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Zamestnanci sú tým
najcennejším,
čo firma má.
Práve oni totiž tvoria
hodnotu celého podniku.
Zatiaľ čo zamestnávatelia u svojich pracovníkov
obvykle oceňujú zručnosti, ako napríklad kritické
myslenie, kreativitu, schopnosť riešiť problémy, empatiu,
komunikačné schopnosti, sebavedomie alebo zvládanie
stresu, dnešný rýchly a stále viac digitalizovaný svet
vyžaduje stále nové a nové zručnosti, ktoré sú nemenej
dôležité.
Úloha podnikov sa sústavne mení, a to isté platí aj
o špecifických činnostiach, ako sú prevádzkové nástroje
a procesy v podnikoch, vzťahy medzi oddeleniami,
tradičná manažérska hierarchia a rad ďalších aspektov
spojených s každodenným fungovaním.

Pre budúcu prosperitu každého podniku
je kľúčová predovšetkým schopnosť
flexibilného prístupu k pracovným pozíciám
a možnosť a ochota rekvalifikácie.

Dopyt po technicky zdatných zamestnancoch nebol
nikdy väčší. Prvýkrát v histórii sa však títo zamestnanci
neobmedzujú iba na pozície v laboratóriách a vo vývoji,
ale zastávajú aj role v marketingu, HR, nákupe, grafike,
skladoch a v mnohých ďalších oblastiach.
Náš stále sa rozvíjajúci svet vyžaduje takých pracovníkov,
ktorí budú schopní posúvať podniky aj naďalej vpred.
Medzi kľúčové zručnosti tak budú patriť najmä:
schopnosť a ochota sa v priebehu života
ďalej rozvíjať a vzdelávať, flexibilita,
prispôsobivosť, ochota prijímať zmeny
a schopnosť plne sa zapojiť do digitálne
orientovaného prostredia.

Postupná premena
V súvislosti s deľbou práce medzi ľuďmi
a strojmi môže vzniknúť až

97 miliónov

nových rolí.

Aj keď to nie je ľahké, jedná sa o úplne zásadné
požiadavky.
Zamestnanci sú vizitkou celej spoločnosti a sú tým
najlepším spôsobom ako prezentovať dôveryhodnosť či
spoľahlivosť Vašej značky. Stoja v popredí pri dosahovaní
nových či rozvíjaní existujúcich obchodných cieľov.
Rozhodne sa oplatí zamerať na nich svoju pozornosť.

(Zdroj: World Economic Forum, Správa o budúcnosti pracovných miest 2020)

Technickí lídri ako
hnacia sila rastu
Ďalším krokom na súčasnej digitálnej ceste
je okrem správnych ľudí na správnom mieste,
technická podniková architektúra, ktorá dohliada
na navrhovanie štruktúry nových technologických
systémov, ktoré sú stále častejšie označované
ako technologický ekosystém. Kľúčovou rolou
bude špecializovaný technický riaditeľ
(CTO) s jasne definovanou technologickou
stratégiou a schopnosťou túto stratégiu realizovať
podľa plánu. Práve technický riaditeľ bude spolu
s touto stratégiou kľúčovou hnacou silou úspechu
nielen z hľadiska zvyšovania výkonnosti a podpory,
nákladovej efektivity technických štruktúr, ale aj pri
vytváraní nových obchodných modelov, využívaní
nových a nepredvídaných príležitostí a oslovovaní
zákazníkov zaujímavými a inovatívnymi spôsobmi.
Túto rastúcu potrebu dokladá sieť
Linkedln, kde oproti roku 2020 bolo
v septembri 2021 celosvetovo 6 600
nových aktívnych profilov technických
riaditeľov (CTO) spárovaných s takmer
1 500 otvorenými pracovnými ponukami.

Technologický ekosystém umožní
digitálnu transformáciu vo všetkých
oblastiach. Tento proces zahŕňa napríklad
zavádzanie nových softvérových
riešení, digitalizáciu procesov,
budovanie analytických schopností
a strojového učenia, integráciu
so zákazníkmi a tretími stranami
a poskytovanie nástrojov a konektivity,
ktoré zamestnancom umožnia produktívne
pracovať odkiaľkoľvek.

Ako sa meria úspech technického riaditeľa?
Medzi hlavné kľúčové ukazovatele patria
Príjmy, rast, predaj, ukazovatele
návratnosti investícií

33 %

Efektivita, optimalizácia,
metriky dodávok

29 %
25 %

Prijatie technológie používateľovi

Vďaka tomuto prístupu bude mať firma
výhodnú pozíciu pri získavaní nových
podielov na existujúcich aj nových trhoch
a navyše sa stane atraktívnou pre už
vyššie spomínaných technicky zdatných
kandidátov.

15 %

Zapojenie zákazníkov

13 %

Inovácia produktov a služieb

9%

Náklady, úspory

7%

Bezpečnosť

20 %

0%
Zdroj: Gartner

V skratke, táto obchodná technická
architektúra dohliada na navrhovanie
štruktúry nových technologických systémov
a implementáciu programov a spolupracuje
s tímom pre vývoj softvéru.

