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WStęp / IntroductIon

Antal International opracował raport na temat wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom 

z myślą zarówno o kandydatach, jak i pracodawcach. Chcemy pokazać Państwu przekrój wynagrodzeń 

w różnych dyscyplinach i różnych branżach w Polsce. Mamy nadzieję, że będzie to cenny punkt 

odniesienia w przypadku negocjacji swojego wynagrodzenia oraz ustalania siatki płac i budżetów 

rekrutacyjnych na określone stanowiska.

Aby raport był jak najbardziej trafny sięgnęliśmy po dane z trzech źródeł – badania ankietowego 

na próbie ponad 2700 respondentów, danych uzyskanych z ponad 1000 projektów rekrutacyjnych 

przeprowadzonych przez konsultantów Antal International, a także zebranych przez nich informacji 

podczas rozmów z pracodawcami i kandydatami. Dzięki temu mamy pewność, że materiał, który Państwu 

przekazujemy odzwierciedla specyfikę rynku specjalistów i menedżerów.

Mamy nadzieję, że raport ten będzie stanowić dla Państwa cenne źródło wiedzy.

Życzę ciekawej lektury,

Antal International has prepared a report about the salaries offered to professionals and managers which 

aims at satisfying the needs of both candidates and employers. It will let you compare salaries across 

various disciplines and sectors in Poland. We hope that this will provide a valuable reference point when 

negotiating salaries, as well as devising salary schemes and recruitment budgets for specific job positions.

In order to ensure the highest level of validity, we have decided to obtain data from three different sources 

– a survey conducted on a sample of 2700 respondents, data gathered from over 1000 recruitment 

projects conducted by Antal International consultants and information gathered through interviews with 

employers and job candidates. Therefore, we are confident that this report is a complete presentation 

of the professional and managerial job market.

We hope that it will prove to be a valuable source of information.

I wish you a fruitful reading,



Metodologia / Methodology

 antal international

Raport Płacowy Antal 2014 został przygotowany 

na podstawie 3 źródeł wiedzy. Pierwsze z nich 

do badanie ankietowe przeprowadzone metodą 

CAWI oraz CATI w terminie 1-30.09.2013 na 

próbie 2742 respondentów z Polski. Dane te 

zostały zweryfikowane i poszerzone o dane 

z ponad 1000 procesów rekrutacyjnych 

przeprowadzonych przez konsultantów Antal 

International w 2013 roku, a także wywiady 

telefoniczne z pracodawcami i kandydatami. 

Badanie dotyczy wynagrodzeń oferowanych 

Antal Salary Report 2014 has been prepared 

with the use of 3 sources of data. The first 

being CAWI and CATI research conducted 

between 1-30.09.2013 on a sample of 2742 

respondents from Poland. The data thus 

acquired was then verified and expanded with 

the use of information gathered from over 1000 

recruitment processes conducted by Antal 

International in 2013, as well as telephone 

interviews with employers and candidates. The 

research covered salaries offered in recruitment 

w procesach rekrutacyjnych na stanowiska 

specjalistyczne i menedżerskie, obejmuje 

osoby, które mają minimum 2-letnie 

doświadczenie oraz pracują w średnich 

i dużych firmach zarówno polskich, jak 

i międzynarodowych. Wynagrodzenia 

przedstawione w raporcie są wynagrodzeniami 

całkowitymi, średnimi, brutto miesięcznie – 

faktyczne wynagrodzenia na konkretnych 

stanowiskach są uzależnione od szeregu 

czynników (por. rozdział Jak czytać raport?).

processes for professional and managerial 

positions and encompassed individuals who 

possessed a minimum of two-year work 

experience in medium and large companies, 

both Polish and multinational. The report 

presents monthly total, average and gross 

salaries – actual salaries at specific positions are 

often dependent on a number of factors (see 

How to Read the Report? section). 



Raport Płacowy Antal 2014 powstał, aby wskazać 

punkt odniesienia w przypadku oferowanych 

wynagrodzeń w poszczególnych branżach, 

dyscyplinach i stanowiskach. Jednak należy 

pamiętać, że rzeczywiste wynagrodzenie na 

konkretnym stanowisku jest uzależnione od wielu 

czynników. Aby odnieść prezentowane dane do 

własnego bądź oferowanego przez pracodawcę 

wynagrodzenia należy wziąć dodatkowo pod 

uwagę elementy takie, jak:

Po Stronie kAndydAtA
lata doświadczenia kandydata,

profil doświadczenia kandydata (w firmach 

mniejszych czy międzynarodowych),

zakres obowiązków (często zakres 

obowiązków na identycznie nazwanych 

stanowiskach może się znacząco różnić),

znajomość języków obcych,

posiadane certyfikaty,

odniesione sukcesy (na tym samym 

stanowisku, można wykonywać swoją pracę 

bezbłędnie, ale część kandydatów może 

Antal Salary Report 2014 was created to set 

a benchmark for salaries offered in specific 

sectors, disciplines and job positions. One must 

keep in mind, however, that the actual wage 

pertaining to a particular position is determined 

by a variety of factors. In order to use the data 

contained within this report for comparison against 

one’s own salary, or to assess the feasibility of 

a job offer, the following variables should be taken 

into consideration: 

on the cAdidAte’S Side 
the number of years of work experience,

the candidate’s work experience profile (small 

or multinational companies),

scope of duties and responsibilities (the scope 

of duties and responsibilities can often differ 

between similarly named positions),

foreign language skills,

acquired certificates,

notable achievements (while working at 

the same position, one can carry out his/her 

duties flawlessly, but some candidates are 

able to boast exceptional achievements, e.g. 

implementing a new concept in the company - 

employers consider this a very valuable asset), 

soft (personal) skills.

on the emPloyer’S Side: 
the region of the country: in some 

circumstances, salaries are differentiated across 

voivodeships. Typically the highest salaries are 

offered by employers located in the Mazowieckie, 

Dolnośląskie, and Śląskie voivodeships, the 

lowest are offered in the Świętokrzyskie and 

Warmińsko-Mazurskie voivodeships. However, 

it should be emphasized that a number of 

corporations implement nation-wide pay scales 

which makes the offered salaries consistent 

across the entire country.

company size,

Polish/foreign capital, 

bonus system – employees are sometimes 

granted incentive bonuses which, in some 

cases, are considered a part of the monthly 

salary. 

pochwalić się wybitnymi osiągnięciami – np. 

wdrożeniem nowego pomysłu do firmy – 

takie cechy są bardzo punktowane przez 

pracodawców), miękkie umiejętności 

interpersonalne.

Po Stronie PrAcodAwcy:
region kraju: w niektórych przypadkach na 

różne wynagrodzenia możemy liczyć w różnych 

województwach. Najczęściej najwyższe 

wynagrodzenia oferują pracodawcy z obszaru 

województwa mazowieckiego, dolnośląskiego, 

śląskiego, najniższe zaś ze świętokrzyskiego 

i warmińsko-mazurskiego. Jednak należy 

pamiętać, że część korporacji ustala 

wynagrodzenia na poziomie ogólnopolskim i nie 

różnicuje ich w zależności od regionu.

wielkość firmy,

kapitał polski/zagraniczny,

system premiowy – pracownicy czasami 

otrzymują premię uznaniowe, czasami 

jest to wpisane w zasadę rozliczania 

comiesięcznego wynagrodzenia.

Jak czytać raport how to read the report
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średnie Wynagrodzenie SpecJaliStóW i MenedżeróW W polSce W poSzczególnych dyScyplinach i branżach 
average professIonal and ManagerIal salarIes In poland across specIfIc dIscIplInes and sectors

[w StoSunku do 9 380 Pln w roku 2012]

10 021 Pln

9 380 Pln

the AverAge groSS monthly SAlAry offered to 
ProfeSSionAlS And mAnAgerS in PolAnd 
in 2013 Amounted to: 

[comPAred to Pln 9 380 in 2012]

Średnie wynAgrodzenie mieSięczne brutto oferowAne 
SPecjAliStom i menedżerom w PolSce 

w 2013 roku wynioSło:

 antal international



średnie Wynagrodzenie SpecJaliStóW i MenedżeróW W podziale na dyScypliny
average Manager and professIonal salary by dIscIplIne

Najwyższe wynagrodzenia osiąga kadra 

zarządzająca – średnia miesięczna brutto wyniosła 

15 885 PLN. Wysokie zarobki notujemy również 

w obszarze Sprzedaż i Marketing – 10 156 PLN. 

Na wysoką średnią w tej grupie zawodowej wpływają 

wysokie zarobki kadry dyrektorskiej (często powyżej 

20 000 PLN) oraz wysokie premie, które mogą 

sięgać nawet 100% rocznego wynagrodzenia.

Najniższe średnie wynagrodzenie odnotowano 

wśród specjalistów i menedżerów z obszaru 

SSC/BPO – wyniosło ono 5 200 PLN miesięcznie. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że sektor ten 

cechuje wyjątkowo wysoki odsetek bardzo 

młodych specjalistów.

Upper management earns the most – the average 

monthly gross salary in this group amounted 

to PLN 15 885. High wages were also observed 

in the Sales and Marketing discipline – PLN 

10 156. The average salary in this group has 

been determined by high wages paid to upper 

management (often exceeding PLN 20 000) and 

considerable bonuses which can sometimes 

amount to a 100% of the base yearly salary.

The lowest average salaries have been observed 

among SSC/BPO professionals and managers – 

a PLN 5 200 monthly average. However it is worth 

noting that we have high percantage of young 

proffesionals in SSC/BPO sector.

Wyższa kadra zarządzające / Senior Management

Prawo / Law

Sprzedaż i Marketing / Sales and Marketing

Logistyka / Logistics

IT

Finanse i Księgowość / Finance and Accountancy

Inżynieria / Engineering

HR

Administracja / Administration

SSC / BPO

15885

10492

10156

9907

9419

8690

8101

7076

6196

5200
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10 492 PLN
LEGAL



antal legal

AnnA PiotrowSkA-
bAnASiAk 
Team Manager 

Antal Legal

Prawniczy rynek pracy jest bardzo silnie skoncentrowany w Warszawie – 

właśnie tam swoje siedziby mają największe kancelarie i znaczna część 

korporacji z wyodrębnionymi departamentami prawnymi. Konkurencja 

na rynku pracy o wykwalifikowanych i doświadczonych prawników przekłada 

się bezpośrednio na wysokość średnich wynagrodzeń. Relatywnie 

wysokie, choć niższe niż w stolicy średnie wynagrodzenia osiągają prawnicy 

w innych dużych ośrodkach biznesu. Dysproporcje rosną wraz z tzw. 

seniority stanowisk w przypadku osób rozpoczynających karierę zawodową 

są relatywnie niewielkie, najbardziej znaczące natomiast na najwyższych 

i najbardziej eksponowanych pozycjach.

The legal job market is centred in Warsaw – the biggest law firms and most 

corporations with separate law departments operate from Poland’s capital. 

Strong competition over qualified and experienced lawyers has a direct impact 

on average salaries. Lawyers’ salaries in other large business-oriented regions 

are lower than those offered in Warsaw, but nevertheless remain relatively 

high. There is a large degree of salary disparity associated with job seniority in 

the law sector. Entry-level remunerations are quite low, while prestigious, top-

level jobs are the highest paid. 

 



doŚwiAdczenie zAwodowe nA tym SAmym lub 
AnAlogicznym StAnowiSku

work exPerience in the SAme 
or SimilAr job PoSition 

wielkoŚć firmy, w której kAndydAt 
zdobywAł doŚwiAdczenie

the Size of the cAndidAte’S current 
And former comPAnieS

Aspekt ten z perspektywy pracodawcy jest 

bardzo istotny przy zatrudnianiu kandydata, gdyż 

świadczy o znajomości specyfiki i obowiązków 

na danym stanowisku. Przy ubieganiu się 

This is an important factor for employers who wish 

to decide upon a suitable candidate, because 

it proves whether he or she is familiar with the 

duties and characteristics of a specific job 

Wielkość firmy, z której rekrutujemy kandydata 

jest ważna z perspektywy doświadczeń 

w takich aspektach, jak: złożoność projektów, 

liczby negocjowanych rocznie kontraktów 

i ich skala, wartość przedmiotu sporu przy 

sprawach sądowych.

The size of the candidate’s current company 

is important because of the following factors: 

projects complexity, the number and scale 

of contracts negotiated yearly, the value of the 

object of litigation in court cases.

If the company that searches for a candidate 

o pozycję prawnika, obsługującego spółkę 

istotne jest min. 3-letnie doświadczenie 

zawodowe, umiejętności doradztwa prawnego, 

ale również biznesowego.

position. Candidates looking for jobs as company 

lawyers should have at least 3 years of work 

experience and possess the necessary skills 

in legal, as well as business consulting.

Jeśli firma, która poszukuje kandydata 

ma międzynarodowe korzenie, duże udziały 

w rynku i bogate portfolio asortymentu, 

wówczas bardziej pożądany będzie kandydat 

wywodzący się z organizacji o podobnej 

specyfice i skali biznesu.

has international roots, a large market share 

and an extensive portfolio of provided services, 

it will prefer candidates who earned their work 

experience in organizations of similar scope 

and characteristics. 

czynniki determinujące wysokość wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom
determinants of salaries offered to professionals and Managers

antal legal



znAjomoŚć 
języków obcych

foreign lAnguAge 
SkillS 

Standardem jest już wymaganie od kandydatów 

bardzo dobrej znajomości prawniczego języka 

angielskiego. Coraz częściej to dobra znajomość 

innego języka niż angielski stanowi o wartości 

Candidates are required to have a very good 

command of legal English. Knowledge of an 

additional foreign language is increasingly often 

the deciding factor when choosing suitable 

odnieSione 
SukceSy

ProfeSSionAl 
AchievementS 

Na atrakcyjność danego kandydata w bardzo 

dużym stopniu wpływa, nie tyle zakres 

pełnionych obowiązków, co sukcesy zawodowe 

z nimi związane. Mierzalne dowody w postaci: 

The worth of a candidate is determined mostly by 

his or her professional achievements, rather than 

the scope of responsibilities associated with his or 

her position. This can be measured by analyzing 

miękkie umiejętnoŚci 
interPerSonAlne

Soft (PerSonAl) 
SkillS 

W sektorze prawnym liczą się umiejętności takie, 

jak: zaangażowanie, umiejętność pracy w grupie, 

odporność na stres, kreatywność, mocne 

In law sector the following skills are valued: 

commitment, teamwork skills, a high stress 

tolerance, creativity, strong analytic skills and 

kandydata na rynku pracy. Dużym atutem 

wpływającym na wynagrodzenie jest znajomość 

języka pochodzenia firmy.

candidates. Knowledge of the company’s 

native language is considered a big asset during 

the salaries negotiation.

zrealizowanych projektów prawniczych, sukcesów 

w zakończonych postępowaniach sądowych 

lub przy doradztwie podatkowym, sukcesów 

w uzyskanych oszczędnościach dla firmy.

the following factors: the number of completed law 

projects, successful court cases and, in the case 

of tax consulting, the amount of savings made by 

the company. 

umiejętności analityczne, komunikatywność czyli 

takie cechy, które pozwolą pracownikowi być 

dobrym i skutecznym doradcą prawnym.

communication skills - all of these are essential in 

being a competent and effective legal consultant. 

antal legal

czynniki determinujące wysokość wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom
determinants of salaries offered to professionals and Managers
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wynagrodzenie całkowite
miesięczne brutto / total monthly salary standardowe benefity / standard in-work benefits 

junior associate 3 000 – 5 000 PLN 

associate 5 000 – 8 000 PLN 

prawnik in-house / in-house lawyer 5 000 – 8 000 PLN 
Prywatna opieka medyczna, 
karta fitness / private healthcare, fitness card

senior associate 10 000 – 15 000 PLN 

of counsel 15 000 – 20 000 PLN 

partner 20 000 – 35 000 PLN 

dyrektor działu prawnego / legal 
deparment director 

25 000 – 50 000 PLN 
prywatna opieka medyczna,
karta fitness, samochód służbowy /
private healthcare, fitness card, company car

local partner 50 000 – 60 000 PLN 

oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach
salaries offered in selected job positions



antal SaleS & Marketing

10 156 PLN
SALES & MARKETING



antal SaleS & Marketing

joAnnA kuziołA
Team Manager

Antal Sales & Marketing

Obecnie podczas rekrutacji głównie na stanowiska sprzedażowe można 

zauważyć coraz większy nacisk na obniżanie wynagrodzenia podstawowego 

na rzecz wzrostu wynagrodzenia premiowego lub prowizyjnego. Pracodawcy 

chcą płacić za efekty pracy i uzależniać je często od wyników całego biznesu, 

a nie tylko sprzedaży danej osoby, czy działu. 

