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SPÝTALI SME SA MILENIÁLOV

NA ICH PREDSTAVU O KARIÉRE

• Akí ste optimistickí pri poh¾ade na svoju kariéru
a ako je pre vás dôležitý rozvoj vašich znalostí
a schopností?
• Ako dlho, pod¾a vás, budete musieť pracovať
a plánujete nejaké prerušenie práce v priebehu
zamestnania?
• Èo znamená istota zamestnania, aká je dôležitá
a èo vás núti zostať u nejakého zamestnávate¾a?
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ÚVOD
V roku 2020 budú mileniáli tvoriť viac než tretinu svetovej pracovnej sily.
Preto existuje o tejto generácii toľko štúdií. Niektorí ľudia tvrdia,
že mileniáli sú nelojálni, sebeckí a leniví, zatiaľ čo iní tvrdia, že je to
generácia digitálnych podnikateľov a inovátorov. Niektorí sa snažia zboriť
mýty, ktoré iní vytvorili. Ak chcete vidieť príklady niektorých stereotypov,
stačí do Googlu napísať „Mileniáli sú…“
Toto nie je len jedna z ďalších štúdií o mileniáloch. Táto správa
prináša nové poznatky a nové pohľady na vec, a to z perspektívy
zamestnancov i zamestnávateľov. Ako HR odborníci máme takmer
30 000 zamestnancov, ktorí každý rok poskytujú poradenstvo 400 000
klientom v nábore pracovníkov a rozvoja schopností. Ročne nájdeme
prácu pre 3,4 miliónov ľudí, pričom polovica z nich sú mileniáli.
V 25 krajinách sveta sme sa spýtali 19 000 mileniálov, a to vrátane
8 000 zamestnancov spoločnosti ManpowerGroup a viac než
1 500 našich vlastných náborových manažérov. Pýtali sme sa ich na to,
čo v zamestnaní hľadajú, aké príležitosti rozvoja hľadajú a čo by ich
primälo k tomu, aby u svojho súčasného zamestnávateľa zotrvali.
Chceli sme porozumieť tomu, ako sa odlišujú alebo neodlišujú
od zvyšku pracovnej sily a od generácií, ktoré im predchádzajú.
Chceli sme si byť istí, že daná vzorka reprezentuje všetkých pracujúcich
mileniálov, nielen horné percento tých, čo sa živia ako experti
na moderné technológie, hlavne informačné, ale aj absolventov
vysokých škôl i tých, ktorí absolventmi nie sú, a to vo všetkých
odvetviach, príjmových skupinách a na všetkých úrovniach vzdelania.

SVETOVÁ
PRACOVNÁ SILA
V ROKU 20201
POD¼A GENERÁCIÍ

35 %

Mileniáli

35 %

Generácia X

24 %

Generácia Z

6%

Baby boomers

Pre zamestnávateľov nadišiel čas, aby sa znovu pozreli
na svoje stratégie ľudských zdrojov. Tento prieskum je prvý
v poradí a poskytuje praktické rady s jasnými odporúčaniami pre
zamestnávateľov v tom zmysle, ako prilákať, udržať, rozvíjať a motivovať
najlepších mileniálov ako dominantnú zamestnaneckú skupinu v 21. storočí.

V roku 2020 budú mileniáli
tvoriť viac než tretinu svetovej
pracovnej sily

1

Analýza ManpowerGroup vychádzajúca z údajov OSN
o svetovej populácii. Termín mileniáli (Millenials) je zameniteľný
s termínom Generácie Y a označuje ľudí narodených medzi
rokmi 1982 až 1996, ktorí majú 20 – 34 rokov.
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OPTIMISTICKÁ A CIE¼AVEDOMÁ GENERÁCIA
V období Talentizmu2 sú mileniáli tí, ktorí formujú pracovný trh a zároveň sú ním
formovaní. Znovu a inak deﬁnujú vzťah zamestnávateľ – zamestnanec.
Ako deti rodičov, ktorých práca sa v narastajúcej miere stala menej istou
v 70., 80. a 90. rokoch, vstúpili na trh práce v období globálnej recesie s rekordnou
nezamestnanosťou mladých ľudí, rýchlejšie sa meniacimi hospodárskymi cyklami
a rastúcimi požiadavkami na nové znalosti, čo je zároveň dôvod, prečo sa o nich
hovorí, že im chýba potrebné vzdelanie. Ako sa teda títo ľudia cítia vo svete práce?

