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CZYTAJ RÓWNIEŻ

Szef doceni angielski, ale prosto z Anglii 

Szefowie bardziej cenią pracowników, którzy 
uczyli się lub poznawali język obcy za granicą, 

niż w Polsce. Zdaniem 64 proc. pracodawców, 
taki pracownik lepiej poradzi sobie w relacjach 

z zagranicznymi klientami. więcej > 

Angielski wymagany w ponad połowie ofert 

pracy 

Inżynier zarobi więcej, jak się poduczy języka
39 minut temu 

Zamiast do polskich szkół językowych, inżynierowie coraz częściej wyjeżdżają poduczyć 
się języka do Wielkiej Brytanii. W Polsce brakuje bowiem specjalistycznych kursów 
językowych zarezerwowanych tylko dla nich.

Inżynier zarobi więcej, jak się poduczy języka /(c) Panthermedia

Polscy inżynierowie to dziś jeden z najlepszych towarów eksportowych. Problem w tym, że wciąż 
kiepsko ze znajomością języków obcych w tej grupie zawodowej. Jak wyliczyła firma doradztwa 

personalnego HAYS, jedynie 15-20 proc. specjalistów branży budowlanej i 30 proc. specjalistów w 
branży energetycznej faktycznie zna język angielski. Tymczasem po naszych inżynierów ustawiają 
się firmy z Wielkiej Brytanii, Francji, a nawet Arabii Saudyjskiej. Problem w tym, że obok 

doświadczenia wymagają one bardzo dobrej znajomości języka obcego, najczęściej angielskiego. 

Wysokie zarobki i perspektywa zatrudnienia w międzynarodowej firmie sprawia, że dziś grupa pełna 

inżynierów to częsty widok w szkołach językowych, przede wszystkim tych zagranicznych. Polscy 

specjaliści coraz chętniej, bowiem wybierają się na naukę języka do Wielkiej Brytanii. Powód? 
Brytyjskie szkoły stworzyły specjalne kursy języka zawodowego tylko dla inżynierów - coś, czego w 

Polsce nadal brakuje. 

Pobierz: darmowy program do rozliczeń PIT

Znasz język, to zarobisz

Znajomość języka obcego odgrywa coraz 

ważniejszą rolę w procesie rekrutacji 

informatyków, architektów i chemików. Dla aż 26 

proc. pracodawców znajomość języka obcego jest 

kluczowa w procesie rekrutacji. Zajmuje ona 

obecnie drugie miejsce w wymaganiach 

stawianych inżynierom, tuż za doświadczeniem. 

To istotne jest dla 60,5 proc. ankietowanych - 

wynika z badań Banku Danych o Inżynierach. 

Najświeższe oferty pracy

Dyrektor Regionu - województwo śląskie 

IT Development Graduates

Principal Software Engineer - Limited 

Senior Web Developer (Java platform)

Senior UX Engineer (.NET) - Limited 

Improvement Associate (Basic Dutch)

Programista PHP

Kalkulator wynagrodzeń

Praca wykonywana w miejscu zamieszkania:

Praca wykonywana poza miejscem zamieszkania:

Kalkulator przeliczający wynagrodzenie brutto na netto i 

netto na brutto.

nmlkji

nmlkj

Podaj kwotę: 1500 6brutto oblicz

Pasaż

Laptop Sony VAIO
Kompaktowy notebook z ekranem 
15.5 cala z technologią LED.

od 1599 zł Zobacz >

Wiosna- Czas Postrzelać!
Sprawdź Ofertę Wiatrówek Bez 
Zezwolenia - Strzeleckie Emocje 
Gwarantowane!

Sprawdź >

 

 

Praca za granicą

Praca w Wielkiej Brytanii

Praca w Niemczech

Praca w Szwecji

Praca w Irlandii

Praca w Hiszpanii

Praca w Grecji

w ięcej państw>
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"Gazeta Wyborcza": Kocham cię jak Holandię

Płace specjalistów

Polacy nie wyjeżdżają masowo do pracy w 

Więcej ofert pracy
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CZYTAJ RÓWNIEŻ

Jakie języki gwarantują pracę? 

