Indexul
locurilor
de muncă

Ediția 2 - februarie 2019

OLX lansează cea de-a doua ediție a analizei Indexul locurilor de
muncă, care oferă o imagine completă asupra dinamicii pieței
muncii din România.
Analiza este realizată pe baza informațiilor extrase din baza de date
a OLX, din secțiunea „Locuri de muncă”, în care angajatorii din
România publică peste 500.000 de oferte pe an.
Care sunt cele mai căutate profesii din România, în cât timp se
ocupă un loc de muncă vacant, publicat pe OLX, sau ce așteptări
salariale au candidații, sunt doar o parte din informațiile care se vor
regăsi în cercetare.
OLX - Indexul locurilor de muncă este o analiză semestrială,
lansată în vara anului 2018 și se aﬂă în prezent la a doua ediție.
Cercetarea aduce un set de informații suplimentare privind
categoria profesională cel mai frecvent întâlnită atât în rândul
anunțurilor de angajare, cât și în rândul candidaților, și anume cea a
șoferilor.
În paginile următoare se regăsesc principalele date centralizate de
OLX pentru semestrul doi al anului 2018. Următoarea cercetare
OLX - Indexul Locurilor de muncă va ﬁ realizată în iulie 2019 și va
analiza situația din semestrul I al anului 2019.
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Evoluția numărului de anunțuri de locuri
de muncă disponibile pe OLX

Toamna, perioada cea mai bogată în oferte
de locuri de muncă
Peste 280.000 de anunțuri de locuri de muncă au fost active în secțiunea OLX Locuri de
muncă în cea de-a doua jumătate a anului 2018, numărul acestora ﬁind în ușoară scădere
(9%) față de perioada similară a anului 2017. Distribuția pe luni a anunțurilor din semestrul
doi al anului 2018 arată că cele mai multe anunțuri de locuri de muncă active s-au
înregistrat în luna septembrie, când candidații au avut peste 51.000 de oferte de locuri de
muncă disponibile pe platforma OLX.
În medie, companiile au publicat câte 47.000 de anunțuri de locuri de muncă în ﬁecare lună
din al doilea semestru al anului 2018.
La nivelul întregului an,
cele mai multe locuri de
muncă au fost publicate de
către
angajatori
pe
platforma OLX Locuri de
muncă în lunile septembrie
(51.122
de
anunțuri
active), octombrie (50.548
anunțuri active) și iunie
(50.300 de anunțuri active
- majoritatea sezoniere), iar
cele mai puține în luna
decembrie (37.531 de
anunțuri active).

Evoluția lunară a numărului de anunțuri active
publicate pe OLX Locuri de muncă în semestrul II
al anului, în anii 2017 și 2018
2017

2018

Evoluție (%)
2017 vs. 2018

Iulie

54.540

49.334

-9,55%

August

53.203

48.419

-8,99%

Septembrie

55.679

51.122

-8,18%

Octombrie

55.587

50.548

-9,07%

Noiembrie

50.900

46.419

-8,80%

Decembrie

41.644

37.531

-9,88%

311.553

283.373

-9,05%

Luna

TOTAL 6 luni
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Topul domeniilor cu cele mai multe
oferte de locuri de muncă

Criza de șoferi, reﬂectată în anunțurile
de angajare
Top 5 domenii cu cele mai multe anunțuri active de angajare în semestrul II din 2018
Nr. anunțuri active de angajare în
perioada iulie - decembrie 2018

Evoluția față de aceeași
perioadă din S2 2017 (%)

Șoferi - Servicii auto - Curierat

45.506

2%

Ingineri - Meseriași - Constructori

32.569

-16%

Personal hotelier - restaurant

19.805

-13%

Casieri - Lucrători comerciali

18.237

-3%

Muncă în străinătate

16.953

-28%

TOTAL - top 5 domenii

133.070

-10%

TOTAL - toate categoriile

283.374

-9%

„Șoferi – Servicii auto - Curierat” a rămas și în semestrul doi al anului 2018 categoria cu cele
mai multe locuri de muncă disponibile în secțiunea OLX Locuri de muncă. Deﬁcitul mare de
personal din acest sector se reﬂectă în numărul mare de anunțuri de angajare publicate de
companii în a doua jumătate a anului trecut, când candidații au putut găsi pe OLX peste
45.500 de oferte active de locuri de muncă pentru șoferi.
Pe locul doi în topul celor mai căutați candidați s-au aﬂat cei din categoria „Ingineri -
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Topul domeniilor cu cei mai mulți candidați

42 de candidați pe loc pentru jobul de șofer
Top 5 domenii cu cei mai mulți candidați în semestrul II din 2018
Număr de
candidați unici

Contactări unice
(aplicații la job)

Evoluție contactări unice
față de S2 2017 (%)