Warto dodać, że kryteria przyznawania wynagrodzeń różnią się w zależności 

od specyfiki branży – w szczególności w obszarze technicznym.

We can currently observe a trend of lowering the base salaries of sales 

employees which are supplemented with an increase in bonuses and 

commission-based remunerations. Employers prefer to pay for actual work 

results and, thus, base remunerations on company-wide revenues, rather than 

those achieved by individual employees or departments. 

It is worth noting that the criteria for the granting of salaries vary depending 

on the specifics of the industry - particularly in the technical area.



Przy ubieganiu się o pozycję regionalnego 

kierownika sprzedaży istotna jest min. 3-letnia 

znajomość regionu i obsługiwanych klientów 

tradycyjnych (sieci lokalne, sklepy detaliczne, 

klienci hurtowi), a także doświadczenie 

w zarządzaniu zespołem w regionie. Przy 

zatrudnianiu na stanowisko key account 

managera znaczenie ma min. 3-letnie 

doświadczenie we współpracy z dużymi sieciami 

międzynarodowymi handlu nowoczesnego, 

z którymi kandydat miał możliwość prowadzenia 

negocjacji na poziomie centralnym. W przypadku 

ubiegania się o pozycję group key account 

managera czy national key account managera 

ważną rolę odgrywa także doświadczenie 

związane z zarządzaniem ludźmi. Jeśli kandydat 

myśli o pozycji dyrektora sprzedaży – czyli 

najwyższej pozycji w piramidzie sprzedażowej, 

trzeba liczyć się z tym, że pracodawcy oczekują 

minimum 5-letniego doświadczenia i bardzo 

dobrej znajomości wszystkich kanałów 

dystrybucji: tradycyjnego, nowoczesnego, jak 

i hurtowego, a także bardzo mocnych kompetencji 

strategicznych, operacyjnych i menedżerskich.

SPrzedAż w brAnży technicznej:

Przy ubieganiu się o pozycję regionalnego 

kierownika sprzedaży, ważne jest doświadczenie 

w zarządzaniu zespołem. Jeżeli chodzi 

o stanowiska inżyniera sprzedaży, kluczowym 

elementem jest wiedza techniczna, często 

poparta doświadczeniem w innej organizacji 

oraz gruntownym technicznym wykształceniem. 

Na stanowiska dyrektorskie, wymagane jest 

5 letnie doświadczenie kierownicze, doskonała 

znajomość branży, a także doświadczenie 

w zrządzaniu zespołem. Niewątpliwie istotnym 

aspektem są sukcesy na polu handlowym.

Regional sales managers should have at least 

3 years of work experience in cooperating 

with traditional clients located within a specific 

region (local chain stores, retail stores, 

wholesalers), as well as managing a regional 

team. Key account managers should have at 

least 3 years of work experience in cooperating 

with large multinational store chains, including 

negotiations with their head offices. Team 

management experience is an additional asset 

for group key account managers and national 

key account managers. Candidates for the 

position of sales director – the highest position 

in the sales hierarchy – are expected to have at 

least 5 years of work experience and extensive 

knowledge of all channels of distribution: 

traditional, modern and wholesale, as well 

as strong strategic-planning, operational and 

managerial skills.

technicAl SAleS

Team-leading experience is especially important in 

the case of candidates for the position of regional 

sales director. Sales engineers are required 

to have extensive knowledge of technology, 

backed both by work experience gained in 

another organization and a degree in technology. 

Directorial position candidates are required to 

have 5 years of managerial experience, exhaustive 

knowledge of the market and team-leading 

experience. There is no doubt that a successful 

sales record acts as an additional asset. 

antal SaleS & Marketing

doŚwiAdczenie zAwodowe nA tym SAmym 
lub AnAlogicznym StAnowiSku

work exPerience in the SAme 
or SimilAr job PoSition 

oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach
salaries offered in selected job positions



Wielkość firmy, z której rekrutujemy kandydata 

jest ważna z perspektywy doświadczeń 

w takich aspektach, jak: wysokość budżetu, 

jakim zarządzał kandydat, liczby produktów 

będących w ofercie firmy, liczby negocjowanych 

rocznie kontraktów i ich skala, a także wielkości 

The size of the candidate’s current company should 

be taken into account as it may provide him or her 

with experience in the following areas: the size 

of the budget managed by the candidate, the 

number of products offered by the company, the 

number of contracts negotiated annually and their 

struktur handlowych organizacji. Jeśli firma, 

która poszukuje kandydata ma międzynarodowe 

korzenie, duże udziały w rynku i bogate portfolio 

asortymentu, wówczas bardziej pożądany będzie 

kandydat wywodzący się z organizacji o podobnej 

specyfice i skali biznesu.

scope, the size of the organization’s sales structure. 

If the company that searches for a candidate 

has international roots, a large market share and 

an extensive portfolio of provided services, it will 

prefer candidates who earned their experience in 

organizations of similar scope and characteristics.

antal SaleS & Marketing

wielkoŚć firmy, w której kAndydAt 
zdobywAł doŚwiAdczenie

the Size of the cAndidAte’S current 
And former comPAnieS

znAjomoŚć 
języków obcych

foreign lAnguAge 
SkillS 

Standardem jest już wymaganie od kandydatów 

w branży FMCG bardzo dobrej znajomości języka 

angielskiego. Coraz częściej to dobra znajomość 

innego języka niż angielski stanowi o wartości 

kandydata na rynku pracy. Dużym atutem jest 

znajomość przez kandydata języka pochodzenia firmy.

SPrzedAż w brAnży technicznej: 

Standardem w procesach rekrutacyjnych 

branży technicznej jest dobra znajomość języka 

angielskiego z szczególnym uwzględnieniem 

języka technicznego. Często kandydaci 

o wykształceniu technicznym posiadają jedynie 

podstawową znajomość języków obcych 

co okazuje się czynnikiem wykluczającym 

z różnych procesów rekrutacyjnych. Sprawia 

to, iż kandydaci w swej karierze zatrzymują się 

na pewnym etapie i dalsze szczeble kariery 

są poza ich zasięgiem, zwłaszcza w korporacjach 

międzynarodowych.

All candidates in the FMCG sector are required 

to have a very good command of English. 

Knowledge of an additional foreign language is 

increasingly often the deciding factor when choosing 

suitable candidates. Knowledge of the company’s 

native language is considered a big asset.

technicAl SAleS:

Candidates in the technical field are required 

to have a very good command of English in their 

field of technological expertise. Knowledge of 

the company’s native language is considered 

an additional asset. Candidates who graduated 

in technological fields are often excluded from 

recruitment processes due to their unsatisfactory 

foreign language skills. Their careers are, therefore, 

halted as promotion becomes impossible, 

especially in large multinational corporations.

oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach
salaries offered in selected job positions



Na atrakcyjność danego kandydata w bardzo 

dużym stopniu wpływa, nie tyle zakres 

pełnionych obowiązków, co sukcesy zawodowe 

z nimi związane. Mierzalne dowody w postaci: 

zrealizowanych celów sprzedażowych, wyników 

The worth of a candidate is mostly determined 

by his or her professional achievements, 

rather than the scope of responsibilities 

associated with his or her position. Measurable 

achievements such as: reaching sales goals, 

regionu, pozyskanych nowych klientów czy 

wynegocjowanych nowych, opłacalnych dla 

firmy warunków handlowych, są podstawą 

świadczącą o tym, że kandydat będzie 

wartością dodaną dla organizacji.

increasing regional sales, acquiring new 

clients, closing new deals that prove beneficial 

for the company – a candidate with such 

achievements will most likely prove to be 

a valuable part of the company.

antal SaleS & Marketing

odnieSione 
SukceSy

ProfeSSionAl 
AchievementS 

miękkie umiejętnoŚci 
interPerSonAlne

Soft (PerSonAl) 
SkillS 

Dla pracodawcy z sektora FMCG liczą się 

umiejętności takie, jak: wytrwałość w dążeniu 

do celu, zaangażowanie, umiejętność pracy 

w grupie, dynamizm w działaniu, odporność 

na stres, kreatywność, mocne umiejętności 

analityczne, komunikatywność czyli takie cechy, 

które pozwolą pracownikowi być dobrym 

i skutecznym sprzedawcą w branży.

SPrzedAż w brAnży technicznej: 

Dla pracodawców z sektora technicznego 

Employers operating in the FMCG sector value 

the following skills: determination, commitment, 

teamwork skills, being dynamically-minded, 

a high stress tolerance, creativity, strong 

analytical skills, communication skills, i.e. a skill 

set that will aid the employee in becoming 

a successful sales specialist. 

technicAl SAleS: 

Employers operating in the technological sector 

consider the following skills essential: teamwork 

kluczowymi umiejętnościami idealnego 

kandydata są: umiejętność pracy w grupie, duża 

samodzielność w pracy, odporność na stres, 

komunikatywność, łatwość nawiązywania 

kontaktów, dynamika w działaniu, umiejętności 

analityczne, a także umiejętności sprzedażowe 

połączone z głęboką wiedzą techniczną, która 

pozwoli nie tylko na osiąganie wysokich wyników 

sprzedażowych, ale także ułatwi dostosowanie 

oferty firmy do potrzeb indywidualnych klientów 

poprzez doradztwo techniczne.

skills, the ability to work independently, a high 

stress tolerance, communication skills, the ability 

to socialise, being dynamically-minded, analytical 

skills, as well as sales skills coupled with extensive 

technological knowledge which will allow the 

candidate to achieve good sales results, but also 

enable him or her to tailor offers to clients’ needs 

by providing technological consulting. 

oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach
salaries offered in selected job positions



antal SaleS & Marketing

wynagrodzenie całkowite
miesięczne brutto / total monthly salary standardowe benefity / standard in-work benefit 

regionalny dyrektor sprzedaży / regional 
sales director 

7 000 – 9 000 
samochód, laptop, telefon, prywatna opieka medyczna / company car, 
laptop, cell phone, private healthcare 

junior brand manager 8 000 – 9 000 prywatna opieka medyczna/ private healthcare 

district manager 10 000 – 11 000 
samochód, laptop, telefon, prywatna opieka medyczna / company car, 
laptop, cell phone, private healthcare 

junior key account manager 10 000 – 12 000 opieka medyczna / private healthcare 

brand manager 10 000 – 13 000 prywatna opieka medyczna / private healthcare 

key account manager 12 000 – 14 000 
samochód, laptop, telefon, prywatna opieka medyczna / company car, 
laptop, cell phone, private healthcare 

trade marketing manager 14 000 – 16 000 
samochód, laptop, telefon, prywatna opieka medyczna / company car, 
laptop, cell phone, private healthcare 

group brand manager 14 000 – 16 000 
samochód, laptop, telefon, prywatna opieka medyczna / company car, 
laptop, cell phone, private healthcare 

senior key account manager 14 000 – 16 000 
samochód, laptop, telefon, prywatna opieka medyczna / company car, 
laptop, cell phone, private healthcare 

national key account manager 17 000 – 19 000 
samochód, laptop, telefon, prywatna opieka medyczna / company car, 
laptop, cell phone, private healthcare 

marketing manager 18 000 – 20 000 
samochód, laptop, telefon, prywatna opieka medyczna / company car, 
laptop, cell phone, private healthcare 

dyrektor sprzedaży / sales director 19 000 – 22 000 
samochód, laptop, telefon, prywatna opieka medyczna / company car, 
laptop, cell phone, private healthcare 

oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach FMcg
salaries offered in selected fMcg job positions
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wynagrodzenie całkowite
miesięczne brutto / total monthly salary standardowe benefity / standard in-work benefit 

sales representative 3 000 – 7 000 PLN telefon, laptop, samochód / cell phone, laptop, company car 

marketing specialist 7000 – 12000 PLN 
telefon, laptop, prywatna opieka medyczna, karta fitness, mieszkanie firmowe 
/ cell phone, laptop, private healthcare, fitness card, company apartment 

key account manager 10 000 – 25 000 PLN 
telefon, laptop, prywatna opieka medyczna, karta fitness / cell phone, laptop, 
private healthcare, fitness card 

sales manager 12 000 – 30 000 
telefon, laptop, prywatna opieka medyczna, karta fitness, / cell phone, 
laptop, private healthcare, fitness card 

sales director 20 000 – 50 000 PLN 
telefon, laptop, prywatna opieka medyczna, karta fitness, mieszkanie firmowe 
/ cell phone, laptop, private healthcare, fitness card, company apartment 

marketing manager 15 000 – 25 000 PLN 
telefon, laptop, prywatna opieka medyczna, karta fitness, mieszkanie firmowe 
/ cell phone, laptop, private healthcare, fitness card, company apartment 

marketing director 30 000 – 70 000 PLN 
telefon, laptop, prywatna opieka medyczna, karta fitness, mieszkanie firmowe 
/ cell phone, laptop, private healthcare, fitness card, company apartment 

oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach
handel detaliczny / salaries offered in selected retail job positions
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wynagrodzenie całkowite
miesięczne brutto / total monthly salary standardowe benefity / standard in-work benefit 

sales specialist 4 000 – 7 000 PLN karta fitness / fitness card 

marketing specialist 4 000 – 8 000 PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna / fitness card, private healthcare 

key account manager 6 000 – 9 000 PLN 
karta fitness, prywatna opieka medyczna, prywatne korzystanie z samochodu 
służbowego/ / fitness card, private healthcare, company car may be used for 
reasons other than work 

inżynier sprzedaży / sales engineer 7 000 – 13 000 PLN 
karta fitness, prywatna opieka medyczna, prywatne korzystanie z samochodu 
służbowego / fitness card, private healthcare, company car may be used for 
reasons other than work 

business development manager 9 000 – 15 000 PLN 
karta fitness, prywatna opieka medyczna, prywatne korzystanie z samochodu 
służbowego/ fitness card, private healthcare, company car may be used for 
reasons other than work 

marketing manager 9 000 – 15 000 PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna / fitness card, private healthcare 

dyrektor sprzedaży / sales director 18 000 – 30 000 PLN 
karta fitness, prywatna opieka medyczna, prywatne korzystanie z samochodu 
służbowego / fitness card, private healthcare, company car may be used for 
reasons other than work 

oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach FMcg
salaries offered in selected fMcg job positions
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antal engineering & operationS

Stanowiska związane z szeroko pojętą inżynierią i zarządzaniem operacyjnym w produkcji to obszar, 

w którym szczegóły profilu stanowiska mocno ważą przy wycenie stanowisk. Stanowisko Project 

Engineera w jednej firmie może odbiegać znacząco od zakresu obowiązków i wymagań dotyczących 

doświadczenia, które ma inny pracodawca. Tutaj diabeł tkwi w szczegółach. Przedział płacowy, w którym 

poruszamy się przy wielu stanowiskach nie będzie wiec zależał jedynie od znajomości języków, liczby 

lat doświadczenia, ale będą na niego wpływały takie czynniki jak doświadczenie w pracy z określoną 

technologia, doświadczenie hybrydowe (pokrywające np. technologie, zakupy oraz wiedze z zakresu 

finansów). Profile kandydatów poszukiwanych przez pracodawców są coraz bardziej wymagające, 

stąd apel do tych którzy planują swoja karierę, aby nie wyglądali jedynie okazji do awansu na wyższe 

stanowisko, lecz także pomyśleli o przesunięciach w bok schematu organizacyjnego. Moim zdaniem 

tego rodzaju „multiinstrumentaliści” mają zagwarantowaną przyszłość na rynku. To są właśnie ludzie 

którzy w przyszłości będą kierowali fabrykami, bowiem będą przewyższali innych kandydatów swoim 

doświadczeniem i skalą pojmowania mechanizmów zachodzących w organizacji.