W czasach wysokiego bezrobocia i niepewnej 

sytuacji na rynku pracy, osoby ze znajomością 
nietypowego języka obcego nie muszą się 
martwić o pracę. więcej > 

Znajomość języka to nie tylko przepustka do 

pracy, ale także szansa na lepszą płacę. Podczas, kiedy inżynier nieznający języka obcego zarabia 

4857 zł, ten znający angielski prawie 1 tys. złotych więcej - wyliczyło BDI. Znajomość więcej niż 
jednego języka winduje zarobek aż do 6490 zł. Nic więc dziwnego, że specjaliści coraz częściej 

szukają sposobów, aby urozmaicić zarówno swój język, jak i CV. Jak zauważają specjaliści od 

edukacji językowej, liczba inżynierów wśród kursantów w stosunku do 2010 roku wzrosła o ponad 15 

proc. 

- Zwykły kurs językowy nie wystarcza dziś specjalistom z branży informatycznej, budowlanej, 

petrochemicznej, bo całkowicie ignoruje on język specjalistyczny, jakim posługują się w pracy. Coraz 

częściej więc inżynierowie decydują się na wyjazd na kurs za granicę. W brytyjskich szkołach 

językowych realizowane są specjalne programy językowe dla informatyków, pracowników platform 
wiertniczych czy architektów. Ponad 90 proc. wszystkich takich wyjazdów dziś odbywa się do szkół w 

Bournemouth, Londynu i Aberdeen, które rocznie opuszcza ponad 100 polskich specjalistów - mówi 
Halina Juszczyk, dyrektor agencji edukacyjnej Language Abroad, organizującej tego typu wyjazdy 

dla specjalistów.

Podstawy języka to za mało

Popularność, trwających 4 tygodnie kursów nie 
dziwi, bo język angielski, francuski czy niemiecki 

staje się dziś wymogiem, zwłaszcza w firmach 

realizujących zlecenia dla zagranicznych klientów. 
Z danych BDI wynika, że aż 82 proc. inżynierów 
deklaruje, że zna język angielski. Drugim 

najpopularniejszym jest język niemiecki - wskazuje 

go 33 proc. Od deklaracji do praktyki jednak daleka droga - płynnie język obcy zna niecałe 20 proc.

- Inżynierowie znają podstawy, których uczyli się w szkole, na studiach, często na kursach w 

polskich szkołach. Mają natomiast ogromne braki w słownictwie specjalistycznym, problemy z 

akcentem i płynnym mówieniem. A to podstawa, zważywszy, że najczęściej języka obcego używają 
podczas spotkań z klientami, raportowania zagranicznej centrali czy przygotowywania dokumentacji 

technicznej - wylicza Halina Juszczyk.

Tego wszystkiego uczą się natomiast na kursach specjalistycznych. - Zajęcia z lektorem to za mało, 

dlatego kursy w szkołach w Wielkiej Brytanii prowadzą także informatycy, chemicy, specjaliści 

branży budowlanej, na co dzień operujący określoną terminologią. Studenci z kolei, oprócz języka, 

uczą się praktycznego zastosowania języka angielskiego, sporządzają dokumentację w języku 

obcym, opisują systemy, wydają instrukcje - tłumaczy Juszczyk.

Szukasz pracy? Przejrzyj oferty w serwisie Praca INTERIA.PL

Z takiego wsparcia zagranicznym kursem dla inżynierów korzystają już największe koncerny. Na 

liście szkół w Londynie znajdują się inżynierowie z Audi Akademie GmbH, Henkel Japan czy Skody. 