AKÍ OPTIMISTICKÍ STE PRI POHĽADE NA SVOJU KARIÉRU A AKO JE PRE VÁS
DÔLEŽITÝ ROZVOJ VAŠICH ZNALOSTÍ A SCHOPNOSTÍ?
optimistickí/dôverujúci
70 – 80 %

Čína, Nemecko, India,
Mexiko, Švajčiarsko,
USA

60 – 69 %

Austrália, Brazília, Kanada,
Holandsko, Nórsko,
Španielsko,
Veľká Británia

50 – 59 %

Francúzsko, Singapur

40 – 49 %

Grécko, Taliansko

30 – 39 %

Japonsko

pesimistickí/nedôverujúci

Mileniáli sú prekvapivo optimistickí, pokiaľ ide o kariéru. Dve tretiny z nich
sú optimistickí, pokiaľ ide o ich bezprostredné vyhliadky v zamestnaní. 62 % z nich
dôveruje v to, že ak zajtra stratí svoj hlavný zdroj obživy, nájde si do 3 mesiacov
rovnako dobrý či dokonca lepší. Celkovo sú najpozitívnejší mileniáli v Mexiku, Číne,
Švajčiarsku a Nemecku, zatiaľ čo mileniáli v Japonsku, Grécku a Taliansku sú
najmenej pozitívni, čo je odrazom hospodárskych, politických a kultúrnych faktorov
v týchto krajinách. Z globálneho hľadiska vidí väčšina mileniálov budúcnosť ako
sľubnú a vidí pred sebou úspešnú kariéru.

2

The Human Age, ManpowerGroup, marec 2011.
Talentizmus je deﬁnovaný ako nová éra,
v ktorej bude ako kľúčová ekonomická
konkurenčná výhoda dôležitejší talent
(schopnosti) než kapitál.
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TRÉNING NA KARIÉRNY
ULTRAMARATÓN
PRACOVAŤ DLHŠIE, HRAŤ TVRDŠIE?
Mileniáli majú pred sebou kariérny ultramaratón a vedia to. Predèasný odchod
do dôchodku, zlaté hodinky v 50 rokoch alebo v rovných 60 je už ve¾mi starobylý prístup.
Skôr než mať na celý život jediné zamestnanie, premýš¾ajú mileniáli o svojich kariérach
ako o vlnách s meniacim sa smerom, tempom a s pravidelnými prestávkami.

PRACOVAŤ AŽ DO SMRTI?
Väčšina mileniálov si je vedomá toho, že budú musieť pracovať dlhšie než generácie pred nimi. Celosvetovo
to vyzerá tak, že viac než polovica z nich očakáva, že budú pracovať i po 65 rokoch veku. 20 % očakáva,
že budú pracovať i po 70 rokoch veku a 12 % hovorí, že budú pracovať pravdepodobne až do smrti.
V Japonsku je to celá tretina. Významný počet však stále zostáva optimistický a predpokladá odchod
do dôchodku pred dosiahnutím veku 65 rokov. Až čas ukáže, či sú táto menšina realisti, optimisti či ľudia
úplne naivní.

MILENIÁLI OČAKÁVAJÚCI, ŽE BUDÚ PRACOVAŤ AŽ DO DŇA SVOJEJ SMRTI
MR
Japonsko

37 %

Čína

1 %
18

Grécko

15 %

Kanada

14 %

India

14 %

Singapur

14 %

Taliansko

12 %

Holandsko

12 %

Veľká Británia

12 %

USA

12 %

Austrália

11 %

Brazília

10 %

Nemecko

9%

Nórsko

9%

Francúzsko

8%

Mexiko

8%

Švajčiarsko
Španielsko

Viac než tretina
japonských pracujúcich
mileniálov predpokladá,
že bude pracovať až do
smrti

6%
3%
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KEDY MILENIÁLI OČAKÁVAJÚ ODCHOD DO DÔCHODKU?
V menej než 40 rokoch

1%

Vo veku 40 – 44 rokov

1%

Vo veku 45 – 4 9 rokov

1%
6%

Vo veku 50 – 54 rokov

8%

Vo veku 55 – 59 rokov

23 %

Vo veku 60 – 64 rokov

33 %

Vo veku 65 – 69 rokov
11 %

Vo veku 70 – 74 rokov
Vo veku 75 – 79 rokov

2%

Vo veku 80 rokov a viac

2%

12 % mileniálov na svete si myslí, že do dôchodku nepôjde vôbec.
12 %

Práca až do smrti

40 HODÍN TÝŽDENNE? KIEŽBY
V rozpore s nálepkou leňochov údaje hovoria niečo iné. Mileniáli pracujú rovnako tvrdo,
ak nie viac, než iné generácie. 73 % hlási, že pracujú viac než 40 hodín týždenne, pričom viac
než štvrtina pracuje viac než 50 hodín týždenne. Indickí mileniáli tvrdia, že majú najdlhší pracovný
týždeň a austrálski ten najkratší – v priemere 52, respektíve 41 hodín. Globálne, 26 % má dve či
viac platených zamestnaní.

