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Categoria „Locuri de muncă” are

Locuri de muncă
pe OLX
OLX este liderul pieței locale de

cea mai mare acoperire
de oferte din țară

peste 450.000
de anunțuri active în ﬁecare an.

anunțuri generaliste, cu peste
4 milioane de anunțuri active și
peste 10 milioane de vizitatori.
Peste 1.5 milioane dintre ei vând
sau cumpără lunar de pe platformă.

68%

dintre anunțurile active sunt

anunțuri noi,
adăugate lunar pe OLX.

30.000 de angajatori activi
4.6 milioane de vizite lunare
în categorie
Peste 930.000 de contactări lunare
ale candidaților către angajatori
1.4 milioane de interacțiuni lunare
între angajatori și candidați

Editorial

În urmă cu 3 ani, echipa noastră a pornit într-o
călătorie cu un plan foarte ambițios: să construim cea
mai mare comunitate de angajați și angajatori din
România. Am avut, din punctul zero și până acum,
dorința să dezvoltăm platforma pe patru blocuri
principale, iar eforturile noastre vor urma același curs
și în perioada următoare.
Înainte de orice, ne-am propus să atragem cel mai
Business Manager OLX

mare număr de candidați blue/grey collar din
România,

oferindu-le

un

proces

de

aplicare

simpliﬁcat și o legătură cât mai rapidă posibil cu

Această ediție a raportului este structurată în două

angajatorii. În acest moment, orice persoană care

părți principale. Partea I prezintă o imagine de

intră pe OLX poate să contacteze direct angajatorii și

ansamblu a pieței muncii, concentrată pe categorii de

să ceară detalii suplimentare printr-un simplu apel

muncă principale precum șoferi, personal HoReCa,

telefonic.

lucrători logistică, agenți vânzări, sau personal

Misiunea noastră continuă și cu planul de a susține
oferte largi și diversiﬁcate de locuri de muncă
printr-un acces facil și convenabil pentru toți
angajatorii mici sau mari din România. Planurile

administrativ. Partea II prezintă o analiză în detaliu a
sectorului HoReCa și include, pe lângă tendințe de
piață evidente din date, perspective calitative
discutate cu angajați și angajatori din acest domeniu.

noastre nu se opresc aici: ne propunem să dezvoltăm

Analiza este realizată pe baza informațiilor extrase din

parteneriate de durată cu angajatorii mari și cu alte

secțiunea „Locuri de muncă” de pe OLX, unde

părți terțe din industrie și să investim în educarea și

angajatorii din România publică peste 450.000 de

susținerea candidaților din aceste sectoare.

oferte pe an, care ajung lunar la peste 1.3 milioane de

Indexul OLX Locuri de muncă a pornit acum 18 luni

candidați din toate colțurile țării.

din aceeași dorință: aceea de a împărtăși experiențele

Echipa OLX Locuri de muncă are ca misiune principală

noastre acumulate în această piață. Oportunitatea pe

să contribuie activ la dezvoltarea pieței muncii din

care o avem, de a urmări mii de date și de a obține

România. Direcțiile menționate în deschiderea acestei

informații și păreri de la mii de candidați și angajatori,

prefețe sunt „uneltele” prin care ne dorim să

ne ajută să creăm o imagine de ansamblu a acestei

construim această contribuție, iar acest index este

piețe,a pe care sperăm să o primiți cu interes și

una din cărămizile care sperăm să stea la temeiul unei

curiozitate. De asemenea, ne dorim ca la ﬁecare ediție

înțelegeri cât mai detaliate și relevante ale pieței

a acestui index să prezentăm în detaliu câte un sector

muncii.

principal al forței de muncă, cu scopul de a înțelege
abordarea individuală și caracteristică a acestuia în
contextul întregii piețe, alături de detalii precum
nevoile și așteptările angajaților și angajatorilor din
sectorul respectiv.

Vă mulțumim pentru încrederea acordată în ultimii ani
și vă urăm o lectură plăcută în paginile ce urmează.
Echipa OLX Locuri de muncă

Indexul locurilor de muncă
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Evoluția numărului de anunțuri de locuri
de muncă disponibile pe OLX

Luna iunie, campioană în anunțuri noi
de angajare
Peste 250.000 de anunțuri de locuri de muncă au fost
publicate de către angajatori în secțiunea OLX Locuri
de muncă în prima jumătate a anului 2019, numărul
acestora ﬁind în creștere cu 7,2% față de perioada
similară a anului 2018.

potrivit datelor noastre.
Totodată, se observă și o schimbare de trend în 2019
față de anul 2018: dacă anul trecut cele mai multe
locuri de muncă - la nivelul întregului an - au fost
publicate de către angajatori pe platforma OLX Locuri

Distribuția pe luni a anunțurilor din primul semestru al

de muncă în luna ianuarie 2018 (35.824 de anunțuri

anului 2019 arată că cele mai multe anunțuri de

noi), situația actuală arată că, deocamdată, luna

locuri de muncă publicate s-au înregistrat în luna

ianuarie 2019 are cel mai redus număr de anunțuri

iunie, când angajatorii au scos la concurs circa 47.500

de angajare din acest an (32.019 anunțuri de angajare

de locuri de muncă prin intermediul platformei OLX.

în ianuarie 2019).

De altfel, luna iunie se conturează a ﬁ cea mai bună

În medie, companiile au publicat câte aproximativ

lună din perspectiva anunțurilor noi de angajare

42.000 de anunțuri de locuri de muncă noi în ﬁecare

publicate din ianuarie 2017 până în prezent,

lună din primul semestru al acestui an.

Evoluția lunară a numărului de anunțuri active publicate pe
OLX Locuri de muncă în semestrul I al anului, în anii 2018 și 2019
47.489 +11%
44.157 +21%

45.397 +18%

38.017 +1%
36.228
37.762

2018

32.019 -12%

44.734 +4%

43.180

42.779

Mai

Iunie

38.510
36.350

2019
Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie
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Topul domeniilor cu cele mai multe
oferte de locuri de muncă

Șoferii, rara avis pe piața muncii
Top 10 domenii cu cele mai multe anunțuri noi de angajare în primul semestru din 2019
și evoluția față de perioada similară din 2018
Număr de anunțuri noi de angajare
în perioada ianuarie- iunie 2019

Evoluția față de aceeași
perioadă din 2018 (%)

Șoferi - Servicii auto - Curierat

43.017

-1,33%

Alte locuri de muncă

41.914

27,30%

Ingineri - Meseriași - Constructori

33.819

9,65%

Personal hotelier - restaurant

22.313

-0,78%

Casieri - Lucrători comerciali

18.591

2,55%

Muncă în străinătate

15.323

-12,42%

Agenți - Consultanți vânzări

13.913

6,16%

Bone - Menajere

13.083

12,89%

Lucrători producție - Depozit - Logistică

12.129

19,25%

Cosmeticieni - Frizeri - Saloane

5.904

10,77%

Total anunțuri - top 10 categorii

220.006

6,96%

Total anunțuri - toate categoriile

251.813

7,20%

„Șoferi - Servicii auto - Curierat” a rămas în primul

pentru peste 43.000 de șoferi. Totuși, numărul de

semestru al acestui an categoria cu cele mai multe

locuri de muncă scoase la concurs pentru șoferi este

locuri de muncă disponibile în secțiunea OLX Locuri

relativ similar (-1,3%) cu cel înregistrat în primul

de muncă. Lipsa mare de candidați din acest sector

semestru din 2018.

este reﬂectată în cantitatea de anunțuri de angajare
publicate de companii în primele șase luni din acest

Pe locul doi în topul celor mai căutați candidați s-au

an, când angajatorii au avut oferte de locuri de muncă

aﬂat cei din categoria „Alte locuri de muncă”,

Indexul locurilor de muncă
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categorie care include, în general, anunțuri de

În top zece categorii cu cele mai multe anunțuri de

angajare pentru muncitori caliﬁcați și necaliﬁcați din

angajare publicate în prima jumătate a anului 2019 se

fabrici (electricieni, sudori, stivuitoriști, manipulanți

mai aﬂă: „Muncă în străinătate” (peste 15.300 de

marfă, operatori producție, ambalatori, sortatori

anunțuri de angajare în primul semestru din 2019, în

colete etc.). Aproape 42.000 de anunțuri de angajare

scădere cu 12% față de aceeași perioadă din 2018),

au fost publicate în prima jumătate a anului 2019 în

„Agenți - Consultanți vânzări” (peste 13.900 de

„Alte locuri de muncă”, categorie pentru care numărul

anunțuri, +6%), „Bone - Menajere” (peste 13.000 de

de anunțuri a avut o dinamică record (+27%) față de

anunțuri, +13%), „Lucrători producție - Depozit -

perioada similară din 2018.