Salaries at positions in the field of engineering and manufacturing process management are largely 

dependent on the profiles of individual positions. The scope of responsibilities and work experience 

requirements for Project Engineer position can vary greatly between companies. The devil is in the 

details. The salary bracket within which a given position falls will therefore not be limited to the candidate’s 

foreign language skills, number of years of work experience, but will also be influenced by factors such 

as experience gained through working with specific technologies, as well as hybrid experience (which, 

for example, includes technologies, purchasing and financial knowledge). The candidate profiles are 

becoming increasingly demanding. Therefore, individuals who are planning their career should not focus 

solely on upward promotions, but give more thought to lateral movement within an organization. 

In my opinion, individuals who adopt a „multi-instrumental” attitude are sure to become successful in the 

future. They are the ones who will end up managing entire manufacturing plants, as their work experience 

and a firm grasp on the organisation’s operational principles will give them an edge over other candidates. 



inżynieriA:

Zbieżność doświadczenia kandydata 

z oczekiwaniami pracodawcy ujętymi w profilu 

stanowiska jest bardzo istotna, szczególnie 

jeśli firma sięga po wsparcie na zewnątrz 

w poszukiwaniu kandydatów. Firmy, które 

poszukują prawdziwej efektywności, aspirujące 

do miana lidera rynkowego muszą brać pod 

uwagę rozwój dwutorowy bazujący z jednej 

strony na obecnych pracownikach firmy którzy 

są bibliotekami wiedzy nt. organizacji, a z drugiej 

strony zatrudniając co jakiś czas osoby z zewnątrz, 

z organizacji o innej kulturze, stadium rozwoju 

firmy, często będących wzorami parenetycznymi 

w wąskich obszarach operacyjnej działalności. 

Tutaj właśnie pojawia się szansa dla kandydatów, 

którzy potrafią zidentyfikować swoje mocne 

engineering:

The convergence of candidate experience with 

employer expectations, as expressed in the job 

position profile, is very important, especially when 

the company seeks outside recruitment support. 

Companies who seek true effectiveness, i.e. 

aim to become the market leader, need to adopt 

a two-pronged approach. First, they need 

to utilize current employees as the organization’s 

knowledge base. Second, they should recruit new 

talent from the outside, i.e. from organizations with 

a different organizational culture and development 

level that are often exemplary in handling narrow 

scopes of operational activity. This presents an 

opportunity for candidates who are able to identify 

and present their strengths and unique skills. 

Convergence of work experience and job profile 

strony, unikalne umiejętności i zaprezentować 

je na spotkaniu. Zbieżność doświadczenia 

z profilem to szansa na wygranie procesu 

rekrutacyjnego.

tSl:

W spedycji i dystrybucji praca na zbliżonym 

stanowisku operacyjnym jest bardzo ważna. 

Pracodawca, który do swojego magazynu 

o powierzchni 12 000 m² poszukuje kierownika, 

zatrudni osobę, która ma doświadczenie 

w zarządzaniu zbliżonym wielkościowo obiektem. 

Kompetencje osoby, która zarządzała magazynem 

do 5000 m² mogą okazać się nie wystarczające 

do poprowadzenia znacznie większego zespołu 

i organizacji pracy.

expectations is a recipe for landing the desired job.

tSl:

Experience in a similar operational position is of 

great importance within the freight forwarding and 

distribution sectors. If an employer seeks to hire 

a director to oversee the operations of a 12 000 

square metre warehouse, he or she will require the 

candidate to be experienced in managing a similar 

facility. The competence of a candidate who used 

to manage a 5000 square metre warehouse may 

prove unsatisfactory when overseeing a much 

larger team with different organisational principles.

doŚwiAdczenie zAwodowe nA tym SAmym 
lub AnAlogicznym StAnowiSku

work exPerience in the SAme 
or SimilAr job PoSition

antal engineering & operationS

czynniki determinujące wysokość wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom
determinants of salaries offered to professionals and Managers



inżynieriA:

Na stanowiskach specjalistycznych, 

inżynierskich wielkość firmy gra mniejszą rolę. 

Pracodawcy bardzo zwracają uwagę na liczbę 

lat doświadczenia w konkretnym obszarze, 

oceniają czy kandydat jest lojalnym pracownikiem 

i nie zmieniał firm zbyt często. Istotnym 

elementem jest również marka firmy z której 

wywodzi się kandydat – w tym przypadku, 

oceniane są predyspozycje kandydata do pracy 

w określonej kulturze organizacyjnej: niektóre 

firmy mają zbliżona kulturę, osoby z innych firm 

niekoniecznie dobrze będą się wpasowywały 

w organizacje.

Na stanowiskach kierowniczych wielkość 

organizacji, spektrum zakresu obowiązków 

i rozpiętość kierowania kandydata będzie miała 

istotne znaczenie. Osoby które zarządzały 

wielkimi zespołami niekoniecznie będą dobrym 

wyborem dla firm gdzie zarządza się zespołem 

do 100 osób. Istnieje tutaj ryzyko, że umiejętności 

kandydata nie będą wykorzystywane w 100% 

i po pewnym czasie będzie on poszukiwał 

nowego wyzwania albo na wyższym stanowisku, 

albo w większej organizacji

tSl:

O ile często mówi się, o fakcie rozpoznawalności 

dużych firm o tyle w sektorze TSL może nieść 

to pewne zagrożenie. Sektor TSL jest bardzo 

rozdrobniony i dużą wagę przykłada się 

do zdolności operacyjnych oraz świadomości 

całego łańcucha. Praca w największych 

firmach może z jednej strony bardzo dobrze 

wyspecjalizować pracownika w danym wycinku 

sektora, natomiast ze względu na wielkość firmy 

i procedury i podział pracy kandydat taki może nie 

mieć doświadczenia w planowaniu czy koordynacji 

całego procesu logistycznego.

wielkoŚć firmy, w której kAndydAt 
zdobywAł doŚwiAdczenie

the Size of the cAndidAte’S current 
And former comPAnieS 

antal engineering & operationS

engineering:

Company size is less important in the case of 

specialist, engineering positions. Employers are 

usually interested in the candidate’s number of 

years of work experience in a specific field; they 

decide whether he or she is a loyal employee that 

has not changed companies too often. The brand 

of the candidate’s company is also important 

– this makes it possible to rate the candidate’s 

ability to work within a certain organisational 

culture: certain companies have similar cultures 

that candidates from other organizations are less 

likely to fit into.

In the case of managerial positions, the size of 

the candidate’s current organization, his or her 

scope of responsibilities and span of control 

are considered crucial. Individuals who have 

supervised very large teams will most probably 

not be a good choice for companies with 

teams of up to 100 employees. The candidate 

may feel that his skills are not fully utilized and, 

therefore, will soon be looking for new challenges 

by applying for a higher position or leaving for 

another organization.

tSl:

Working in big, renowned companies is usually 

considered an advantage, but it does have 

its pitfalls in the TSL sector. The TSL sector is 

extremely fragmented and, thus, candidates 

are required to have operational skills and be 

familiar with the entire chain of operations. 

Employees who work in big companies may 

become specialized in a certain area, but, owing 

to the company’s size, procedures and division 

of labour, may not gain experience in planning or 

coordinating a complete logistics process.

czynniki determinujące wysokość wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom
determinants of salaries offered to professionals and Managers



inżynieriA:

Język angielski opanowany w stopniu bardzo 

dobrym to już absolutne minimum. Coraz częściej 

poszukiwani są kandydaci z dobrą znajomością 

języka niemieckiego. Ma to związek z nowymi 

inwestycjami niemieckich przedsiębiorstw 

w Polsce oraz rozwojem już istniejących 

podmiotów. Pojawiają się również sporadycznie 

potrzeby zatrudnienia kandydatów z językiem 

włoskim, francuskim, czeskim. Znajomość 

więcej niż jednego języka zwiększa szanse 

na zatrudnienie, więc warto inwestować swój czas 

w naukę języków, tym bardziej, że z roku na rok 

pojawia się więcej ofert dla inżynierów związanych 

z pracą stała bądź kontraktową za granicą, 

co istotnie wzbogaca cv kandydatów i ich silę 

przetargową na rynku pracy.

tSl: 

W branży TSL językiem podstawowym 

do kontaktów i obecności na rynku jest 

język angielski. Coraz częściej poszukiwane 

są osoby dodatkowo ze znajomością języka 

niemieckiego czy francuskiego. Od niedawna 

obserwujemy ponowne zainteresowanie 

osobami ze znajomością języka rosyjskiego. Jest 

to zapewne wpływ nowych strategii firm i ekspansji 

na rynki wschodnie.

antal engineering & operationS

engineering:

Very good English skills are an absolute minimum. 

Demand for candidates with good knowledge of 

German is steadily increasing. This is associated 

with the new investments that German companies 

are making in Poland, as well as the ongoing 

development of entities that are already present 

on the Polish market. Italian, French and Czech 

speaking candidates are sporadically sought 

after by employers. The knowledge of more than 

one foreign language increases the candidate’s 

chances of employment. Therefore, it is important 

to invest in learning new languages, especially 

when one keeps in mind the increasing amount of 

permanent or contract-based expatriate job offers 

for engineers. This will surely enrich a candidate’s 

CV and make him or her more competitive on the 

labour market.

tSl: 

English is the standard language of communication 

and market presence in the TSL sector. Demand 

for German and French speaking candidates is 

steadily increasing. Lately we have observed that 

Russian-speaking candidates are once again 

becoming desired by employers. This is most 

probably due to new strategies being employed 

by companies, as well as an expansion into 

Eastern markets.

znAjomoŚć 
języków obcych

foreign lAnguAge 
SkillS 

czynniki determinujące wysokość wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom
determinants of salaries offered to professionals and Managers



inżynieriA:

Wciąż często zdarza się, że kandydaci 

w swoich CV uwzględniają kompetencje 

„na wyrost”, co niestety negatywnie odbija się 

na postrzeganiu ich kandydatur na spotkaniach 

z rekruterami i pracodawcami. Pamiętajmy, 

ze pracodawcy zwykle zainteresowani są wiedza 

praktyczną, a nie tylko teorią.

tSl: 

Z perspektywy własnej pracy zawsze warto mieć 

w głowie projekty, które się zorganizowało bądź 

w których uczestniczyło. Udział we wdrożeniu 

danego systemu transportowego czy 

magazynowego może okazać się elementem 

ważącym przy wyborze danego kandydata. 

antal engineering & operationS

engineering:

Unfortunately, it is still common among candidates 

to include fabricated information in their CVs and 

overestimate their competencies. This diminishes 

their worth in the eyes of recruiters and employers. 

It should be emphasised that employers are 

usually more interested in practical, rather than 

theoretical knowledge.

tSl: 

When describing their career path, candidates 

should keep in mind all of the projects that they 

have organised or taken part in. Being involved in 

implementing a new transport or storage system 

may prove to be a decisive factor when applying 

for a job.

odnieSione 
SukceSy

ProfeSSionAl 
AchievementS 

czynniki determinujące wysokość wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom
determinants of salaries offered to professionals and Managers

miękkie umiejętnoŚci 
interPerSonAlne

Soft (PerSonAl) 
SkillS

SPecyfikA 
regionAlnA

regionAl 
chArActeriSticS

Jak świat długi i szeroki powtarzają się wymagania 

pracodawców w obszarze umiejętności miękkich: 

charyzma, odporność na stres, umiejętność 

dywersyfikacji komunikacji, umiejętne zarządzanie 

zmianą, wytrwałość w dążeniu do celu, 

zaangażowanie, umiejętność pracy w grupie, 

The soft skills required by employers are 

pretty much universal across all sectors 

and include: charisma, a high stress 

tolerance, the ability to use diverse means of 

communication, change management skills, 

determination, commitment, teamwork skills, 

Regiony bardziej uprzemysłowione, bądź większe 

miasta wciąż mają do zaoferowania najwięcej 

z punktu widzenia bogatej treści pracy, jak 

i wysokiej płacy na poszczególnych stanowiskach. 

Przodują tutaj województwa dolnośląskie, śląskie, 

Industrial regions and large cities offer the 

richest job content, as well as the highest 

salaries. The Dolnośląskie, Mazowieckie, 

Łódzkie and Wielkopolskie voivodships are the 

leaders in this respect. The Podkarpacie region 

mazowieckie, łódzkie i wielkopolskie. Coraz 

częściej słyszymy również o ciekawych ofertach 

z regionu Podkarpacia, które intensywnie rozwija 

infrastrukturę przemysłową dzięki napływowi 

kolejnych inwestycji.

dynamizm w działaniu, czyli takie cechy, które 

w przypadku specjalisty pozwalają rozwinąć jego 

karierę w kierunku stanowisk kierowniczych, 

a menedżerowi na sprawne i skuteczne 

zarządzanie zespołem, innowacjami i zmianami 

w organizacji.

being dynamically-minded. These skills will 

make it possible for specialist-level employees 

to eventually reach managerial positions 

and allow managers to effectively supervise 

their teams, create innovative solutions and 

introduce change into the organization.

is emerging as an interesting alternative due 

to the large amount of new investments that are 

currently taking place.



antal engineering & operationS

wynagrodzenie całkowite
miesięczne brutto / total monthly salary standardowe benefity / standard in-work benefit 

designer 5 000 – 8000 PLN 

premia, prywatna opieka medyczna / bonus, private healthcare 

mes engineer 5 000 – 8 000 PLN 

quality engineer 6 000 – 8 000 PLN 

inżynier procesu 6 000 – 9 000 PLN 

npi engineer 7 000 – 9 000 PLN 

sqa 7 000 – 9 000 PLN 

inżynier projektu 7 000 – 1 0000 PLN 

industrial engineer 7 000 – 10 000 PLN 

project manager 10 000 – 15 000 PLN 

purchasing manager 12 000 – 16 000 PLN 
samochód, premia, prywatna opieka medyczna / company car, bonus, 
private healthcare 

lean manager 12 000 – 16 000 PLN premia, prywatna opieka medyczna / bonus, private healthcare 

oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach inżynieria
salaries offered in selected engineering job positions



antal engineering & operationS

wynagrodzenie całkowite
miesięczne brutto / total monthly salary standardowe benefity / standard in-work benefit 

six sigma black belt 12 000 – 17 000 PLN premia, prywatna opieka medyczna / bonus, private healthcare 

production manager 12 000 – 18 000 PLN 

samochód, premia, prywatna opieka medyczna / company car, bonus, 
private healthcare 

npi manager 12 000 – 18 000 PLN 

quality manager 15 000 – 18 000 PLN 

logistics manager 15 000 – 18 000 PLN 

six sigma master black belt 15 000 – 23 000 PLN premia, prywatna opieka medyczna / bonus, private healthcare 

engineering manager 15 000 – 25 000 PLN 

samochód, premia, prywatna opieka medyczna / company car, bonus, 
private healthcare 

manager centrum r&d 18 000 – 25 000 PLN 

operations manager (raportujący do plant 
managera) / (reports to the plant manager) 