Francúzsko
HODINY ODPRACOVANÉ
ZA TÝŽDEŇ

India
52 hodín

44 hodin

Mexiko

Čína

UK

Austrália
41 hodín

Singapur

Švajčiarsko

48 hodín

Grécko
47 hodín

Japonsko
46 hodín

Kanada
Holandsko
42 hodín

Španielsko

Nemecko
Taliansko

USA

Brazília

Nórsko

6 | Mileniáli a kariéra: Vízia 2020

45 hodín

43 hodín
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KARIÉRNY ULTRAMARATÓN? DAJTE MI ODDYCHOVÝ ÈAS
Mileniáli očakávajú, že budú pracovať tvrdšie a dlhšie než predchádzajúca generácia, takže už predpokladajú väčšiu
rozmanitosť a zároveň možnosť občas ubrať plyn. Osemdesiatštyri percent plánuje dlhšie pauzy v kariére,
a potvrdzujú, že „kariérne vlny“ vystriedajú „kariérny rebrík“ predchádzajúcich generácií.3
Plánované pauzy v kariére majú rôzne dôvody. Ženy plánujú venovať viac času starostlivosti o deti, starších
príbuzných, partnerov a dokonca chcú čas venovať i dobrovoľníckej činnosti. Priority mužov sú odlišné, čo nie je
dobrá správa z hľadiska rovnosti pohlaví, keď sa obaja rodičia starajú o dieťa.
Oblasť, kde sú si mileniáli navzájom rovnejší, je starostlivosť o seba. Obe pohlavia majú ako prioritu dostatok času
pre seba a svoje koníčky. Bez ohľadu na pohlavie štyria z desiatich mileniálov plánuje dlhšie voľno na odpočinok,
cestovanie a dovolenku. Prestať pracovať s cieľom podpory partnera v kariére je až medzi poslednými priečkami
rebríčku u oboch pohlaví, čo potvrdzuje trend smerom k dvojitému príjmu domácností.

PREČO SI MILENIÁLI MYSLIA, ŽE POTREBUJÚ PRESTÁVKU?
STAROSTLIVOSŤ O DRUHÝCH
Narodenie
mojich detí

32 %
61 %

Starostlivosť o deti

20 %
33 %

Starostlivosť o rodičov
alebo starnúcich
príbuzných

25 %

Ženy mileniálky
plánujú venovať
viac èasu starostlivosti
o druhých

30 %

Podpora partnera
v jeho zamestnaní

12 %
11 %

Dobrovoľnícka alebo
charitatívna činnosť

10 %
9%

STAROSTLIVOSŤ O SEBA
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GRYROHQN\

 
 

0DQ{HOVWYRVYDGREQ¼
FHVWD

 
 

3OQHQLH{LYRWQØFKVQRY
DOHERNRQÈÃN\
1¼YUDWNY]GHODQLX
D]ÈVNDQLHQRYØFK
]QDORVWÈ
-HY\VRNR
QHSUDYGHSRGREQÄ
{HVLYH]PHPWØ{GQH

ŽENY
3

 
 
 
 
 
 

zatia¾ èo muži
mileniáli majú odlišné
priority, ktoré sú viac
zamerané na nich
samotných

MUŽI

Za dlhšiu pauzu v kariére je považovaných 4 a viac bezprostredne za sebou idúcich týždňov mimo zamestnania.
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MÁM ZOSTAŤ ALEBO
MÁM TERAZ ODÍSŤ?
Zaèína byť evidentný odlišný spôsob uvažovania mileniálov o kariére. Tak, ako bežci na
dlhých tratiach, i táto tvrdo pracujúca a tvrdo hrajúca generácia upiera oèi na horizont
a na to, èo bude ïalej. Plánuje beh na dlhú trať a chce prácu, ktorá zvýši jej dlhodobú
zamestnate¾nosť.

PENIAZE, ISTOTA A ÈAS PRIVOÒAŤ SI K RUŽIAM
Pri výbere toho, kde a ako budú pracovať, sledujú mileniáli tri priority: peniaze, istotu a voľný
čas. Chcú byť odmeňovaní za svoje úsilie, chcú mať v zamestnaní istotu a pritom mať stále
voľnosť, aby sa mohli raz za čas zastaviť a dobiť si batérie. Zároveň chcú pracovať so
skvelými ľuďmi, užívať si čas strávený v práci, a to s možnosťou pracovať ﬂexibilne
a získavať nové znalosti a priority.