Logistică” (circa 12.100 de anunțuri, +19%) și

Locul trei este ocupat de categoria „Ingineri -

“Cosmeticieni - Frizeri - Saloane” (5.900 de anunțuri, +11%).

Meseriași - Constructori”, pentru care companiile au

În total, cele zece categorii care au avut cele mai

publicat peste 33.800 de anunțuri de angajare în

multe anunțuri de angajare în prima jumătate a anului

prima jumătate a anului 2019, în creștere cu 10% față

2019 au însumat peste 220.000 de anunțuri de noi

de perioada similară din 2018.

locuri de muncă, reprezentând 87% din totalul

Pe următorul loc în topul celor mai căutați candidați

anunțurilor noi publicate în intervalul analizat.

s-au aﬂat cei din categoria „Personal hotelier -

Per ansamblu, numărul anunțurilor de locuri de

Restaurant”, pentru care angajatorii au publicat peste

muncă publicate pe OLX a crescut cu 7,2% în

22.300 de anunțuri de locuri de muncă în perioada

semestrul întâi al anului 2019 față de perioada similară

ianuarie-iunie 2019, nivel similar cu cel înregistrat în

din 2018, iar numărul de anunțuri din top 10 domenii

semestrul întâi din 2018.

cu cele mai multe locuri de muncă vacante a crescut

De

asemenea,

categoria

„Casieri

-

Lucrători

cu un procent similar (+6,96%) în aceeași perioadă.

comerciali” a reușit să adune peste 18.500 de

Cea mai mare scădere a numărului de anunțuri noi de

anunțuri noi de angajare în prima jumătate din 2019,

angajare în primele șase luni din 2019 versus perioada

în creștere cu 3% față de perioada similară din 2018,

similară din 2018 a fost înregistrată la categoria

acesta ﬁind un sector puternic afectat din cauza

„Muncă în străinătate” (-12%), în timp ce la categoria

ﬂuctuației de personal.

„Alte locuri de muncă” a existat o creștere de 27%.
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Topul domeniilor cu cei mai mulți candidați

Peste 200.000 de candidați pentru
poziția de șofer
Top 10 domenii cu cei mai mulți candidați
în semestrul întâi al anului 2019
Număr de candidați
în S1 2019

Număr de contactări
(aplicații la job) în S1 2019

Evoluție nr. candidați
față de S1 2018 (%)

Alte locuri de muncă

215.990

1.134.693

51,21%

Șoferi - Servicii auto - Curierat

201.217

1.916.704

36,72%

Muncă în străinătate

124.531

1.097.317

40,44%

Personal hotelier - Restaurant

117.606

801.495

48,30%

Casieri - Lucrători comerciali

106.827

602.892

42,00%

Ingineri - Meseriași - Constructori

97.062

731.953

65,91%

Lucrători producție - Depozit - Logistică

83.121

419.512

79,85%

Agenți - Consultanți vânzări

82.739

363.753

46,35%

Bone - Menajere

72.246

551.814

65,42%

Pază și protecție

32.871

212.236

56,72%

Domeniul cu cele mai multe locuri de muncă disponibile -

Pe locul doi în clasamentul categoriilor cu cei mai mulți

„Șoferi - Servicii auto - Curierat” - este și domeniul

aplicanți se aﬂă categoria „Alte locuri de muncă”,

care a atras cei mai mulți candidați în prima jumătate

secțiune care a adunat peste 215.000 de candidați în

din 2019, arată datele centralizate de OLX.

primele șase luni din 2019.

În medie, pentru o poziție de șofer au aplicat 45

Această categorie, care reunește în special locurile de

candidați în perioada ianuarie-iunie 2019, astfel că

muncă disponibile pentru muncitorii din fabrici, a avut o

peste 200.000 de români și-au depus CV-urile pentru

concurență de 27 de candidați pe loc în perioada

o astfel de poziție în perioada analizată.

analizată.

Indexul locurilor de muncă
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Locul al treilea în clasament este deținut de categoria

hotelier - Restaurant” (peste 117.000 de candidați în

„Muncă în străinătate”, care a adunat mai mult de

primul semestru din 2019), „Ingineri - Meseriași -

124.000 de candidați și peste 1 milion de contactări în

Constructori” (peste 97.000 de candidați), „Casieri -

prima parte a acestui an, generând astfel o concurență-

Lucrători comerciali” (peste 106.000 de candidați),

record de 72 candidați per anunț de angajare.

„Bone - Menajere” (mai mult de 72.000 de candidați),

Printre categoriile de joburi cu cei mai mulți candidați
care au aplicat la un anunț de recrutare publicat pe
OLX în prima jumătate din 2019 se mai aﬂă „Personal

„Lucrători producție - Depozit - Logistică” (aproape
83.000 de candidați), „Agenți - Consultanți vânzări”
(cca. 82.000 de candidați) și „Pază și protecție” (peste
32.000 de candidați).

Numărul candidaților care aplică pentru
un loc de muncă pe OLX
Nr. mediu de contactări unice primite
de angajator (aplicații la job)

Nr. mediu de anunțuri
la care aplică un candidat

Muncă în străinătate

72

9

Pază și protecție

58

6

Personal administrativ - Secretariat

46

4

Șoferi - Servicii auto - Curierat

45

10

Call center - Suport clienți

45

4

Bone - Menajere

42

8

Personal hotelier - restaurant

36

7

Lucrători producție - depozit - logistică

35

5

Internship - Muncă temporară - Sezonieră

34

3

Casieri - Lucrători comerciali

32

6

Agricultură - Zootehnie

28

6

Resurse umane

28

3

Finanțe - Contabilitate

28

5

Alte locuri de muncă

27

5

Agenți - Consultanți vânzări

26

4

Evenimente și divertisment

24

3

Personal medical

24

4

Marketing - PR - Media

24

2

Ingineri - Meseriași - Constructori

22

8

IT - Telecomunicații

20

3

Confecții - Croitori

17

5

Educație - Training

13

3

Cosmeticieni - Frizeri - Saloane

11

4

Media pentru categoria “Locuri de muncă”

34

6

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

Recrutarea unui ospătar durează 19 zile
Durata medie a închiderii unui anunț de angajare

de închidere a unui anunț este de 13 zile).

publicat în secțiunea OLX Locuri de muncă variază
între 11 și 19 zile, în funcție de tipul de loc de muncă
scos la concurs și de domeniul de activitate.

Bonele și menajerele,
cel mai ușor angajabile

Angajatorii găsesc cel mai rapid candidați pentru
următoarele ocupații: „Bone - Menajere” (unde

Pe de altă parte, cel mai greu de găsit sunt candidații

timpul mediu de închidere a unui anunț este de 11

pentru joburile disponibile la secțiunile „Personal

zile), „Resurse umane” (11 zile), „Alte locuri de muncă”

hotelier - Restaurant” și „Lucrători producție -

(13 zile), „Internship - Muncă temporară - Sezonieră”

Depozit - Logistică”, unde timpul mediu de închidere

(13 zile) și „Muncă în străinătate” (unde timpul mediu

a unui anunț ajunge la 19 de zile.

Durata medie de ocupare a unui loc de muncă
(număr de zile)
Bone - Menajere

11 zile

Resurse umane

11 zile

Alte locuri de muncă

13 zile

Muncă în străinătate

13 zile

Agricultură - Zootehnie

14 zile

Pază și protecție

14 zile

Șoferi - Servicii auto - Curierat

14 zile

Call center - Suport clienți

17 zile

Agenți - consultanți vânzări

17 zile

Casieri - Lucrători comerciali

17 zile

Personal hotelier - Restaurant

19 zile

Indexul locurilor de muncă
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Topul județelor cu cele mai multe anunțuri active

Județe cu

SĂLAJ
1.868 anunțuri

BIHOR
11.634 anunțuri

între 2.000 și 10.000

CLUJ
17.967 anunțuri

SIBIU
8.595 anunțuri

TIMIȘ
12.159 anunțuri

HARGHITA
515 anunțuri

BRAȘOV
15.272 anunțuri

ARGES
8.220 anunțuri

CARAȘ-SEVERIN
1.600 anunțuri

VASLUI
1.992 anunțuri

COVASNA
523 anunțuri

PRAHOVA
9.748 anunțuri

CĂLĂRAȘI
1.325 anunțuri
TELEORMAN
1.592 anunțuri

anunțuri de angajare
publicate lunar pe OLX
în perioada
ianuarie-iunie 2019

IALOMIȚA
1.030 anunțuri

73.554
DOLJ
9.207 anunțuri

sub 2.000

TULCEA
1.279 anunțuri

BUCUREȘTI-ILFOV
MEHEDINȚI
1.913 anunțuri

peste 10.000

IAȘI
15.463 anunțuri

GIURGIU
1.486 anunțuri

CONSTANȚA
17.185 anunțuri

Un sfert dintre anunțurile de angajare
publicate pe OLX sunt pentru București
Aproximativ 25% din totalul anunțurilor de angajare

Ialomița,

din secțiunea OLX Locuri de muncă în perioada

Caraș-Severin, Mehedinți și Vaslui.

