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POVZETEK

Magistrska naloga obravnava področje zaposlovanja mladih s poudarkom na pridobivanju in

izboru mladih kadrov. Raziskovanje obsega področja zaposlovanja, brezposelnosti, mladosti,

značilnosti mladih na trgu dela, posledic brezposelnosti, vpliva krize ter zaposlovanja v

slovenskih podjetjih. Magistrska naloga skozi poglobljeno proučevanje literature ter z izvedbo

polstrukturiranih intervjujev v izbranih slovenskih podjetjih – najboljših delodajalcih –

natančno prouči načine pridobivanja in izbora mladih kadrov ter prilagojenost postopkov

značilnostim mladih. Izpostavljeni so primeri dobre prakse. Rezultati kažejo nujnost

prilagajanja postopkov značilnostim mladih v želji po zaposlovanju najboljših kadrov ter

ohranjanju konkurenčnosti in uspešnosti podjetij.

Ključne besede: mladost, zaposlovanje mladih, pridobivanje kadrov, izbor kadrov, značilnosti

mladih.

SUMMARY

The Master’s thesis addresses the field of youth employment, focusing on the recruitment and

selection process of young employees. The research encompasses the fields of employment,

unemployment, youth, characteristics of youth on the labour market, the consequences of

unemployment, the effects of the crisis and employment in Slovenian companies. The M.A.

thesis with in-depth literature study and through semi-structured interviews in the selected

Slovenian companies – the best employers – analyses in detail the methods of recruitment and

selection processes of young employees and the adaptation of recruitment and selection

process to the characteristics of youth. The examples of good practice are highlighted. The

results have shown the necessity of adapting the processes to the characteristics of youth in

order to employ the best candidates and to maintain the competitiveness and business success.

Keywords: youth, youth employment, recruitment of employees, selection of employees,

characteristics of youth.

UDK: 331.5-053.6(043.2)
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1 UVOD

V magistrski nalogi proučujemo področje zaposlovanja mladih, pri čemer smo se osredotočili

na postopke pridobivanja in izbora mladih kadrov. Pri tem smo opravili raziskavo v

slovenskih podjetjih – najboljših delodajalcih – in izpostavili primere dobrih praks. V

magistrski nalogi uporabljamo dva termina – podjetje ter organizacija –, pri čemer podjetja

uporabljamo za gospodarske subjekte, medtem ko termin organizacija obravnavano širše, kot

vse organizacije skupaj, poleg podjetij še nevladne organizacije ter javni sektor.

1.1. Opredelitev problema

Magistrska naloga obravnava področje zaposlovanja mladih s poudarkom na pridobivanju in

izboru mladih kadrov v slovenskih podjetjih.

Raziskovanje obsega področje zaposlovanja, brezposelnosti, mladosti, značilnosti mladih na

trgu dela, posledic brezposelnosti in vpliva krize. Magistrska naloga skozi proučevanje

literature ter z izvedbo polstrukturiranih intervjujev v izbranih slovenskih podjetjih –

najboljših delodajalcih – natančno prouči načine pridobivanja in izbora mladih kadrov ter

prilagojenost postopkov značilnostim mladih. Izpostavljeni so primeri dobre prakse. Rezultati

kažejo nujnost prilagajanja postopkov značilnostim mladih v želji po zaposlovanju najboljših

kadrov ter ohranjanju konkurenčnosti in uspešnosti podjetij.

Zaposlovanje mladih ter njihova brezposelnost je ena izmed tem, ki je aktualna vedno, saj

mladi v vsaki generaciji prehajajo na trg dela in v prve zaposlitve. Hkrati pa je tema v

ospredju v trenutni finančni in ekonomski situaciji, ki generaciji mladih otežuje prvi vstop na

trg dela in je zato ena od tem, ki jo najdemo na političnem parketu tako v Sloveniji kot znotraj

celotne Evropske unije. Zaradi trenutne ne preveč optimistične situacije za mlade na trgu dela

je še posebno pomembno, da magistrska naloga v ospredje postavi primere dobrih praks v

Sloveniji in na tujem. Skozi pogovore z uspešnimi slovenskimi podjetji, ki so se uvrstila v

izbor najboljših delodajalcev na izboru Zlate niti, najdemo dobre primere pridobivanja in

izbire mladih kadrov ter prilagoditev postopkov značilnostim mladih kot generacije. S tem se

skozi izpostavitev dobre prakse pokaže, da obstaja optimizem na mladinskem trgu dela in da

lahko z dobrim prilagajanjem in upoštevanjem vseh deležnikov doseže konsenz in optimalne

učinke tako za podjetja kot za mlade kadre.

1.2. Povzetek metodologije in načina izbora

Prvi del magistrske naloge je teoretični. Za potrebe magistrske naloge smo najprej uporabili

sekundarne vire skozi proučitev obstoječe domače in tuje literature. Skozi analizo literature

smo proučili in opredelili značilnosti mladih ter načine pridobivanja in izbire kadrov v

strokovni literaturi. Teoretičnemu delu sledi empirični del. Kriterij za izbiro podjetij so



nagrade za najboljšega delodajalca

zadnjih letih, saj gre za vodilna podjetja na področju kadrovskega managementa, ki jim je v

ospredju kakovost delovnih mest (Zlata

podjetja prilagodila iskanju mladih kadrov. Med

srednje velikih in tri iz kategorije velikih podjetij (Zlata nit 2011). Glavni kriterij za izbor

intervjuvanca temelji na izboru osebe, ki je v podjetju primarno

management. V primeru, da bi prišlo do odklonitve sodelovanja v intervjuju pri posamezni

osebi, smo intervju poskusili opr

in ima primerljiva znanja o kadrovskem

sodelovanja ne le pri osebi znotraj podjetja, temveč v posameznem podjetju nasploh,

poskusili za intervju pridobiti naslednje podjetje po lestvici

smo kontaktirali zmagovalce v svoji kat

se za intervju obrnili na vse finaliste, to pomeni tista podjetja, ki so se uvrstila med 21

finalistov v letu 2011. Če niti po 

obrnili na vsa podjetja, ki so se v letu 2011 uvrstila na lestvico izbrancev, to je 101 podjetje.

Če po tej metodi ne bi dobili dovolj sodelujočih podjetij,

(2010), ter v primeru neuspeha še za predhodna leta. Vzorec

izbrana podjetja v vsaki kategoriji

odgovorne za pridobivanje in izbor kadrov.

kategorije smo zagotovili boljši vpogled v raziskovane podatke in pridobili tri neodvisne vire

informacij za vsako kategorijo (Easterby

114). Tako smo lažje ocenili splošnost in veljavnost ugotovitev (Ragin 2007, 114).

Slika 1: Bazen izbora podjetij, sodelujočih na Zlati niti 2011

Vir: Povzeto po
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delodajalca, kjer smo izbrali najboljša podjetja na izboru Zlate niti v

zadnjih letih, saj gre za vodilna podjetja na področju kadrovskega managementa, ki jim je v
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etja prilagodila iskanju mladih kadrov. Med njimi so izbrana tri iz kategorije malih, tri iz

srednje velikih in tri iz kategorije velikih podjetij (Zlata nit 2011). Glavni kriterij za izbor
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kusili opraviti z drugo osebo, ki je prav tako odgovor

in ima primerljiva znanja o kadrovskem managementu. V primeru, da je prišlo do odklonitve

sodelovanja ne le pri osebi znotraj podjetja, temveč v posameznem podjetju nasploh,
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zagotovili boljši vpogled v raziskovane podatke in pridobili tri neodvisne vire

informacij za vsako kategorijo (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 181

lažje ocenili splošnost in veljavnost ugotovitev (Ragin 2007, 114).

: Bazen izbora podjetij, sodelujočih na Zlati niti 2011

Povzeto po Zlata nit 2013 in prirejeno za lastno analizo.
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Preglednica 1: Metodologija izbora podjetij – nagrajencev Zlate niti 2011

Kategorija: Mala podjetja Kategorija: Srednja podjetja Kategorija: Velika podjetja

Podjetje 1 Podjetje 4 Podjetje 7

Podjetje 2 Podjetje 5 Podjetje 8

Podjetje 3 Podjetje 6 Podjetje 9

Vir: Povzeto po Zlata nit 2013 in prirejeno za lastno analizo.

1.3. Namen, cilji, teza in raziskovalna vprašanja

Raziskovalni problem, ki se ga bomo v nalogi lotili, je neprilagojenost (slovenskih) podjetij

na značilnosti mladih, kar se kaže že v postopkih pridobivanja in izbire kadrov. Zato se bomo

v magistrski nalogi osredotočili na načine pridobivanja in izbora mladih kadrov v podjetjih ter

raziskovanju načina, kako so se oziroma kako bi se morala naša podjetja prilagoditi

značilnostim mladih.