PÄŤ NAJVYŠŠÍCH PRIORÍT PRI HĽADANÍ ZAMESTNANIA

Peniaze

Istota

92 %

Dovolenka/
voľný čas

87 %

Skvelí
ľudia

86 %

Flexibilná
práca

80 %

79 %
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Pracovať so skvelými
¾uïmi je dôležité pre
91 % mileniálov v Brazílii,
ale len pre 55 % v Japonsku

Celosvetovo sa preferencie mileniálov líšia.
Pracovať so skvelými ľuďmi je dôležité pre
91 % mileniálov v Brazílii, pričom v Japonsku
je to len 55 %. Dôchodková politika je dôležitá
pre 39 % Japoncov a pre polovicu Austrálčanov,
čo kontrastuje s viac než 85 % v Indii. Dôležitý je
i účel. Osem z desiatich mileniálov v Mexiku, Indii
a v Brazílii hovorí, že je pre nich dôležité pracovať
pre zamestnávateľa, ktorý je sociálne zodpovedný
a zhoda s ich vlastnými hodnotami je pre nich
dôležitá. V Nemecku, Holandsku a Nórsku je to
6 z desiatich. Väčšina mileniálov, nech je to
kdekoľvek, hovorí, že prioritou je zmysel
práce.

NOVÁ DEFINÍCIA ISTOTY V ZAMESTNANÍ – JE TO CESTA,
NIE PRACOVNÉ MIESTO
Istota zamestnania je pre mileniálov dôležitá, deﬁnujú ju však odlišne. Nestriedajú často zamestnanie, ako by sme si
mohli myslieť. Keď dostanú šancu, odídu a idú vyššie, ale častejší prípad je, že sa to nestane. Očakávajú, že budú
postupovať u súčasného zamestnávateľa. Rovnako ako tradicionalisti pred nimi chcú istotu práce na plný úväzok, aby
si boli istí, že si udržia svoj životný štandard.
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ČO PRE VÁS ZNAMENÁ ISTOTA ZAMESTNANIA?
Isté zamestnanie
na dlhý čas

27 %

Mať pracovné znalosti, ktoré
zodpovedajú potrebám trhu

27 %

Udržať si životnú úroveň

24 %

Istota príjmu

12 %

Kontakty, ktoré mi pomôžu
nájsť si zamestnanie

5%

Odstupné/benefity
pri odchode

5%

Skôr než mať jedno zamestnanie na celý život, mileniáli rozumejú potrebe neustáleho rozvoja
znalostí, aby zostali zamestnateľní. 93 % sa chce celoživotne rozvíjať, a je ochotných venovať svoj
čas a/alebo peniaze ďalšiemu vzdelávaniu. Štyria z piatich hovoria, že príležitosť naučiť sa nové znalosti
je hlavným faktorom pri uvažovaní o novom zamestnaní, pričom 22 % má v úmysle vziať si voľno zo
zamestnania a získať nové znalosti a kvaliﬁkácie.
Tento spôsob uvažovania znamená, že mileniáli vidia zamestnanie ako stupne k sebazdokonaľovaniu,
skôr než ako miesto svojho konečného určenia. Mileniáli predeﬁnovali istotu zamestnania
na istotu kariéry – je to oná cesta, nie zamestnanie samo.

ČO ROBIŤ PRE DOSIAHNUTIE ĎALŠEJ ÚROVNE V ZAMESTNANÍ?
Zlepšiť si znalosti a zvýšiť kvalifikáciu

46 %

Pracovať dobre v súčasnom
zamestnaní

45 %

Viac skúseností vďaka novým
rolám alebo úlohám

35 %

Dobré kontakty

28 %

Hľadanie príležitostí

23 %

Silný vzťah s manažérom,
mentorom alebo sponzorom

17 %

Zostať dostatočne dlho

17 %

Mať šťastie

16 %

Zmysluplné rozhovory o kariérnom
rozvoji so svojím manažérom
Nevidím žiadne vyhliadky na postup
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14 %
2%

Mileniáli hovoria, že úspech
závisí viac od toho, aké máte
znalosti a schopnosti než od
správnych známostí

FAKTY A ÈÍSLA

NOVÉ SPÔSOBY PRÁCE
MILENIÁLI JU CHCÚ
Aj keï mileniáli uprednostòujú istotu zamestnania na plný úväzok, chcú aj pravidelnú
zmenu, nové výzvy a postupy vpred. Dospievali v rýchlejšie kráèajúcom svete zdie¾ania,
vyhodnocovania a okamžitej spätnej väzby – na svoju kariéru sa pozerajú rovnakou
optikou.