Tulcea,

Călărași,

Giurgiu,

Teleorman,

ianuarie-iunie 2019 au fost publicate de către
angajatorii din Capitală, care au scos la concurs peste
73.000 de anunțuri de angajare noi.
Pe lângă București, în topul județelor cu peste 10.000
de anunțuri noi de angajare publicate în primul
semestru al anului 2019 se mai aﬂă Cluj (cu aproape
18.000 de anunțuri noi), Constanța (peste 17.000),
Iași și Brașov (cu câte peste 15.000), Timiș (peste
12.000) și Bihor (circa 11.600).
La polul opus, în topul județelor cu cele mai puține
anunțuri de angajare se aﬂă zonele în care există
puține investiții noi. Astfel, județele cu mai puțin de
2.000 de anunțuri de angajare publicate în prima
jumătate a acestui an au fost Harghita, Covasna,

Cele mai puține
anunțuri de angajare
se aﬂă în zonele
în care există
puține investiții noi:
Harghita, Covasna, Ialomița
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Topul județelor cu cei mai mulți candidați

Județe cu
peste 50.000

IAȘI
55.943 candidați
BIHOR
41.344 candidați

între 10.000 și 50.000

CLUJ
60.312 candidați
HARGHITA
3.660 candidați

SIBIU
43.339 candidați

TIMIȘ
46.400 candidați

BRAȘOV
59.735 candidați

ARGEȘ
37.721 candidați

VASLUI
9.394 candidați

COVASNA
2.931 candidați

TULCEA
5.498 candidați
IALOMIȚA
5.388 candidați

195.144
DOLJ
33.610 candidați

candidați lunari la
anunțurile de angajare
de pe OLX în perioada
ianuarie-iunie 2019

PRAHOVA
39.287 candidați

BUCUREȘTI-ILFOV

MEHEDINȚI
8.940 candidați

sub 10.000

CĂLĂRAȘI
5.627 candidați
TELEORMAN
7.350 candidați

GIURGIU
7.262 candidați

CONSTANȚA
59.441 candidați

Aproape 200.000 de candidați
vor un job în Capitală
Peste 1,3 milioane de români au aplicat pentru un loc

Pe de altă parte, în 9 județe numărul de candidați

de muncă vacant disponibil în secțiunea OLX Locuri

pentru locurile de muncă vacante a fost mai mic de

de muncă în perioada ianuarie-iunie 2019, o creștere

10.000, acestea ﬁind zone în care nici numărul de

de aproximativ 50% prin comparație cu perioada

anunțuri de angajare nu a fost foarte mare. Astfel, cei

similară din 2018. Cum arată însă distribuția

mai puțini aplicanți pentru un loc de muncă vacant în

candidaților în funcție de județul din care provin?

semestrul întâi din 2019 au fost în județele Covasna,

Aproximativ 200.000 de candidați, adică 15% din
totalul celor peste 1,3 milioane de utilizatori care au
aplicat pentru un loc de muncă pe OLX în prima
jumătate a anului 2019 sunt din regiunea București Ilfov, aceasta ﬁind, de altfel, cea mai bogată regiune în
ceea ce privește cererile și ofertele de locuri de muncă
din România. În topul județelor cu mai mult de 50.000
de candidați se mai aﬂă Cluj (cu peste 60.000 de
candidați în primele șase luni din 2019, adică 4% din
total), Brașov (peste 59.700 de candidați), Constanța
(cca. 59.400 de aplicanți) și Iași (aproximativ 56.000
de candidați).

Harghita,

Ialomița,

Tulcea,

Călărași,

Giurgiu,

Teleorman, Mehedinți și Vaslui, județe unde numărul
de candidați a variat între 2.900 și 9.400 de persoane.

Peste 1,3 milioane
de români au aplicat
pentru un loc de
muncă vacant în
primele 6 luni din 2019

Indexul locurilor de muncă

Dinamica pieței muncii în regim teritorial
(candidați/joburi la nivel de județ)

CLUJ
60.312 candidați
17.967 anunțuri active
de angajare
BIHOR

30 candidați/anunț

41.344 candidați
11.634 anunțuri active
de angajare
35 candidați/anunț

SIBIU
43.339 candidați
8.595 anunțuri active
de angajare
36 candidați/anunț

TIMIȘ
46.400 candidați
12.159 anunțuri active
de angajare
27 candidați/anunț

ARGEȘ
37.721 candidați
8.220 anunțuri active
de angajare
41 candidați/anunț

În Argeș sunt
cei mai activi
candidați

|| 15
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IAȘI
55.943 candidați
15.463 anunțuri active
de angajare
32 candidați/anunț

BRAȘOV
59.735 candidați
15.272 anunțuri active
de angajare
34 candidați/anunț

BUCUREȘTI-ILFOV
195.144 candidați
73.554 anunțuri active
de angajare
28 candidați/anunț
CONSTANȚA
59.441 candidați
17.185 anunțuri active
de angajare
31 candidați/anunț

Indexul locurilor de muncă
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Concurență de 34 de candidați pe loc
pentru joburile publicate pe OLX
Un număr de 1,34 milioane de români au generat

comparativ cu o medie de 29 de candidați pe loc din

8,67 milioane de contactări pentru locurile de muncă

prima jumătate a anului trecut.

vacante disponibile în secțiunea OLX Locuri de muncă
în perioada ianuarie – iunie 2019. Datele pe care
le-am centralizat arată că piața muncii a fost mult mai
dinamică în primul semestru din 2019 prin comparație
cu perioada similară din 2018: numărul de contactări
a crescut cu 28% în perioada analizată, iar numărul de
candidați a cunoscut o creștere de 49% în același
interval.

Datele noastre arată că, din punctul de vedere al
interacțiunilor dintre candidați și angajatori pe județe,
cele mai ridicate valori au fost înregistrate în prima
jumătate din 2019 în județul Argeș, unde, pentru un
job publicat pe OLX, angajatorii au primit, în medie, 41
de contactări din partea candidaților. În vârful
clasamentului din acest punct de vedere se mai aﬂă
Arad (cu 38 de contactări primite de un angajator),

Raportat la numărul total de anunțuri active de

Sibiu (36 de contactări), Prahova (36 de contactări) și

angajare disponibile pe OLX în aceeași perioadă

Bihor (35 de contactări). La polul opus se aﬂă județele

(251.813), rezultă o competiție medie de 34 de

Tulcea (cu doar 19 contactări), Covasna (20 de

candidați pe loc în primul semestru din 2019,

contactări) și Călărași (21 de contactări).

Topul județelor după numărul mediu de contactări primite
de un angajator pentru un loc de muncă pe OLX

#1

ARGEȘ

41 contactări pentru un anunț

#2 ARAD

38

#3 SIBIU

36

#4 PRAHOVA

36

#5 BIHOR

35

#6 BRAȘOV

34

#7 VÂLCEA

33

#8 GORJ

33

#9 IAȘI

32

#10 MEHEDINȚI

32

#11 CARAȘ-SEVERIN

31

#12 SĂLAJ

31

#13 CONSTANȚA

31

#14 ALBA

31

#15 BACĂU

30

#16 DOLJ

30

#17 CLUJ

30

#18 BISTRIȚA-NĂSĂUD 29

#19 DÂMBOVIȚA

29

#20 BRĂILA

29

#21 HUNEDOARA

29

#22 OLT

28

#23 MUREȘ

28

#24 GALAȚI

28

#25 SATU MARE

28

#26 SUCEAVA

28

#27 BUCUREȘTI-ILFOV 28

#28 TIMIȘ

27

#29 BUZĂU

27

#30 MARAMUREȘ

26

#31 TELEORMAN

26

#32 NEAMȚ

25

#33 VASLUI

24

#34 GIURGIU

24

#35 BOTOȘANI

24

#36 VRANCEA

23

#37 IALOMIȚA

22

#38 HARGHITA

22

#39 CĂLĂRAȘI

21

#40 COVASNA

20

#41 HARGHITA

19

MEDIA NAȚIONALĂ - 34 contactări pentru un anunț

Indexul locurilor
locurilor de
de muncă
muncă
Indexul
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Sectorul HoReCa. Statistici și tendințe

Spre ce categorii migrează un candidat
din HoReCa
Candidații din HoReCa au fost în topul celor mai căutați

Restaurant” este de 19 zile, în timp ce pentru bone și

candidați de către angajatori în primul semestru al anului

menajere, de exemplu, perioada este de doar 11 zile.