40 %

Digitalizácia
ako podmienka,
o ktorej sa nediskutuje
ani počas Covidu-19,
ani po ňom
Zatiaľ čo pred pandémiou sa mnoho ľudí
domnievalo, že digitalizácia procesov je voliteľná,
vďaka Covidu-19 pochopili, že ide o nevyhnutnú
vec. Veci sa pandémiou dali do pohybu
rýchlejšie, než by kto predtým predpokladal
a naštartoval sa proces, ktorý by inak
mohol trvať aj niekoľko rokov.
Mnohým podnikom nedala pandémia inú voľbu,
než urýchliť digitálnu transformáciu. Digitalizácia
sa stala akousi prílivovou vlnou, na ktorej
sa buď musíme naučiť jazdiť, alebo nás vo
veľmi krátkom čase zmetie.

Pocit naliehavosti

79 %

spoločností sa domnieva,
že sa nachádza v ranej fáze
technologickej transformácie.

(Zdroj: McKinsey & Co.)

Už teraz môžeme vidieť, že podniky v logistike, ktoré pomaly
digitalizovali zákaznícke kanály, dodávateľské reťazce
a pracovné metódy zamestnancov, majú teraz problém
modernizovať a upravovať svoje infraštruktúry.
Ďalším príkladom je aj maloobchodné odvetvie. Podľa serveru
e-marketer.com sa v roku 2020 celosvetový maloobchod
znížil o 5,6 %, zatiaľ čo elektronický obchod vzrástol
o 16,5 % na 3,9 bilióna dolárov, čo zodpovedá 16 %
celosvetových tržieb (zdroj: Global Ecommerce 2020
Global Ecommerce 2020).
Táto štatistika jasne ukazuje, ako pandémia počas veľmi krátkej
doby radikálne zmenila pravidlá hry. Výrazný posun v správaní
spotrebiteľov si vyžiadal aj reakciu hráčov v odvetví dopravy.
Pandémia tak spustila digitálnu revolúciu, ktorá by
bola predtým nemysliteľná.
Spoločnosť McKinsey uskutočnila rozhovor s niekoľkými
generálnymi riaditeľmi, ktorí vyhlásili, že pre mnoho firiem
je teraz jedinou možnosťou urýchliť digitálnu
transformáciu (zdroj: The digital-led recovery from
COVID-19: Five questions for CEOs).
To znamená začať aktívne zavádzať nové digitálne procesy,
priebežne ich testovať a ďalej zlepšovať.

Kritické úlohy:
vedenie a podpora
technického riaditeľa
Úloha technického riaditeľa bola pôvodne vytvorená
v 80. rokoch a figurovala iba v odvetví informačných technológií
a počítačového (a neskôr internetového) priemyslu. Po roku 2000
a následne 2010 sa však pole pôsobnosti tejto pozície rozšírilo,
už nemusí stáť iba na čele spoločností zameraných na technológie,
ale aj v rade ďalších, inak zameraných podnikov.
Technickí riaditelia sú dnes zásadnými osobnosťami,
ktoré utvárajú a riadia spoločnosť tak, aby sa udržala
na špičkovej úrovni, dokázala sa prispôsobiť nečakaným
zmenám a situáciám, a ďalej sa rozvíjala.
Technický riaditeľ je neoddeliteľnou súčasťou vedenia spoločnosti,
spolupracuje s ostatnými vedúcimi pracovníkmi na rozvoji stratégie
a dohliada na jej realizáciu v spolupráci s celým tímom.
Podľa prieskumu MIT Technology Review Insights, ktorý
prebehol v júni 2020 medzi 300 vedúcimi pracovníkmi,
patria medzi inovačné priority, ktoré budú v ére Covidu a po nej
stále dôležitejšie, kompetencie vedené technickým riaditeľom v úzkej
spolupráci s generálnym riaditeľom.

Nevyhnutnosti, ktoré podporia rast. Inovačné priority v ére Covidu:
Hľadanie nových partnerstiev
a spoluprác

55 %

Urýchlenie zavádzania
umelej inteligencie a automatizácie

53 %
37 %

Zameranie na pracovnú kultúru, vrátane
rozmanitosti, etiky a práv pracovníkov

29 %

Zvyšovanie efektivity výskumu
a vývoja
Zvyšovanie investícií
do výskumu a vývoja

23 %

Diverzifikácia miest
pre inovácie

23 %

Zdieľanie dát s inými organizáciami
verejného alebo súkromného sektora

22 %

Zdroj: prieskum MIT Technology Review Insights medzi 300 vedúcimi pracovníkmi, jún 2020

Spolupráca medzi generálnym a technickým riaditeľom sa čoraz viac prelína,
a preto bude potrebné, aby generálny riaditeľ prevzal časť zručností
a znalostí od toho technického. Technický riaditeľ taktiež bude
musieť zladiť technológie s celkovou obchodnou stratégiou,
pričom tieto dve oblasti sú neoddeliteľne prepojené.
Generálny riaditeľ je zodpovedný za stanovenie vízie alebo stratégie
podniku a následne za nábor tímu, ktorý ju bude realizovať. Vzhľadom na to,
že technológie sú pre fungovanie podniku a jeho stratégiu stále dôležitejšie,
je potrebné, aby spoločnosť viedol niekto, kto sa v nich dobre vyzná.
Nájsť však správnu osobu so zodpovedajúcimi zručnosťami a znalosťami
nie je vôbec ľahké.