Jak podkreślają jednak specjaliści, coraz częściej na wagę złota są inżynierowie znający język inny 

niż angielski. Poszukiwani są inżynierowie ze znajomością francuskiego, włoskiego, a nawet 

arabskiego. Najlepiej opłacani dziś są specjaliści francuskojęzyczni. Zarabiają oni średnio 7016 zł. 
Rośnie natomiast konkurencja wśród inżynierów znających język angielski.

- Kursy języka angielskiego są dziś najczęściej wybieranymi przez inżynierów. Francuski czy włoski 

zdarza się sporadycznie. Sam jednak fakt, że jest grupa, która zamiast do polskiej szkoły decyduje 

się na nauką u specjalistów w Wielkiej Brytanii pokazuje, że inżynierowie, zwłaszcza ci planujący 

awans czy pracę na zagranicznych kontraktach przygotowują się do tego. Powód jest prosty. 
Specjalista z językowym doświadczeniem zdobytym za granicą, które dodatkowo poświadcza 

certyfikat tamtejszej szkoły, jest o wiele wyżej ceniony - podsumowuje Halina Juszczyk. 

Biznes INTERIA.PL na Facebooku. Dołącz do nas i bądź na bieżąco z informacjami 

gospodarczymi
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Ile lat Ci zostało ?

Naukowy kalkulator długości życia. 
Sprawdź ile lat ci jeszcze zostało

Ile dzieci urodzisz?

Nie żyj dłużej w niepewności! Dowiedz 
s ię ile urodzisz dzieci.

język obcy, inżynier, zarobki 

Niemczech

Euro 2012 przyniesie sezonowy wzrost 
zatrudnienia 

Kiedy starszy pracownik jest chroniony przed 
zwolnieniem

 

Interesuje Cię temat "Praca"? Kliknij, a nie przegapisz kolejnych 
materiałów:

Powiadom mnie Praca 
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WASZE KOMENTARZE dodaj komentarz

Twój komentarz może być pierwszy!

Zaloguj się lub załóż Konto Interia i korzystaj z dodatkowych opcji.

NAJCIEKAWSZE TEMATY NA FORUM

Czy uczciwą pracą można się dorobić?

Biznes pierwsze kroki- kasa fiskalna czy drukarka?

Obniżenie kosztów w firmie

Mobbing w pracy

NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE ARTYKUŁY

NAJLEPIEJ OCENIANE ARTYKUŁY

Napisz 

do serwisu
Biznes 

w komórce
Biuletyny

Kanały 
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ZOBACZ  RÓWN IEŻ

W sezonie do pracy w Holandii 

jedzie 200 tys. Polaków. Z danych 
polskiego 

"Gazeta Wyborcza": 
Kocham cię jak Holandię

Zarobki specjalistów kształtowały 

się na poziomie 4000 zł brutto. W 

2011 roku 

Płace specjalistów

Piszesz jako Gość 

Treść: *

55

66

znaków do wpisania: 4000

Podpis: *

DODAJ ANULUJ

Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.

1. Szczęśliwa bezdzietność - mechanizm 
samozagłady komentarzy: 487

2. Polska nie będzie już rozwijać s ię tak szybko 
komentarzy: 262

3. Grzegorz Kołodko: Wykrzywione poglądy i 
partykularne interesy, czyli o fiskusie raz jeszcze 

komentarzy: 185

4. "Gazeta Wyborcza": Kocham cię jak Holandię 
komentarzy: 114

5. Szef hiszpańskiego MSZ: "Kraj jest w kryzysie 
niebywałych rozmiarów" komentarzy: 108

1. Orban ostrzega: Bruksela to nie Moskwa! 
+94% / -6% Ocen: 166

2. Obcy kapitał - ręce precz od miedzi, złota i srebra 
+93% / -7% Ocen: 87

3. KFC zapłaci 8 milionów dolarów 
odszkodowania! +92% / -8% Ocen: 76

4. Dla kobiet nie będzie litości 
+92% / -8% Ocen: 366

5. KE bada, jak pozbawić lotniska i pola golfowe 
rolniczych dopłat +90% / -10% Ocen: 20
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