18 000 – 25 000 PLN 

plant manager 
20 000 – 35 000 PLN 
w zależności od wielkości zakładu / depending on plant size 

operations director (zarządzający kilkoma 
zakładami) / (manages several plants) 

30 000 – 45 000 PLN 

oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach inżynieria
salaries offered in selected engineering job positions



antal engineering & operationS

wynagrodzenie całkowite
miesięczne brutto / total monthly salary standardowe benefity / standard in-work benefit 

agent celny / customs agent 3 500 – 5 000 PLN 

telefon, dofinansowanie do karty fitness, prywatna opieka medyczna / cell 
phone, partial fitness card reimbursement, private healthcare 

agent celny / customs agent 3 500 – 5000 PLN 

spedytor drogowy / land forwarding agent 4 200 – 5 000 PLN 

spedytor morski, lotniczy / 
sea and air forwarding agent 

4 500 – 5 500 PLN 

spedytor morski, lotniczy / 
sea and air forwarding agent 

4 500 – 5500 PLN 

koordynator spedycji / forwarding coordinator 6 000 – 8 000 PLN 

koordynator spedycji / forwarding coordinator 6 000 – 8 000 PLN 

kierownik spedycji / forwarding manager 8 000 – 11 000 PLN 
telefon, dofinansowanie do karty fitness, prywatna opieka medyczna, 
czasem samochód / cell phone, partial fitness card reimbursement, private 
healthcare, in some instances a company car 

kierownik spedycji / forwarding manager 8 000 – 11 000 PLN 

product manager 10 000 – 1 5000 PLN 
telefon, dofinansowanie do karty fitness, prywatna opieka medyczna, 
często samochód / cell phone, partial fitness card reimbursement, private 
healthcare, in most instances a company car 

dyrektor spedycji / forwarding director 12 000 – 18 000 PLN 

oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach tSl
salaries offered in selected tsl job positions



antal engineering & operationS

wynagrodzenie całkowite
miesięczne brutto / total monthly salary standardowe benefity / standard in-work benefit 

asystent projektanta elektryka 
electrical design assistant 

4 500 – 6 500 PLN 

plc designer, inżynier automatyk / automatics engineer 5 000 – 7 000 PLN 
dofinansowanie do karty fitness, prywatna opieka medyczna / partial fitness 
card reimbursement, private healthcare 

kierownik robót elektrycznych / electrical foreman 8 000 – 11 000 PLN 
nie zawsze: mieszkanie, samochód / not always: company apartment, 
company car 

projektant – elektryka / electrical designer 8 000 – 12 000 PLN 

project manager – farmy wiatrowe / wind farms 8 000 – 15 000 PLN 

samochód, telefon, karta fitness, prywatna opieka medyczna / company car, 
cell phone, fitness card, private healthcare 

project manager – energetyka / energy 8 000 – 15 000 PLN 

kierownik robót elektrycznych hv / high voltage foreman 9 000 – 12 000 PLN 

oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach energetyka
salaries offered in selected energy job positions



antal engineering & operationS

oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach budownictwo
salaries offered in selected construction job positions

wynagrodzenie całkowite
miesięczne brutto / total monthly salary standardowe benefity / standard in-work benefit 

kosztorysant / quantity estimator 4 500 – 6 500 PLN prywatna opieka medyczna / private healthcare 

kierownik robót / foreman 7 000 – 12 000 PLN prywatna opieka medyczna, samochód / private healthcare, company car 

projektant/ project engineer 7 000 – 12 000 PLN prywatna opieka medyczna / private healthcare 

kierownik budowy / kierownik kontraktu / site 
manager / contract manager 

9 000 – 15 000 PLN 

premia, prywatna opieka medyczna, samochód / bonus, private healthcare, 
company car 

project manager 12 000 – 15 000 PLN 



antal it ServiceS

9 419 PLN
IT SERVICES



antal it ServiceS

Wynagrodzenia w branży IT są jednymi z wyższych na rynku, ale za nimi 

idzie też zapotrzebowanie na konkretne kompetencje i znajomość rynku. 

Szczególnie wysoko wynagradzani są specjaliści IT pracujący dla sektorów 

bankowego oraz telekomunikacji, ponieważ pracownicy zatrudnieni w tych 

sektorach są obarczeni dużą odpowiedzialnością i margines błędu na jaki 

mogą sobie pozwolić jest minimalny.

Salaries within the IT sector are among the highest in the market, but this, 

in turn, requires candidates to possess specific skills and be able to find their 

way around the job market. IT professionals employed in the banking and 

telecommunications sectors are especially well-paid, as a great degree of 

responsibility is placed upon them which leaves a very tight margin of error. 

AlekSAndrA kujAwA
Team Manager 

Antal IT Service



antal it ServiceS

doŚwiAdczenie zAwodowe nA tym SAmym lub 
AnAlogicznym StAnowiSku

work exPerience in the SAme 
or SimilAr job PoSition 

it SAleS:

Bardzo ważne kryterium ze względu 

na umiejętność poruszania się na rynku, dobór 

rozwiązań pod sprofilowane potrzeby klientów. 

Doświadczenie pomaga budować relacje 

potrzebne do utrzymania sprzedaży.

it SAleS:

Work experience is very important as it 

determines the candidate’s familiarity with the 

market and his or her ability to tailor solutions 

to clients’ needs. Experience helps in building 

long-lasting relationships that are essential in 

keeping sales stable.it tech: 

Na stanowisku senior Java developera 

wymagane jest min. 3 letnie doświadczenie 

w tworzeniu oprogramowania z wykorzystaniem 

Java / doświadczenie programistyczne w języku 

Java, znajomość Spring, Hibernate, XML 

oraz relacyjnych baz danych. Bardzo ważna 

jest wiedza nt. inżynierii oprogramowania. 

W przypadku ubiegania się o pozycję 

programisty systemów mobilnych (Android) 

wymagana jest bardzo dobra znajomość 

programowania w Java i/lub w C/C++, 

doświadczenie w programowaniu systemu 

Android, znajomość platformy Android. Długość 

doświadczenia kandydata odgrywa znaczenie 

również w przypadku programistów .net i Web 

developerów. Stanowiska juniorskie są do 2 

it tech: 

Senior Java developers are required to have at 

least 3 years of work experience in programming 

software utilizing Java/Java programming, 

as well as working knowledge of Spring, 

Hibernate, XML and relational databases. 

Knowledge of software engineering concepts 

is also very important. Mobile application 

programmers (Android) are required to have 

very good Java and/or C/C++ programming 

skills, as well as experience and knowledge of 

the Android platform. The number of years of 

work experience is also important in the case 

of .net programmers and Web developers. 

Candidates with up to 2 years of work 

experience usually take up junior positions, with 

lat doświadczenia, seniorskie w zależności 

od firmy, głównie od 5 lat. Doświadczenie przy 

programowaniu również może być powiązane 

z doświadczeniem w testowaniu, implementacji 

rozwiązań lub rozmowach z klientami. Poza 

samym doświadczeniem z daną technologią 

liczy się również doświadczenie z narzędziami 

wykorzystywanymi w pracy oraz metodyką 

pracy. Szczególnie w dużych software factories 

duże znaczenie ma doświadczenie w pracy 

projektowej z wykorzystaniem scrum. Długość 

doświadczenia w przypadku web developera 

może być bardziej istotna dla pracodawcy niż 

w przypadku .net developera ze względu na to, 

że dłuższe doświadczenie komercyjne w web 

developmencie świadczy o chęci specjalizacji 

w danych rozwiązaniach, nie przypadkowości 

doświadczenia. W przypadku stanowisk 

SAP liczy się min. 4-letnie doświadczenie 

w samodzielnej konfiguracji modułów 

w poszczególnych obszarów biznesowych 

i w pracy w międzynarodowym środowisku.

senior positions, in most cases, being reserved 

for candidates with a minimum of 5 years of 

work experience. Programming experience 

may also be supplemented with testing, 

solution implementation and client negotiations 

experience. Experience with using workplace 

tools and work methodology is valued alongside 

work experience with specific technologies. 

Large software factories attach particular value 

to candidates’ experience with Scrum projects. 

The number of years of experience may be more 

important in the case of web developers than 

.net developers, as it proves that candidates 

aimed to attain specialist knowledge concerning 

certain solutions, rather than just rack up 

random experience by working on various 

unrelated projects. SAP positions require at least 

4 years of work experience in unaided module 

configuration within individual business fields, 

as well as an equal time spent working in an 

international environment. 

czynniki determinujące wysokość wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom
determinants of salaries offered to professionals and Managers



antal it ServiceS

wielkoŚć firmy, w której kAndydAt 
zdobywAł doŚwiAdczenie

znAjomoŚć 
języków obcych

foreign 
lAnguAge SkillS

the Size of the cAndidAte’S current And former 
comPAnieS 

it SAleS:

Osoby wywodzące się z korporacji lepiej odnajdą 

się w podobne kulturze organizacyjnej, podczas 

gdy integratorzy stawiają na osoby ze swojej 

konkurencji, które są mniej sprofilowane i bardziej 

wszechstronne.

it SAleS:

Individuals who have worked in corporations 

will fit in better in a similar environment, whereas 

integrators wish to recruit candidates who work for 

their direct competition, as they have diverse, less 

specialised skills.

it SAleS:

Standardem jest już język angielski, szczególnie 

dialekt amerykański, ponieważ stamtąd pochodzi 

wiele firm IT działających na rynku polskim.

it SAleS:

English has become the industry standard, 

especially American English, since most IT 

companies that operate on the Polish market have 

their roots in the United States.

it tech: 

Sound knowledge of English is essential as 

project documents are usually written in English. 

Most companies expect candidates to be 

it tech:

Doświadczenie w dużej firmie daje gwarancję 

pracy przy większych projektach oraz zgodnie 

z najbardziej uznanymi metodykami, jednak 

doświadczenie w mniejszych firmach ma zalety 

it tech: 

Experience gained within a large company 

means that the candidate has had a chance 

to work on bigger projects using the most 

widely recognized work methodologies. 

it tech:

Standardem jest znajomość języka angielskiego 

– bez tego niemożliwa jest praca z dokumentacją. 

Ze względu na międzynarodowość projektów 

lub klientów większość firm wymaga również 

w postaci większej wszechstronności. Dla 

firm międzynarodowych ważnym czynnikiem 

bywa doświadczenie w pracy w zespołach 

rozproszonych. Doświadczenie zdobywane 

w firmach międzynarodowych jest bardzo 

ważne na stanowiskach SAP. Dodatkowo 

warto podkreślić, że w branży IT długość 

doświadczenia zdecydowanie ustępuje miejsca 

kompetencjom, które zawsze są stawiane 

na pierwszym miejscu.

However, employees of smaller companies 

tend to be more universally skilled. Multinational 

companies often require candidates to be 

familiar with working as part of a remote 

team. SAP specialists are expected to have 

worked in multinational companies. It should 

be emphasized that, within the IT sector, the 

number of years of experience always comes 

second to competence.

minimum komunikatywności w języku angielskim. 

Bez co najmniej dobrego języka angielskiego 

niemożliwe jest otrzymanie pracy w dużych 

międzynarodowych firmach, które często 

pierwszy etap rekrutacji przeprowadzają już 

w języku angielskim. Coraz częściej również 

znajomość dodatkowego języka podnosi wartość 

kandydata na rynku pracy.

able to freely communicate in English as most 

projects and clients are international. Good 

English skills are essential for candidates who 

wish to work for large multinational corporations 

– usually the first stage of recruitment is 

conducted in English. Knowledge of a second 

foreign language is increasingly often 

considered an asset by employers.

 

czynniki determinujące wysokość wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom
determinants of salaries offered to professionals and Managers



antal it ServiceS

odnieSione 
SukceSy

ProfeSSionAl 
AchievementS 

miękkie umiejętnoŚci 
interPerSonAlne

Soft (PerSonAl) 
SkillS 

SPecyfikA 
regionAlnA

regionAl 
chArActeriSticS

it SAleS:

Szczególnie ważne, ponieważ budują wizerunek, 

wiarygodność i prestiż kandydata na rynku. 

Są również miarą umiejętności sprzedażowych.

it SAleS:

Achievements are especially important 

because they serve as proof of the candidate’s 

credibility and prestige. They also attest to his 

or her sales skills.

it tech: 

Achievements of sof tware developers are 

associated with the projects that they have 

worked on. The following factors are taken 

into account: the technology that was used, 

it SAleS:

Ekstrawertyzm, szybkie nawiązywanie 

relacji i dynamizm działania, elastyczność 

w dopasowaniu się do sytuacji.

it SAleS:

Extroversion, the ability to quickly establish 

relationships with clients, being dynamically-

minded and able to adapt to a changing situation. 

it tech: 

Sukcesem na stanowiskach developerskich 

jest udział w konkretnych projektach – poza 

samą wykorzystaną technologią liczy się branża 

dla której tworzyło się oprogramowanie, jaki 

był jego zakres funkcjonalny i jaką rolę pełniło 

it tech:

Dla pracodawcy korzystającego z projektowego 

zarządzania najbardziej istotnymi kompetencjami 

miękkimi są komunikatywność, umiejętność 

it tech: 

Employers who employ the business project 

management method consider communication 

and teamwork skills as the most important. 

się w projekcie. Mierzalne dowody w postaci: 

zrealizowanych celów sprzedażowych, wyników 

regionu, pozyskanych nowych klientów czy 

wynegocjowanych nowych, opłacalnych dla 

firmy warunków handlowych, są podstawą 

świadczącą o tym, że kandydat będzie 

wartością dodaną dla organizacji. W przypadku 

stanowisk SAP sukcesem jest udział w minimum 

1 pełnym cyklu wdrożeniowym.

pracy w grupie. Na stanowisku programistycznym 

zawsze istotne są umiejętności analitycznego 

myślenia, koncentracji i odpowiedzialności 

za wykonaną pracę. Równie ważne 

są umiejętność oraz otwartość na uczenie się 

nowych technologii oraz samodzielność.

Programmers are expected to be able 

to think analytically, concentrate and be ready 

to take responsibility for the results of their 

work. The ability to learn, openness to new 

technologies and independence are also valued 

by employers.