360° prístup k personálu
Recept na skutočnú konkurenčnú výhodu:

Silný líder/
technický
riaditeľ

+

Kompetentné
vedenie

+

Kvalifikovaná
pracovná
sila

Konkurenčná výhoda pre rast
Z prieskumu MIT Technology Review Insights medzi 300 vedúcimi pracovníkmi vyplýva, že prioritou pre spoločnosti
a vedúcich pracovníkov je hľadanie nových partnerstiev a spoluprác. Je teda veľmi dôležité mať v spoločnosti vhodného technického
riaditeľa, ktorý tomu generálnemu pomôže vybudovať a riadiť ten najlepší možný tím.
Podniky sa však stretávajú hneď s dvoma problémami – vhodných kandidátov je nedostatok a je veľmi ťažké ich nájsť.
Ako teda spoločnosti prekonávajú tieto problémy?
Spoločnosti Wyser, Grafton a Gi Group dokážu oba tieto problémy vyriešiť. Každá z nich dokáže vašej firme nájsť presne tých
kandidátov, ktorých aktuálne potrebujete.

Wyser je nadnárodná spoločnosť, ktorá riadi nábor IT pracovníkov po celom
svete, a preto dokáže pre vašu spoločnosť nájsť toho najlepšieho technického
riaditeľa. Vďaka znalostiam a skúsenostiam s digitálnym prostredím je
spoločnosť Wyser tou najlepšou voľbou ako pre veľké korporácie, tak
aj pre začínajúce firmy. Členovia nášho tímu nie sú iba headhuntermi,
ale kvalifikovanými poradcami a konzultantmi s praxou v IT odbore, ktorí
poznajú trh a dokážu porozumieť potrebám firiem aj požiadavkám na
výkonného technického riaditeľa. Wyser sa orientuje na vrcholový manažment
a pracovníkov najvyššej úrovne a je odborníkom na riešenia, ktoré vám zaistia
tie najlepšie talenty do vedenia vašej spoločnosti.
Spoločnosť Grafton úspešne pôsobí v oblasti náboru zamestnancov
v odbore IT už 25 rokov a pozorne sleduje zmeny na trhu. K technickému
riaditeľovi dokáže nájsť ten najlepší tím zložený z odborníkov na IT alebo
vývoj softvéru a hardvéru. Konzultanti spoločnosti Grafton sa špecializujú
na vyhľadávanie talentov prostredníctvom vysoko efektívneho náborového
modelu, ktorý spätne vyhodnocuje informácie získané z trhu a od klienta.
Spoločnosť Grafton skvele zvláda nielen nábory jednotlivcov,
ale aj celých IT tímov.
Spoločnosť Gi Group využíva svoje odborné znalosti na vyhľadávanie
a následne aj udržiavanie špičkových talentov, ktoré sú kľúčové pre realizáciu
technologickej stratégie spoločnosti. Ako strategický partner v oblasti
ľudských zdrojov prináša spoločnosť Gi Group do spolupráce pridanú
hodnotu v podobe vlastných systémov, ktoré zaisťujú kvalitné služby a nižšie
náklady. Ich súčasťou sú najmodernejšie nástroje, ktoré integrujú riadenie
ľudských zdrojov, procesy a systémy.

Naše najhľadanejšie IT / Technologické pozície

• Chief Technology Officer
• IT Innovation Manager
• Big Data Engineer
• Multi-Cloud Solution Architect
• Senior Data Engineer
• React Native Developer

• Špecializovaní juniorní
a seniorní vývojári: Java, HTML, C,
Ruby a ďalšie
• Podpora hardvéru a IT
• Sieťová architektúra a zabezpečenie
• Testeri
• Vedúci/Manažéri tímov

Či už chcete zvýšiť efektivitu procesov na pracovisku, znížiť náklady alebo
vyriešiť akýkoľvek iný problém z oblasti ľudských zdrojov, máme pre vás
riešenie. Ponúkame kombinovanú komplexnú podporu prostredníctvom
analýzy súčasnej situácie vrátane návrhov dočasných aj trvalých riešení
v súlade s víziou vašej spoločnosti.
Sme pripravení splniť všetky vaše očakávania.

• Junior Developer
• Junior NET Developer
• Junior Data Scientist
• Junior System Administrator
• Helpdesk Support
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