2019, iar numărul celor care au aplicat la un loc de
muncă în acest sector a fost semniﬁcativ. Astfel, pentru
cele peste 22.300 de locuri de muncă publicate de
angajatori pe OLX în perioada ianuarie-iunie 2019 la
secțiunea „Personal hotelier - Restaurant” au aplicat
peste 117.000 de candidați, care au generat peste

Potrivit datelor centralizate de pe OLX, un candidat din
categoria „Personal hotelier - Restaurant” aplică, în
medie, la 3 joburi din această categorie, apoi își
îndreaptă atenția și către alte categorii.
Următoarele categorii de joburi de interes pentru acești

800.000 de contactări.

candidați - și la care mai aplică - sunt în secțiunile „Casieri

Piața muncii din sectorul HoReCa are un deﬁcit

Consultanți vânzări” și „Șoferi - Servicii auto - Curierat”.

semniﬁcativ de candidați, iar acest lucru se reﬂectă și în

Pe de altă parte, cele mai neatractive categorii (la care

durata mai mare de ocupare a posturilor disponibile:

aplică cel mai puțin candidații din HoReCa) sunt

timpul mediu de închidere a unui anunț de angajare

„Confecții – Croitori”, „Resurse umane”, „Educație -

publicat pe OLX pentru secțiunea „Personal hotelier -

Training” și „Marketing - PR - Media”.

- Lucrători comerciali”, „Alte locuri de muncă”, „Agenți -

Unde migrează candidații din HoReCa
(număr de joburi la care aplică un candidat din categoria “Personal hotelier - Restaurant)

3,14
Personal hotelier restaurant

2,01

1,94

Casieri - Lucrători
comerciali

Alte locuri
de muncă

1,41

1,23

Șoferi - Servicii
auto - Curierat

Agenți Consultanți vânzări

Indexul locurilor de muncă
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Angajatorii din București și Constanța
caută cei mai mulți angajați din HoReCa
Companiile din București și din județul Ilfov au publicat

cu peste 2.800 de anunțuri la categoria „Personal

cele mai multe anunțuri de angajare noi pentru

hotelier - Restaurant”, Constanța a adunat 13% din

categoria „Personal hotelier - Restaurant” în prima

totalul joburilor vacante din acest domeniu. Totodată,

jumătate a anului 2019. Astfel, cu peste 5.300 de

16% din totalul anunțurilor de angajare din Constanța

anunțuri de angajare disponibile în această categorie,

publicate în primul semestru din 2019 au fost în

Capitala concentrează aproape un sfert din totalul

domeniul HoReCa.

locurilor de muncă disponibile în acest sector, iar
numărul de anunțuri din HoReCa din București

Cu peste 1.500 de posturi vacante în domeniul
hotelurilor și al restaurantelor, Brașovul se aﬂă pe
locul trei în clasament, iar unul din zece locuri de

Peste 110.000 de candidați
și peste 800.000 de contactări
pentru anunțurile din HoReCa

muncă disponibile în acest județ în prima jumătate din
2019 a fost în acest sector.
Cele 10 județe care concentrează cele mai multe
joburi disponibile din categoria „Personal hotelier -

reprezintă 7% din totalul anunțurilor de angajare din
toate sectoarele de activitate.

Restaurant” au avut împreună circa 15.000 de
anunțuri publicate în primul semestru din 2019,
reprezentând două treimi din totalul anunțurilor din

Pe locul doi în topul județelor cu cele mai multe

HoReCa publicate la nivel național.

anunțuri de angajare din HoReCa se aﬂă Constanța:

Topul județelor cu cele mai multe joburi
disponibile în domeniul HoReCa
Nr. de anunțuri de angajare pt. categoria
“Personal hotelier - Restaurant” în S1 2019

% din totalul anunțurilor de angajare
din județ în S1 2019

București-Ilfov

5.301

7,2%

Constanța

2.811

16,4%

Brașov

1.536

10,1%

Cluj

1.237

6,9%

Iași

757

4,9%

Timiș

722

5,9%

Bihor

717

6,2%

Sibiu

618

7,2%

Dolj

558

6,1%

Prahova

543

5,6%

22.313

8,8%

Total la nivel național

Ce se caută în București?

Bucătar
Ospătar
Ajutor de
bucătar
Barman
Recepționer

Locuri de muncă

Indexul locurilor de muncă
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Rezultatele sondajului „OLX Locuri de muncă”

Cine sunt românii care
lucrează în hoteluri și restaurante?
Dincolo de cifre și statistici, am vrut să vedem cine

respondenți provin din regiunile Moldova (24%),

sunt candidații care au contactat angajatorii din

Transilvania

HoReCa, ce vârste au și, mai mult decât atât, ce anume

Muntenia (15%).

(19%),

București-Ilfov

(16%)

și

îi motivează să își caute un loc de muncă sezonier și,
uneori, să-și schimbe domiciliul pentru câteva luni.
Ne-am îndreptat atenția către vizitatorii din categoria
„Locuri de muncă” unde, timp de două luni, am aplicat
un sondaj pentru a vedea în ce măsură aceștia au fost

8 din 10 angajați
sezonieri ar repeta
experiența

sau sunt interesați de un loc de muncă sezonier în
industria

ospitalității.

La

sondaj

au

participat

aproximativ 4.000 de respondenți, dintre care circa
1.000 au avut o experiență de muncă sezonieră în
domeniul hotelurilor și restaurantelor.

Din totalul celor peste 4.000 de respondenți ai
sondajului nostru dedicat joburilor sezoniere, doar
22% dintre aceștia au spus că au avut o experiență
profesională temporară în domeniul hotelurilor și

Structura pe vârste a respondenților arată că

restaurantelor. Totuși, aproape opt din zece (78%)

majoritatea au vârste cuprinse între 18 și 24 de ani

dintre utilizatori au spus că dacă ar putea, ar repeta

(24% din totalul celor circa 4.000 de respondenți) sau

experiența în domeniul HoReCa, în timp ce 22%

între 45 și 54 de ani (25% dintre respondenți).

dintre aceștia nu și-ar dori să mai aibă de-a face cu

Distribuția pe regiuni geograﬁce arată că cei mai mulți

această industrie.

Ai avut vreo experiență de muncă sezonieră de vară, în industria ospitalității (hoteluri/restaurante) până acum?
22%

“Da”

78%

“Nu”

Ai repeta experiența?

78%

“Da”

22%

“Nu”

Indexul locurilor de muncă
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„Sunt multe ore de muncă și bani puțini. Cu greu îți poți găsi
o zi liberă în acest domeniu, eu am familie, nu pot pleca de acasă
dimineața la 6 AM și să mă întorc a doua zi la 2 AM”
Printre cel mai frecvent întâlnite motive pentru care

prea mici obținute ca angajați în HoReCa prin

foștii angajați din HoReCa nu s-ar angaja din nou în

comparație cu munca depusă, precum și programul

acest sector se aﬂă: dorința de a sta aproape de

de lucru care necesită ore suplimentare și condițiile

familie, nevoia de a avea un loc de muncă stabil pe o

improprii de cazare. Pe lângă acestea, unii dintre

perioadă mai lungă de timp, vârsta prea înaintată

respondenții sondajului OLX au subliniat și faptul că,

pentru a mai avea un loc de muncă în acest domeniu,

în domeniul HoReCa, oportunitățile de avansare în

dorința de a profesa în domeniul studiat, veniturile

carieră sunt limitate.