Najwyższe wynagrodzenia są wciąż 

w Warszawie, jednak Wrocław i Kraków 

zaczynają się zbliżać do tego poziomu. Wielu 

The highest salaries continue to be offered in 

Warsaw, however Wrocław and Kraków are 

starting to close the gap. Many candidates 

kandydatów jest otwartych na relokację, część 

pracuje zdalnie, więc nie zauważamy znacznych 

różnic regionalnych.

are open to relocation, some choose 

to telecommute, which means that there are no 

significant regional discrepancies.

the client company’s field of business, 

the range of functions that the sof tware 

had, what role did the candidate have in 

completing the project. SAP candidates 

should have taken par t in at least one full 

implementation cycle.

czynniki determinujące wysokość wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom
determinants of salaries offered to professionals and Managers



antal it ServiceS

wynagrodzenie całkowite
 miesięczne brutto/total monthly salary standardowe benefity / standard in-work benefits 

presales 10 000 – 14 000 PLN + 30% bonus 
laptop, komórka, opcjonalnie samochód, opieka medyczna dla rodziny / 
laptop, cell phone, optionally company car, family private healthcare 

key account manager 10 000 – 15 000 PLN + 40% – 50% bonus 
laptop, komórka, internet bezprzewodowy, samochód, karta paliwowa, 
opieka medyczna dla rodziny, karta fitness / laptop, cell phone, wireless 
Internet access, company car, fuel card, fitness card 

 sales manager 15 000 – 20 000 PLN + 50% – 60% bonus 

laptop, komórka, internet bezprzewodowy, samochód, karta paliwowa, 
opieka medyczna dla rodziny, karta fitness / laptop, cell phone, wireless 
Internet access, company car, fuel card, family private healthcare, 
fitness card 

jr .net developer / web developer (Łódź, Lublin) 2 300 – 5 000 PLN ubezpieczenie / insurance 

junior .net developer / juniorr web developer 
Warszawa 

3 500 – 6 000 PLN 
opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie, bonusy kwartalne / private 
healthcare, fitness card, other forms of insurance, quarterly bonus 

.net developer / web developer (Łódź, Lublin) 4 000 – 8 000 PLN ubezpieczenie / insurance 

.net developer / web developer Warszawa 6000 – 9 000 PLN 
opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie, bonusy kwartalne / private 
healthcare, fitness card, other forms of insurance, quarterly bonus 

senior .net developer / web developer (Łódź, 
Lublin) 

7 000 – 11 000 PLN ubezpieczenie / insurance 

senior .net developer / web developer Warszawa 8 000 – 14 000 PLN 
opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie, bonusy kwartalne/ private 
healthcare, fitness card, other forms of insurance, quarterly bonus 

it
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oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach
salaries offered in selected job positions



antal Finance 
& accountancy

8 690 PLN
FINANCE & ACCOUNTANCY



antal Finance & accountancy

AnnA PiotrowSkA-
bAnASiAk
 Team Manager Antal Finance & Accountancy

Dysproporcje w wynagrodzeniach kandydatów na stanowiskach 

w strukturach działów finansowych i księgowych są znaczące. Na wysokość 

wynagrodzenia finansisty poza obiektywnymi czynnikami takimi jak posiadane 

doświadczenie, profesjonalne kwalifikacje oraz umiejętności (w tym znajomość 

języka angielskiego i narzędzi informatycznych niezbędnych do wykonywania 

pracy) wpływ mają także zakres odpowiedzialności (nazwa stanowiska nie 

zawsze odzwierciedla jego rangę i umiejscowienie w strukturze organizacji), 

branża, skala działania i międzynarodowość pracodawcy oraz lokalizacja 

miejsca pracy. Nie sposób nie wspomnieć także o bardzo zróżnicowanych 

politykach wynagradzania stosowanych przez firmy – choć w tym przypadku 

wspomniane dysproporcje przekładają się na wszystkie grupy zawodowe.

Salaries offered to candidates differ greatly between finance and accounting 

departments. A finance specialist’s remuneration is determined by objective 

factors, such as experience, professional qualifications and skills (including 

English skills and being able to utilize computer software essential for 

performing the job), but also the scope of responsibility ( job titles are 

sometimes not indicative of their true scope and place in the organization), 

the sector, the company’s scope of operations, the company’s multinational 

status or lack thereof and the company’s location. It should also be 

mentioned that salaries are affected by remuneration schemes that differ 

greatly between companies. However, the differences that stem from this 

are evident across all disciplines.



doŚwiAdczenie zAwodowe nA tym SAmym 
lub AnAlogicznym StAnowiSku

work exPerience in the SAme 
or SimilAr job PoSition 

Warto zaznaczyć, że pracodawcy poszukujący 

kandydatów ogromną wagę przywiązują 

do ich doświadczenia na stanowiskach 

analogicznych, co przełoży się na wiedzę 

i zweryfikowane praktyczne umiejętności, 

nieocenione w przypadku podejmowania 

decyzji o wymiarze strategicznym, realizacji 

kluczowych projektów lub chociażby sprawnego 

wdrożenia w nowe obowiązki. Punktem 

wyjścia do sporządzenia raportu dotyczącego 

wynagrodzeń było ujednolicenie nomenklatury 

stanowisk. I tak poziom CFO to najwyższe 

stanowisko w strukturze finansów i zarządzie 

It is worth noting that employers who search 

for candidates to fill specific job positions place 

much emphasis on experience earned through 

working in similar positions. This serves as 

proof that a candidate possesses the required 

knowledge and practical skills which are crucial 

when making strategic decisions, working on 

key projects, but also swiftly undertaking new 

responsibilities associated with a new job. 

Creating a unified job hierarchy was the first step 

that we took when creating this salary report. 

And so, the highest position in a corporation’s 

financial and management structure is the CFO. 

korporacji. dyrektor finansowy to stanowisko 

w firmach nieco mniejszych (choć często 

międzynarodowych i rozpoznawalnych) 

z rozbudowaną strukturą zespołu finansowego, 

na który składa się co najmniej księgowość 

i kontroling z liderami na czele. Osoby pracujące 

na stanowisku menedżera finansowego 

odpowiadają za całokształt spraw finansowych 

nadzorując bezpośrednio dział kontrolingu 

oraz pracę głównego księgowego z podległym 

mu zespołem księgowym lub łącząc w sobie 

kompetencje głównego księgowego i kontrolera 

finansowego spółki. 

The financial director position is prevalent among 

slightly smaller, but still mostly multinational and 

renowned companies with a complex financial 

structure, consisting of at least accounting and 

controlling departments with their respective 

leaders. Financial managers are responsible for 

the entirety of the company’s financial matters 

by directly overseeing the work of the controlling 

department and the Chief Accountant along 

with his or her accounting team. Alternatively, 

they may be fulfilling the duties of both a Chief 

Accountant and a Financial Controller. 

czynniki determinujące wysokość wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom
determinants of salaries offered to professionals and Managers

antal Finance & accountancy

wielkoŚć firmy, w której kAndydAt 
zdobywAł doŚwiAdczenie

the Size of the cAndidAte’S 
current And former comPAnieS 

W przypadku struktur finansowych wielkość 

firmy i jej zasięg działalności znajduje zwykle 

odzwierciedlenie w liczbie realizowanych, 

opisywanych, analizowanych operacji oraz 

danych finansowych. W przypadku spółek 

zależnych, międzynarodowych korporacji oraz 

firm notowanych na giełdzie, do pełnienia 

odpowiedzialnych funkcji niezbędna jest 

szeroka wiedza z zakresu sprawozdawczości 

finansowej. Zainteresowanie właścicieli kondycją 

In the case of financial structures, the 

company’s size and the scope of its 

operations are usually directly linked to the 

amount of financial operations and data that 

are conducted, described and analyzed. 

In the case of subsidiaries of multinational 

corporations and publicly traded companies, 

extensive knowledge of financial reporting is 

essential for candidates who wish to undertake 

jobs with a wide degree of responsibility. The 

i wynikami osiąganymi przez taką organizację 

jest istotnym czynnikiem przyczyniającym sie 

do wdrażania rozwiązań mających na celu 

zwiększanie zysków przez optymalizację 

kosztów i/lub zwiększanie przychodów oraz 

podnoszenia jakości informacji zarządczej. 

Realizacji tych celów mogą podjąć się tylko 

osoby o najwyższych kwalifikacjach, których 

pozyskanie z rynku wymusza niejednokrotnie 

stosowanie zachęt finansowych. 

owners of such organizations are concerned 

with the company’s condition and the results 

that it achieves and, therefore, encourage 

implementing various solutions that aim 

to increase income. These include cost 

optimization, increasing revenues and raising 

the quality of management information. These 

goals may only be accomplished by top-notch 

specialists, the hiring of which usually requires 

offering financial incentives. 



Standardem wynikającym z konieczności 

komunikowania się ze strukturami regionalnymi 

firmy czy rozwoju związanego ze zdobyciem 

uznanych, profesjonalnych kwalifikacji, takich 

jak ACCA, CIMA czy CFA jest bardzo dobra 

znajomość języka angielskiego. Atutem 

zawsze jest znajomość przez kandydata języka 

pochodzenia firmy. Choć z wyłączeniem rekrutacji 

do struktur finansowych organizacji typu SSC/

BPO lub ścisłej współpracy ze spółkami zależnymi 

bądź właścicielami za granicą, niestandardowe 

kompetencje językowe znajdują się zwykle na 

dalszym planie w porównaniu z poszukiwanymi 

doświadczeniami i wiedzą kandydata.

Uwagę pracodawców poszukujących finansistów 

przykuwają zawsze konkretne i mierzalne 

osiągnięcia mające przełożenie na wynik firmy, 

jakość informacji zarządczej i usprawnienia 

w procesie planowania, budżetowania 

i raportowania, doświadczenia w zarządzaniu 

projektami np. wdrożeniem systemu klasy ERP. 

Warto zaznaczyć, że ocenie podlega nie tylko 

sam fakt udziału w ciekawych przedsięwzięciach 

zainicjowanych przez korporację ale także 

innowacyjne pomysły i aktywności proponowane 

i realizowane przez kandydata.

Very good English skills are considered 

essential, as candidates are required 

to communicate with the company’s regional 

branches and undergo professional and 

widely-recognized certification examinations 

such as ACCA, CIMA and CFA. Knowledge 

of the company’s native language is always 

considered an asset. However – with the 

exception of SSC/BPO financial structures and 

companies that closely cooperate with foreign-

based subsidiaries or parent companies – 

non-standard foreign language skills are usually 

considered secondary to specialist knowledge 

and experience. 

Employers looking to hire finance professionals always 

attach the greatest importance to specific, measurable 

achievements that can have a positive effect on 

the company’s results, the quality of management 

information and improvement of the planning, budgeting 

and reporting processes, as well as enhancing project 

management, e.g. by implementing ERP class systems. 

It is worth noting that employers take into account 

whether a candidate took part in various interesting 

projects that were imposed by the corporation, but 

also ideas and initiatives that were proposed and 

implemented by the candidate. 

antal Finance & accountancy

znAjomoŚć 
języków obcych

foreign 
lAnguAge SkillS 

odnieSione 
SukceSy

ProfeSSionAl 
AchievementS 

czynniki determinujące wysokość wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom
determinants of salaries offered to professionals and Managers



Punktem wyjścia dla wszystkich rekrutacji 

jest zawsze wiedza kandydatów, niezbędna 

do realizowania zadań na danym stanowisku. 

Ogromne znaczenie mają jednak także 

umiejętności komunikacyjne, ułatwiające 

współpracę z kadrą menedżerską i innymi 

działami firmy, zorientowanie biznesowe, 

umiejętność pracy w zespole, predyspozycje 

menedżerskie i dobrze rozumiana kreatywność.

Kandydaci na stanowiskach finansowych 

najwyższe poziomy wynagrodzenia osiągają 

zwykle w dużych ośrodkach biznesowych 

(Warszawa, Dolny Śląsk, Śląsk), gdyż 

pracodawcy zmuszeni są konkurować swoją 

ofertą o dobrych pracowników. Czasem 

jednak do walki o kandydatów z najwyższymi 

kompetencjami włączają się oddziały 

korporacji ulokowane w mniej atrakcyjnej 

lokalizacji, proponując stawki rekompensujące 

niedogodności związane z koniecznością 

uciążliwych dojazdów do pracy lub relokacji.

Every recruitment project aims to seek out 

candidates with the necessary knowledge for 

a given job position. However, communication 

skills are also of high importance, as they 

streamline cooperation with management and 

other departments of the company, facilitate 

a business-oriented attitude, teamwork skills, 

creativity and serve as a prerequisite for promotion 

into managerial positions.

Candidates for job positions in the finance sector 

earn the highest salaries in big business centres 

(Warsaw, Dolny Śląsk, Śląsk) because employers 

are forced to compete over the most talented 

individuals. However, corporate branches located 

outside of these regions sometimes require highly 

qualified employees and, therefore, offer higher 

salaries meant to mitigate the inconveniences 

associated with daily commuting or relocation.

antal Finance & accountancy

Soft (PerSonAl) 
SkillS 

SPecyfikA 
regionAlnA

regionAl 
chArActeriSticS

miękkie umiejętnoŚci 
interPerSonAlne

czynniki determinujące wysokość wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom
determinants of salaries offered to professionals and Managers



oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach
salaries offered in selected job positions

antal Finance & accountancy

wynagrodzenie całkowite
miesięczne brutto / total monthly salary standardowe benefity / standard in-work benefits 

księgowy/accountant 3 000 – 6 000 PLN 
korporacyjny system bonusowy, prywatna opieka medyczna, karta fitness / 
corporate bonus scheme, private healthcare, fitness card 

specjalista ds. kontrolingu / controlling specialist 4 000 – 6 000 PLN 
korporacyjny system bonusowy, prywatna opieka medyczna, karta fitness / 
corporate bonus scheme, private healthcare, fitness card 

analityk finansowy / financial analyst 5 000 – 9 000 PLN 
korporacyjny system bonusowy, prywatna opieka medyczna, karta fitness / 
corporate bonus scheme, private healthcare, fitness card 

samodzielny księgowy / independent accountant 6 000 – 9 000 PLN 
korporacyjny system bonusowy, prywatna opieka medyczna, karta fitness / 
corporate bonus scheme, private healthcare, fitness card 

specjalista ds. podatków / tax specialist 6 000 – 9 000 PLN 
korporacyjny system bonusowy, prywatna opieka medyczna, karta fitness / 
corporate bonus scheme, private healthcare, fitness card 

audytor wewnętrzny / external auditor 9 000 – 15 000 PLN 

korporacyjny system bonusowy, prywatna opieka medyczna, karta fitness/
corporate bonus scheme, private healthcare, fitness card 
(czasem samochód służbowy przy konieczności podróżowania między 
oddziałami firmy) / (access to a company car is granted if the job involves 
travelling between company branches) 

samodzielny kontroler finansowy / independent 
financial controller 

10 000 – 15 000 PLN 
premia, prywatna opieka medyczna, karta fitness / bonuses, private 
healthcare, fitness card 

główny księgowy / chief accountant 10 000 – 17 000 PLN 

premie, prywatna opieka medyczna, karta fitness (czasem samochód 
służbowy przy konieczności podróżowania między różnymi lokalizacjami 
firmy) / bonuses, private healthcare, fitness card (access to a company car is 
granted if the job involves travelling between company branches)

tax manager 12 000 – 15 000 PLN 
korporacyjny system bonusowy, prywatna opieka medyczna, karta fitness / 
corporate bonus scheme, private healthcare, fitness card 

kierownik kontrolingu / director of controlling 12 000 – 18 000 PLN 
korporacyjny system bonusowy, prywatna opieka medyczna, karta fitness / 
corporate bonus scheme, private healthcare, fitness card 

menedżer finansowy / financial manager 15 000 – 20 000 PLN 
korporacyjny system bonusowy, samochód, prywatna opieka medyczna, 
karta fitness / corporate bonus scheme, company car, private healthcare, 
fitness card

dyrektor finansowy / financial director 25 000 – 40 000 PLN 
pakiet menedżerski, samochód, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenia, 
karta fitness / managerial package, company car, private healthcare, other 
forms of insurance, fitness card 

CFO 30 000 – 60 000 PLN 
pakiet menedżerski, samochód, prywatna opieka medyczna, ubezpieczenia, 
pakiet sportowy / managerial package, company car, private healthcare, 
other forms of insurance, sport package 



antal banking & inSurance

8 690 PLN*
BANKING & INSURANCE

* Średnie wynagrodzenie oferowane w obszarze finansów

* Average salary in the financial discipline



antal banking & inSurance

SebAStiAn SAlA
Team Manager 

Antal Banking & Insurance

Zarówno w sektorze bankowym jak i ubezpieczeniowym bardzo istotnym 

aspektem związanym z tematem wynagrodzeń jest przejrzysty system 

wynagradzania. Szczególnie przy stanowiskach sprzedażowych istotne jest 

by kandydaci wiedzieli od czego uzależnione są ich premie, które bardzo 

często są przeważającą częścią wynagrodzenia. W przypadku menedżerów 

premie z reguły zależne są od celów kwartalnych, półrocznych bądź rocznych. 