160.232

1.522.332

6%

Muncă în străinătate

87.783

726.754

-24%

Personal hotelier - restaurant

85.807

574.135

8%

Casieri - Lucrători comerciali

83.045

457.901

20%

Ingineri - Meseriași - Constructori

62.291

449.253

9%

Șoferi - Servicii auto - Curierat

Numărul mare de locuri de muncă din categoria „Șoferi - Servicii auto - Curierat” se reﬂectă
și în numărul mare de aplicanți pentru această secțiune, acesta ﬁind domeniul cu cei mai
mulți aplicanți în a doua jumătate a anului 2018. În medie, pentru o poziție de șofer au
aplicat 42 candidați în perioada iulie - decembrie 2018, astfel că ofertele de job din această
categorie au generat peste 1,5 milioane de aplicații unice în intervalul analizat.
Pe locul doi în clasamentul categoriilor cu cei mai mulți aplicanți se aﬂă categoria „Muncă în
străinătate”, care a adunat peste 700.000 de aplicații în a doua jumătate a anului 2018. De
altfel, chiar dacă în valoare absolută are un număr de anunțuri și un număr de candidați mai
redus decât categoria șoferilor, munca în străinătate are un raport mai ridicat al candidaților/
număr de locuri de muncă disponibile. În medie, 52 de candidați au aplicat în semestrul doi
al anului 2018 pe un loc de muncă vacant scos la concurs de angajatori în străinătate.
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Locul al treilea în clasament este deținut de categoria „Personal hotelier - restaurant”, care a
adunat mai mult de 574.000 de contactări unice în a doua parte a anului 2018, generând
astfel o concurență de 37 de aplicații per anunț de angajare.
Printre categoriile de joburi cu cei mai mulți candidați care aplică pe OLX se mai aﬂă „Casieri
- Lucrători comerciali” – cu peste 450.000 de aplicanți în perioada iulie - decembrie 2018 și
„Agenți - Consultanți vânzări” – cu peste 285.000 de candidați în perioada analizată.

Numărul candidaților care aplică la un loc de muncă pe OLX
Contactări unice primite de
angajator (aplicații la job)

Nr. mediu de anunțuri
la care aplică un candidat

Personal administrativ - Secretariat

59

4

Pază și protecție

57

5

Muncă în străinătate

52

7

Call center - Suport clienți

50

3

Bone - Menajere

43

6

Șoferi - Servicii auto - Curierat

42

7

Personal hotelier - restaurant

37

6

Finanțe - Contabilitate

37

4

Resurse umane

34

3

Casieri - Lucrători comerciali

31

5

Internship - Muncă temporară - Sezonieră

31

2

Personal medical

31

4

Lucrători producție - depozit - logistică

30

4

Agenți - Consultanți vânzări

29

4

Evenimente și divertisment

28

3

Agricultură - Zootehnie

27

6

IT - Telecomunicații

24

3

Marketing - PR - Media

24

2

Educație - Training

20

3

Confecții - Croitori

19

5

Ingineri - Meseriași - Constructori

15

6

Cosmeticieni - Frizeri - Saloane

11

4
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Durata medie de ocupare a locurilor de muncă,
în funcție de categorie

În medie, un șofer se recrutează în 18 zile
Durata medie a închiderii unui anunț de angajare publicat în secțiunea OLX Locuri de muncă
variază între 12 și 23 de zile, în funcție de tipul de job și de domeniul de activitate.
Angajatorii găsesc cel mai rapid candidați pentru următoarele ocupații: „Bone - Menajere”
(unde timpul mediu de închidere a unui anunț este de 12 zile), „Agricultură - Zootehnie” (16
zile), „Muncă în străinătate” (17 zile), „Cosmeticieni - Frizeri - Saloane” (18 zile) și „Șoferi Servicii auto - Curierat” (18 zile).
Pe de altă parte, cel mai greu de găsit sunt candidații pentru joburile disponibile la secțiunea ”Lucrători
producție - depozit - logistică”, unde timpul mediu de închidere a unui anunț ajunge la 23 de zile.