1

Zvýšenie
platu
alebo bonus

ČO BY MA
PRIMÄLO ZOSTAŤ?

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI VERZUS NOVÉ
ZAMESTNANIE

2

Nová
výzv
alebo a
povýš
enie

Mileniáli chcú nové príležitosti u súčasného zamestnávateľa,
nie u ďalšieho. 63 % má v úmysle zostať u svojho súčasného
zamestnávateľa ešte niekoľko ďalších rokov alebo dlhšie.
No na otázku, aké je to „správne“ obdobie, počas ktorého zostať
v jednej danej role pred povýšením alebo prechodom do inej,
asi dve tretiny odpovie, že to je menej než dva roky a štvrtina
povedala menej než 12 mesiacov – čo potvrdzuje ich potrebu
zmeny a nových výziev v rámci zamestnania.

ZOSTAL BY SOM, AJ KEĎ
3 | budem mať lepšie vyváženie práce a osobného života
4 | budem mať jasnú cestu kariérneho postupu
5 | budem uznávaný manažérmi a kolegami
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OCEÒTE TO
Uznanie a uistenie sú dôležité. Polovica mileniálov by uvažovala o opustení svojho súčasného zamestnania
kvôli nedostatku uznania. Hneď ako sa začnú obzerať inam, začnú byť dôležité i ďalšie aspekty ako je plat,
beneﬁty a nedostatok príležitostí.
Zamestnávateľ to môže potlačiť hneď v zárodku, keď ponúkne častejšiu spätnú väzbu tvárou v tvár.
Individuálny osobný prístup a uznanie a učenie sa od manažérov a kolegov je nízkonákladová účinná
cesta ako najlepšie motivovať ľudí.

73 %

3/4

71 %

mileniálov teraz
pracuje v zamestnaniach
na plný úväzok

AKO PRACUJETE TERAZ?
O AKOM SPÔSOBE PRÁCE
BY STE UVAŽOVALI DO BUDÚCNA?

1/2

ALE

je otvorená
netradièným formám
zamestnania v budúcnosti
34 %
30 %
28 %
21 %
16 %
14 %

14 %

12 %

12 %

9%

8%
4%

Plný
úväzok

Čiastočný
úväzok

Na voľnej
nohe

Podnikanie Príležitostne

Sezónne

3%

3%

Krátkodobé Portfólio
angažmány (2 a viac
napr. Uber, zamestnaní)
TaskRabbit

CELÝ SVET SÚ LEN KRÁTKODOBÉ ANGAŽMÁNY?
NIE TAK CELKOM
To, že mileniáli chcú pracovať na krátkodobých projektoch či zákazkách je v médiách veľmi akcentované,
ale takmer tri štvrtiny pracujúcich mileniálov sú v zamestnaniach na plný úväzok. Dokonca i v USA, kde sa
alternatívne formy zamestnávania – ako Uber a TaskRabbit (internetový portál sprostredkujúci drobné práce
pre ľudi) – objavujú rýchlejšie než kedykoľvek inde, len 3 % mileniálov pracuje v tomto type ekonomiky.
Mileniáli radi vytrhujú z pokoja ostatných a sami sa radi nechajú vyrušiť. I keď dávajú prednosť práci na plný
úväzok, sú otvorení netradičným formám zamestnania v budúcnosti – práci na voľnej nohe, krátkodobému
angažmánu alebo portfóliovej kariére s niekoľkými zamestnaniami súčasne. Samostatná zárobková činnosť
je aj lákavou možnosťou do budúcnosti. Ich pohoda, s akou prijímajú narušenie zabehnutých spôsobov
a otvorenosť novým spôsobom práce vyvoláva tlak na zamestnávateľa, aby viac využívali ﬂexibilné formy
práce a rozmanitosť pracovnej náplne.
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PRAKTICKÁ RADA

AKÉ JE SKÓRE?
UÈENLIVOSŤ

Pretože inovácie technológiami menia spôsob vykonávania prác, je
úspech v kariére v stále väèšej miere podmieòovaný schopnosťou danej
osoby uèiť sa – teda túžbou a schopnosťou èloveka rýchle si osvojovať
dané znalosti, a tak zostať zamestnate¾ným poèas celého svojho
pracovného života.
Je potrebné, aby zamestnávatelia uznávali
a odmeòovali uèenlivosť. Musia ju podporovať,
aby predchádzali strate alebo nedostatku kriticky
potrebných kompetencií.