W tym przypadku również ważne jest to by zakładane cele były jasno 

określone i premie za ich osiągnięcie były łatwe do przeanalizowania. Coraz 

częściej obserwujemy wynagrodzenia premiowe uzależnione od P&L’a, a więc 

realnego finansowego wyniku podległej jednostki.

Transparent remuneration schemes are considered important in both 

banking and insurance sectors. This holds especially true for candidates who 

wish to work in sales, as bonuses form the majority of their monthly salary. 

Therefore, they should have a clear idea of how the bonus system works. 

Managerial bonuses are usually dependent on reaching quarterly, semi-annual 

or annual goals. Again, it is important that these goals be clearly defined and 

the corresponding bonuses easy to analyze. We have observed that bonuses 

are increasingly often dependent on P&L reports, i.e. the manager’s bonus is 

closely associated with the financial results of his or her subordinate unit. 



doŚwiAdczenie zAwodowe nA tym SAmym 
lub AnAlogicznym StAnowiSku

work exPerience in the SAme 
or SimilAr job PoSition 

Pracodawcy przy wyborze kandydatów 

zwracają bardzo dużą uwagę na doświadczenie 

na analogicznym stanowisku pracy 

u poprzedniego bądź obecnego pracodawcy. 

Najczęściej oczekuje się wiedzy dzięki 

której kandydaci są w stanie po krótkim 

wprowadzeniu funkcjonować i sprawnie 

realizować cele.

When selecting suitable candidates, employers 

pay special attention to work experience gained 

both at current and previous workplaces. 

Therefore, employers usually require candidates 

to have the necessary knowledge that would 

allow them to fully engage in completing their 

tasks and fulfilling prescribed goals following 

a short period of onboarding.

czynniki determinujące wysokość wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom
determinants of salaries offered to professionals and Managers

wielkoŚć firmy, w której kAndydAt 
zdobywAł doŚwiAdczenie

the Size of the cAndidAte’S 
current And former comPAnieS 

The size of the candidate’s current company may 

have an influence over the characteristics of the 

work environment that he or she is used to, the 

size of budgets and projects that were managed 

by the candidate, as well as his or her scope of 

responsibility. Professionals employed by large, 

multinational financial corporations are very often 

Wielkość firmy może być istotna ze względu 

na środowisko pracy, wielkość budżetów czy 

projektów którymi zarządzał kandydat oraz 

zakres jego odpowiedzialności. W dużych, 

międzynarodowych korporacjach finansowych 

specjaliści bardzo często odpowiadają 

za wąską dziedzinę funkcjonowania procesu. 

W małej organizacji zakres odpowiedzialności 

może być znacznie szerszy i pracodawca 

zdecydowanie chętniej zatrudni osobę 

z instytucji podobnej do jego.

responsible for only a small portion process 

functionality. Smaller organizations may impose 

a much broader scope of responsibility on the 

candidate and, therefore, they are more likely 

to seek individuals who currently work for similarly-

sized companies. 

antal banking & inSurance

znAjomoŚć 
języków obcych

foreign 
lAnguAge SkillS 

Standardem jest już wymaganie od kandydatów 

w sektorze finansowym komunikatywnej 

znajomości języka angielskiego. Atutem 

jest też znajomość drugiego języka obcego 

i tu najczęściej chodzi o język niemiecki, 

francuski bądź język pochodzenia firmy.

Candidates in the financial sector are required 

to be able to freely communicate in English. 

Knowledge of a second foreign language is 

considered an asset with German, French or 

the company’s native language being the most 

desirable.



O atrakcyjności kandydatów świadczy wiele 

aspektów związanych z przebiegiem kariery 

zawodowej. Bardzo istotne są oczywiście 

sukcesy zawodowe. W przypadku stanowisk 

sprzedażowych będzie to realizacja targetów 

– ich przekraczanie. W przypadku stanowisk 

eksperckich, menedżerskich możemy mówić 

o osiąganiu celów półrocznych, rocznych, ale 

także o spektakularnych projektach związanych 

z ich funkcjonowaniem w organizacji.

The value of a candidate is dependent on many 

aspects of his or her career path. Professional 

achievements are, obviously, very important. In 

the case of sales positions, this will be associated 

with reaching, or exceeding, sales goals. In 

the case of managers, employers will take 

into account the candidate’s abilities to reach 

semi-annual and annual goals. Carrying out 

spectacular projects within an organization may 

also contribute to a candidate’s value.

Dla pracodawców z sektora bankowego 

i ubezpieczeniowego liczą się umiejętności 

takie, jak: wytrwałość w dążeniu do celu, 

zaangażowanie, umiejętność pracy w grupie, 

dynamizm w działaniu, odporność na stres, 

kreatywność, mocne umiejętności analityczne, 

komunikatywność. Są to cechy, które pozwolą 

pracownikowi być dobrym i skutecznym 

członkiem zespołu.

The following skills are highly valued by employers 

operating in the banking and insurance sectors: 

determination, commitment, teamwork skills, 

being dynamically-minded, a high stress 

tolerance, creativity, strong analytical skills, 

communication skills. Candidates who possess 

the above characteristics are likely to become 

successful and effective employees.

antal banking & inSurance

odnieSione 
SukceSy

ProfeSSionAl 
AchievementS 

miękkie umiejętnoŚci 
interPerSonAlne

Soft (PerSonAl) 
SkillS 

czynniki determinujące wysokość wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom
determinants of salaries offered to professionals and Managers



oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach
bankowość / salaries offered in selected banking job positions

antal banking & inSurance

wynagrodzenie całkowite
 miesięczne brutto / total monthly salary standardowe benefity / standard in-work benefit 

doradca ds. małych przedsiębiorstw / small 
business consultant 

3 000 – 6 000 PLN + wynagrodzenie prowizyjne / commission Prywatna opieka medyczna, karta fitness / private healthcare, fitness card 

broker (private banking) 4 000 – 8 000 PLN premie okresowe / periodic bonus 

doradca klienta zamożnego (private banking) / 
premier relationship manager 

5 000 – 7 000 PLN prowizja od sprzedaży, telefon komórkowy / sales commission, cell phone 

doradca klienta w dep. obsługi korporacyjnej  
(private banking) / corporate banking department 

account manager 
5 000 – 7 500 PLN prowizja od sprzedaży / sales commission 

doradca ds. MŚP (banking) / SME consultant 6 000 – 10 000 PLN + wynagrodzenie prowizyjne / commission 
samochód służbowy do dyspozycji służbowej, karta paliwowa, laptop, 
telefon, opieka medyczna, karta fitness / company car, fuel card, laptop, 
cell phone, private healthcare, fitness card 

opiekun klienta - doradztwo korporacyjne / 
indywidualne domu maklerskiego (private banking) 

/ account manager – corporate/individual 
brokerage consulting 

7 000 – 8 500 PLN premie okresowe / periodic bonus 

inspektor nadzoru (dom maklerski) (private 
banking) / supervising inspector (brokerage 

house) 
7 000 – 9 000 PLN premie okresowe / periodic bonus 

analityk bankowości inwestycyjnej w domu 
maklerskim (private banking) / invesment banking 

analyst at a brokerage house 
7 000 – 10 000 PLN premie okresowe / periodic bonus 

makler towarowej giełdy energii (private banking) / 
energy trader 

7 000 – 10 000 PLN + prowizja od sprzedaży / sales commission 

sales trader (private banking) 8 000 – 10 000 PLN premie okresowe / periodic bonus 

regionalny manager sprzedaży w TFI (private 
banking) / regional investment fund sales manager 

10 000 – 15 000 PLN 
premie okresowe, telefon komórkowy, samochód / periodic bonus, 
cell phone, company car 



oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach
bankowość / salaries offered in selected banking job positions

antal banking & inSurance

wynagrodzenie całkowite
miesięczne brutto / total monthly salary standardowe benefity / standard in-work benefit 

relationship manager (banking) 
11 000 – 20 000 PLN  + wynagrodzenie prowizyjne + premia roczna do trzech 
pensji brutto / commission + annual bonus up to 3 times the gross monthly 
salary 

samochód służbowy, karta paliwowa, laptop, telefon, prywatna opieka 
medyczna, karta fitness / company car, fuel card, laptop, cell phone, 
private healthcare, fitness card 

dyrektor departamentu obsługi korporacji domu 
maklerskiego (private banking) / corporate 
department director at a brokerage house 

12 000 – 18 000 PLN premie okresowe, telefon komórkowy / periodic bonus, cell phone 

dyrektor sprzedaży linią biznesową (banking) 
12 000 – 18 000 PLN + wynagrodzenie prowizyjne (kwartalne) / quarterly 
commission 

samochód służbowy, karta paliwowa, laptop, telefon, prywatna opieka 
medyczna, karta fitness / company car, fuel card, laptop, cell phone, private 
healthcare, fitness card 

dyrektor oddziału operacyjnego (banking) / 
operational branch director 

14 000 – 21 000 PLN + wynagrodzenie prowizyjne za realizację planu 
w poszczególnych liniach biznesowych, utrzymania depozytów, premia 
uznaniowa związana z oceną audytową / commissions for reaching sales goals 
within individual business lines, retaining deposits + an appreaciation bonus for 
positive audit results 

samochód służbowy, karta paliwowa, laptop, telefon, prywatna opieka 
medyczna, karta fitness / company car, fuel card, laptop, cell phone, private 
healthcare, fitness card 

doradca inwestycyjny w domu maklerskim (private 
banking) / investment consultant at a brokerage 

house 
15 000 – 20 000 PLN premie okresowe / periodic bonus 

menedżer produktu (banking) / product manager 
18 000 – 25 000 PLN + bonus roczny w oparciu o MBO / annual bonus in line 
with MBO objectives 

laptop, telefon, prywatna opieka medyczna, karta fitness laptop, cell phone, 
private healthcare, fitness card 

dyrektor zarządzający linią biznesową (banking) / 
business line managing director 

21 000 – 35 000 PLN + wynagrodzenie prowizyjne / commission 
samochód służbowy, karta paliwowa, laptop, telefon, prywatna opieka 
medyczna, karta fitness company car, fuel card, laptop, cell phone, private 
healthcare, fitness card 



oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach leasing & Factoring
salaries offered in selected leasing & factoring job positions

antal banking & inSurance

wynagrodzenie całkowite
 miesięczne brutto / total monthly salary standardowe benefity / standard in-work benefit 

relationship manager (banking) 
11 000 – 20 000 PLN  + wynagrodzenie prowizyjne + premia roczna do trzech 
pensji brutto / commission + annual bonus up to 3 times the gross monthly 
salary 

samochód służbowy, karta paliwowa, laptop, telefon, prywatna opieka 
medyczna, karta fitness / company car, fuel card, laptop, cell phone, private 
healthcare, fitness card 

dyrektor departamentu obsługi korporacji domu 
maklerskiego (private banking) / corporate 
department director at a brokerage house 

12 000 – 18 000 PLN premie okresowe, telefon komórkowy / periodic bonus, cell phone 

dyrektor sprzedaży (banking) 
12 000 – 18 000 PLN + wynagrodzenie prowizyjne (kwartalne) / quarterly 
commission 

samochód służbowy, karta paliwowa, laptop, telefon, prywatna opieka 
medyczna, karta fitness / company car, fuel card, laptop, cell phone, private 
healthcare, fitness card 

dyrektor oddziału operacyjnego (banking) / 
operational branch director 

14 000 – 21 000 PLN + wynagrodzenie prowizyjne za realizację planu w 
poszczególnych liniach biznesowych, utrzymania depozytów, premia uznaniowa 
związana z oceną audytową / commissions for reaching sales goals within 
individual business lines, retaining deposits + an appreaciation bonus for 
positive audit results 

samochód służbowy, karta paliwowa, laptop, telefon, prywatna opieka 
medyczna, karta fitness / company car, fuel card, laptop, cell phone, private 
healthcare, fitness card 

doradca inwestycyjny w domu maklerskim (private 
banking) / investment consultant at a brokerage 

house 
15 000 – 20 000 PLN premie okresowe / periodic bonus 

menedżer produktu (banking) / product manager 
18 000 – 25 000 + bonus roczny w oparciu o MBO / annual bonus in line with 
MBO objectives 

laptop, telefon, opieka medyczna, karta fitness / company car, cell phone, 
private healthcare, fitness card 

dyrektor zarządzający linią biznesową (banking) / 
business line managing director 

21 000 – 35 000 PLN + wynagrodzenie prowizyjne / commission 
samochód służbowy, karta paliwowa, laptop, telefon, prywatna opieka 
medyczna, karta fitness / company car, fuel card, laptop, cell phone, private 
healthcare, fitness card 



oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach ubezpieczenia 
salaries offered in selected Insurance job positions

oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach Stanowiska w randze członka zarządu
salaries offered in selected Member of the board positions

antal banking & inSurance

wynagrodzenie całkowite
miesięczne brutto / total monthly salary standardowe benefity / standard in-work benefit 

menedżer oddziału / branch manager 10 000 PLN 
laptop, telefon, prywatna opieka medyczna, karta fitness / laptop, cell phone, 
private healthcare, fitness card 

menedżer regionu / regional manager 15 000 – 20 000 PLN 
samochód służbowy do dyspozycji służbowej, karta paliwowa, laptop, 
telefon, prywatna opieka medyczna, karta fitness / company car, fuel card, 
laptop, private healthcare, fitness card 

menedżer sprzedaży (odpowiedzialność – cały 
kraj) / sales manager (countrywide) 

20 000 – 30 000 PLN 
samochód służbowy do dyspozycji służbowej, karta paliwowa, laptop, 
telefon, prywatna opieka medyczna, karta fitness / company car, fuel card, 
laptop, private healthcare, fitness card 

wynagrodzenie całkowite
miesięczne brutto / total monthly salary standardowe benefity / standard in-work benefit 

małe i średnie firmy / small and medium 
enterprises 

30 000 PLN 
samochód służbowy do dyspozycji służbowej, karta paliwowa, laptop, 
telefon, prywatna opieka medyczna, karta fitness / company car, fuel card, 
laptop, cell phone, private healthcare, fitness card 

top 5 100 000 PLN 
samochód służbowy do dyspozycji służbowej, karta paliwowa, laptop, 
telefon, prywatna opieka medyczna, karta fitness / company car, fuel card, 
laptop, cell phone, private healthcare, fitness card 



10 156 PLNPHARMA & MEDICAL DEVICES

antal pharMa 
& Medical deviceS



joAnnA kuziołA
Team Manager 

Antal Pharma & Medical Devices

antal pharMa & Medical deviceS

Branża farmaceutyczno-medyczna znajduje się w czasie transformacji. 

Rosną oczekiwania stawiane kandydatom, gdyż rynek staje się coraz 

bardziej konkurencyjny. Pracodawcy zwracają uwagę na dokumentowane 

sukcesy zawodowe, adekwatne doświadczenie oraz miękkie kompetencje. 