Durata medie de ocupare a unui loc de muncă

Bone - Menajere
Agricultură - Zootehnie
Muncă în străinătate

12 zile
16 zile
17 zile

Cosmeticieni - Frizeri - Saloane

18 zile

Șoferi - Servicii auto - Curierat

18 zile

Agenți - Consultanți vânzări

19 zile

Casieri - Lucrători comerciali

19 zile

Personal hotelier - restaurant

19 zile

Ingineri - Meseriași - Constructori
Lucrători producție - depozit - logistică

20 zile
23 zile
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Topul județelor cu cele mai multe anunțuri active

Județe cu

SĂLAJ
1.868 anunțuri

BIHOR
10.974 anunțuri

IAȘI
13.991 anunțuri

între 2.000 și 10.000

CLUJ
17.546 anunțuri
VASLUI
1.892 anunțuri

TIMIȘ
11.970 anunțuri

BRAȘOV
15.088 anunțuri

COVASNA
617 anunțuri

CARAȘ-SEVERIN
1.630 anunțuri

MEHEDINȚI
1.680 anunțuri

peste 10.000

BUCUREȘTI-ILFOV
71.728

GIURGIU
1.409 anunțuri

anunțuri de angajare
publicate pe OLX
în perioada
iulie-decembrie 2018

TULCEA
1.218 anunțuri
IALOMIȚA
1.052 anunțuri
CĂLĂRAȘI
1.242 anunțuri

TELEORMAN
1.572 anunțuri

sub 2.000

CONSTANȚA
12.961 anunțuri

Unul din trei anunțuri de angajare publicate pe
OLX este pentru București, Brașov sau Cluj
Mai mult de o treime (36%) din totalul anunțurilor de angajare de la secțiunea OLX Locuri
de muncă în perioada iulie-decembrie 2018 au fost publicate de către angajatorii din
Capitală, din Cluj și din Brașov, care au însumat peste 100.000 de anunțuri de angajare
active. Regiunea București-Ilfov este liderul detașat în ceea ce privește numărul de anunțuri
de angajare, având în vedere că angajatorii au publicat în a doua parte a anului 2018 un
număr de 71.728 de anunțuri de recrutare.
Pe lângă București și județul Ilfov, în topul zonelor cu cele mai multe anunțuri active de
angajare publicate în perioada iulie-decembrie 2018 se mai aﬂă Cluj (17.546 de anunțuri
active), Brașov (15.088), Iași (13.991), Constanța (12.961), Timiș (11.970), Bihor (10.974) și
Prahova (9.742).
La polul opus, în topul zonelor cu cele mai puține anunțuri de angajare, se aﬂă județele mai
slab dezvoltate din punct de vedere economic, unde investițiile au fost reduse în ultimii ani.
Astfel, județele cu mai puțin de 2.000 de anunțuri de angajare publicate în a doua jumătate a
anului 2018 au fost Harghita (cu 533 de anunțuri active de angajare), Covasna (617), Ialomița
(1.052), Tulcea (1.218), Călărași (1.242), Giurgiu (1.409), Teleorman (1.572), Caraș-Severin
(1.630), Mehedinți (1.680), Sălaj (1.868) și Vaslui (1.892).
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Topul județelor cu cei mai mulți aplicanți

Județe cu
IAȘI
389.363 aplicații
BIHOR
299.660 aplicații

între 30.000 și 200.000

CLUJ
419.998 aplicații

sub 30.000

HARGHITA
8.233 aplicații

TIMIȘ
239.660 aplicații

peste 200.000

SIBIU
263.149 aplicații

BRAȘOV
406.203 aplicații

ARGEȘ
233.809 aplicații

aplicații la anunțurile
de angajare de pe OLX
în perioada
iulie-decembrie 2018

COVASNA
9.070 aplicații

PRAHOVA
225.113 aplicații

BUCUREȘTI-ILFOV
1.596.766

TULCEA
18.306 aplicații
IALOMIȚA
20.949 aplicații
CĂLĂRAȘI
19.475 aplicații

GIURGIU
26.999 aplicații

CONSTANȚA
379.940 aplicații

Peste 500.000 de români își caută un job
prin OLX
Un număr de 585.947 de români au generat 6.926.027 de contactări pentru locurile de
muncă vacante, disponibile în secțiunea OLX Locuri de muncă în perioada iulie - decembrie
2018. Raportat la numărul total de anunțuri active de angajare disponibile pe OLX în aceeași
perioadă (283.373), rezultă o competiție medie de 24 candidați pe loc.
Patru din zece candidați (46%), care au aplicat pentru un loc de muncă vacant în a doua
parte a anului 2018, provin din București-Ilfov, Brașov, Cluj, Iași sau Constanța, acestea
ﬁind județele cu câte aproape 400.000 de contactări primite lunar la anunțurile de angajare
publicate. Regiunea-lider în materie de candidați este București-Ilfov, unde anunțurile
active publicate de angajatori au primit peste 1,5 milioane de aplicații în semestrul doi din
2018, urmată de Cluj (peste 419.000), Brașov (peste 406.000), Iași (peste 380.000) și
Constanța (peste 370.000).
Pe de altă parte, în 6 județe numărul de aplicații pentru locurile de muncă vacante a fost mai
mic de 30.000, acestea ﬁind zone în care nici numărul de anunțuri de angajare nu a fost
foarte mare. Astfel, cele mai puține contactări pentru locurile de muncă vacante în semestrul
doi din 2018 au fost în județele Harghita (8.233), Covasna (9.070 candidați), Tulcea (18.306),
Ialomița (19.475), Călărași (20.949) și Giurgiu (26.999).
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Topul celor mai dinamice județe în funcție de
numărul de anunțuri și candidați pe categorii