Namen naloge je proučiti načine pridobivanja in izbire mladih kadrov skozi strokovno

literaturo ter z raziskavo v izbranih slovenskih podjetjih. Prav tako je namen naloge proučiti

primere dobre prakse in predlagati izboljšave za prilagoditev postopkov pridobivanja in izbire

kadrov značilnostim mladih.

Cilji magistrske naloge so:

– Proučiti in opredeliti načine pridobivanja in izbora mladih kadrov na podlagi strokovne

literature.

– Opredeliti značilnosti mlade generacije na trgu dela na podlagi strokovne literature.

– Analizirati načine pridobivanja in izbire mladih kadrov s strani izbranih podjetij v Sloveniji.

– Analizirati (ne)prilagoditev načinov pridobivanja in izbire mladih kadrov s strani izbranih

podjetij značilnostim mladih.

– Priporočiti primere dobre prakse ter nakazati izboljšave metod za prilagoditev sistema

pridobivanja in izbire mladih kadrov značilnostim mladih.

Temeljna teza magistrske naloge se glasi: »Izbrana slovenska podjetja pri pridobivanju in

izbiri mladih kadrov niso ustrezno prilagojena značilnostim mlade generacije in potrebujejo

izboljšave na tem področju.«
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Magistrska naloga bo odgovorila na tri raziskovalna vprašanja. Naloga bo z uporabo

strokovne literature v kombinaciji s pridobljenimi podatki iz empirične raziskave opredelila

odgovor na prvo raziskovalno vprašanje: (1) »Kateri so najpogostejši načini pridobivanja in

izbire mladih kadrov v izbranih podjetjih?« Mnoga podjetja se pri pridobivanju kadrov še

vedno poslužujejo iskanja prek zavoda za zaposlovanje in kadrovskih agencij, objave oglasov

v tiskanih medijih in na spletu (Dessler 2000, 133–160; Svetlik 2009, 283–336; Tavčar 2009,

178–179). V literaturi so omenjene modernejše oblike, kot sta e-zaposlovanje (Rupp in Smith,

2004) in uporaba družabnih omrežij (Ross in Slovensky 2012). Prav tako se zastavlja

vprašanje izbire mladih kadrov v podjetjih. Poleg standardnih selekcijskih postopkov (Kralj

2005, 440; Svetlik 2009, 283–336) med modernimi postopki izbire najdemo izbiro prek

zadetkov v spletnih iskalnikih, osebnih blogov, profilov na družabnih omrežjih itd. (Masten

2012; Ross in Slovensky 2012). Z empiričnim delom naloge bomo ugotovili, katere načine

uporabljajo v izbranih podjetjih, ter kako bi se lahko ti načini izboljšali in prilagodili.

Drugo raziskovalno vprašanje, na katerega bo odgovorila magistrska naloga s proučitvijo

strokovne literature ter skozi empirični del z zbiranjem podatkov v podjetjih, se glasi: (2)

»Kako so (izbrana) podjetja pri pridobivanju in izbiri mladih kadrov prilagojena na

značilnosti mlade generacije na trgu dela?« Delodajalci bi morali v želji po čim večji

konkurenčnosti podjetja, maksimizaciji dobičkov in družbeni odgovornosti čim bolj

upoštevati značilnosti in želje vseh deležnikov v podjetju, tudi mladih. Prav tako bi bilo zanje

smotrno stremeti k temu, da se čim bolje prilagodijo tudi tej kategoriji zaposlenih, in sicer

prek upoštevanja smernic in modernih metod iskanja. Prilagoditev podjetij bo nujna, saj v

vmesnem času izgubljajo na produktivnosti in konkurenčnosti, celoten postopek pa je tako

finančni kot časovni izziv (Gillespie 2012, 17). Mnoga podjetja so se pri postopkih že zelo

dobro prilagodila značilnostim mladih, zato bomo skozi raziskavo odkrili primere dobrih

praks ter možnosti za izboljšave in prilagoditve, ki bi pozitivno vplivale na delovanje podjetij

ter splošno počutje deležnikov. Zatorej bo tretje raziskovalno vprašanje, na katerega bo

odgovorila magistrska naloga: (3) »Kako bi lahko podjetja izboljšala svoje sisteme

pridobivanja in izbire kadrov (tudi) na podlagi značilnosti mlade generacije na trgu dela?«

1.4. Predvidene omejitve in predpostavke

Omejitve pri raziskavi predstavlja predvsem zmanjšanje zaposlovanja nasploh ter posledično

tudi na področju zaposlovanja mladih kadrov zaradi učinkov krize (Eurofound 2011a, 6;

Verick 2009, 3). Zato bomo v intervjujih s podjetji razširili vprašanja o načinih pridobivanja

in selekcije mladih kadrov na daljše časovno obdobje, ne le na zadnja leta, v katerih je viden

vpliv krize. Drugo omejitev predstavlja potencialna subjektivnost pridobljenih podatkov od

intervjuvancev. To dilemo bomo poskušali omiliti s pridobitvijo nekaterih številčnih podatkov

o dejanskem številu novozaposlenih mladih kadrov ter o načinih ustaljene prakse pridobivanja

in selekcije kadrov v izbranih podjetjih s proučitvijo dostopnih podatkov na spletu ter v

publikacijah podjetij (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 114–117). Zadnjo omejitev
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predstavlja potencialna pristranskost intervjuja zaradi raziskovalca kot instrumenta, pri čemer

obstaja nevarnost »vsiljevanja svojega lastnega referenčnega okvira« (Easterby-Smith,

Thorpe in Lowe 2007, 120–121). To omejitev vpliva subjektivnih stališč na potek intervjuja

bomo poskušali omiliti s previdnim postavljanjem vprašanj s kontrolnim seznamom ter z

vnaprej polstrukturiranimi vprašanji za potek intervjuja. Nazadnje pa je omejitev tudi dejstvo,

da bomo pri empiričnem delu vključili samo najboljše delodajalce, ki so na področju

zaposlovanja predpostavljeno boljši kot drugi. Omenjeno sicer predstavlja omejitev, hkrati pa

prav namen raziskave, da izpostavimo dobre primere in dobre prakse.

Zaradi zelo omejene literature in virov o modernih načinih pridobivanja in izbire zaposlenih

v slovenščini oziroma iz slovenskega prostora ter zaradi pomanjkanja literature o primerih

dobre prakse iz slovenskih podjetij predpostavljamo, da so podjetja v Sloveniji nezadostno

prilagojena značilnostim mladih pri pridobivanju in izbiri mladih kadrov. Predpostavljamo, da

bodo izmed podjetij, ki so v Sloveniji nagrajena kot najboljši delodajalci, nekatera dobro

prilagojena na značilnosti mladih pri zaposlovanju, še posebno tista, ki se ukvarjajo s

področjem, povezanim z moderno informacijsko tehnologijo. Kljub temu pa predpostavljamo,

da bomo v strokovni literaturi našli mnogo dobrih primerov prakse, ki se jih poslužujejo v

uspešnih podjetjih in jih v analiziranih podjetjih ni moč najti. Predvidevamo, da bo že sam

intervju s podjetji neke vrste učna izkušnja o možnih novih načinih pridobivanja in izbire

kadrov ter prilagoditve značilnostim mladih tako za raziskovalko kot za intervjuvance.

Pomembna predpostavka je tudi, da bodo izbrana podjetja dobro predstavljala situacijo na

slovenskem trgu dela ter da bodo dober vir primerov dobre prakse.
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2 MLADOST TER ZAPOSLOVANJE/BREZPOSELNOST

Za uspešno razvijanje teme je treba na začetku osvetliti temeljne pojme, uporabljene v

magistrski nalogi. Zato so v nadaljevanju v prvem podpoglavju podane opredelitve mladosti,

v drugem pa so opisane značilnosti mladih na trgu dela. Poglavje se nadaljuje s podpoglavjem

na temo zaposlovanja mladih ter s podpoglavjem o brezposelnosti, zaključi pa se z vplivom

krize ter posledicami brezposelnosti.

2.1. Opredelitev mladosti

Mladost je pojem, ki je v različnih organizacijah in različnih kontekstih različno definiran.

Boljka in Rakar (2009, 5) trdita, da je mladina tista družbena kategorija, ki je v zadnjih

desetletjih občutila največ sprememb na vseh področjih delovanja, med drugim tudi na

področju trga dela. Prav področje zaposlovanja bistveno vpliva na prehod mladih iz kategorije

vzdrževanih družinskih članov v samostojno življenje in je eden izmed glavnih dejavnikov

prehoda iz otroštva v odraslost (Vertot 2009, 10 in 76, Mladinski svet Slovenije 2010, 11;

MOD 2012c, 5). Enotna definicija mladosti, ki bi ustrezala vsem perspektivam in vsem

skupinam mladih, ne obstaja, saj jo različni viri različno opredeljujejo.