W ostatnim czasie także miała miejsce erozja wynagrodzeń i większy 

nacisk na wynagrodzenie premiowe, a jednocześnie obniżenie części 

stałej wynagrodzenia.

The pharmaceutical/medical sector is currently undergoing a large-

scale transformation. The market is becoming increasingly competitive 

which makes candidate requirements more stringent. Employers expect 

documented professional achievements, as well as adequate work 

experience and soft skills.

Lately we have been observing a drop in base salaries with more emphasis 

being put on bonuses.



doŚwiAdczenie zAwodowe nA tym SAmym lub 
AnAlogicznym StAnowiSku

work exPerience in the SAme or SimilAr job 
PoSition 

W branży medyczno-farmaceutycznej 

panuje obecnie rynek pracodawcy, zatem 

doświadczenie na analogicznym stanowisku 

jest bardzo istotne. Nie tylko chodzi o poziom 

stanowiska, ale także obszar terapeutyczny, 

czy grupę docelową klientów oraz analogiczne 

portfolio produktów. Dotyczy to zarówno 

stanowisk sprzedażowych takich jak: dyrektor 

sprzedaży, sales manager, regionalny 

kierownik sprzedaży, key account manager, 

przedstawiciel medyczny, jak i stanowisk 

marketingowych, tzn. marketing manager, 

group product manager, brand manager, 

product manager. Ważna jest specjalizacja 

i duże doświadczenie w konkretnym obszarze, 

np. KAM w dziale dystrybucji musi mieć 

doświadczenie z kluczowymi hurtowniami 

i sieciami aptecznymi, a KAM w dziale 

onkologicznym doświadczenie we współpracy 

z liderami opinii z onkologii, profesorami 

oraz szefami klinik onkologicznych. Z kolei 

od marketingowców oczekuje się albo 

czystego doświadczenia w OTC, albo w lekach 

sprzedawanych na receptę, tutaj jednak także 

liczy się doświadczenie w konkretnym obszarze 

terapeutycznym, takim jak np. kardiologia, czy 

pulmonologia. Od dyrektorów i managerów 

oczekuje się nie tylko konkretnych sukcesów 

zawodowych, ale także wysokorozwiniętych 

umiejętności managerskich, trenerskich 

i coachingowych.

The medical-pharmaceutical sector is currently 

an employer’s market, therefore it is crucial that 

candidates possess work experience gained in 

a similar position. However, the similarity should 

not be solely limited to the position being of the 

same level – the candidate should have operated 

within the same area of therapeutic expertise, 

dealt with a similar target group of clients and 

offered a similar product portfolio. This is true for 

sales positions such as: Sales Director, Sales 

Manager, Regional Sales Director, Key Account 

Manager, Medical Sales Representative, as well as 

marketing positions such as: Marketing Manager, 

Group Product Manager, Brand Manager, 

Product Manager. It is important for a candidate 

to be specialized and experienced in a specific 

field. For example, a Key Account Manager in 

a distribution department should be experienced 

in working with hey wholesalers and pharmacy 

chains, whereas a Key Account Manager in an 

oncology department should have the necessary 

experience in cooperating with oncology opinion 

leaders, i.e. professors of medicine and directors 

of oncology clinics. Marketing specialists are 

expected to have experience in working with OTC 

drugs or prescription drugs. The latter requires 

the candidate to be specialized in a specific field 

of therapeutic expertise, such as cardiology 

or pulmonology. Directors and managers are 

expected to not only have particular professional 

achievements, but also highly developed 

managerial, training and coaching skills.

czynniki determinujące wysokość wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom
determinants of salaries offered to professionals and Managers

wielkoŚć firmy, w której kAndydAt 
zdobywAł doŚwiAdczenie

the Size of the cAndidAte’S 
current And former comPAnieS 

W branży farmaceutyczno-medycznej 

nie wielkość firmy, w której pracowali 

kandydaci ma znaczenie, ale jej charakter, 

profil i specjalizacja. Firmy innowacyjne 

chętniej sięgają po kandydatów z innych firm 

innowacyjnych, a generyczne z generycznych. 

Z kolei korporacje medyczne często cenią 

kandydatów z innych korporacji o profilu 

medycznym, chociaż niejednokrotnie decydują 

się na zatrudnienie osób z backgroundem 

z firm zajmujących się dystrybucją sprzętu 

medycznego.

The size of the company that the candidate 

works for does not matter – employers 

operating within the pharmaceutical-medical 

sector care more about its characteristics, 

profile and field of expertise. Innovative 

companies are more likely to recruit candidates 

who work for other innovative companies, 

likewise generic companies will prefer to hire 

talent from other generic companies. Medical 

corporations are usually most likely to recruit 

candidates form other medical corporations, 

but there are some instances where they prefer 

to hire individuals with a background in medical 

device distribution.

antal pharMa & Medical deviceS



Firmy z branży medyczno-farmaceutycznej 

cenią osoby, które są bardzo zaangażowane, 

potrafią myśleć strategicznie, umieją pracować 

w grupie oraz samodzielnie, są nastawione 

na poszerzanie swoich kompetencji, szybko się 

uczą i są elastyczne. Ważne są także mocno 

rozwinięte umiejętności analityczne.

Każda firma z branży medyczno-

farmaceutycznej przywiązuje bardzo dużą 

wagę do odniesionych sukcesów kandydatów, 

które muszą być udokumentowane i możliwe 

do zweryfikowania. Zatem kandydaci powinni 

gromadzić rankingi sprzedaży, pisemne 

pochwały od szefa, nagrody. Ważne także, 

aby mocno angażować się inne aktywności 

czy projekty poza standardowym zakresem 

obowiązków.

Język angielski jest bardzo mocno preferowany 

szczególnie na stanowiskach managerskich. 

Na niższych czasem nie ma tego wymogu, ale 

brak znajomość języka angielskiego zamyka drogę 

do rozwoju wewnątrz organizacji, szczególnie 

takiej, która ma bardzo międzynarodowy charakter.

Companies operating in the medical-

pharmaceutical sector value individuals who are 

committed, able to think strategically, work both 

individually and as part of a team, are determined 

to broaden their competence, are fast and flexible 

learners. Highly developed analytical skills are 

also considered important.

Companies operating in the medical-

pharmaceutical sector attach considerable 

importance to candidates’ achievements – 

they must be well-documented and verifiable. 

Candidates should therefore keep copies of 

sales records, written commendations and 

awards. It is also important for candidates 

to show initiative and take part in activities that 

fall outside of their duties. 

English is the preferred foreign language, 

especially among managers. It is not always 

required of candidates for lower-level 

positions, however good English skills are 

essential for promotion, especially within 

multinational organizations.

antal pharMa & Medical deviceS

znAjomoŚć 
języków obcych

foreign 
lAnguAge SkillS 

odnieSione 
SukceSy

ProfeSSionAl 
AchievementS 

miękkie umiejętnoŚci 
interPerSonAlne

Soft (PerSonAl) 
SkillS 

czynniki determinujące wysokość wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom
determinants of salaries offered to professionals and Managers



oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach
salaries offered in selected job positions

antal pharMa & Medical deviceS

wynagrodzenie całkowite
miesięczne brutto / total monthly salary standardowe benefity / standard in-work benefit 

przedstawiciel medyczny / medical sales 
representative 

 4 000-8 000 PLN 

samochód, laptop, telefon, prywatna opieka medyczna / company car, 
laptop, cell phone, private healthcare 

key account manager w dziale dystrybucji / in a 
distribution department 

8 000-12 000 PLN 

key account manager w dziale szpitalnym / in a 
hospital department 

10 000-14 000 PLN 

district manager 10 000-15 000 PLN 

sales manager / field force manager 17 000-22 000 PLN 

sales director 20 000-25 000 PLN 

business unit director 20 000-35 000 PLN 

product manager 10 000-13 000 PLN 

group product manager / senior product manager 14 000-20 000 PLN 

marketing manager 18 000-22 000 PLN 

trade marketing manager 14 000-18 000 PLN 

medical science liaison 12 000-17 000 PLN 

medical advisor 15 000- 20 000 PLN 

medical manager 20 000-25 000 PLN 

medical director 25 000-35 000 PLN 

market access manager 20 000-40 000 PLN 

regulatory manager 18 000-22 000 PLN 

pharmacovigilance & quality manager 15 000-20 000 PLN 

regulatory specialist 7 000-11 000 PLN 

cra 10 000-15 000 PLN 



6 231 PLN
HR & ADMIN

antal hr & adMin



mArtA tobiASz
Senior Consultant

Antal HR & Admin

antal hr & adMin

Na wynagrodzenie kandydata z obszaru HR wpływ ma doświadczenie 

zawodowe w dużych międzynarodowych organizacjach, posiadających 

rozbudowane działy personalne oraz w pełni ukształtowaną politykę 

personalną. Zazwyczaj organizacje te są bardzo innowacyjne i świadome 

funkcji HR w firmie, a co tym idzie stosują różnorodne narzędzia 

i rozwiązanie HR’owe. Kandydat pochodzący z takiej organizacji 

ma możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy i zaimplementowania jej 

u nowego pracodawcy. Jego oczekiwania finansowe są adekwatne 

do posiadanego doświadczenia zawodowego i zazwyczaj są większe niż 

mediana na rynku z danego obszaru.

Salaries offered to HR sector candidates are dependent on experience 

gained through working in large multinational organisations with extensive 

human resources departments and a fully formed personnel policy. Such 

organisations are usually highly innovative, their management is well aware 

of the significance that HR management has for a company and, therefore, 

pushes for the implementation of various HR tools and solutions. Candidates 

who have worked in such organizations will be able to use the knowledge 

they acquired to the benefit their new employer. Salary expectations are in 

line with the candidate’s work experience and usually exceed the median 

value within a given sector.



doŚwiAdczenie zAwodowe nA tym SAmym lub 
AnAlogicznym StAnowiSku

work exPerience in the SAme or SimilAr job 
PoSition 

Aspekt ten z perspektywy pracodawcy jest 

bardzo istotny przy zatrudnianiu kandydata, 

gdyż świadczy o znajomości specyfiki pracy 

i obowiązków na danym stanowisku. Przy 

ubieganiu się o pozycję dyrektora HR, istotne 

jest min. 7- letnie doświadczenie zawodowe 

w obszarze HR w dużych międzynarodowych 

organizacjach o wysokich standardach pracy, 

często posiadających silne związki zawodowe 

oraz doświadczenie w zarządzaniu zespołem 

w obszarze miękkiego, jak i twardego HR. 

Przy zatrudnianiu na stanowisko HR managera 

znaczenie ma min. 5-letnie doświadczenie 

we współpracy z dużymi międzynarodowymi 

organizacjami, które mają ukształtowaną 

politykę personalną oraz posługują się wieloma 

narzędziami z obszaru HR. W przypadku 

ubiegania się o pozycję HR business partnera 

ważną rolę odgrywa także doświadczenie 

związane z obszarem danego biznesu oraz 

bardzo dobra znajomość prawa pracy. 

W przypadku stanowiska HR koordynatora, 

specjalisty HR, czy specjalisty ds. kadr i płac, 

ważne jest co najmniej 3-letnie doświadczenie 

na danym stanowisku oraz ekspercka wiedza 

z poszczególnego obszaru HR.

This is an important factor to consider when 

searching for suitable candidates because it 

proves that an individual is familiar with the duties 

and characteristics of a specific job position. 

Candidates for the position of HR director should 

have at least 7 years of work experience in large 

multinational organizations with a high standard 

of work, often with strong workers’ unions, and 

be experienced in managing a team using both 

soft and hard approaches to human resource 

management. Candidates for the position of HR 

manager should have at least 5 years of work 

experience in large multinational organizations 

that employ a wide variety of HR management 

tools and have a fully developed personnel policy. 

Candidates for the position of HR business 

partner are also required to have work experience 

in a specific business field and have extensive 

knowledge of labour law. HR coordinators, 

HR specialists or personnel & remuneration 

specialists are required to have at least 3 years 

of work experience in a given position and 

expert knowledge in their respective fields of HR 

management.

czynniki determinujące wysokość wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom
determinants of salaries offered to professionals and Managers

wielkoŚć firmy, w której kAndydAt 
zdobywAł doŚwiAdczenie

the Size of the cAndidAte’S 
current And former comPAnieS 

Wielkość firmy, z której rekrutujemy kandydata jest ważna 

z perspektywy doświadczeń w takich aspektach, jak: 

stosowanie różnorodnych narzędzi rekrutacyjnych, 

systemów oceny rocznej, systemów motywacyjnych 

i benefitów, zakresu tematyki z przeprowadzanych 

szkoleń, a także wszelkiego rodzaju innych projektów 

z obszaru miękkiego HR, chociażby w zakresie mediacji, 

czy rozwiązywania sporów. Jeśli firma, która poszukuje 

kandydata ma międzynarodowe korzenie oraz duże 

znaczenie na rynku, wówczas bardziej pożądany będzie 

kandydat wywodzący się z organizacji o podobnej 

specyfice i skali biznesu.

Standardem jest już wymaganie od kandydatów 

bardzo dobrej znajomości języka angielskiego. 

Często osoby na stanowiskach HR funkcjonalnie 

podlegają pod struktury międzynarodowe danej 

organizacji i wówczas linia raportowania odbywa się 

w języku angielskim. Dużym atutem jest znajomość 

przez kandydata języka pochodzenia firmy.

The size of the candidate’s current company 

should be taken into account as it may provide 

him or her with experience in the following areas: 

use of various recruitment tools, annual evaluation 

systems, motivational and benefit systems, variety 

of topics of training sessions, as well as numerous 

other soft HR management projects including 

mediation and dispute resolution. If the company 

that searches for a candidate has international 

roots and a large market share it will prefer 

to hire individuals who earned their experience in 

organizations of similar scope and characteristics.

All candidates are required to have a very good 

command of English. HR employees are often 

subordinate to the international structure of their 

organization which means that all reporting is 

performed in English. Knowledge of the company’s 

native language is considered a big asset.

antal hr & adMin

znAjomoŚć 
języków obcych

foreign 
lAnguAge SkillS 



Na atrakcyjność danego kandydata, oprócz 

licznego i różnorodnego zakresu obowiązków, 

w bardzo dużym stopniu wpływają odniesione 

sukcesy zawodowe w danym obszarze. 

Mierzalne dowody w postaci: zdobycia dla danej 

organizacji atrakcyjnych talentów z unikatowymi 

kompetencjami, zwrotów z poniesionych kosztów 

na inwestycje w rozwój i szkolenia pracowników, 

zwiększenie retencji oraz zmniejszenie rotacji 

pracowników, a także zoptymalizowanie kosztów 

w postaci przeprowadzenia restrukturyzacji, 

czy outsourcing pewnych struktur są podstawą 

świadczącą o tym, że kandydat będzie wartością 

dodaną dla organizacji, co będzie stanowiło 

argument za wyższym wynagrodzeniem.

The value of a candidate is determined by the 

diversity of his or her scope of responsibilities 

at the current company. However, professional 

achievements are also very highly regarded. 

Measurable achievements such as: recruiting 

talented individuals with unique skills, providing 

returns on investment in employee training and 

development programmes, lowering employee 

turnover and increasing retention, as well as 

optimizing costs by restructuring or outsourcing 

some of the company structures. Candidates 

with the above achievements will surely work for 

the benefit of an organization.

Dla pracodawcy najważniejszymi umiejętnościami 

pracowników HR są takie umiejętności, jak: 

komunikatywność i szeroko rozwinięte zdolności 

interpersonalne, doskonała organizacja 

i wytrwałość w dążeniu do celu, zaangażowanie, 

umiejętność pracy w grupie, dynamizm 

w działaniu, odporność na stres, kreatywność, 

mocne umiejętności analityczne oraz umiejętność 

budowania długofalowych relacji.