UČENLIVOSŤ

Ve¾ká väèšina mileniálov – 93 % – vidí prebiehajúci
rozvoj znalostí ako dôležitú súèasť svojej kariéry.
Sú ochotní sa na òom podie¾ať i finanène a vzdali by sa
pre neho aj svojho vo¾ného èasu. Len 7 % mileniálov
nemá o tréning záujem. Existujú však rôzne stupne
záujmu, schopností a odhodlanosti uèiť sa. Úroveò
uèenlivosti silne koreluje s úspechom v kariére – byť
vzdelanejší, lepšie pripravený na zamestnanie a lepšie
platený. A èo viac, ¾udia s väèšou schopnosťou uèiť sa
majú tendenciu v uèení pokraèovať, takže benefity sa s èasom zvyšujú.

Chuť a schopnosť rýchle
zvyšovať a prispôsobovať
svoje znalosti
a schopnosti, a tak
zostávať zamestnateľným
po celé obdobie
pracovného života
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PRAKTICKÁ RADA

NA ÈO SA ZAMERAŤ

SKÓRKARTA ÚSPECHU

MILENIÁLI

ZNAKY

VYSOKO
UČENLIVÍ

29 %
POTENCIÁLNE
UČENLIVÍ

64 %
MÁLO
UČENLIVÍ

7%
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1|
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Optimizmus pokia¾ ide o vyhliadky v zamestnaní
Dôvera v schopnosť nájsť si iné zamestnanie
Preberanie zodpovednosti za svoj rozvoj
Ochota venovať vlastný èas rozvoju
Ochota investovať vlastné peniaze do rozvoja
Ochota zmeniť zamestnanie kvôli rozvoju znalostí
Intelektuálna zvedavosť – rozhodnutie zvýšiť
si znalosti a schopnosti bez oh¾adu na náklady
8) Nezávislosť, húževnatosť

1|
2)
3)
4)

Ochota venovať vlastný èas rozvoju
Ochota venovať vlastné peniaze rozvoju
Nižšia sebadôvera
Menej príležitostí na postup

VZDELANIE

Bakalárske
alebo vyššie

66 %

Bakalárske
alebo vyššie

57 %

1 | Malá alebo žiadna chuť uèiť sa
2) Neochota venovať vlastný èas a peniaze
rozvoju
3) Neochota uèiť sa i pri využití èasu a peòazí
zamestnávate¾a

Bakalárske
alebo vyššie

49 %

PRAKTICKÁ RADA

V minulosti mali zamestnávatelia viac času, manažérov a zdrojov na rozvoj
ľudí. Dnes chcú rýchlejšie time-to-value a potrebujú rýchlejšie dostať
ľudí z kategórie potenciálne učenlivých do kategórie vysoko učenlivých.
Porozumenie potenciálu učenlivosti danej osoby je kľúčovým indikátorom,
v ktorom potrebujú uspieť.

PENIAZE

PRIP. NA PRÁCU

TAJOMSTVO ÚSPECHU
• Zamestnávatelia potrebujú udržať motiváciu vysoko učenlivých. Ich túžba
a nasadenie vo vzťahu k učeniu ich ženie vpred a robí cennejšími. Nájdu si cesty
ako zvýšiť svoje znalosti bez ohľadu na úroveň podpory zo strany zamestnávateľa.

Príjem nad celoštátnym
priemerom

Pripravení na prácu
vzdelaním

69 %

63 %

• S novými príležitosťami na využitie svojich znalostí a schopností a na získanie
skúseností títo ľudia osobnostne vyrastú a prinesú kultúru sebazdokonaľovania
a adaptability do organizácie.
• Zamestnávatelia by sa mali zamerať na udržanie tejto skupiny pomocou
moderných HR nástrojov, ktoré vytvárajú príležitosti a zvyšujú motiváciu. Pozrite
„Ako zaujať, udržať a rozvíjať mileniálov“.

• Zamestnávatelia by sa mali zamerať na to, ako týchto mileniálov rozvíjať a motivovať.
• Potenciálne učenliví potrebujú inšpiráciu a potrebujú vidieť súvislosť medzi rozvojom
a úspechom v kariére.
• Systém testovania a hodnotenia pri identiﬁkácii budúcich talentov by mal byť
predovšetkým zameraný na bystrosť, potenciál rozvoja a rozsah znalostí.
Príjem nad celoštátnym
priemerom

Pripravení na prácu
vzdelaním

60 %

54 %

• Zamestnávateľ môže dať svojim mileniálom jasnú perspektívu pomocou dlhodobého
rozvojového plánu a pravidelných hodnotiacich pohovorov zameraných na ďalší
rozvoj.