„Nu este un domeniu în care aș putea progresa, nu îl văd ca pe
un job de viitor. Este un loc de muncă ok doar pentru cei tineri,
care oricum își găsesc foarte greu locuri de muncă, dar nu prea
poți avansa din astfel de joburi”

Salariile prea mici, barieră la angajare
Întrebați de motivele pentru care nu au încercat un loc

pentru 11% condițiile prea dure de muncă au reprezentat

de muncă sezonier până în prezent, mai mult de

motivul evitării unei astfel de oportunități profesionale.

jumătate dintre respondenți (52%) au invocat salariile
prea mici din acest sector drept o barieră pentru a
intra în această industrie, pe când unu din cinci (22%)
au menționat că un astfel de job ”nu merită efortul”.

Din totalul celor peste 52% dintre respondenți care
nu au avut o experiență sezonieră până în prezent
considerând că salariile sunt prea mici, 30% au vârste
cuprinse între 45 și 54 de ani, iar 20% au între 35 și 44

De asemenea, 15% dintre respondenți au spus că nu

de ani, 19% au între 25 și 34 de ani și numai 16% au

au lucrat sezonier pentru că nu le-au permis părinții, iar

vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani.

De ce nu ai încercat un job sezonier până acum?
52%

Salarii prea mici

22%

Nu merită efortul

15%

Nu m-au lăsat părinții

11%

Condițiile prea dure de muncă

„Un astfel de job
nu merită efortul”

Indexul locurilor de muncă
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Totuși, câștigurile ﬁnanciare sunt și principalul motiv

nedeterminată și în regim full time, pe când 12% ar ﬁ

pentru care utilizatorii OLX ar alege un loc de muncă

atrași de programul ﬂexibil. Alți 3% dintre respondenți

sezonier în industria ospitalității. De asemenea, 15%

ar vrea să lucreze în HoReCa pentru a-și face prieteni.

dintre aceștia ar aplica pentru un astfel de job pentru

În categoria „Altele”, unii respondenți au menționat că

a lucra la munte sau la mare. Totodată, 15% ar opta

ar vrea să lucreze pentru a acumula atât experiență,

pentru un job în HoReCa pentru a acumula experiență

cât și bani, pe când alții ar dori să lucreze pe un astfel

în vederea obținerii unui loc de muncă pe perioadă

de job în paralel cu școala, ﬁind încă la liceu.

Care sunt motivele pentru care ai alege un job sezonier în industria ospitaliății (hoteluri/restaurante)?
52%

Câștigurile ﬁnanciare

15%

Locația (vreau să muncesc la mare sau la munte)

15%

Acumulez experiență pentru un job full-time

12%

Programul ﬂexibil

3%

Îmi fac prieteni

3%

Alt motiv

„Un job sezonier
îmi permite să
acumulez experiență
pentru un job full-time”

Numărul de oferte din categoria „Personal hotelier - Restaurant”
se dublează în lunile în care încep recrutările: aprilie, mai, iunie.
Marți și miercuri sunt zilele în care candidații sunt cei mai activi.
Zilele de weekend sunt cele mai slabe pentru recrutarea în HoReCa.

Ospătarul, cea mai frecvent întâlnită
ocupație din HoReCa
Potrivit rezultatelor sondajului OLX, un procent de

(6%). La categoria „Altele”, completată de 19% dintre

18% dintre respondenți lucrează în prezent pe un loc

respondenți, aceștia au menționat că ocupă în prezent

de muncă sezonier în domeniul hotelurilor și al

funcțiile de: agent de turism, paznic de noapte la

restaurantelor, iar cei mai mulți dintre aceștia au

pensiune, grădinar, instalator, administrator pensiune,

ocupațiile de ospătar (28%), bucătar (14%), ajutor de

director restaurant, muncitor în construcții și lăcătuș.

bucătar (11%), barman (9%), recepționer (6%) și livrator

Personalul care lucrează sezonier este preponderent din două categorii
de vârstă opuse - ﬁe tineri, de 18-24 de ani, ﬁe 45-54 de ani.

„Sunt angajat full time
în București, dar periodic
lucrez ca barman la diverse
evenimente și festivaluri, de la
Neversea la Untold. E o
modalitate foarte bună prin
care mă pot bucura de muzica
festivalurilor gratuit, mă
relaxez, cunosc oameni noi și
îmi ﬁnanțez următoarele
vacanțe. Nu aș putea face asta
constant din cauza oboselii
excesive, dar ca job sezonier
este ﬁx ce-mi trebuie.”

Indexul locurilor de muncă
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În ceea ce privește locul în care lucrează respondenții

turistice în care aceștia lucrează în prezent sunt

sondajului OLX care au un loc de muncă sezonier în

București, Constanța, Brașov, Iași și Timișoara.

industria ospitalității, rezultatele cercetării arată că
aproape două treimi (65%) lucrează în alte orașe

În plus, aproximativ jumătate (54%) dintre utilizatorii

turistice, pe când unu din cinci (21%) este angajat la

OLX care au răspuns la chestionar și care sunt angajați

un hotel sau la un restaurant de la mare, iar 14%

în prezent în domeniul HoReCa au cazarea asigurată

lucrează la munte. Cel mai frecvent întâlnite orașe

de către angajator, mai arată rezultatele sondajului.

Unde lucrezi?
65%

21%

Într-un alt oraș turistic

14%

La mare

La munte

Îți asigură angajatorul cazarea?
54%

46%

“Da”

“Nu”

Salariile din industria ospitalității,
apropiate de salariul minim pe economie
Veniturile angajaților din industria ospitalității sunt

oferite de angajații din HoReCa, aceasta variază între 0

formate dintr-o componentă ﬁxă - salariul lunar ﬁx,

lei

apropiat de nivelul salariului minim și o componentă

restaurantelor/ hotelurilor, iar angajații au venituri ﬁxe

variabilă, formată din bacșișurile pe care aceștia le

mai mari, care acoperă diferența) și 1.000 de euro pe

primesc de la clienți în funcție de nivelul calității

lună (circa 4.700 de lei net), cu o valoare mediană de

serviciilor pe care le-au oferit.

1.000 de lei pe lună, potrivit rezultatelor sondajului OLX.

Potrivit rezultatelor sondajului nostru, angajații din

Datele rezultate în urma cercetării dedicate industriei

industria ospitalității care au răspuns la chestionar au

HoReCa sunt, de altfel, în oglindă cu informațiile

venituri ﬁxe lunare care variază între 1.300 de lei net

oﬁciale, de la Institutul Național de Statistică (INS).

și 5.170 de lei net pe lună, cu o valoare mediană de
2.000 de lei net pe lună.

(veniturile

din

bacșiș

revin

proprietarilor

Astfel, potrivit datelor INS, în luna mai 2019 câștigul
salarial mediu (componenta ﬁxă + cea variabilă) din

În ceea ce privește partea variabilă, formată, în

sectorul ”hoteluri și restaurante” a fost de 1.794 de lei

principal, din recompensele ﬁnanciare oferite de către

net pe lună. Spre comparație, salariul minim pe economie

clienți după ce aceștia evaluează calitatea serviciilor

în 2018 are o valoare netă de 1.263 de lei net pe lună.

Variațiile salariilor din sectorul HoReCa (venit NET)
1.263 lei

Salariul minim pe economie

1.300 lei

Salariul minim în HoReCa, obținut de respondenții chestionarului OLX

1.794 lei

Salariul mediu în HoReCa, conform INS

2.000 lei

Salariul mediu în HoReCa, obținut de respondenții chestionarului OLX

5.170 lei

Salariul maxim în HoReCa, obținut de respondenții chestionarului OLX
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Masa asigurată și zilele libere, printre
cele mai populare beneﬁcii pentru angajați
O mare parte dintre utilizatorii care au răspuns la

categoria „Altele”, completată de 17% dintre participanții la

chestionarul dedicat industriei ospitalității și care lucrează

sondaj, aceștia au menționat că, printre altele, li se asigură

în prezent în acest sector susțin că pachetul de beneﬁcii

transportul, au „dreptul la două zile libere pe săptămână

oferit de angajator include mese gratuite (29% dintre

plus concediu de odihnă”, au posibilitatea de a lucra în ture

respondenți), zile libere (29%) și cazare asigurată (24%). La

sau, din contră, că nu au deloc beneﬁcii suplimentare.