CLUJ
Șoferi - Servicii auto - Curierat

102.449 candidați

BIHOR

2.586 anunțuri active
de angajare

Șoferi - Servicii auto - Curierat

83.632 candidați

40 candidați/anunț

2.070 anunțuri active
de angajare
40 candidați/anunț

TIMIȘ
Șoferi - Servicii auto - Curierat

50.668 candidați
1.551 anunțuri active
de angajare
33 candidați/anunț

Bucureștiul și Clujul,
cele mai active zone de pe
piața muncii în semestrul II
din 2018
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IAȘI
Șoferi - Servicii auto - Curierat

66.000 candidați
1.318 anunțuri active
de angajare
50 candidați/anunț

BRAȘOV
Personal hotelier - restaurant

58.045 candidați
1.662 anunțuri active
de angajare
35 candidați/anunț

BUCUREȘTI-ILFOV
Șoferi - Servicii auto - Curierat

356.581 candidați
8.961 anunțuri active
de angajare
40 candidați/anunț

CONSTANȚA
Ingineri - Meseriași - Constructori

30.389 candidați
1.398 anunțuri active
de angajare
22 candidați/anunț

Topul celor mai dinamice județe în funcție de
| 14
numărul de anunțuri și candidați pe categorie
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1. București
Capitala a fost cea mai dinamică zonă de pe piața muncii în semestrul doi al anului trecut,
iar în topul sectoarelor cu cele mai multe anunțuri noi de locuri de muncă și cu cei mai mulți
aplicanți se aﬂă categoria „Șoferi - Servicii auto - Curierat”. Cu 356.581 de candidați la
8.961 de anunțuri de angajare, categoria șoferilor a avut o concurență de 40 de candidați
per anunț de angajare în perioada analizată în București. O concurență acerbă - de 29
candidați pe loc - a fost înregistrată în categoria „Personal hotelier - restaurant”, care a avut
peste 137.931 de candidați pentru mai mult de 4.000 de poziții vacante.
Număr de
anunțuri active

Număr de
candidați

(nr. candidați / nr. anunțuri)

Concurență

Șoferi - Servicii auto - Curierat

8.961

356.581

40

Personal hotelier - restaurant

4.787

137.931

29

Bone - Menajere

6.042

139.980

23

Casieri - Lucrători comerciali

3.777

84.546

22

Ingineri - Meseriași - Constructori

6.215

104.233

17

2. Cluj
Și în Cluj, aﬂat pe locul doi în topul celor mai dinamice zone de pe piața muncii din semestrul
al doilea din 2018, categoria șoferilor a adunat cei mai mulți candidați și cele mai multe
anunțuri de angajare: 102.449 de candidați la 2.586 de anunțuri, rezultând o concurență de
40 de candidați pe loc. Totuși, o competiție mai mare în rândul aplicanților din Cluj a fost
înregistrată în categoria „Muncă în străinătate” (49 candidați pe loc).
Număr de
anunțuri active

Număr de
candidați

(nr. candidați / nr. anunțuri)

2.586

102.449

40

925

45.396

49

Personal hotelier - restaurant

1.051

35.102

33

Ingineri - Meseriași - Constructori

1.688

32.985

20

Bone - Menajere

1.075

25.576

24

Șoferi - Servicii auto - Curierat
Muncă în străinătate

Concurență

Topul celor mai dinamice județe în funcție de
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3. Constanța
În Constanța, categoria care a strâns deopotrivă cei mai mulți candidați și cele mai multe
anunțuri de angajare de pe OLX în perioada iulie-decembrie 2018 a fost „Ingineri Meseriași - Constructori”. Cu 30.389 de candidați pe aproape 1.400 de locuri de muncă
scoase la concurs, această categorie a avut 22 de candidați per anunț de angajare. Totuși, o
concurență mai mare - de 52 de candidați pe loc - a fost înregistrată la categoria „Personal
hotelier - restaurant”.