Organizacija združenih narodov (OZN 1985) v kategorijo mladih uvršča mlade med 15. in 24.

letom (O’Higgins 1997, 1). Po mnenju Vertotove (2009, 10) gre pri mladosti za nekakšno

vmesno stopnjo v poteku življenja – za obdobje, v katerem sta glavni značilnosti prehodnost

in vmesnost. Mladost je označena kot prehod med odvisnostjo v otroštvu v neodvisnost v dobi

odraslosti (Eurostat 2009, 17). Pri tem so, po analizi Statističnega urada Mladi v Sloveniji

(Vertot 2009, 10), bolj kot leta ključni trije glavni prehodi: prehod iz sfere izobraževanja v

sfero dela, prehod iz ekonomske odvisnosti v neodvisnost ter prehod iz izvorne družine v

lastno domovanje.

Mednarodna organizacija dela (MOD, angl. International Labour Organization – ILO) sicer

sprejema splošno opredelitev mladih s strani OZN – da so mladi osebe med 15. in 24. letom.

Vendar ko o mladih govori specifično v povezavi s trgom dela oziroma z mladinsko

brezposelnostjo, jih definira kot osebe med dopolnjeno minimalno starostjo, po kateri je

dovoljeno delati glede na zakonodajo v državi, in med dopolnjenim 24. letom starosti kot

zgornjo mejo opredelitve pojma (O’Higgins 1997; Vertot 2009; MOD in FAO 2010). Prav

tako pa za vse države podpisnice – med njimi tudi za Slovenijo – Konvencija MOD št. 138 o

minimalni starosti za sklenitev delovnega razmerja (Uradni list SFRJ, št. 14/1982) določa, da

najnižja starost za sklenitev delovnega razmerja naj ne bi bila nižja od starosti ob zaključku

obveznega izobraževanja in v nobenem primeru nižja od 15 let; z izjemami manj razvitih

držav, kjer se lahko meja izjemoma postavi pri 14 letih.
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V Sloveniji je definicija mladih v povezavi s trgom dela določena s sposobnostjo za sklenitev

pogodbe o zaposlitvi, kar je po Zakonu o delovnih razmerjih – 1 (21. člen ZDR-1, Uradni list

RS, št. 21/13) pri dopolnjeni starosti 15 let. Prav tako Zakon o urejanju trga dela (ZUTD,

Uradni list RS, št. 80/10, 21/13) v definiciji delazmožnih oseb v 9. členu omenja najnižjo

starost pri 15 letih, saj označi brezposelne kot osebe med 15. in 65. letom. Zgornja meja

definicije mladosti je zamejena s starostjo, pri kateri mladi lahko dosežejo najvišjo stopnjo

izobrazbe. Zavod RS za zaposlovanje v svojih statističnih podatkih razdeli mlade v skupino

od 15 do 24 let (ZRSZ 2012a, ZRSZ 2012b), Statistični urad RS pa uporablja za mlade

kategorijo od 15 do 24 let ali od 15 do 29 let (Vertot 2009; Lah 2012). Nekateri zakoni, ki

opredeljujejo pravice mladih, opredeljujejo zgornjo mejo mladosti pri 26 letih, npr. Zakon o

štipendiranju (ZŠtip, Uradni list RS, št. 59/07) v 9. členu med splošnimi pogoji za pridobitev

štipendije zameji starost za pridobitev štipendije na 26 let. Prav tako pokojninska zakonodaja

v 57. členu določa, da ima otrok pravico do družinske pokojnine od 15. do dopolnjenega 26.

leta (Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2, Uradni list RS, št. 96/12),

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ, Uradni list RS, št.

9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99, 99/01, 60/02, 126/03, 20/04, 76/05, 100/05, 38/06, 72/06,

91/07, 76/08, 87/11) v 12. členu opredeli, da je otrok zdravstveno zavarovan kot družinski

član do dopolnjenega 15. oz. 18. leta, če se šola, pa do konca šolanja, vendar največ do

dopolnjenega 26. leta. Prav tako ima otrok do dopolnjenega 26. leta pravico do otroškega

dodatka (70. člen Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih – ZSDP, Uradni list

RS, št. 97/01, 76/03, 110/03, 47/06, 110/06, 10/08), do enake starosti pa so ga dolžni

preživljati starši, če se šola (123. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih –

ZZZDR, Uradni list RS, št. 15/76, 1/89, 14/89, 64/01, 16/04, 69/04, 101/07).

Pri običajnih statističnih prikazih se registrirana brezposelnost pri mladih prikazuje za starost

med 15 in 24. leti oz. do 26 let (Trbanc in Verša 2002, 339). Vendar se zdi v današnji družbi

znanja (Lukič 2008; Rakar 2009, 26 in 37), ko se proces izobraževanja in s tem tudi odvisnost

mladih od družine podaljšujeta, ta definicija premalo obsegajoča (Eurostat 2009, 18). Eden od

razlogov za podaljšanje obdobja mladosti je namreč podaljševanje procesa izobraževanja

zaradi večje udeležbe mladih v terciarnem izobraževanju (Spruk in Verša 2004, 2; Vertot

2009, 40–50; Flere in Lavrič 2011, 66), zaradi česar je pri statistikah na trgu dela smiselno

spremljati tudi starejše starostne skupine mladih (Spruk in Verša 2004, 2; Ignjatović in Trbanc

2009, 47; Bandelj, Franca in Trunk Širca 2010, 55). Podaljševanje izobraževanja je splošna

družbena smernica, ki sledi tudi ciljem strategije Evropa 2020, da naj bi do leta 2020 imelo

vsaj 40 % mlajše generacije doseženo terciarno stopnjo izobrazbe (Evropska komisija 2010),

po drugi strani pa je v času krize podaljševanje izobraževanja tudi odraz negotovosti na trgu

dela (Ignjatović in Trbanc 2009, 47; Mladinski svet Slovenije 2010, 16; Flere in Lavrič 2011,

64 in 66; Lah idr. 2012, 22). Mladost se podaljšuje med drugim podaljšuje zaradi

dolgotrajnejših, bolj negotovih ter nepredvidljivejših prehodov mladih na trg dela in s tem

večje oddaljenosti od redne stabilne zaposlitve, ki je eden od kazalnikov prehoda v odraslost

(Flere in Lavrič 2011, 63–64; Miller 2011, 4). Zaradi vsega omenjenega mladi odlašajo z
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osnovanjem lastne družine in odselitvijo od izvorne družine (Pollock 1997, 616–617;

Mladinski svet Slovenije 2010, 11; Flere in Lavrič 2011, 64–65), pri čemer izvorna družina

opravlja nekakšno vlogo »socialnega blažilnika« skozi podaljšano bivanje pri starših (Flere in

Lavrič 2011, 64–66). Mladim pa se s tem osamosvojitev, avtonomija, ekonomska in socialna

neodvisnost, načrtovanje življenja, kariere, družine in bivalnih razmer ter prehod v obdobje

odraslosti oddaljijo na poznejše obdobje (Trbanc 2007, 38; Mladinski svet Slovenije 2010,

11).

Tako SURS – Statistični urad Republike Slovenije (Flere in Lavrič 2011, 66) kot tudi

nekatere evropske države, prav tako pa Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (3.

člen ZJIMS, Uradni list RS, št. 42/10), mladino definirajo kot mlade med 15. in 29. letom

starosti. Enako opredelitve Evropske Unije, ki jih v svojih dokumentih omenja Evropska

komisija, govorijo o skupini mladih kot o osebah med 15. in 29. letom (Evropska komisija

2009, 6–7). Zatorej bomo za potrebe te magistrske naloge mladino definirali kot mlade med

15. in 29. letom.

2.2. Značilnosti mladih na trgu dela

Mladi so občutljivi za spremembe na trgu dela in so zaradi tega ena izmed bolj ranljivih

skupin (OECD 2011, 12), po drugi strani pa imajo določene značilnosti, ki so na trgu dela

zelo iskane (Zaletel 2006, 39–41). Mladost kadrov vsebuje tri različne sklope značilnosti, ki

so posebnega pomena za delodajalce; to so njihovo znanje, delovne izkušnje ter njihov

sociokulturni kapital (Trbanc in Verša 2002, 339–343). Slednje označujejo lastnosti, ki so

posledica socializacije, osebnostnih lastnosti in predhodnih izkušenj (Trbanc in Verša 2002,

339–343).

