczebla.
Grafton działa w obszarze rekrutacji w branży IT od 25 lat, uważnie śledząc
zmiany zachodzące na rynku. Jest partnerem Wyser, pozyskując ekspertów IT,
specjalistów rozwoju oprogramowania i sprzętu. Doradcy Grafton wyszukują
i identyfikują talenty. Wieloletnie doświadczenie i znajomość specyfiki branży
IT, w tym zmieniających się kompetencji pracowników sektora sprawiają, że
precyzyjnie dopasowują właściwe osoby do określonych stanowisk. Nie tylko
prowadzą pojedyncze rekrutacje, ale wspierają szersze projekty rekrutacyjne
mające na celu budowanie lub wzmocnienie profesjonalnych zespołów IT.

Doświadczenie Gi Group jest pomocne w identyfikowaniu i zatrzymywaniu
największych talentów operacyjnych, osób o fundamentalnym znaczeniu dla
realizacji strategii technologicznej firmy. Jako strategiczny partner HR Gi Group
wnosi do współpracy wartość dodaną dzięki autorskim systemom. Integrują one
procesy i systemy zarządzania zasobami ludzkimi, zapewniając z jednej strony
wysoką jakość usług, z drugiej - obniżenie kosztów.

Najczęściej wyszukujemy kandydatów na następujące
stanowiska IT/technologiczne:

• dyrektor ds. technologii
• manager ds. zarządzania
innowacjami IT
• inżynier Big Data
• architekt rozwiązań dla
środowiska multi-cloud
• starszy inżynier danych
• programista react native

i
Niezależnie od tego, czy szukają Państwo jednostkowego
rozwiązania z zakresu HR czy wielu, zamierzają Państwo
zwiększyć zatrudnienie, podwyższyć efektywność procesów
lub zmniejszyć koszty, dysponujemy zasobami, by wspomóc
Państwa w realizacji tych zamierzeń. Zapewniamy
kompleksowe wsparcie - od dogłębnej analizy bieżącej
sytuacji, po wdrożenie rozwiązań rekrutacyjnych
i konsultacyjnych w zgodzie z wizją i strategią Państwa
firmy.
Czy są Państwo gotowi na to wyzwanie? My tak!

Zapraszamy do odwiedzenia strony www.wyser.pl oraz
kontakt kontakt@wyser.pl

• młodszy programista
• młodszy programista sieciowy
• młodszy analityk danych
• młodszy administrator systemu
• pracownik działu wsparcia
technicznego

• młodszy i starszy programistaspecjalista: Java, HTML, C, Ruby, inne
• pracownik wsparcia sprzętowego i
informatycznego
• pracownik odpowiedzialny za
architekturę i bezpieczeństwo sieci
• kierownik zespołu/kierownik HR
• tester
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