Număr de
anunțuri active

Număr de
candidați

(nr. candidați / nr. anunțuri)

Concurență

Ingineri - Meseriași - Constructori

1.398

30.398

22

Șoferi - Servicii auto - Curierat

1.341

59.111

44

Personal hotelier - restaurant

1.212

63.355

52

Bone - Menajere

869

22.320

26

Muncă în străinătate

830

31.290

38

4. Brașov
Cel mai dinamic sector de pe piața muncii din Brașov a fost, în a doua parte a anului trecut,
„Personal hotelier - restaurant”, care a adunat peste 58.000 de candidați pentru 1.662 de
oferte vacante, rezultând o concurență de 35 de candidați pe loc. Aceasta este, de altfel,
categoria cu cea mai mare concurență de pe piața muncii din Brașov în perioada analizată.
Număr de
anunțuri active

Număr de
candidați

(nr. candidați / nr. anunțuri)

Concurență

Personal hotelier - restaurant

1.662

58.045

35

Șoferi - Servicii auto - Curierat

1.338

67.269

50

Ingineri - Meseriași - Constructori

1.324

27.986

21

Muncă în străinătate

803

48.592

61

Lucrători producție - depozit - logistică

731

20.339

28

Topul celor mai dinamice județe în funcție de
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5. Bihor
În Bihor, cel mai dinamic sector de pe piața muncii a fost „Șoferi - Servicii auto - Curierat” în
semestrul doi din 2018, această categorie adunând 83.632 de candidați pentru mai mult de
2.000 de anunțuri de angajare postate pe OLX, generând o competiție de 40 de candidați
pe loc.
Număr de
anunțuri active

Număr de
candidați

(nr. candidați / nr. anunțuri)

2.070

83.632

40

Ingineri - Meseriași - Constructori

904

19.622

22

Muncă în străinătate

671

26.277

39

Lucrători producție - depozit - logistică

653

20.198

31

Personal hotelier - restaurant

647

19.185

30

Șoferi - Servicii auto - Curierat

Concurență

6. Iași
Cel mai dinamic sector de pe piața muncii din Iași a fost, în a doua parte a anului trecut,
„Soferi - Servicii auto - Curierat” care a adunat peste 66.000 de candidați pentru 1.318 de
oferte vacante, rezultând o concurență de 50 de candidați pe loc. Totuși, o concurență mai mare de 54 de candidați pe loc - a fost înregistrată la categoria „Personal hotelier - restaurant”.
Număr de
anunțuri active

Număr de
candidați

(nr. candidați / nr. anunțuri)

Concurență

Șoferi - Servicii auto - Curierat

1.318

66.207

50

Ingineri - Meseriași - Constructori

1.204

25.830

21

Bone- Menajere

895

27.714

31

Casieri - Lucrători comerciali

816

34.166

42

Muncă în străinătate

768

31.577

41

Stabilitatea, siguranța, lucrul într-un mediu competitiv și în continuă dezvoltare devin
așteptări ﬁrești pe care din ce în ce mai mulți români încep să le aibă de la un post necaliﬁcat.
Pentru ca piața muncii să înceapă să le asimileze, candidații trebuie să ﬁe din ce în ce mai
adaptabili și deschiși să se informeze, sau să facă acei pași mici prin care competențele lor să
devină de nerefuzat la un interviu.
Ascultând nevoile candidaților, OLX le pune la dispoziție pe bundeangajat.olx.ro acele
scurtături care îi pot ajuta să obțină maximum de beneﬁcii și standarde dorite de la viitorul
loc de muncă.

bundeangajat.olx.ro
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Rezultatele sondajului “OLX Locuri de muncă”

Șofer în România: salarii, plusuri și
minusuri ale profesiei
OLX a realizat, în luna ianuarie a anului 2019, un sondaj în rândul candidaților care și-au
căutat un loc de muncă pentru ocupația „șofer”, pentru a măsura așteptările utilizatorilor în
ceea ce privește meseria care reunește cele mai multe anunțuri și cei mai mulți candidați în
cadrul secțiunii „Locuri de muncă”.
La sondaj au participat aproximativ 450 de respondenți, majoritatea (98%) bărbați. Cei mai
mulți respondenți fac parte din populația activă pe piața muncii, 81% dintre aceștia
declarând că au vârste cuprinse între 25 și 54 de ani. Distribuția pe regiuni geograﬁce arată
că cei mai mulți respondenți provin din regiunile Transilvania (25%), Moldova (23%),
Muntenia (12%) și Oltenia (10%).

Domeniul transporturilor în care lucrează șoferii români

66%

În transportul de marfă sau colete
În transportul de persoane
Pe autoutilitare speciale
Altele

10%
3%
21%
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În ceea ce privește specializarea, rezultatele sondajului OLX arată că două treimi (66%)
dintre respondenți lucrează în domeniul transportului de marfă sau al coletelor, iar 10% în
transportul de persoane, în timp ce 3% lucrează pe autoutilitare speciale. În același timp,
21% au menționat că nu lucrează în domeniul transporturilor.
Cel mai frecvent întâlnite ocupații pe care le au respondenții, în funcție de categoria din care
fac parte, sunt „șofer de camion sau TIR” (44% dintre respondenții de la categoria transport
de marfă sau colete menționând că au această ocupație), „șofer de autobuz” (menționată de
33% dintre respondenții care au declarat că lucrează în transportul de persoane) și „șofer de
ambulanță” / „șofer pentru vehicule de tractare” (ambele variante generând câte 31% din
totalul răspunsurilor utilizatorilor care au declarat că lucrează pe utilaje speciale).