• To, že bola táto skupina označená ako málo učenlivá z hľadiska jej schopnosti i vôle
učiť sa neznamená, že sa jej nebudeme venovať a podporovať ju.
Príjem nad celoštátnym
priemerom

Pripravení na prácu
vzdelaním

54 %

49 %

*Príjem nad celoštátnym priemerom v % sa vzťahuje na všetkých
mileniálových respondentov v každej krajine globálne.

• Zamestnávatelia by sa mali zamerať na potenciál jej rozvoja už počas fázy výberu
zamestnanca.
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PRAKTICKÁ RADA

PRAKTICKÉ RADY
ZAUJATIE, UDRŽANIE A ROZVOJ MILENIÁLOV

2

1

Ukážte, že zotrvanie v spoločnosti
povedie k rozvoju kariéry. Ukazujte
príklady ľudí, ktorí úspešne
prešli tréningom a rozvojom
vo vašej organizácii. Apelujte
na ašpiráciu mileniálov byť, pokiaľ
ide o dlhodobú perspektívu, lepšie
zamestnateľným.

Vytvorte pre mileniálov príležitosti
pracovať na rôznych projektoch
s rôznymi tímami, aby získali skúsenosti
a vzťahy naprieč organizáciou.
Uspokojte ich hlad po nových
príležitostiach, aby ich nemuseli
hľadať inde. Zdôrazňujte, čo im to
prináša osobne. Posun a kariérny rozvoj
nemusia znamenať len povýšenie, ale pre
túto generáciu hlavne možnosť získavať
nové znalosti a skúsenosti.

Zamerajte sa na
rozmanitosť
a mobilitu

Ponúknite
istotu kariéry

5
Udržujte individuálny a osobný
prístup a poskytujte mileniálom
pravidelnú spätnú väzbu.
Povzbudzujte ich. Hľadajte stále
nové spôsoby, ako dať najavo
uznanie a podporiť zdieľanie
skúseností od manažérov
a kolegov. Nič to nestojí a je
to účinný spôsob ako ľudí
motivovať.
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Pravidelne si zlaďujte vaše predstavy
s očakávaním mileniálov v oblasti
kariérneho postupu a rozvoja. Viac než
na ročné hodnotenie sa sústreďte
na bližšie ciele a na vytvorenie plánu
na ich dosiahnutie. Stavajte sa k týmto
pravidelným rozhovorom tak, aby ste
ukazovali, ako ich dnešná práca prispeje
k posilneniu ich dlhodobých kariérnych
možností.

Majte pravidelné
rozhovory o kariére
Buïte otvorení
k alternatívnym
formám práce

Buïte pripravení
ísť na vlnách kariéry
a byť flexibilní

Oceòujte svojich
mileniálov

4

3

Počítajte s tým, že majú potrebu
si častejšie brať voľno z osobných
dôvodov nad rámec tradičných
dôvodov, ako sú narodeniny,
svadobné cesty alebo starostlivosť
o deti. Súčasťou dlhodobej
kariéry je teraz nutnosť mať čas
preskupiť zbrane alebo dotankovať.
Choďte s nimi na vlnách kariéry
a zakomponujte kariérne
prestávky do ﬁremnej kultúry
vašej spoločnosti. Urobte si jasno
v tom, aké formy ﬂexibility môžete
zamestnancom ponúknuť, aby sa
po svojom návrate mohli čo najľahšie
zapojiť do práce.

6

Mileniáli uprednostňujú prácu
na plný úväzok, mnohí z nich
sú však otvorení aj alternatívam,
ako je práca na čiastočný
úväzok na voľnej nohe, alebo
preferujú veľmi zmiešanú náplň
práce. Staňte sa atraktívnym
zamestnávateľom tým, že
umožníte ľuďom čo najviac
pracovať kde, kedy a ako
potrebujú. Ponúknite mileniálom
možnosť zapojiť sa do rôznych
projektov, aby ste ich viac
motivovali a udržali v spoločnosti.