Kot eno od značilnosti mladih na trgu dela velja omeniti tudi večjo dinamiko »prehodov v in

iz zaposlitev«, torej pogostejše prehajanje iz zaposlitve v brezposelnost in nazaj v zaposlitev

(Trbanc 2007, 40). Pri tem obstaja možnost, da ostanejo ujeti v tem krogu prehajanja iz

zaposlitve v brezposelnost, kar lahko ima dolgotrajne posledice zanje (Eurofound 2011a, 5).

Brezposelnost med mladimi je tudi zaradi teh prehodov pogostejša, a po podatkih povprečno

traja krajši čas kot pri starejših (O’Higgins 1997, 47; Trbanc 2007, 40; Bandelj, Franca in

Trunk Širca 2010, 57). Za mlade je značilno tudi, da se kot brezposelni iskalci zaposlitve ne

prijavijo vedno na zavodu za zaposlovanje, bodisi zato, ker formalno ne ustrezajo pogojem za

prijavo v evidenco brezposelnih oseb, bodisi zato, ker menijo, da od registracije nimajo koristi

ter iščejo zaposlitev na druge načine (Trbanc 2007, 44). Mladi so kot iskalci zaposlitve

pogosto nestrpni in pošiljajo prošnje za delo v veliki količini in na veliko število različnih

organizacij, včasih celo na slepo in brez določenega cilja, pri čemer se pogosto ne vprašajo,

kaj si v resnici želijo ter kakšno zaposlitev bi želeli dobiti (Merkač Skok 2005, 95–96). Eden

od razlogov je morebiti to, da ne vedo točno, kako se lotiti iskanja zaposlitve (Merkač Skok
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2005, 95). Pogosto se v naglici odločijo za prvo zaposlitev, ki jim je ponujena, čeprav jim v

resnici ni všeč in v njej ne vidijo svoje dolgoročne prihodnosti (Merkač Skok 2005, 95–96).

Mladi imajo sveža in kompleksna znanja in teorije iz izobraževalnega sistema (Zaletel 2006,

42; Ignjatović in Trbanc 2009, 40; Bandelj, Franca in Trunk Širca 2010, 54) ter precej dobro

poklicno znanje (Kramberger 2007, 13), so fleksibilni (Ignjatović in Trbanc 2009, 48) in polni

mladostne energije. Mnogi imajo dobro razvita prenosljiva znanja ter mehke veščine, ki so

pomembna kompetenca za vsako delovno mesto in so zelo cenjeni pri delodajalcih (John

2009, 19–20; Miller 2011, 16). Med mehkimi veščinami, ki jih za uspešno opravljanje dela od

svojih zaposlenih najpogosteje pričakujejo evropski delodajalci, so komunikacijske veščine,

organizacijske sposobnosti in zmožnost načrtovanja, sposobnost odločanja, sposobnost

timskega dela, samozavest in avtonomija ter računska pismenost (Souto-Otero idr. 2012, 42).

Med mehke veščine, ki jih imajo razvite mladi, lahko štejemo tudi komunikacijske spretnosti,

sposobnost projektnega dela in dela v skupini ter znanje tujih jezikov (Bandelj, Franca in

Trunk Širca 2010, 54). Sposobnost projektnega dela je pomembna tudi v luči značilnosti

današnjega trga dela, kjer je projektno delo eden izmed smernic prilagajanja podjetij na

potrebe in se zato vedno več mladih kadrov zaposli za določen čas z namenom dela na

določenem projektu (Adecco 2013). Prav tako pa imajo mladi številna tehnična in socialna

znanja ter kompetence, ki so jih pridobili skozi odraščanje v sodobni informacijsko-tehnični

družbi, od uporabe tehnologije IKT – računalnika, računalniških aplikacij, spleta – do

sposobnosti iskanja in uporabe informacij (Trbanc 2007, 58; Ignjatović in Trbanc 2009, 40;

Bandelj, Franca in Trunk Širca 2010, 54; Mladinski svet Slovenije 2010, 12). Nekateri

pripadnike te mlade generacije imenujejo kar digital natives oz. digitalni domorodci,

milenialci ali internetniki (Kučić 2012). Med generacijo mladih pa je mogoče opaziti tudi

večjo prilagodljivost spremembam na delovnem mestu ter manjšo zahtevnost glede pogojev

dela (Bandelj, Franca in Trunk Širca 2010, 54). Eisner (2005) generacijo mladih oziroma

generacijo Y, rojeno po letu 1980, označi kot najbolj tehnološko pismeno, izobraženo in

etnično raznoliko generacijo na trgu dela. Pravi, da generacija Y na delovnem mestu ceni

vključujoč način managementa zaposlenih, ne mara počasnosti ter si želi takojšnji odziv na

svoje delo (Eisner 2005). Med pozitivnimi lastnostmi omenja hitrost, interaktivnost,

tehnološko znanje, dobro informiranost ter sposobnost opravljanja več dejavnosti hkrati tudi

na delovnem mestu, t. i. multitasking (Eisner 2005). Mladi so vitalni, živahni in polni duševne

svežine, imajo drugačen slog življenja in oblike vedenja, hkrati pa se pri njihovih vrednotah

pojavlja nekakšna nova individualna etika vsakdanjega življenja (Šaponja 2006, 11). Nadalje

imajo mladi visok delovni potencial, veliko željo po delu ter čut za kreativnost in inovativnost

(Mladinski svet Slovenije 2010, 14). Prav tako imajo mladi brez družin več časa in s tem

možnosti osredotočanja na službo v primerjavi s tistimi, ki že imajo lastne družine in

potrebujejo več časa za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja (Zaletel 2006, 42).

Na drugi strani v primerjavi s starejšimi zaposlenimi mladim primanjkuje izkušenj,

zahtevanih znanj in kvalifikacij (Spruk in Verša 2004, 21; Lucas in Keagan 2008, 386–387;



10

Ignjatović in Trbanc 2009, 40; Mladinski svet Slovenije 2010, 16; Miller 2011, 6), prav tako

tudi odgovornosti, zanesljivosti in pripadnosti podjetju, kar imajo močno razvito starejši

zaposleni (Trbanc 2007, 57; Hribar Milič 2008, 22). Delodajalci se pri mladih pritožujejo nad

pomanjkanjem drugih, nepoklicnih in netehničnih sposobnosti (Kramberger 2007, 13).

Starejši, še posebno pripadniki t.i. vojne generacije, so v primerjavi z mladimi potrpežljivejši,

pri njih je mogoče opaziti večje spoštovanje avtoritete, reda in pravil (Šaponja 2006, 11) ter

večjo doslednost, več izkušenj in modrosti (Eisner 2005), v zameno pa si želijo spoštovanje in

sodelovanje (Merkač Skok 2005, 88). Starejši, pripadniki t.i. generacije baby boom, rojene po

drugi svetovni vojni (Eisner 2005), so v Sloveniji večinoma vajeni ostati v eni zaposlitvi skozi

celotno delovno kariero, zato cenijo redno zaposlitev, ki jim prinaša socialno, finančno in

osebno varnost, prav tako so vajeni delati trdo in se zavedajo prednosti delovanja v timu

(Šaponja 2006, 12). Želijo si obilja, finančnih ugodnosti, dodatnega izobraževanja ter

sodelovanja in timskega dela (Merkač Skok 2005, 88). Pri t.i. generaciji X, rojeni med letoma

1965 in 1980, je zaznati že večje želje po kakovostnem preživljanju prostega časa ter času za

hobije in družino v primerjavi s prejšnjima generacijama vojnih veteranov in generacije baby

boom (Merkač Skok 2005, 88; Šaponja 2006, 11–12). Pri njih je na delovnem mestu mogoče

zaznati ciljno naravnanost, dobre tehnične spretnosti, a rahlo pomanjkanje socialnih veščin

(Eisner 2005), želijo pa si izzive in prožnost (Merkač Skok 2005, 88). V primerjavi z vsemi

drugimi generacijami je sedanja mlada generacija tehnično najbolj sposobna in praktično

rojena v digitalni svet (Eisner 2005).