Structura respondenților pe categorii și tipuri de ocupații

Transport de
marfă sau
colete

Transport de
persoane

Autoutilaje
speciale

Șofer de camion sau TIR (internațional)

44%

Șofer de dubă

31%

Șofer de camion sau TIR (intern)

15%

Altele
(șofer curierat, șofer de transporturi agabaritice,
șofer pentru transportul substanțelor periculoase)

10%

Șofer de autobuz

33%

Șofer de microbuz

21%

Șofer personal

14%

Șofer de autocar

9%

Altele
(șofer de troleibuz, șofer de Uber/Taxify, șofer de taxi,
șofer de limuzină)

23%

Șofer de ambulanță

31%

Șofer pentru vehicule de tractare

31%

Șofer de tractor

23%

Șofer de utilaje de construcții

15%
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Aproximativ unul din șase (17%) dintre utilizatorii OLX care au răspuns chestionarului
destinat șoferilor au spus că au un venit lunar net de peste 7.000 de lei, în timp ce 9% au
declarat că au venituri cuprinse între 5.000 și 7.000 de lei net pe lună. Astfel, șoferii din
această categorie ajung să câștige de 2-3 ori mai mult decât un angajat care primește salariul
mediu net pe economie (de aproximativ 2.700 de lei net pe lună în 2018), pentru că
majoritatea sunt șoferi de camion sau de TIR și lucrează în transport internațional. De regulă,
pachetul salarial oferit unui șofer din această categorie cuprinde un salariu ﬁx, o diurnă de
aproximativ 60 de euro pe zi, plus alte bonusuri.
Venituri mai scăzute au șoferii din celelalte categorii, care lucrează pe plan intern. Astfel, mai
mult de jumătate (52%) dintre respondenți au declarat că au venituri lunare nete cuprinse
între 2.000 și 5.000 de lei pe lună, iar 22% dintre utilizatori au declarat că au venituri nete
mai mici de 2.000 de lei pe lună.

Intervalul de venit în care se încadrează șoferii din România

1.100 - 1.500 lei

9%

1.500 - 2.000 lei

13%

2.000 - 2.500 lei

17%

2.500 - 3.000 lei

13%

3.000 - 4.000 lei

12%

4.000 - 5.000 lei

10%

5.000 - 6.000 lei

6%

6.000 - 7.000 lei

3%

Peste 7.000 lei

17%

Programul de lucru ﬂexibil este cel mai frecvent întâlnit beneﬁciu oferit de către angajatori
șoferilor care au participat la sondajul OLX, acesta ﬁind menționat de către 28% dintre
utilizatori. Bonurile de masă (20%), asigurarea transportului (16%) și mașina de serviciu
(12%) sunt alte beneﬁcii pe care le primesc șoferii respondenți la chestionar. La categoria
„Altele”, utilizatorii au menționat că primesc asigurări sau abonamente la clinici medicale
private, masă gratuită, zile de concediu suplimentare; totodată, dacă unii respondenți au
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spus că nu primesc nimic în plus ca beneﬁciu pe lângă salariu, alții au inclus diurna la
categoria beneﬁciilor.

Tipurile de beneﬁcii primite de șoferi

Program de lucru ﬂexibil
24%

Bonuri de masă

28%

Transport
12%

Mașină
20%

16%

Altele (abonament/asigurare medicală, cazare/
subvenție pentru chirie, masă gratuită,
zile de concediu suplimentare etc.)

Șoferii care au răspuns sondajului OLX obișnuiesc să își schimbe destul de frecvent locul de
muncă, astfel încât mai mult de jumătate dintre aceștia (57%) au declarat că și-au schimbat
ultima oară locul de muncă în anul curent sau în urmă cu mai puțin de un an. Totodată, 16%
au spus că și-au schimbat angajatorul în urmă cu mai puțin de doi ani, în timp ce 27% au
aﬁrmat că au trecut mai mult de 3 ani de când lucrează la aceeași companie.

Ultima schimbare a locului de muncă

În urmă cu mai puțin de 1 an

16%
31%
26%

În urmă cu peste 3 ani
În anul curent

27%

În urmă cu mai puțin de 2 ani

În ceea ce privește intențiile de schimbare a locului de muncă, rezultatele sondajului OLX
arată că șapte din zece (70%) utilizatori au spus că vor să își schimbe locul de muncă în
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următoarele 12 luni. Întrebați de motivele pentru care și-ar schimba angajatorul, mai mult
de jumătate (52% dintre respondenți) au declarat că vor un salariu mai mare. Totodată, în
topul motivelor care stau la baza unei schimbări în carieră se aﬂă dorința unui program de
lucru mai lejer (19% dintre respondenți) sau un loc de muncă mai aproape de casă (motiv
invocat de 16% dintre respondenți).