Employers consider the following skills as the most 

important among HR employees: communication 

and interpersonal skills, perfect organizational 

skills, persistence, commitment, teamwork skills, 

being dynamically-minded, a high stress tolerance, 

creativity, strong analytical skills and an ability 

to form long-lasting relationships.

antal hr & adMin

odnieSione 
SukceSy

ProfeSSionAl 
AchievementS 

miękkie umiejętnoŚci 
interPerSonAlne

Soft (PerSonAl) 
SkillS 

czynniki determinujące wysokość wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom
determinants of salaries offered to professionals and Managers



antal hr & adMin

oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach
salaries offered in selected job positions

wynagrodzenie całkowite
miesięczne brutto / total monthly salary standardowe benefity / standard in-work benefits 

specjalista ds. kadr i płac / payroll specialist 6 000 – 7 000 PLN prywatna opieka medyczna, karta fitness / private healthcare, fitness card 

specjalista HR / HR specialist 6 000 – 7 000 PLN prywatna opieka medyczna, karta fitness / private healthcare, fitness card 

koordynator HR / HR generalist 7 000 – 10 000 PLN prywatna opieka medyczna, karta fitness / private healthcare, fitness card 

HR business partner 10 000 – 15 000 PLN prywatna opieka medyczna, karta fitness / private healthcare, fitness card 

kierownik personalny / HR manager 15 000 – 20 000 PLN 
czasem samochód lub dofinansowanie do dojazdów, prywatna opieka 
medyczna, karta fitness / in some instances a company car or reimbursed 
commute costs, private healthcare, fitness card 

dyrektor personalny / HR director 20 000 – 30 000 PLN 
samochód, prywatna opieka medyczna, karta fitness, czasem home office / 
a company car, private healthcare, fitness card, in some instances 
a home office 



antal SSc/bpo

5 200 PLN
SSC/BPO



dAriA StefAńSkA
Team Manager 

Antal SSC/BPO

antal SSc/bpo

Sektor usług biznesowych jest oparty na wiedzy, dlatego wynagrodzenie 

jest głównie uzależnione od kompetencji, zwłaszcza językowych. 

Natomiast trzeba podkreślić, iż jest ono również uzależnione 

od doświadczenia zawodowego, jakie kandydat posiada. Wynagrodzenie 

i możliwości awansu są najważniejszymi czynnikami dla pracowników 

z sektora SSC/BPO. Podnoszenie kompetencji pozwala na osiągnięcie 

wyższych stawek, dlatego kandydaci coraz częściej inwestują w rozwój 

swoich umiejętności i ich certyfikację.

Obecnie najwyższe wynagrodzenia osiągają specjaliści i menedżerowie 

zatrudnieni w obszarze Knowledge Process Outsourcing.

The business services sector is based on knowledge and, therefore, salaries 

are dependent mostly on competence, especially foreign language skills. 

It must be emphasized, however, that a candidate’s work experience also 

plays a large part in determining his or her remuneration. Employees working 

in the SSC/BPO sector regard salaries and promotion prospects as the most 

important factors when planning their careers. Raising one’s competence 

opens the door to higher earnings, therefore candidates are increasingly often 

willing to invest in skill development backed by various certificates.

The highest salaries are currently earned by professionals and managers 

working in Knowledge Process Outsourcing.



doŚwiAdczenie zAwodowe nA tym SAmym 
lub AnAlogicznym StAnowiSku

work exPerience in the SAme 
or SimilAr job PoSition 

Pozyskując pracowników do pracy w SSC/

BPO zwraca się uwagę przede wszystkim 

na umiejętności językowe kandydatów oraz 

doświadczenie/wiedzę z zakresu procesów 

za które będą odpowiedzialni. Idealnym 

kandydatem na stanowisko specjalistyczne, jest 

osoba posiadająca 2-3 letnie doświadczenie 

w strukturze SSC/BPO na analogicznym 

stanowisku, dotyczącym obsługi danego procesu. 

Musi biegle posługiwać się językiem angielskim 

oraz drugim, dedykowanym dla danego kraju 

(np. holenderski/fiński/turecki/hebrajski/hiszpański). 

W zależności od stanowiska – taka osoba powinna 

znać regulacje prawne kraju, którego procesy 

będzie obsługiwać lub inne regulacje niezbędne 

do nadzorowania usług. Team Leader? Manager? 

Tutaj profil wygląda analogicznie. Idealny kandydat 

dodatkowo powinien mieć wysoko rozwinięte 

umiejętności dotyczące kierowania ludźmi 

i zarządzania procesami. Cenieni są kandydaci 

wywodzący się ze struktur SSC/BPO, którzy tam 

kształtowali swoją ścieżkę zawodową.

SSC/BPO candidates are screened on the 

basis of their foreign language skills, as well as 

experience/knowledge pertaining to the field of 

processes that they be responsible for. An ideal 

specialist-level candidate should have 2-3 years 

of process support work experience in a similar 

position within an SSC/BPO structure. He or 

she must be fluent in English and an additional 

foreign language, e.g. Dutch, Finnish, Turkish, 

Hebrew, Spanish. Depending on the candidate’s 

position, he or she should be familiar with the 

laws of the country in which the company whose 

processes will be supported operates, as well 

as have knowledge about any other regulations 

that have a direct influence on overseeing 

services. Team Leader? Manager? The candidate 

profile for these positions is similar. An ideal 

candidate should also possess highly developed 

management, team-leading and process 

management skills. Candidates whose career 

paths have been mainly associated with SSC/

BPO structures are highly valued.

czynniki determinujące wysokość wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom
determinants of salaries offered to professionals and Managers

wielkoŚć firmy, w której kAndydAt 
zdobywAł doŚwiAdczenie

the Size of the cAndidAte’S 
current And former comPAnieS 

Idealnym kandydatem na stanowisko 

specjalistyczne jest osoba posiadająca 2-3 

letnie doświadczenie w strukturze korporacyjnej 

na analogicznym stanowisku, dotyczącym 

obsługi danego procesu w centrum usług 

wspólnych. Biegle posługująca się językiem 

angielskim + drugim, dedykowanym dla danego 

kraju (holenderski/fiński/turecki/hebrajski/

hiszpański i wiele innych). Wielkość firmy w SSC/

BPO nie ma tak dużego znaczenia, gdyż firmy 

tworzące ten sektor są globalnymi organizacjami 

o rozbudowanych strukturach.

An ideal specialist-level candidate should have 

2-3 years of process support work experience in 

a similar position, i.e. providing process support 

in a shared services centre. He or she should 

have fluent command of English + an additional 

foreign language (Dutch/Finnish/Turkish/

Hebrew/Spanish and many others). The size 

of the candidate’s current company does not 

matter as much within the SSC/BPO, as most 

organizations operating in this sector are global 

players with extensive corporate structures.

antal SSc/bpo



W sektorze SSC/BPO czynnikiem warunkującym 

możliwość rekomendowania kandydata na dane 

stanowisko, obok doświadczenia zawodowego 

jest właśnie znajomość języków obcych. Usługi 

biznesowe wykonywane w centrach SSC/BPO 

świadczone są w ponad 30 językach świata. 

Do wielkiej czwórki pod względem najczęściej 

wykorzystywanych języków do obsługi klientów 

należą: język angielski, niemiecki, francuski 

i włoski. Pożądany przez pracodawców pozostają 

również hiszpański, czeski i rosyjski czy też języki 

skandynawskie: norweski, duński czy szwedzki. 

Wzrasta również rola języków niszowych takich 

jak: hebrajski, arabski, chorwacki, serbski czy 

litewski, które czynią z kandydata prawdziwą 

perełkę. Im większą liczbą języków obcych 

kandydat włada, tym więcej drzwi na rynku 

pracy w tym sektorze stoi przed nim otworem. 

Pracodawcy wymagają kompetencji językowych 

na naprawdę wysokim poziomie, dlatego 

każdy język obcy perfekcyjnie opanowany jest 

wartością dodaną kandydata.

Na atrakcyjność danego kandydata w przypadku 

stanowisk specjalistycznych wpływa przede 

wszystkim doświadczenie zawodowe oraz 

kompetencje językowe. W przypadku stanowisk 

związanych z przenoszeniem i usprawnianiem 

procesów biznesowych, zarządzaniem projektami, 

jak również rolami menedżerskimi istotne 

są konkretne doświadczenia zawodowe w tym 

obszarze, które przełożyły się na optymalizację 

procesów biznesowych w danej organizacji.

Dla pracodawcy z sektora SSC/BPO u kandydatów 

poszukuje się wysoko rozwiniętych umiejętności 

miękkich ponieważ praca w tego typu centrach 

ma charakter zespołowy. Liczą się umiejętności 

takie, jak: otwartość na różnorodność, chęć 

współpracy z przedstawicielami różnych 

kultur, łatwość nawiązywania kontaktów oraz 

przełamywania barier komunikacyjnych oraz 

wysoki poziom empatii. Powyższe umiejętności 

odnoszą się zarówno do kwestii współpracy 

w często wielokulturowym środowisku oraz obsługi 

wymagającego klienta.

Apart from previous work experience, foreign 

language skills are the main basis upon which 

suitable candidates for job positions within 

the SSC/BPO sector are selected. SSC/

BPO provide business services in over 30 of 

the world’s languages. The four of the most 

commonly used languages are: English, 

German, French and Italian. Employers also 

seek individuals who speak Spanish, Czech, 

Russian, as well as Scandinavian languages: 

Norwegian, Danish and Swedish. Niche 

languages, such as Hebrew, Arabic, Croatian, 

Serbian and Lithuanian, are becoming more 

popular which puts the few candidates who 

speak them in high demand. The more 

languages a candidate speaks, the more options 

of employment within the sector he or she has. 

Employers expect very high foreign language 

skills, therefore each fluently commanded 

language is a candidate’s asset. 

The value of specialist-level candidates is 

determined mainly by work experience and 

foreign language skills. In the case of positions 

that required the candidate to take part in 

managing projects, as well as transferring 

and improving business processes, specific 

work experiences that led to optimizing 

business processes for the entire organization 

are considered important. This also applies 

to managerial roles.

SSC/BPO employers prefer candidates with 

highly developed soft skills that are essential for 

working as part of a team. The following skills 

are desired: openness to diversity, willingness 

to work in a multicultural environment, the 

ability to socialize and cross communication 

barriers, as well as a high level of empathy. 

The above skills are essential when working in 

a multicultural environment and dealing with 

demanding clients.

znAjomoŚć 
języków obcych

foreign 
lAnguAge SkillS 

odnieSione 
SukceSy

ProfeSSionAl 
AchievementS 

miękkie umiejętnoŚci 
interPerSonAlne

Soft (PerSonAl) 
SkillS 

antal SSc/bpo

czynniki determinujące wysokość wynagrodzeń oferowanych specjalistom i menedżerom
determinants of salaries offered to professionals and Managers



oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach
salaries offered in selected job positions

antal SSc/bpo

wynagrodzenie całkowite
miesięczne brutto / total monthly salary standardowe benefity / standard in-work benefit 

customer service specialist 2 800 – 4 500 PLN 
karta fitness, prywatna opieka medyczna, dodatkowe bonusy / fitness card, 
private healthcare, additional bonuses 

junior accountant ap / ar with languages 3 200 – 4 500 PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna, dodatkowe bonusy 

ap / ar accountant with languages 3 800 – 6 000 PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna, dodatkowe bonusy 

senior ar / ap accountant 4 500 – 7 000 PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna, dodatkowe bonusy 

gl accountant with languages 5 500 – 7 500 PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna, dodatkowe bonusy 

financial analyst / senior financial analyst 5 500 – 7 500 PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna, dodatkowe bonusy 

reporting analyst with languages 5 500 – 8 000 PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna, dodatkowe bonusy 

tax specialist 5 500 – 8 500 PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna, dodatkowe bonusy 

f&a team leader with languages 7 500 – 11 000 PLN Karta fitness, prywatna opieka medyczna, dodatkowe bonusy 

f&a manager with languages 12 000 – 20 000 PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna, dodatkowe bonusy 

tax manager 13 000 – 20 000 PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna, dodatkowe bonusy 



antal SSc/bpo

wynagrodzenie całkowite
miesięczne brutto / total monthly salary standardowe benefity/ standard in-work benefit 

hr administrator with languages 3 000 – 4 000 PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna, dodatkowe bonusy 

junior admin & payroll specialist with languages 3 500 – 4 500 PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna, dodatkowe bonusy 

fund accountant with languages 4 000 – 7 000 PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna, dodatkowe bonusy 

business analyst 5 500 – 8 000 PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna, dodatkowe bonusy 

procurement specialist (up to 3 years) 5 500 – 7 000 PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna, dodatkowe bonusy 

treasury specialist / senior treasury specialist 6 000 – 10 000 PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna, dodatkowe bonusy 

buyer/senior buyer (+4 years) 7 500 – 11 000 PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna, dodatkowe bonusy 

procurement manager 15 000 – 20 000 PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna, dodatkowe bonusy 

transition manager 10 000 – 15 000 PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna, dodatkowe bonusy 

oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach
salaries offered in selected job positions
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wynagrodzenie całkowite
miesięczne brutto / total monthly salary standardowe benefity / standard in-work benefit 

specialist in nav department 3 200 – 3 500 PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna, dodatkowe bonusy 

junior specialist in transfer agency department 3 200 – 3 500 PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna, dodatkowe bonusy 

admin & payroll specialist with languages 4 500 – 5 500 PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna, dodatkowe bonusy 

senior admin & payroll specialist with languages 5 500 – 6 500 PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna, dodatkowe bonusy 

payroll team leader with languages 7 000 – 9 000 PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna, dodatkowe bonusy 

pa/py service manager 12 000 – 17 000 PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna, dodatkowe bonusy 

manager in nav department 13 000 – 17 000 PLN karta fitness, prywatna opieka medyczna, dodatkowe bonusy 

oferowane wynagrodzenia na przykładowych stanowiskach
salaries offered in selected job positions



AntAl internAtionAl 
jest l iderem rekrutacj i specjal istów 

i menedżerów oraz doradztwa HR. 

Marka obecna jest w 35 krajach, 

w Polsce działa od 1996 roku. Dzięk i 

t radycj i wąskiej specjal izacj i, konsultanci 

są eksper tami w poszczególnych sek torach 

i dyscypl inach. Antal International świadczy 

usługę rekrutacj i stałej, jak i zatrudnienia 

AntAl internAtionAl 
is a leader in executive recruitment and HR 

consulting services. The brand is present 

in 35 countries and has been operating in 

Poland since 1996. Owing to a strong tradition 

of narrow specialization, its consultants are 

experts in specific sectors and disciplines. Antal 

International provides its clients with high-quality 

recruitment services for permanent and interim 

kontrak towego oraz oferuje szerok i 

wachlarz rozwiązań z zakresu oceny 

i rozwoju pracowników. Biura w Warszawie, 

Wrocławiu i Krakowie prowadzą projek ty 

w Polsce i za granicą, dla największych 

globalnych oraz lokalnych przedsiębiorstw 

z wszystk ich sek torów gospodark i. Więcej 

informacji na www.antal.pl

positions, as well as offers a complete portfolio 

of personnel assessment and development 

solutions. Antal Internationl offices in Warsaw, 

Wrocław and Kraków conduct projects 

across Poland and abroad for biggest global 

corporations and local businesses operating in 

all sectors of the economy. To find out more, 

visit www.antal.pl

 antal international