Mladi v Sloveniji so med najbolj prilagodljivimi in izobraženimi na trgu dela (Ignjatović in

Trbanc 2009, 48; Miller 2011, 3). Pogosteje od preostalih so pripravljeni prevzeti delo v

oddaljenem kraju in manj zahtevno delo, kljub slabšemu plačilu in položaju (Ignjatović in

Trbanc 2009, 48). Med pozitivnimi lastnostmi lahko omenimo še kreativnost, radovednost in

učljivost, učinkovitost ter odprtost do drugačnosti (Novak 2005, 36–37). Po drugi strani pa

lahko mladim na trgu dela pripišemo naslednje negativne lastnosti: »neobčutljivost,

nepotrpežljivost, nenehno potrebo po dogajanju in zabavi, zdolgočasenost, apatičnost,

pomanjkanje občutka za sočloveka in skupnost« (Novak 2005, 36–37) ter nagnjenost k

spreminjanju utečenih praks (Bandelj, Franca in Trunk Širca 2010, 54). Pogosto se mladim

stereotipno pripisuje še več negativnih lastnosti ter se jih obravnava kot neodgovorne, nezrele,

nestalne in neresne (Trbanc 2007, 57). Zaradi stereotipov glede zaposlovanja mlajših

zaposlenih lahko imajo zato v primerjavi s preostalimi skupinami depriviligiran položaj pri

zaposlovanju in so pogosto diskriminirani na podlagi starosti (Mladinski svet Slovenije 2010,

18–19; Porcaro idr. 2011, 9). Diskriminacija je običajno še večja v primeru zaposlovanja

mladih žensk, saj jih delodajalci običajno diskriminirajo zaradi možnosti zanositve,

materinstva in skrbi za otroka (Behrenz 2001, 268–270; Zveza svobodnih sindikatov

Slovenije, Sindikat Mladi plus in Info ŠKUC, 2013). Drugod mlade pri zaposlovanju ovirajo

tudi pravne prepreke glede predpisane starosti za določeno delo zaradi varnostnih ali

zdravstvenih razlogov (Lucas in Keagan 2008, 386–387). Kot primer tega lahko navedemo

omejitve iz ZDR-1 o varstvu zaposlenih, ki še niso dopolnili 18 let, med katerimi najdemo



11

prepoved opravljanja določenih del, npr. pod zemljo ali vodo, prepoved nočnega dela ter

določene regulacije glede delovnega časa, odmora in počitka (190.–194. člen ZDR-1).

Največja ovira je pogosto prav pomanjkanje izkušenj, ki so ga strokovnjaki poimenovali kar

experience trap ali past izkušenj, saj mladi težko dobijo prvo zaposlitev, ker se že pri prvi

zaposlitvi zahtevajo izkušnje, ki pa jih prav zato ne morejo pridobiti (MOD 2012c, 18). Mladi

se zavedajo, da nimajo veliko delovnih izkušenj (Zaletel 2006, 41), po drugi strani pa pogosto

ne vedo, da je lahko tudi pomanjkanje izkušenj neke vrste prednost, saj lahko delodajalci

takšnega kandidata vzgojijo v duhu organizacije (Merkač Skok 2005, 96). Prav tako so mladi

zaradi pomanjkanja izkušenj in krajše delovne dobe kot zaposleni za delodajalce stroškovno

cenejši kot starejši kadri (Zaletel 2006, 41; Lah idr. 2012, 38; MOD 2012c, 18). Podatki

SURS kažejo, da je povprečna slovenska plača v letu 2011 znašala približno 990 evrov neto,

zaposleni mladi, stari med 15 in 24 let, pa v povprečju prejemajo 62 % plače osebe, stare med

35 in 44 let, oziroma štirikrat manj kot zaposlene osebe, stare nad 65 let (Lah idr. 2012, 38).

Nekatere od lastnosti in značilnosti mladih na trgu dela lahko opredelimo kot dobre, druge pa

kot slabe, zato lahko mladi kot kadri v organizacijo prinesejo mnogo pozitivnih lastnosti,

hkrati pa tudi pomanjkljivosti.

2.3. Zaposlovanje mladih

Po opredelitvi definicije mladih kot glavni mejnik za prehod iz mladosti izpostavimo

zaposlitev in s tem analiziramo področja zaposlovanja mladih v podjetjih in kadrovskega

načrtovanja. Po definiciji iz ekonomije v kategorijo zaposlenih prištevamo tiste, ki opravljajo

kakršnokoli plačano delo, ter tiste, ki sicer imajo zaposlitev, a so odsotni pri delu zaradi

bolezni, stavk ali dopusta (Samuelson in Nordhaus 1998, 563). Zaposlovanje oz. načrtovanje

potreb po kadrih je ena od bistvenih sestavin načrtovanja politike organizacije (Tavčar 2009,

177) in ena najpomembnejših funkcij managementa (Treven 1998, 27). Pri načrtovanju gre za

aktivnosti pridobivanja primernih kadrov, uporabe njihovih sposobnosti in ohranitve

obstoječih kadrov v podjetjih (Treven 1998, 170). Management skrbno načrtuje potrebe po

kadrih ter razpoložljivost kadrov v podjetju; bodoče potrebe, bodočo oskrbljenost, prihode in

odhode (Treven 1998, 174–177; Tavčar 2009, 177), prav tako pa tudi potrebe po zaposlovanju

novih mladih kadrov. Na zainteresiranost za zaposlovanje mladih pri delodajalcih vplivajo

tudi aktualne spodbude za zaposlovanje v okviru aktivne politike zaposlovanja, subvencije ter

davčne olajšave (Trbanc 2007, 57; Bandelj, Franca in Trunk Širca 2010, 54; Miller 2011, 11).

Zaposlovanje mladih kadrov je način vzpostavljanja kontinuitete delovnih procesov v

podjetjih in način prenosa znanja iz starejših generacij na mlajše (Drake, Meckler in Stephens

2002, 141; Kralj 2005, 157–169; Tavčar 2009, 42–51). Zaposlovanje mladih kadrov je poleg

procesa pridobivanja in izbire novih zaposlenih tudi proces mentoriranja mladih, prenosa

znanja nanje ter razvoja osebnosti in lastnosti mladega novega zaposlenega v duhu

organizacije in njene organizacijske kulture ter filozofije (Drake, Meckler in Stephens 2002,

141; Kralj 2005, 157–169; Tavčar 2009, 42–51). Pri mentoriranju so starejši v organizaciji v
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vlogi mentorjev mladim, ki so pravkar vstopili na trg dela, od česar imajo koristi tako mladi,

starejši kot tudi delodajalci (Mladinski svet Slovenije 2010, 28). Prenos znanja na mlajše je

ključen za bogatenje človeškega kapitala znotraj organizacije (Kinnie in Swart 2010, 64).

Človeški kapital, ki obsega znanje zaposlenih ter njihove odnose, je namreč eden od glavnih

dejavnikov za uspešnost podjetij in za pridobivanje konkurenčne prednosti pred tekmeci

(Treven 1998, 52 in 170–171; Kinnie in Swart 2010, 64).

Prav tako je ključen način, kako podjetje pridobiva, razvija in vključuje novo znanje skozi

procese organizacijskega učenja (Kinnie in Swart 2010, 64). Eden izmed možnih načinov

prenosa je mentorstvo, ki je definirano kot razmerje oz. odnos med mlajšim in starejšim

odraslim, pri čemer starejši odrasli pomaga mlademu vstopiti v svet dela in se orientirati v

njem (Arnold in Johnson 2007, 61). Prinaša pozitivne učinke tako za mentoriranca, mentorja

kot tudi za organizacijo (Arnold in Johnson 2007, 61). Mentorstvo se lahko izvaja v različnih

oblikah, kot so pripravništva, vajeništvo, usposabljanje na delovnem mestu idr. (Treven 1998,

205–215; Arnold in Johnson 2007; ZRSZ 2012d). Ta proces vključevanja v delovno okolje in

prilagajanja delovnemu oz. organizacijskemu okolju, spoznavanje organizacijske kulture in

sveta dela lahko poimenujemo tudi terciarna socializacija oz. socializacija v odraslosti pa tudi

profesionalna socializacija, saj se v tem procesu mladi kadri naučijo poklicne norme, prakse,

standarde ter oblikujejo svojo profesionalno identiteto (Svetlik 1998, 140; Clouder in Sellars

2004, 263–265; Haralambos in Holborn 2005, 12 in 880–881). Skozi proces neformalne

socializacije in strokovne oz. profesionalne orientacije se novi zaposleni torej uvaja na

delovno mesto (Merkač Skok 2005, 123 in Mihalič 2006, 168). Pri tem gre za neke vrste

dinamičen razvojni proces, v katerem mladi skozi profesionalno orientacijo pridobi potrebna

znanja, večine in kompetence za samostojno opravljanje nalog na delovnem mestu, skozi

neformalno socializacijo pa od drugih zaposlenih prevzema navade, vrednote in načela za

delovanje na delovnem mestu (Mihalič 2006, 168–169).

