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2018. szeptember 16. - A szakmai alázatot és a kitartást hiányolják a leginkább a
pályakezdőkből a HR-esek, miközben a fiatalok szerint éppen ezek a legfőbb értékeik.
Mint kiderült, ma már a személyes kompetencia számít a legfőbb értéknek a munkaadók
szerint, akik egyébként számos tekintetben merőben másképp látják a fiatalokat, mint ők saját
magukat.
A személyes kompetencia fontosabb, mint a szakmai tudás – mondják az ideális
munkavállalóról a HR-esek, akik a jövőben a legnagyobb változást ezen a területen várják. A
Jobsgarden kutatásában 700 pályakezdő munkavállalói attitűdjét vizsgálták, majd az így kapott
eredményeket szembe állították a munkáltatói oldal elvárásaival.
A megkérdezettek szerint az emberi oldal a leginkább meghatározó, míg a szakmai
felkészültség csak a második helyen végzett. Az innovációra és az új generációra nyitott cégek
keresik is az egyéniségeket, a tudással pedig úgy vannak, hogy azt majd házon belül
megadják. Fontos elvárás lenne a türelem, az alázat és a kitartás is a munkáltatók részéről, ám
a mostani fiatalok mindent sokkal gyorsabban akarnak megkapni, mint a korábbi generációk,
tisztában vannak az elvárásaikkal és nem félnek ezeket kinyilvánítani.
A munkaadók 64%-a véli úgy, hogy a frissdiplomásoknak nincs reális pályaképük és mindössze
15%-uk szerint vannak tisztában a munkahelyi elvárásokkal. A fiatalok viszont ennél jóval
magabiztosabbak, 65%-uk azt mondta, nagyon is tisztában van vele, hogy mi vár rá egy
munkahelyen.
Munkaadói oldalon a legnagyobb kihívást a már említett szakmai alázat és kitartás hiánya,
valamint a motiváció fenntartása, és a generációs nehézségek jelentik. Megdöbbentő, hogy
miközben a diákok közel 30%-a érzi úgy, hogy a TOP5 skilljében szerepel a szakmai alázat,
addig a munkaadók 70%-a szerint a fiatalok nem megfelelő mértékben alázatosak. Emellett a
kitartást, a csapatmunkát, a segítőkészséget, a gyors tanulást és a folyamatok átlátását emelték
ki, mint olyan értékeket, melyet ők tudnának adni a vállalatnak. Úgy tűnik, az egyes fogalmak
mindkét félnek mást jelentenek.
Abban azonban teljes az egyetértés, hogy a fiatalok gyorsan tanulnak, nagyon is komolyan
veszik céljaikat, és hajlandóak azokért keményen dolgozni. A megkérdezett HR-esek 62%-a
úgy nyilatkozott, hogy a diákok ebben előremutató attitűdöt képviselnek, a fiatalok 97%-a
invesztálna magába, beleértve akár egy teljesen új terület elsajátítását is. A sok tanulásnak
egyetlen veszélye van, hogy lehetnek olyan diplomahalmozók, akik 30 évesen valójában még
be sem léptek a munkaerőpiacra.
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