Intenția de schimbare a locului de muncă în următoarele 12 luni

“NU”

30%

70%

“DA”

Principalele motive pentru alegerea unei alte companii
Salariu mai mare

52%

Program de lucru mai lejer

19%

Accesibilitate (apropierea de casă)

16%

Beneﬁcii extra (mașină, telefon, tichete de masă)

7%

Posibilități de promovare

2%

Alt motiv

(schimbarea localității, respectarea programului de lucru,
respectul față de angajat, banii primiți la timp etc)

4%

Exceptând argumentul unui salariu mai mare, aproape o treime (35%) dintre șoferii
respondenți ai chestionarului OLX și-ar schimba locul de muncă pentru un program de lucru
mai lejer, în timp ce 31% dintre aceștia ar vrea un job mai aproape de casă.
Principalele motive pentru alegerea unei alte companii, dacă salariul ar ﬁ acelasi
Program de lucru mai lejer

35%

Accesibilitate (apropierea de casă)

31%

Beneﬁcii extra (mașină, telefon, tichete de masă)

16%

Posibilități de promovare

15%

Alt motiv

(schimbarea localității, respectarea programului de lucru,
respectul față de angajat, banii primiți la timp etc)

3%
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În ceea ce privește dezavantajele jobului de șofer, timpul petrecut departe de familie este
principala nemulțumire a respondenților, menționată de șase din zece persoane care au
răspuns la chestionar. De asemenea, programul încărcat de muncă se aﬂă pe locul doi în
topul nemulțumirilor, menționat de 28% dintre respondenți, urmat de problemele de
sănătate (5%). Pentru 7% dintre utilizatori, condițiile de muncă („autobuz vechi”,
„management incompetent”, „program care nu se respectă”) și veniturile prea mici în raport
cu munca depusă sunt alți factori menționați de respondenți ca ﬁind un dezavantaj al jobului
de șofer.

“NU”

Dezavantajele jobului de șofer

Timpul lung petrecut departe de familie

60%

Programul de muncă

28%

Problemele de sănătate

5%

Alt motiv

(traﬁcul, salariul insuﬁcient, efortul ﬁzic mare,
participanții la traﬁc, programul prea încărcat, mașinile vechi)

7%
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Concluzii

Număr de anunțuri de angajare
Angajatorii au publicat peste 280.000 de anunțuri de locuri de muncă în secțiunea OLX Locuri de
muncă în semestrul doi al anului 2018. Cele mai multe anunțuri (51.122) au fost publicate în luna
septembrie, iar cele mai puține (37.531) în luna decembrie.

Anunțuri de angajare pe domenii
„Șoferi - Servicii auto - Curierat” a rămas și în semestrul doi al anului 2018 categoria cu cele mai
multe locuri de muncă active la secțiunea OLX Locuri de muncă. În topul celor mai căutați candidați
s-au aﬂat și cei din categoria „Ingineri - Meseriași - Constructori”, urmați de cei din categoria
„Personal hotelier - restaurant”, „Casieri - Lucrători comerciali” și „Muncă în străinătate”.

Domeniile cu cei mai mulți aplicanți
„Șoferi - Servicii auto - Curierat” este domeniul cu cei mai mulți candidați aplicanți la un loc de
muncă scos la concurs pe OLX în a doua jumătate a anului 2018. În medie, pentru o poziție de șofer
au aplicat 42 candidați în perioada iulie - decembrie 2018. În sfera categoriilor de locuri de muncă
vacante care au avut mulți aplicanți se mai aﬂă „Muncă în străinătate”, „Personal hotelier restaurant”, „Casieri - Lucrători comerciali” și „Agenți - Consultanți vânzări”.

Distribuția anunțurilor de angajare pe județe
Regiunea București-Ilfov are cea mai mare ofertă de locuri de muncă disponibilă pe platforma OLX.
Totodată, angajatorii din Cluj, Brașov, Iași, Constanța, Timiș, Bihor și Prahova au publicat cele mai
multe anunțuri de angajare în a doua jumătate a anului 2018. Pe de altă parte, județele Harghita,
Covasna și Ialomița au avut cele mai puține locuri de muncă disponibile în perioada iulie-decembrie
2018.
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Județele cu cei mai mulți candidați
585.947 de români au generat peste 6,9 milioane de contactări pentru locurile de muncă vacante
disponibile în secțiunea OLX Locuri de muncă în perioada iulie - decembrie 2018, ceea ce înseamnă o
competiție de 24 de candidați pe loc, la nivel național. 46% dintre candidați provin din
București-Ilfov, Brașov, Cluj, Iași sau Constanța, acestea ﬁind județele cu aproape 400.000 de
contactări primite lunar la anunțurile de angajare publicate.