Produktivno zaposlovanje mladih kadrov lahko prinese demografski bonus, s katerim se

zagotavlja sistem pokojnin in socialne varnosti za starejše generacije, hkrati pa so lahko mladi

zaposleni pozitivno gonilo razvoja in inovacij (Miller 2011, 3). Mladi kadri so inovativni,

opremljeni s svežimi znanji in kompetencami, obvladajo novo tehnologijo IKT ter so vpeti v

družbene procese (Trbanc in Verša 2002, 340; Pavlin 2007, 169; Ignjatović in Trbanc 2009,

40; Boljka 2011, 79). Zaposlovanje mladih je zato pomembno za pomladitev ekipe,

pridobivanje novih svežih znanj iz procesa izobraževanja, pridobivanje nove energije in

inovativnosti v ekipo ter za učinkovit prenos znanja na mlajše zaposlene in s tem ohranjanje

konkurenčne prednosti v organizaciji (Trbanc in Verša 2002, 340; Trbanc 2007, 57–58;

Ignjatović in Trbanc 2009, 40; Kinnie in Swart 2010, 64; Boljka 2011, 79).
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2.4. Brezposelnost mladih

V nadaljevanju bomo osvetlili pojem brezposelnosti, vrste brezposelnosti, brezposelnost na
mladinskem trgu dela, proučili bomo še statistike brezposelnosti ter vpliv krize in posledice
brezposelnosti.

2.4.1. Pojem brezposelnosti in vrste brezposelnosti

Brezposelnost kot pojem lahko definiramo na različne načine, odvisno od tega, katere podatke

zajamemo in na kakšen način merimo (Žižmond idr. 2005, 185; Lukič 2008, 6). Celotno

prebivalstvo razdelimo na aktivno in neaktivno prebivalstvo, pri čemer so v aktivno zajeti vsi

dela sposobni prebivalci med 18. in 63. letom starosti, v neaktivno pa upokojenci, študentje,

otroci in invalidi (Žižmond idr. 2005, 185). Aktivno prebivalstvo dalje razdelimo na delovno

aktivno prebivalstvo in brezposelne osebe, pri čemer brezposelni predstavljajo del aktivnega

prebivalstva, ki nima zaposlitve (Žižmond idr. 2005, 185). Število brezposelnih je razlika med

številom aktivnih, t.i. delovne sile, in številom delovno aktivnih (Samuelson in Nordhaus

1998, 563). Stopnja brezposelnosti je definirana kot odstotni delež brezposelnih v aktivnem

prebivalstvu, izračunamo pa jo tako, da delimo število brezposelnih oseb s številom vseh

aktivnih/delovne sile in pomnožimo s 100 (Trbanc 1994, 58; Lukič 2008, 8).

Poznamo več vrst brezposelnosti; med mladimi sta najpogostejši strukturna in frikcijska,

znotraj gospodarskih ciklov tudi ciklična, prav tako pa brezposelnost delimo še na registrirano

in anketno, zaradi tega bomo proučili te. Pri razliki med registrirano in anketno

brezposelnostjo omenimo, da se pri merjenju brezposelnosti med mladimi v Sloveniji stopnja

registrirane ter stopnja statistične brezposelnosti razlikujeta, zato je pomembno osvetliti vse

definicije. Poznamo torej t.i. registrirano brezposelnost, v kateri zajamemo osebe, ki so

uradno registrirane v evidencah Zavoda RS za zaposlovanje kot brezposelne osebe – torej

brezposelnost merimo s pomočjo registra delovno aktivnega prebivalstva (Žižmond idr. 2005,

184–188; Lukič 2008, 6; ZRSZ 2012c). Registrirano brezposelne ZUTD v 8. členu opredeli

kot iskalce zaposlitve, prijavljene na Zavodu RS za zaposlovanje, zmožne za delo, ki aktivno

iščejo zaposlitev in so jo pripravljeni sprejeti, hkrati pa niso v delovnem razmerju, niso

samozaposlene, poslovodne osebe, upokojenci, kmetje, dijaki, študentje ali udeleženci

izobraževanja odraslih (ZRSZ 2012c). Naslednja kategorija brezposelnosti je anketna

brezposelnost, ki se meri s pomočjo Ankete o delovni sili in po definiciji Mednarodne

organizacije dela (Pirher 1994, 45–49; Žižmond idr. 2005, 185; Lukič 2008, 6–7; MOD

2012b). Anketo o delovni sili v Sloveniji neprekinjeno skozi vse leto izvaja Statistični urad

Republike Slovenije – SURS, rezultati pa so mednarodno primerljivi (SURS 2012). Anketno

brezposelne osebe so tiste, ki so stare od 15 do 74 let in so med referenčnim tednom brez dela,

pripravljene so sprejeti delo, hkrati pa so v zadnjih 4 tednih iskale delo oz. so našle službo in

nastopijo z delom v prihodnjih 3 mesecih (Ignjatović 1994, 13; Samuelson in Nordhaus 1998,

563; Žižmond idr. 2005, 187; Eurostat 2012c). Kot omenjeno sta med mladimi najpogostejši

strukturna in frikcijska brezposelnost ter v gospodarskih ciklih glede na trenutno gospodarsko
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situacijo tudi ciklična, zato osvetlimo še te definicije (Samuelson in Nordhaus 1998, 566;

Haralambos in Holborn 2005, 249–251; Žižmond idr. 2005, 189; Lukič 2008, 61). Pri

strukturni brezposelnosti gre za situacijo, pri kateri se »izobrazba, sposobnosti in ostale

lastnosti delovne sile ne ujemajo s pričakovanji delodajalcev« (Žižmond idr. 2005, 189).

Torej gre za situacijo, v kateri so razpoložljiva tako prosta delovna mesta kot posamezniki,

vendar posamezniki ne ustrezajo prostim delovnim mestom (Haralambos in Holborn 2005,

250). Z ekonomskega vidika lahko to definiramo kot neskladje med ponudbo kadrov in

povpraševanjem po kadrih (Samuelson in Nordhaus 1998, 567). Strukturno brezposelnost

delimo na dve vrsti, to sta regionalna in sektorska (Haralambos in Holborn 2005, 250). Do

ciklične brezposelnosti pride zaradi sprememb v gospodarskem ciklu in posamezniki zaradi

tega postanejo brezposelni (Žižmond idr. 2005, 189). Za ciklično brezposelnost je značilna

nizka stopnja agregatnega povpraševanja po delu (Samuelson in Nordhaus 1998, 567, 742 in

746), kar pomeni, da ponudba kadrov presega povpraševanje po njih zaradi nihanj v obdobjih

gospodarskih padcev in konjunktur (Haralambos in Holborn 2005, 250). Frikcijsko

brezposelnost pa omenjamo takrat, ko so posamezniki v situaciji med dvema zaposlitvama,

torej so brezposelni le kratek čas (Haralambos in Holborn 2005, 249; Žižmond idr. 2005,

189). Pri frikcijski brezposelnosti so posamezniki brezposelni zato, ker so zaključili eno

zaposlitev in začenjajo drugo, torej iščejo zaposlitev ali prehajajo v drugo (Samuelson in

Nordhaus 1998, 566 in 746; Haralambos in Holborn 2005, 249; Žižmond idr. 2005, 189). To

je še posebno običajno pri mladih kadrih, ki v obdobju prehajanja iz izobraževanja v prvo

zaposlitev oz. med iskanjem prve zaposlitve praviloma izkusijo obdobje frikcijske

brezposelnosti (MOD 2012c, 17). Na celotnem trgu dela pa frikcijska brezposelnost kaže

premike med zaposlitvami, je odsev sprememb na posameznih trgih in je kot taka neizogibna

v dinamičnih gospodarstvih, hkrati pa po navadi ne povzroča večjih težav (Samuelson in

Nordhaus 1998, 746; Haralambos in Holborn 2005, 249; Žižmond idr. 2005, 189).