Ce beneﬁcii îți oferă angajatorul?
29%

29%

Mese

Zile libere

21%

Cazare

“NU”

17%

Altele

Plusuri și minusuri:
banii - avantaj, orele lucrate - inconvenient
Mai mult de patru din zece (44%) dintre utilizatorii

respondenți), locul desfășurării activității - la munte

OLX care au răspuns chestionarului privind industria

sau la mare - (15%) sau posibilitatea de a economisi

ospitalității au spus că veniturile câștigate sunt

bani pentru o perioadă viitoare (15%). Pentru 5%

principalul avantaj al unui loc de muncă sezonier. În

dintre respondenți, un avantaj al jobului sezonier îl

topul beneﬁciilor aduse de un astfel de job se mai aﬂă

reprezintă oportunitatea de a-și petrece timpul într-un

programul

mod distractiv.

ﬂexibil

(menționat

de

20%

dintre

Care sunt avantajele jobului sezonier?
44%

Veniturile câștigate

20%

Programul ﬂexibil

15%

Locația (să muncesc la munte sau la mare)

15%

Economii ﬁnanciare pentru lunile următoare

5%

Distracția

2%

Experiență pentru un job full-time

2%

Altele

Bacșișul unui angajat
din industria ospitalității
variază între 0 și
4700 lei pe lună

Dacă veniturile obținute în urma unei activități

părțile negative sunt reprezentate de numărul

sezoniere sunt marele avantaj al unui loc de muncă în

mare de ore de muncă (menționat de 34% dintre

acest sector, potrivit respondenților sondajului nostru,

respondenți) și lipsa timpului liber (24%).

Indexul
Indexul locurilor
locurilor de
de muncă
muncă

|| 34
24

Concluziile
Indexului locurilor
de muncă

Număr de anunțuri de angajare
„Șoferi - Servicii auto - Curierat” a rămas și în primul semestru al acestui an categoria cu cele mai multe locuri de muncă
disponibile în secțiunea OLX Locuri de muncă, cu peste 43.000 de anunțuri publicate în perioada ianuarie-iunie 2019.

Anunțuri de angajare pe domenii
„Șoferi - Servicii auto - Curierat” a rămas și în semestrul doi al anului 2019 categoria cu cele mai multe locuri de muncă active
în 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 cele mai multe aplicații
„Șoferi - Servicii auto - Curierat” a fost domeniul cu cei mai mulți candidați care au aplicat pentru un loc de muncă în primul
semestru din 2019, această categorie reușind să adune peste 1,9 milioane de aplicații, realizate de peste 200.000 de candidați
unici. Pe locul doi în clasamentul categoriilor cu cele mai multe aplicații se aﬂă cateoria „Alte locuri de muncă ”, secțiune care
a adunat peste 1,1 milioane de aplicații realizate de peste 215.000 de candidați, urmată de categoria „Muncă în străinătate”,
care a adunat mai mult de 1 milion de aplicații în prima parte a acestui an, venite de la peste 124.000 de candidați.

Distribuția anunțurilor de angajare pe județe
Aproape un sfert din totalul anunțurilor de angajare de la secțiunea OLX Locuri de muncă în perioada ianuarie- iunie 2019 au
fost publicate de către angajatorii din Capitală, care au scos la concurs peste 73.000 de anunțuri de angajare noi. Pe lângă
București, în acest top se mai aﬂă Cluj, Constanța, Iași și Brașov.

Județele cu cei mai mulți candidați
Aproximativ 200.000 de candidați, adică 15% din totalul celor peste 1,3 milioane de utilizatori care au aplicat pentru un job
pe OLX în primul semestru din 2019 sunt din regiunea București-Ilfov. În topul județelor cu mai mult de 50.000 de candidați
se mai aﬂă Cluj, Brașov, Constanța și Iași.

Durata medie de închidere a unui anunț
Durata medie a închiderii unui anunț de angajare publicat în secțiunea OLX Locuri de muncă variază între 11 zile (pentru
„Bone - Menajere”) și 19 zile (pentru „Personal hotelier - Restaurant” și „Lucrători producție - Depozit - Logistică”).

Bătaie mai mare pe joburi în 2019
Competiția medie în primul semestru din 2019 a fost de 34 de candidați pe loc, față de o medie de 29 de candidați pe loc în
primul semetru al anului 2018.

Piața locurilor de muncă
din perspectiva
angajatorilor

„Statul ar putea să accepte în sfârșit
reglementarea tipsului în industria
ospitalității, pentru a ﬁ aliniați cu restul
țărilor europene, și nu numai, cu care
de altfel suntem în concurență pe piața
turistică sau pe piața forței de muncă”
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Călin Ile, Ibis Continental Hotels

„În anunțurile de recrutare
avem cel mai bun impact atunci
când prezentăm posibilitatea de
progres în carieră”
Angajatorii din hoteluri și restaurante, domeniu care

Într-adevăr,

are în prezent peste 200.000 de salariați, se confruntă

profesională a fost unul dintre motivele principale

cu un deﬁcit mare de candidați, în ciuda faptului că

invocate de către cei 22% dintre respondenții

numărul de aplicanți la joburile scoase la concurs este

chestionarului OLX, care au spus că nu ar mai lucra în

semniﬁcativ. Care sunt provocările procesului de

industria hotelurilor și a restaurantelor din mai multe

recrutare în acest domeniu? Am stat de vorbă pe

motive, printre care se aﬂă și dorința de a sta aproape

această temă cu Călin Ile, directorul general al celor

de familie, veniturile prea mici sau programul de lucru

patru hoteluri Ibis din România, care au împreună un

care necesită multe ore suplimentare.

număr total de 275 de salariați.

lipsa

oportunităților

de

dezvoltare

Potrivit rezultatelor sondajului realizat pe OLX,

„Din 10 candidați care vin la interviurile de angajare,

angajații din industria ospitalității care au răspuns la

cam 20% se concretizează și sunt angajați ulterior.

chestionar au venituri ﬁxe lunare care variază între

Vizitele în școli și implicarea în programele de practică

1.300 de lei net pe lună peste 5.000 de lei net, cu o

dau cele mai bune rezultate la recrutare. Totodată, în

valoare mediană de 2.000 de lei net lunar. O

anunțurile de angajare avem cel mai bun impact atunci

componentă semniﬁcativă a veniturilor angajaților din

„Din 10 candidați care vin la interviurile
de angajare, cam 20% se concretizează
și sunt angajați ulterior.”
când prezentăm posibilitățile de progres în carieră”, a

acest sector este formată din bacșișuri, care sunt însă

declarat Călin Ile, care este și președinte al Federației

la un nivel scăzut în hoteluri.

Industriei Hoteliere din România (FIHR), o organizație
patronală

care

are

drept

scop

reprezentarea

intereselor hotelierilor din România.

„Probleme mai mari sunt la nivel de
personal de bucătărie și curățenie”

„Veniturile din bacșiș sunt marginale, nesemniﬁcative,
în hoteluri pentru poziții de cameristă sau recepționer.
Ca estimare, acestea variază undeva între 100 și 500
lei lunar”, a adăugat Călin Ile.
Rezultatele indexului OLX Locuri de muncă arată că, la
peste 22.000 de anunțuri de locuri de muncă scoase
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la concurs în perioada ianuarie-iunie 2019 în domeniul

În prezent, angajații din sectorul hotelurilor și al

HoReCa au existat peste 117.000 de candidați. Deși

restaurantelor au cele mai mici salarii din economie:

numărul de aplicanți este foarte mare în raport cu

cu un salariu mediu net de mai puțin de 1.800 de lei pe

ofertele de locuri de muncă vacante, angajatorii din

lună, aceștia câștigă cu 42% mai puțin decât angajații

HoReCa găsesc cu greu candidați, iar de multe ori

plătiți cu salariul mediu pe economie (de circa 3.100

apelează la soluția aducerii de personal ﬁe din alte

de lei net în luna mai 2019, potrivit datelor

orașe, ﬁe din străinătate, în special din statele asiatice.

Institututului Național de Statistică).

„Relocările naționale și internaționale
reprezintă o parte din soluție și trebuie
luată serios în considerare alături de
investițiile în educația tinerilor, atragerea
diasporei și creșterea atractivității
sectorului turism”
Potrivit lui Călin Ile, hotelurile Ibis nu folosesc

Care va ﬁ viitorul pieței muncii în HoReCa în următorii

angajați aduși din alte orașe sau din alte țări, ci se

cinci ani și ce provocări vor avea angajatorii?

folosește relocarea doar în perioada evenimentulelor
mari cum ar ﬁ de exemplu Neversea la Constanta,
când sunt luați angajați din hotelurile din București.