PREHODNOŤTE
SVOJ PRÍSTUP
K ZAMESTNANCOM
POH¼AD ODBORNÍKA

MARA SWAN
VÝKONNÁ VICEPREZIDENTKA
MANPOWERGROUP, GLOBAL
STRATEGY AND TALENT & GLOBAL
BRAND LEAD FOR RIGHT
MANAGEMENT

Je čas, aby spoločnosti prehodnotili prístup k zamestnancom. Rozvoj nemusí vždy
znamenať povýšenie. Kariérny rozvoj nemusí byť vždy len posun. Ak je pre mileniálov
jediným spôsobom, ako získať nové znalosti odchod zo spoločnosti, je to, že striedajú
zamestnania ich chybou alebo naším problémom?
Tento výskum a naše skúsenosti nám hovoria, že mileniáli sú zvyknutí na rýchlejší vývoj
sveta a chcú rozmanitú kariéru, ktorá rýchlejšie postupuje vpred. Sú si vedomí toho, že
svoje znalosti a schopnosti musia pravidelne zdokonaľovať, aby zostávali zamestnateľnými
po celý pracovný život. Dokonca venujú svoj čas a peniaze tomu, aby to dokázali.
Zamestnávatelia musia počúvať. Nemôžeme si dovoliť nereagovať na budúcu generáciu.
Vzťah zamestnávateľ – zamestnanec sa mení. Zamestnávatelia sa z budovateľov talentov
zmenili na spotrebiteľov práce. Musíme sa stať kreatívnejšími. Musíme prísť na to, ako
prilákať a inšpirovať tých najlepších mileniálov. Investovanie do tréningu, vytváranie nových
ciest učenia v zamestnaní a putovanie po organizácii je istou cestou ako sa stať príťažlivým
zamestnávateľom.
Lojalita je dnes obojsmernou cestou. Hneď ako mileniáli zistia, čo im z dlhodobého
hľadiska prináša, budú prinajmenšom tak verní, ako generácie pred nimi. Bez toho, že
by som prezradila pointu vopred, to, čo funguje u mileniálov, bude fungovať i u zvyšku
zamestnancov a nepotrebujete ani víziu 2020, aby vám to bolo jasné.
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O VÝSKUME
ManpowerGroup vykonala v spolupráci s konzultačnou ﬁrmou Reputation Leaders
kvantitatívnu globálnu štúdiu na 19 000 pracujúcich mileniáloch a 1 500 náborových
manažéroch v 25 krajinách, aby porozumela tomu, čo generácii Y v súčasnosti
a v budúcnosti pomohlo ako ľuďom, tak aj organizáciám uspieť v súčasnom svete
práce. Mileniáli boli identiﬁkovaní ako tí, ktorí sa narodili v období medzi rokmi
1982 – 1996, teda ľudia vo veku 20 – 34 rokov.
Skúmaná populácia zahrňovala nezávislú vzorku 11 000 pracujúcich mileniálov
rovnomerne rozdelených podľa vekových skupín a pohlaví v 18 krajinách sveta
zastupujúcich všetky regióny. Skúmali sme aj viac než 8 000 zamestnancov (mileniálov)
ManpowerGroup, ako aj 1 500 náborových manažérov z 25 krajín. Rozhovory s oboma
skupinami nám poskytli jedinečnú perspektívu, a to ako zo strany zamestnávateľov,
tak aj zamestnancov.
Práce v teréne prebiehali v období február až apríl 2016. Krajiny zúčastnené
na výskume: Argentína, Rakúsko, Austrália, Belgicko, Brazília, Bulharsko, Kanada,
Čína, Francúzsko, Nemecko, Grécko, India, Taliansko, Japonsko, Malajzia, Mexiko,
Holandsko, Spojené kráľovstvo a Spojené štáty.
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O MANPOWERGROUP
Spoločnosť ManpowerGroup™ (NYSE:MAN) je takmer 70 rokov svetovým lídrom v poskytovaní
inovatívnych služieb a riešení na mieru, ktoré pokrývajú životný cyklus zamestnanca a pomáhajú
svojim klientom dosiahnuť ciele a zvýšiť si konkurencieschopnosť. Skupina spoločností
ManpowerGroup, fungujúca pod značkami Experis™, Manpower®, ManpowerGroup™ Solutions
a Right Management® pomáha 400 000 klientom v 80 krajinách a oblastiach zlepšiť výkonnosť
svojich pracovníkov a viac než 600 000 uchádzačom zaistí zodpovedajúcu prácu. ManpowerGroup
bola v roku 2016 už po šiestykrát vymenovaná za jednu z najetickejších spoločností sveta a posilnila
tým svoju pozíciu najdôveryhodnejšej spoločnosti vo svojom odbore.

O REPUTATION LEADERS
Reputation Leaders je globálna konzultačná spoločnosť v oblasti leadershipu a manažmentu,
ktorá pomáha spoločnostiam s budovaním značky a reputácie s využívaním primárneho
a sekundárneho globálneho výskumu.
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