2.4.2. Brezposelnost na mladinskem trgu dela

Zaposlovanje kadrov je pomemben proces, a v času gospodarske krize je upadlo število novih

delovnih mest pa tudi prostih delovnih mest, kar je poleg preostalih skupin na trgu dela še

posebno prizadelo generacijo mladih, ki je ena izmed občutljivejših skupin na trgu dela

(Verick 2009, 3; Eurofound 2011a, 6–7; OECD 2011, 24; MOD 2012c, 2). Mladinski trg dela

je tudi sicer bolj dovzeten za gospodarske cikle in zato je mladinska brezposelnost še posebno

občutljiva pri spremembah v brezposelnosti na splošno (Bell in Blanchflower 2010, 17; MOD

2012c, 11). Tudi sicer je bila v prejšnjih desetletjih v normalnih gospodarskih razmerah

mladinska brezposelnost znotraj EU od dvakrat do trikrat višja od stopnje splošne

brezposelnosti (Trbanc 2007, 39; Ignjatović in Trbanc 2009, 46; Bandelj, Franca in Trunk

Širca 2010, 57; Miller 2011, 4; MOD 2012c, 1), stopnja zaposlenosti pa je pri mladih najnižja

v primerjavi z drugimi skupinami na trgu dela (Bandelj, Franca in Trunk Širca 2010, 57).
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Mladi so že v letu 2009 predstavljali četrtino delovne sile na svetu, a hkrati tudi polovico vseh

brezposelnih na svetu (Križman 2009). Že zaradi segmentacije in polarizacije na trgu dela so

mladi tisti, ki se večinoma znajdejo v manj varnih oblikah zaposlitve v primerjavi z drugimi

generacijami zaposlenih (Ignjatović in Trbanc 2009, 38–55). Mladi so pogosto zaposleni na

podlagi atipičnih in prekernih oblik dela, kot so delo za krajši delovni čas od polnega, delo za

določen čas, avtorsko, pogodbeno delo idr. (Trbanc 2007, 53–54; Ignjatović in Trbanc 2009,

40; Boljka 2011, 78). Slovenija je tudi sicer v EU med državami z največjim deležem

zaposlitev za določen čas med vsemi zaposlenimi, v letu 2010 je ta delež znašal 17,3 %, pri

čemer so jo prehitele le Španija, Poljska in Portugalska (Lah idr. 2012, 48). Prav tako pa je po

podatkih ZRSZ večina ponujenih prostih delovnih mest oz. prijavljenih potreb po delu – kar

80 % – v Sloveniji za določen čas (Bandelj, Franca in Trunk Širca 2010, 60), delež sklenjenih

pogodb za določen čas pa je v prvi polovici leta 2012 znašal 83% (Vlada RS 2012). V

primerjavi z drugimi evropskimi državami je Slovenija v samem vrhu po deležu začasnih

zaposlitev med mladimi, starimi od 15 do 24 let, v takšnih oblikah dela kar 74,5 % mladih, s

čimer se začasna dela navaja kot prevladujočo obliko zaposlenosti v tej starostni skupini (Lah

idr. 2012, 49; Pogačar 2012, 3). Mladi so tudi tisti, ki so pogosto prisiljeni v lažne

samozaposlitve, pri čemer gre pri njihovi samozaposlenosti dejansko za prikrito delovno

razmerje (Miller 2011, 14). Segmentacija na trgu dela je problematična predvsem z vidika, da

so skupine v manj varnih oblikah zaposlitve ravno tiste, ki so že sicer med ranljivimi na trgu

dela, npr. mladi (Pogačar 2012, 3). Zaradi ujetosti v atipičnih oblikah zaposlitve varnost teh

mladih ni zadostna, saj praviloma niso upravičeni niti do nadomestila za brezposelnost ob

izgubi zaposlitve (Eurofound 2011a, 7; OECD 2011, 17 in 24; Kotolenko 2012, 10). Zakon o

urejanju trga dela (ZUTD) je do sprememb leta 2013 v 60. členu opredeljeval, da je lahko

brezposelna oseba prejemala nadomestilo za brezposelnost, če je imela zavarovalno dobo vsaj

9 mesecev, kar pomeni, da je morala biti redno zaposlena najmanj 9 mesecev. S

spremembami delovnopravne zakonodaje so v letu 2013 kot pogoj za prejemanje nadomestila

za brezposelnost zavarovalno dobo med mladimi do 30. leta starosti znižali na 6 mesecev v

zadnjih 24 mesecih (13. člen ZUTD-A, Uradni list RS, št. 21/13). Sprememba lahko kaže na

dejstvo, da so zakonodajalci ter socialni partnerji segmentacijo med mladimi dojemali kot

problematično in so posledično sprejeli spremembe v korist mladih. Bodisi je bila sprememba

odziv na brezposelnost mladih nasploh bodisi pa tudi na povečano brezposelnost mladih v

času krize.

V času krize je stanje na trgu dela še bolj zaostreno in mladi so pogosto last in – first out

(Ashby Cohen Solicitors Ltd 2008; Eurofound 2011a, 6–7). To pomeni, da so zadnji v

podjetjih, ki dobijo zaposlitev, ko se pojavi potreba po novih kadrih, hkrati pa so prvi, ki jih

podjetja odpustijo, ko se situacija poslabša (Ashby Cohen Solicitors Ltd 2008; Eurofound

2011a, 6–7). Prav tako so mnogi mladi zaposleni v prekernih zaposlitvah, za katere so

prekvalificirani oziroma preveč izobraženi – torej so podzaposleni, kar jim pogosto jemlje

pogum in spodbudo za njihovo nadaljnjo kariero (Pollock 1997, 616; Bandelj, Franca in

Trunk Širca 2010, 60; MOD 2010b; Miller 2011, 3; OECD 2011, 192). V Španiji so
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generacijo mladih, ki kljub visokim kvalifikacijam na trgu dela ne more zaslužiti več kot 1000

evrov, kar ni dovolj za dostojno življenje, poimenovali mileuristas (Bongiovanni 2007; Pérez-

Lanzac 2012). Mileuristas v prevodu pomeni osebo, ki živi z manj kot 1000 evri na mesec,

kar pomeni negotovo in slabo plačano delo (Bongiovanni 2007; Pérez-Lanzac 2012). Večina

mladih Špancev je preizobražena za takšno delo, v času krize in visoke brezposelnosti v

Španiji pa se je znesek zaslužka še znižal, saj mladi Španci v povprečju zaslužijo še manj kot

1000 evrov, zato so ta termin nekateri spremenili iz mileurismo v nimileurismo, kar pomeni

»niti 1000 evrov mesečno« (Pérez-Lanzac 2012). Poleg preizobraženih zaposlenih je v

današnjem času pogostejši tudi pojav t.i. izobražene brezposelnosti, saj se mnogi visoko

izobraženi mladi srečujejo z velikimi težavami pri iskanju prve zaposlitve (Kramberger 2007,

12). Generacijo mladih, ki v času krize prvič vstopa na trg dela, ne more najti zaposlitve ter

postane obupana in razočarana nad iskanjem dela ter življenjem nasploh, so nekateri mediji in

organizacije že v letu 2010 poimenovali lost generation ali izgubljena generacija (MOD

2010a; Inman 2011; Miller 2011, 4).

2.4.3. Statistike brezposelnosti

V EU je bilo junija 2012 več kot 25 milijonov brezposelnih oseb, kar pomeni 10,4-odstotno

stopnjo brezposelnosti na EU ravni (Evropska komisija 2012a, 1). Avgusta 2012 je bilo tako

po podatkih Eurostata v EU skupno 5,458 milijona brezposelnih mladih, starih pod 25 let

(Eurostat 2012a, 1). Stopnja brezposelnosti med mladimi, starimi pod 25 let, na EU ravni je

bila 22,5-odstotna, pri podatkih pa sta z visokimi stopnjami izstopali Grčija in Španija, kjer je

stopnja brezposelnosti med mladimi presegala 50 % (Evropska komisija 2012a, 1; MOD

2012c, 12; MOD 2012d, 12), kar je v Španiji predstavljalo 1 milijon mladih iskalcev

zaposlitve (Ekkehard 2012). Na svetovni ravni pa so podatki MOD kazali stagnacijo stopnje

brezposelnosti mladih na 12,7 % v letu 2012 ter napovedovali zvišanje v prihodnjih letih

(Ekkehard 2012). Ekkehard (2012) pri tem opozarja, da številke ne kažejo popolnoma realne

slike, saj je mnogo mladih brezposelnih enostavno obupalo ter prenehalo iskati službo, to je

t.i. izgubljena generacija (MOD 2010a; Inman 2011).