„Găsirea unui echilibru între creșterea salariilor în
industrie în următorii 5 ani, pe de o parte, și creșterea
veniturilor în turism, pe de altă parte, este una dintre

„În rest, nu apelăm nici la relocări naționale și nici la

principalele provocări ale industriei. Pe scurt, avem

recrutare internațională. Credem însă că relocările

nevoie de o creștere a productivității muncii astfel

naționale și internaționale reprezintă o parte din

încât să încasăm mai mulți bani per salariat pentru a

soluție și trebuie luată serios în considerare alături de

putea plăti mai mulți bani către acești salariați”, a

investițiile în educația tinerilor, alături de atragerea

concluzionat Călin Ile.

diasporei și de creșterea atractivității sectorului turism”.

Între 100 și 500 de lei se estimeaza că ar ﬁ valoarea bacșișului lunar pe care
îl primește o cameristă sau un recepționer într-un hotel din România, nivel
foarte scăzut prin comparație cu veniturile din bacșiș ale angajaților din
restaurante, de exemplu.
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Andreea Petrus, Managing Director at Skill Tests

„Cum construim strategia de
recrutare și selecție pentru
joburi sezoniere?”
Aﬂăm din statisticile Eurostat că proporția joburilor

În general, criteriile vizate într-un proces de selecție

sezoniere are o tendință de creștere în statele din

sunt: performanța, accidentele de muncă și plecările

Uniunea Europeană. Dacă în urmă cu zece ani, să ai un

voluntare. În cazul joburilor sezoniere, rămân valabile

astfel de job era soluția de compromis până îți găseai

primele două criterii, cel de-a treilea ﬁind anulat prin

un job potrivit, acum din ce în ce mai mulți adulți activi

însăși perioada pentru care se dorește angajarea.

recurg la ea. Ca urmare, angajatorii se adaptează și
aleg o astfel de variantă pentru acele posturi pentru
care cei angajați au nevoie de o perioadă foarte scurtă
de învățare (1-2 zile), astfel încât își pot desfășura
munca într-o manieră autonomă cât mai repede.

Pentru a prezice performanța, studiile realizate în
ultima sută de ani ne arată foarte clar că ar trebui să
evaluăm, pe de-o parte, aspecte psihologice relaționate cu performanța (inteligență, conștiinciozitate,
adaptabilitate), pe care de obicei le subsumăm unor

Cum ar trebui construită strategia de recrutare și

competențe generice, iar pe de alta cunoștințe și

selecție în acest context? În primul rând, obiectivul

abilități speciﬁce domeniului. Spre exemplu, dacă s-ar

unui recrutor este să aleagă cei mai potriviți oameni

dori selecția unor candidați ce aplică pentru o poziție

„Dacă ne uităm la categoria de populație înclinată să aleagă un job sezonier,
datele ne arată că aceștia sunt tinerii din generația Y și pensionarii.
Ca urmare, strategia de recrutare pentru joburi sezoniere s-ar putea îndrepta
cu precădere către aceste două categorii demograﬁce.”
pentru pozițiile vacante, indiferent că vorbim de joburi

de ospătar, s-ar putea evalua următoarele compe-

pentru o perioadă nedeterminată sau joburi sezoniere.

tențe: disciplina muncii (capacitatea candidatului de

Pentru asta, înainte de a recruta și evalua candidații, ar
ﬁ bine să clariﬁce, în primul rând, care ar ﬁ criteriul sau
criteriile prioritare ce ar trebui să-i ghideze selecția
(adică ce ar vrea să facă sau să nu facă aplicanții odată
angajați). Apoi, ar trebui să știe ce ar putea să evalueze
în selecție și cum, pentru a prezice bine acele criterii și
care ar ﬁ categoria cea mai potrivită către care s-ar
putea îndrepta strategia de recrutare, pentru a maximiza
șansa găsirii celor mai potriviți candidați.

a-și face treaba fără să se plângă), abilitatea de a
prelua inițiativa fără să i se spună sau de a persista
până își ﬁnalizează treaba. La acestea, se adaugă
competențele ce țin de lucrul în echipă, anume tendința
de a menține relații pozitive cu ceilalți sau capacitatea
de a-și ajusta acțiunile în raport cu acțiunile colegilor
sau competențe ce țin de lucrul cu clienții, cum ar ﬁ
păstrarea calmului și controlul emoțiilor în situații
stresante sau în cazul unui volum mare de muncă.

Obiectivul unui recrutor este să aleagă cei mai potriviți oameni pentru pozițiile vacante
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De asemenea, pentru 12% dintre respondenți, venitul

condițiile improprii de cazare, lipsa beneﬁciilor sau

obținut dintr-o activitate sezonieră reprezintă un

imposibilitatea de a lucra cu forme legale sunt alte

minus al acestui tip de loc de muncă. Lipsa

aspecte negative ale unui job sezonier menționate de

programului ﬂexibil, cazarea prea scumpă sau

utilizatorii OLX.

Care sunt părțile negative ale unui job sezonier?
34%

Numărul mare de ore de muncă

24%

Lipsa timpului liber

12%
Venitul
lunarangajatorul?
Ce beneﬁcii
îți oferă
10%
29%

Lipsa unui program ﬂexibil
Mese

7%

Cazare scumpă pe perioada verii

5%

Condiții proaste de cazare

2%

Lipsa contractelor de muncă

2%

Lipsa beneﬁciilor extra

29%

Zile libere

„Cu greu îți poți găsi
o zi liberă în acest
domeniu”
21%
Cazare

“NU”

17%

Altele

Anunțurile de pe platformele de recrutare,
metoda preferată de angajare
În ceea ce privește sursa de informare pentru găsirea

s-au angajat prin intermediul parteneriatelor pe care

unui

ospitalității,

le-a avut școala profesională pe care au absolvit-o cu

aproximativ jumătate (49%) dintre respondenți au

diferite companii, iar 2% s-au angajat cu ajutorul

spus că au aplicat la un post disponibil online, pe un

unei companii de recrutare. La categoria „Altele”,

site de anunțuri de angajare, iar 39% dintre aceștia au

menționată de 4% dintre respondenți, aceștia au

spus că și-au găsit un loc de muncă cu ajutorul

declarat că sunt proprii lor angajați sau că au găsit

cunoștințelor sau al prietenilor. De asemenea, 6%

anunțul de angajare în presa locală.

loc

de

muncă

în

domeniul

Cum ți-ai găsit jobul?
49%

Online, pe un site de anunțuri

39%

Prin cunoștințe/prieteni

6%

Prin școala profesională

2%

Printr-o agenție de recrutare

4%

Altele

„Am început să-mi
caut job pentru
sezonul de vară
încă din martie și
l-am găsit online
în mai puțin de o lună”
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Aceste competențe pot ﬁ evaluate printr-un interviu

acestei generații, anume o mai mare nevoie de inde-

structurat sau prin teste a căror putere de predicție

pendență, o tendință accentuată de a prioritiza inter-

pentru performanță este susținută de studii. Tot

ese și pasiuni personale în defavoarea obținerii unui

pentru o poziție de ospătar, ar ﬁ bine să ﬁe evaluate

statut profesional crescut și o înclinație mai mare

cunoștințele și abilitățile speciﬁce, cum ar ﬁ:

către hedonism. Astfel, un job sezonier le asigură

cunoștințe despre siguranța mâncărurilor, menținerea

tinerilor mai multă autonomie, un program de lucru

igienei sau manipularea corectă a mâncării, cunoștințe

ﬂexibil, diversitate și posibilitatea de explorare fără ca

și abilități de servire și debarasare sau terminologia și

astfel să-și piardă opțiunile de viitor, dar și posibili-

recunoașterea vinurilor și a celorlalte băuturi.

tatea unei vacanțe prelungite între două contracte. Pe

„Pensionarii ar alege un job sezonier cu scopul
de a-și suplimenta veniturile, reușind astfel
să-și poată plăti o vacanță mult dorită sau
să-și achiziționeze sau recondiționeze bunuri,
lucruri pe care pensia nu le-ar permite”
Aceste aspecte pot ﬁ evaluate printr-o probă de

de altă parte, pensionarii ar alege un job sezonier cu

muncă sau prin teste de cunoștințe. În ceea ce privește

scopul de a-și suplimenta veniturile, reușind astfel

predicția accidentelor de muncă, știm că acestea sunt

să-și poată plăti o vacanță mult dorită sau să-și

generate pe de-o parte de anumite predispoziții ale

achiziționeze sau recondiționeze bunuri, lucruri pe

angajaților, dar și de caracteristicile locului de muncă

care pensia nu le-ar permite. Ca urmare, strategia de

(oricât de atentă și disciplinată ar ﬁ o persoană, dacă i

recrutare pentru joburi sezoniere s-ar putea îndrepta

se solicită să lucreze o perioadă lungă fără pauză de

cu precădere către aceste două categorii sociale.