Durata medie de închidere a unui anunț
Durata medie a închiderii unui anunț de angajare, publicat în secțiunea OLX Locuri de muncă, variază
între 12 zile (pentru categoria „Bone - Menajere”) și 23 de zile (pentru categoria „Lucrători
producție - depozit - logistică”). Șoferii își găsesc un loc de muncă în aproximativ 18 zile.

Cele mai dinamice zone, în funcție de numărul de
anunțuri și candidați pe categorii
Capitala a fost cea mai dinamică zonă de pe piața muncii în semestrul doi al anului trecut, iar în topul
sectoarelor cu cele mai multe anunțuri noi de locuri de muncă și cu cei mai mulți aplicanți se aﬂă
categoria „Șoferi - Servicii auto - Curierat”. Pe următoarele locuri în topul celor mai dinamice zone se
aﬂă Clujul și Constanța.

Șofer în România: salarii, plusuri și minusuri ale profesiei
Două treimi dintre respondenții sondajului OLX adresat persoanelor care lucrează ca șoferi activează
în domeniul transportului de marfă sau al coletelor, iar 10% în transportul de persoane. Cel mai frecvent
întâlnite ocupații pe care le au respondenții sunt „șofer de camion sau TIR” și „șofer de autobuz”.
Mai mult de un sfert (26%) dintre șoferii-respondenți au declarat că au un venit net de peste 5.000
de lei lunar, majoritatea ﬁind șoferi de camion sau de TIR și lucrează în transport internațional.
Totodată, 52% dintre respondenți au declarat că au venituri lunare nete cuprinse între 2.000 și 5.000
de lei net pe lună.
Programul de lucru ﬂexibil este cel mai frecvent întâlnit beneﬁciu oferit de către angajatori șoferilor,
acesta ﬁind menționat de către 28% dintre respondenți.
Mai mult de jumătate dintre șoferii-respondenți (57%) au declarat că și-au schimbat ultima oară locul
de muncă în anul curent sau în urmă cu mai puțin de un an. Totodată, șapte din zece respondenți
susțin că vor să își schimbe locul de muncă în următoarele 12 luni.
Obținerea unui salariu mai mare este principala motivație a șoferilor-respondenți pentru schimbarea
locului de muncă, urmată de dorința unui program de lucru mai lejer.
Timpul petrecut departe de familie este principalul dezavantaj al jobului de șofer, urmat de
programul încărcat, acestea ﬁind cele mai mari nemulțumiri profesionale ale respondenților.

Cea mai dinamică comunitate
de candidați blue-collar din România
Peste 27 milioane de vizite lunare
Peste 1,1 milioane de vizitatori unici
Peste 45.000 de anunțuri active în ﬁecare lună
Peste 33.000 de anunțuri noi adăugate lunar

în România
Cel mai vizitat site din România, conform SATI
Peste 30 milioane de vizite lunare
Peste 5 milioane de vizitatori unici
Peste 4 milioane de anunțuri active
Peste 500.000 de români publică lunar anunțuri pe OLX
Peste 1.5 milioane de români cumpără ceva de pe OLX în ﬁecare lună
15 milioane de interacțiuni lunare între utilizatorii platformei

OLX Locuri de muncă,
opțiuni personalizate și profesionale
pentru administrarea anunțurilor
Pachete de promovare

START

STANDARD

PRO

Recomandat

Evidențiere cu altă culoare
în lista de anunțuri
Promovare
în lista de anunțuri

3 zile

7 zile

30 zile

3 zile

9 zile

Reactualizare automată
a anunțului
Promovare a anunțului
pe prima pagină

7 zile

Pachete business pentru OLX Locuri de muncă

Basic

Premium

1 reactualizare (după 7 zile)

3 reactuălizari (la ﬁecare 7 zile)

Pagina companiei pe OLX

Pagina companiei pe OLX

Oferte recomandate aﬁșate pe pagina anunțului

Oferte recomandate aﬁșate pe pagina anunțului

Posibilitatea de a importa și gestiona anunțurile
prin WebApi

Posibilitatea de a importa și gestiona anunțurile
prin WebApi

Statistici pentru 60 zile

Statistici pentru 90 zile

Logo pe pagina companiei

Logo pe pagina companiei
Logoul companiei în lista de anunțuri
(cu link către pagina companiei)
Link extern către site-ul companiei
Evidențierea anunțurilor
pe pagina companiei de pe OLX

Noua experiență OLX
pentru business
informații detaliate de contact în pagina anunțului
bannere personalizate
personalizarea anunțurilor și multe altele

