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Zakaj se izplača biti poslovni analitik?

Povzetek:
Raziskave kjer merijo indeks plač strokovnjakov z tehničnimi
IT znanji ter pridobljenimi certifikati, uvrščajo strokovnjake s
pridobljenim certifikatom CBAP v skupino strokovnjakov,
kjer je povišanje plačila v letu 2017 najvišje. Rezultati sicer
veljajo za severno Ameriko, pa vendar je val zajel tudi že
večji del Evrope. In kako pridobim certifikat ter kam po
znanje?
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Razmerje med znanji in plačilom
Če povzamemo. Prvič, zaradi hitrih sprememb ponudbe in povpraševanja po
delovni sili s specifičnimi strokovnimi znanji in kompetencami, se veliko ljudi
trudi in prizadeva odgovoriti na ta trend. Po drugi strani pa zaradi številnih razlik
v delovnih mestih, ki jih opravljajo tehnični strokovnjaki, povprečni delodajalec
zahteva vedno več hibridnih tehnoloških izkušenj. Sem spadajo strokovne
kompetence, usmerjenost k rešitvi, mehke veščine in izkušnje, specifična znanja
za delo s posebnimi segmenti strank ali izdelkov ter storitev.
Kot navajajo HR, v povprečju zaposleni niso več dovolj dobri, če izkazujejo svoja
znanja zgolj na eni platformi: delodajalci radi nagradijo izkušnje, ki zajemajo več
specifičnih znanj različnih tehnoloških platform, domen, programskih jezikov,
orodij in sistemov. In za tovrstni spekter strokovnih znanj in spretnosti so
pripravljeni zaposlenega tudi dodatno nagraditi. Bodisi v obliki višje plače ali
dodatnih bonusov k osnovni plači.

Certifikati: kateri so najbolj plačani?
Po podatkih IT Skills & Certification Pay Index (ISCPI), tržne vrednosti
posameznih certifikatov precej variirajo. Na spodnji sliki je prikazan seznam
certifikatov, za katere so delodajalci pripravljeni plačati bonus ali dodatke k
osnovni plači. In ti se v povprečju gibljejo med 13% in 17%. Zaželene

certificirane kompetence so prikazane v padajočem vrstnem redu, razporejene
po abecedi znotraj vsake skupine:
Slika 1: Seznam certifikatov za katere so delodajalci pripravljeni plačati bonus ali dodatke
k plači (vir: IT Skills & Certification Pay Index (ISCPI))

Potreba po certificiranih znanjih s področja poslovne analitike se, kot lahko
vidimo, navsezadnje pozna tudi pri plači na koncu meseca. Za zaposlenega s
pridobljenim certifikatom CBAP so delodajalci pripravljeni plačati več.
Trend naraščanja zanimanja za to področje je opazen tudi v Sloveniji. Vse več je
primerov, ko v razpisnih pogojih za pridobitev poslovne ponudbe, poleg
uveljavljenih certificiranih zanj, naročnik želi tudi sodelovanje poslovnega
analitika, ki ima pridobljen certifikat CBAP.

Kaj pridobim s certifikatom CBAP
Pa poglejmo najprej, kdo je oseba s certifikatom CBAP (Certified Professional
Analyst Professional). To je strokovnjak, ki je pridobil naziv CBAP, ki ga podeljuje
priznani mednarodni inštitut za poslovno analitiko IIBA (International Institute
of Business Analysis) s kvalifikacijami na izpitu oziroma preko certifikacijskega
programa za pridobitev CBAP.
Nosilci naziva CBAP imajo dolgoletne izkušnje na področju poslovne analitike in
so strokovnjaki pri ugotavljanju poslovnih potreb organizacije. Med drugim
pomagajo pri uresničevanju strategije organizacije in predlagajo najboljše
poslovne rešitve za organizacije, ki jim prinašajo največje koristi.
Kaj torej posameznik pridobi s certifikatom CBAP:
1. Mednarodno priznan in cenjen certifikat CBAP
2. Postane član skupine cenjenih strokovnjakov, ki medsebojno izmenjujejo poslovne
izkušnje in znanja
3. Razumevanje načel in dobrih praks poslovne analitike
4. Začrtano poklicno pot s specializiranim znanjem
5. Boljšo poslovno vlogo v organizacijah

Učinek pridobljenega certifikata je dvojen: na osebni ravni, ter za organizacijo. V
Sloveniji velja omeniti veliko boljše možnosti posameznika za zaposlitev in
pridobitev dovoljenj za delo v tujini (npr. Avstralija). Po drugi strani lahko med
prednostmi za organizacijo izpostavimo možnost sodelovanja na mednarodnih
razpisih za pridobitev poslov. Na takih projektih je namreč sodelovanje
poslovnega analitika s pridobljenim certifikatom CBAP že skoraj pravilo.
Ker se v tem prispevku že ves čas vrtimo okoli plače poslovnega analitika, pa si
za primerjavo poglejmo še višino plače, ki jo poslovni analitiki dosegajo v ZDA
(slika 2):
Slika 2: Povprečna plača poslovnega analitika v ZDA

Kako do znanj in ustreznih kompetenc
Na Rakitni je IIBA Slovenia Chapter je v avgustu uspešno zaključila poletno IIBA
šolo za razvoj in pridobivanje kompetenc ter pridobivanje veščin po slovno
analitičnih pristopov. Temu je sledil še t.i. Bootcamp za pridobitev mednarodnih
certifikatov IIBA.
Na Bootcampu so s udeleženci skozi pridobivanje iz področij z nanj BABOK-a in
praktičnih vaj usposabljali za pripravo na izpit ter na samo opravljanje izpita za
pridobitev enega izmed IIBA certifikatov.
Z IIBA šolo nadaljujemo tudi jeseni, za več informacij obiščite našo spletno stran
ali pa se udeležite brezplačnega INFO dogodka, ki bo 8.9. v Ljubljani.