odihnă, riscurile de producere a accidentelor cresc). În
selecție se pot evalua acele aspecte ce țin de predispozițiile candidaților, cum ar ﬁ dorința și capacitatea
persoanei de a ﬁ responsabilă și organizată, tendința
de a prelua inițiativa atunci când observă ceva în
neregulă care ar putea genera un accident sau respectarea regulilor și procedurilor de lucru. Similar competențelor ce prezic performanța, aceste competențe pot
ﬁ evaluate printr-un interviu structurat sau prin teste.
Reprezentanții generației Y, cu vârste cuprinse între
20 și 30 de ani, aleg un job sezonier datorită avantajelor acestora care se potrivesc bine preferințelor

Concluzionând, strategia de recrutare a candidaților
pentru joburi sezoniere ar trebui orientată către
categoriile sociale care ar ﬁ motivate să aleagă un
astfel de job, iar selecția ar trebui ghidată de
cunoștințele, abilitățile și competențele necesare
realizării unei performanțe bune și minimizării
riscurilor de accidente.
Skill Tests este reprezentantul exclusiv în România al Skill Check și oferă
una dintre cele mai vaste colecții de instrumente de evaluare a
cunoștințelor, abilităților și aptitudinilor, precum și a potrivirii culturale
a candidaților cu organizațiile.

Reprezentanții generației Y aleg un job sezonier datorită avantajelor acestuia,
care se potrivesc bine cu nevoia lor crescută de independență
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O soluție pentru dezvoltarea
turismului în România:
facilități ﬁscale pentru munca sezonieră
Industria ospitalității ar putea cunoaște o dezvoltare mai

În plus, toate cheltuielile legate de masă, cazare, acces

accelerată dacă statul ar acorda o serie de facilități care

la festival sunt asigurate de către angajator și totodată

să încurajeze munca sezonieră. În prezent, companiile

primesc circa 1.000 de euro în mână pentru trei-patru

din domeniul serviciilor de turism au mari probleme din

zile de muncă”, a spus Lucian B., 30 de ani.

cauza lipsei de personal, iar patronatele din acest sector
propun soluții pentru atenuarea acestui fenomen.

Potrivit rezultatelor indexului OLX Locuri de muncă,
peste 115.000 de utilizatori au aplicat pentru cele

„Statul ar trebui să susțină programe de relocare

22.300 de locuri de muncă publicate de angajatori pe

națională și internațională prin facilități ﬁscale. De

OLX în perioada ianuarie-iunie 2019 la secțiunea

exemplu, o soluție ar ﬁ să renunțe în a considera

„Personal hotelier - Restaurant”. Dacă numărul de

cazarea sau masa asigurată acestor angajați ca beneﬁcii

candidați de la această secțiune a fost în creștere,

de natură salarială. O altă soluție ar ﬁ să reducă nivelul

cel al anunțurilor noi de angajare a fost în relativă

de taxe pe forță de muncă pentru sectorul turism sau

stagnare față de perioada similară din 2018.

„În perioada festivalurilor de muzică, companiile își suplimentează forța de
muncă cu personal sezonier din rândul elevilor și studenților aduși de
companiile sponsor sau persoane incluse în programe de voluntariat.”
măcar pentru sezonieri”, a declarat Călin Ile, președinte

„Observăm o creștere semniﬁcativă a interesului

al Federației Industriei Hoteliere din România (FIHR), o

candidaților pentru un loc de muncă în domeniul

organizație patronală care are drept scop reprezentarea

„Personal hotelier - Restaurant”, având în vedere că

intereselor hotelierilor din România.

numărul acestora a crescut cu 48% în primul semestru

„În perioada festivalurilor de muzică, de exemplu,
companiile își suplimentează forța de muncă cu
personal sezonier din rândul elevilor și studenților
aduși de companiile sponsor sau persoane incluse în
programe

de

voluntariat.

De

aceea,

numărul

candidaților crește”, a mai spus Călin Ile.
„Sunt angajat în București într-o companie de servicii
ﬁnanciare, însă în perioada festivalurilor Untold și
Neversea îmi iau concediu și lucrez ca barman la un
bar cu care colaborez, periodic, încă din perioada

din 2019 față de perioada similară din 2018. Cu toate
acestea, numărul de anunțuri de angajare în stagnare și
diﬁcultatea cu care se închid anunțurile de angajare de
pe OLX pot indica faptul că ﬁrmele din acest domeniu își
suplimentează forța de muncă cu personal din alte țări.
Una dintre soluțiile pentru atenuarea acestui deﬁcit
de personal de pe piața locală poate ﬁ acordarea unor
facilități ﬁscale la angajare, asemenea celor acordate în
sectoarele IT și construcții”, a declarat Paul Neagoe,
business manager, OLX.

studenției. Este o oportunitate pentru mine să particip

Călin Ile de la FIHR spune că statul ar trebui să susțină

la unul dintre cele mai mari festivaluri la nivel mondial.

promovarea în rândul tinerilor (elevi și studenți) a unor

Indexul locurilor de muncă

programe de gen work & travel în România și,
totodată, să modiﬁce programul de practică al
unităților de învățământ din liceele de turism și
facultățile de turism astfel încât acestea să poată ﬁ
făcute și vara în sezon.
„Statul ar putea de asemenea să accepte în sfârșit
reglementarea tipsului în industria ospitalității pentru
a ﬁ aliniați cu restul țărilor europene și nu numai, cu
care de altfel suntem în concurență pe piața turistică
sau pe piața forței de muncă”, a adăugat Călin Ile.
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ajute formarea și integrarea în echipă a noilor angajați.
În ceea ce privește viitorul industriei turismului,
aceasta va continua să crească în următorii ani, spun
specialiștii, pentru că există o creștere la nivel
internațional în mod continuu de 10 ani, iar ritmul este
chiar mai susținut în Europa de Est în ultimii 5 ani.
„Pe măsură ce veniturile vor crește, vor crește și
salariile angajaților în turism și asta va duce la găsirea
unui echilibru (fragil și în dinamică permanentă) și pe
piața forței de muncă din turism. Însă pentru asta e

La rândul lor, companiile trebuie să găsească soluții de

nevoie ca statul să intervină doar atât cât e nevoie și

cazare și masă pentru a permite relocarea națională sau

anume în asumarea unor politici publice care să

internațională a angajaților din acest sector. De asemenea,

susțină sectorul ca ﬁind unul prioritar pentru viitor.

angajatorii trebuie să investească în campanii de

Dar, per total, turismul are un viitor bun în România și

marketing și de promovare a locurilor de muncă din

nu numai”, a adăugat Călin Ile.

acest domeniu, dar să aibă și personal intern care să

Cinci soluții pentru problema deﬁcitului de personal din sectorul HoReCa,
potrivit lui Călin Ile, președintele Federației Industriei Hoteliere din România

1
2
3

Susținerea educației elevilor și studenților în turism
(în special în sistem dual) - prioritatea numărul 1
Importul de forță de muncă din țările non-UE
(din Asia și din țările trans-frontaliere)
Creșterea numărului de angajați part time sau second job veniți pentru
a lucra pe termen limitat din rândul studenților în internship, din rândul
elevilor Ia practică, din rândul pensionarilor care doresc să-și completeze
pensia sau din rândul unora care pe lângă jobul de bază aleg să își completeze
veniturile prin a lucra temporar în turism
(în weekend, în vacanțe sau cu program de seară)

4
5

Atragerea de personal din diaspora să revină acasă și să lucreze în turism
Crearea unei imagini mai bune a sectorului turism

Să ai un loc de muncă sezonier
înseamnă...

„Recreație”

„Bani mulți”
„Cool”

„Flexibil,
indiferent de anotimp”

„Obositor și
deloc costisitor”

„Lejer, fără stres”

“Experiență”

„Un job primitor,
aproape de casă
și de prieteni”

„O modalitate prin
care poți cunoaste
oameni noi”
„Foarte obositor,
dar motivant”

„Salată asortată”
„Un job bine platit
care-ți deschide
noi orizonturi”

Locuri de muncă