Podatki o brezposelnosti so se v letu 2013 glede na junij 2012 še poslabšali. Po podatkih

Eurostata (2013) je bilo v EU februarja 2013 več kot 26 milijonov brezposelnih oseb, stopnja

brezposelnosti pa je znašala 10,9 %. Med brezposelnimi se je povečalo število »obupancev«,

(angl. discouraged workers, brezposelni, ki so neaktivni in so nehali aktivno iskati zaposlitev,

vendar si kljub temu želijo najti delo) (MOD 2013, 2). V Sloveniji se odstotek brezposelnih

neaktivnih dvignil s približno 5 % v letu 2008 na nekaj več kot 10 % v februarju 2013

(MOD2013, 2). Februarja 2013 je bilo v EU 5,7 milijona mladih brezposelnih do 25 let,

stopnja brezposelnosti mladih pa je v povprečju znašala 23,5 % (Eurostat 2013; MOD 2013,

2). Najvišjo brezposelnost med mladimi do 25 let v EU so še vedno beležili v Grčiji (prek 58

%) in Španiji (55,7 %), sledili sta Portugalska (38,2 %) in Italija (37,8%) (Eurostat 2013;

MOD 2013, 2). V Sloveniji se je stanje na trgu dela izrazito poslabšalo konec leta 2008, v
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zaključku leta 2009 se je stopnja splošne brezposelnosti dvignila nad 10 %, 2010 pa se je

število vseh registriranih brezposelnih, prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje, dvignilo

nad 100.000 (Lah idr. 2012, 6). Januarja 2012 je stopnja splošne brezposelnosti v Sloveniji

znašala 12,5 %, kar je bila do takrat najvišja stopnja v tem tisočletju, v istem mesecu pa je

bilo število delovnih aktivnih Slovencev na najnižji ravni od časa pred krizo (Lah idr. 2012,

6). Mesečne informacije ZRSZ za junij 2012 kažejo, da je bilo v juniju med 105.630

prijavljenimi ob koncu meseca 12,8 % iskalcev prve zaposlitve, delež starih do 25 let pa je

znašal 9,7 % (ZRSZ 2012b, 3). Na dan 30. 9. 2012 je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje

prijavljenih 106.071 iskalcev zaposlitve, število prostih delovnih mest pa je znašalo 1119

(ZRSZ 2012a). Približno pol leta pozneje, na dan 10. 4. 2013, je bilo na Zavodu RS za

zaposlovanje prijavljenih 123.536 iskalcev zaposlitve, število prostih delovnih mest pa znaša

792 (ZRSZ 2013d).

V letu 2012 so mladi do 24 let na zaposlitev v povprečju čakali 5,4 meseca, medtem ko so bili

mladi do 29. leta na Zavodu RS za zaposlovanje prijavljeni 6,6 meseca, preden so se zaposlili

(ZRSZ Kontaktni center 2013). Podatki za december 2012 o številu registriranih brezposelnih

mladih oseb glede na stopnjo izobrazbe, ki so razvidni iz Preglednice 2, kažejo, da je bila med

27.850 registriranimi brezposelnimi mladimi do 29. leta struktura glede na stopnjo izobrazbe

naslednja: 23,2 % brezposelnih mladih je imela dokončano I. stopnjo izobrazbe (nedokončana

osnovna šola), 4 % II. stopnjo izobrazbe (dokončana osnovna šola), 0,1 % III. stopnjo

izobrazbe (nižje poklicno izobraževanje), 17,3 % IV. stopnjo izobrazbe (srednje poklicno

izobraževanje), 36,9 % mladih je imela pridobljeno V. stopnjo izobrazbe (gimnazijsko,

srednje poklicno-tehniško izobraževanje, srednje tehniško oz. drugo strokovno

izobraževanje), 3,5 % VI. stopnjo (višje strokovno izobraževanje), 12,4 % registriranih

brezposelnih mladih je doseglo VII. stopnjo izobrazbe (visoko strokovno izobraževanje,

univerzitetno dodiplomsko izobraževanje, magisterij), 0,1 % brezposelnih mladih VIII.

stopnjo izobrazbe (doktorat), 2,6 % pa je bilo takšnih, ki so diplomirali v bolonjskih

programih (ZRSZ Kontaktni center 2013). Iz podatkov lahko ugotovimo, da med

registriranimi brezposelnimi mladimi do 29. leta največji delež predstavljajo mladi s

pridobljeno V. stopnjo izobrazbe, ki jih je 36,9 % od vseh registrirano brezposelnih mladih do

29. leta, sledijo mladi z nedokončano osnovno šolo (23,2 %), nato mladi z zaključeno IV.

stopnjo izobrazbe (17,3%) ter mladi z zaključeno VII. stopnjo izobrazbe (12,4 %) (ZRSZ

Kontaktni center 2013). Med razlogi za visoko brezposelnost tudi med visoko izobraženimi

mladimi v Sloveniji lahko naštejemo povečanje vpisa v terciarno izobraževanje v zadnjem

desetletju, neusklajenost področij študija in znanj diplomantov z željami in potrebami trga

dela ter nenazadnje tudi prenizke potrebe slovenskih podjetij po visoko izobraženih

zaposlenih (Ignjatović in Trbanc 2009, 45–48; Rakar 2009, 34–36).
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Preglednica 2: Število registriranih brezposelnih mladih oseb glede na stopnjo izobrazbe

(ZRSZ Kontaktni center 2013)

Dec. 2012 Delež (v %) Mar. 2013 Delež (v %)

I. stopnja 6.464 23,2 6.945 24,0

II. stopnja 1.109 4,0 1.179 4,1

III. stopnja 33 0,1 36 0,1

IV. stopnja 4.809 17,3 5.230 18,1

V. stopnja 10.283 36,9 10.300 35,6

VI. stopnja 963 3,5 1.005 3,5

VII. stopnja 3.447 12,4 3.413 11,8

VIII. stopnja 24 0,1 37 0,1

IX. bolonjski
programi

718 2,6 771 2,7

Skupaj 27.850 100,0 28.916 100,0

Vir: ZRSZ Kontaktni center 2013.

Po podatkih Eurostata (2012b) je bila v Sloveniji decembra 2012 anketna stopnja

brezposelnosti 10-odstotna, stopnja anketne brezposelnosti med mladimi do 25 let pa je

najbolj narasla in je znašala kar 26,9 %. Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje, ki kažejo

registrirano brezposelnost v Sloveniji, je januarja 2013 stopnja brezposelnosti znašala 13,6 %,

konec februarja pa je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje prijavljenih 124.066 brezposelnih

oseb (ZRSZ 2013c, 3). Od registriranih brezposelnih februarja 2013 je bilo 14,3 % iskalcev

prve zaposlitve, delež starih do 25 let je znašal 11,6 % (ZRSZ 2013c, 3), delež starih od 15 do

29 let pa je bil februarja 2013 23,6-odstoten (ZRSZ 2013a). Če natančneje pogledamo

podatke o brezposelnosti za prve tri mesece leta 2013, je mogoče zaznati, da je med razlogi za

prijavo na Zavod RS za zaposlovanje med novo prijavljenimi v letu 2013 (skupno jih je bilo

30.896) največ takšnih, ki so se prijavili zaradi izgube dela za določen čas (17.451 na

novoprijavljenih oseb), odpuščanje presežnih kadrov oz. stečaj je drugi najpogostejši razlog

prijave (6.051 prijavljenih), sledi prijava zaradi iskanja prve zaposlitve (3.712 prijavljenih v

prvih treh mesecih 2013) (ZRSZ 2013b). Če primerjamo podatke prvih treh mesecev leta

2013 s podatki prvih treh mesecev prejšnjega leta, torej 2012, lahko ugotovimo, da se je v

prvih treh mesecih leta 2013 na Zavodu RS za zaposlovanje registriralo skoraj 58 % več

novoprijavljenih oseb iz razloga iskanja prve zaposlitve (ZRSZ 2013b). Delež registriranih

brezposelnih, starih med 15 in 29 let, je marca ostal enak kot februarja 2013, to je 23,6 %
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(ZRSZ 2013a; ZRSZ 2013b). Podatki Zavoda RS za zaposlovanje ter Eurostata kažejo, da

stanje na trgu dela v Sloveniji odraža dogajanje v preostalih evropskih državah, saj med

brezposelnimi osebami v Sloveniji beležimo visok odstotek mladih brezposelnih oseb tako

med anketno brezposelnimi kot med registrirano brezposelnimi osebami (Eurostat 2012b;

ZRSZ 2013a).

2.5. Vpliv krize (in posledice brezposelnosti)

Gospodarska kriza je temo brezposelnosti mladih uvrstila med glavne teme diskusije na

evropski ravni, tako v Evropski komisiji kot v Evropskem parlamentu in mednarodnih

organizacijah, kot sta OECD in MOD (OECD 2010; Miloševič 2011, 11; Evropski parlament

2012; MOD 2012a; MOD 2012c; OECD 2012a). Kriza je povzročila brezposelnost,

podzaposlenost (delo na delovnih mestih, za katere so zaposleni prekvalificirani oziroma

preveč izobraženi), povečano delo v prekernih oblikah dela ter revščino (MOD 2012c, 3).

Zaradi povečanega števila brezposelnih je konkurenca med iskalci zaposlitve večja, prav tako

pa se med brezposelnimi pojavi tudi veliko izjemno kakovostnih kadrov, kar delodajalcem

omogoča večji bazen za pridobitev najboljših kadrov (Adecco 2013). Kriza je korenito

pretresla trg dela tudi s tem, da so ljudje bolj mobilni in pripravljeni vzeti kakršnokoli

ponujeno delovno mesto, se zaradi tega preseliti – tudi v tujino – ali se dlje časa voziti v

oddaljen kraj (Adecco 2013). Po podatkih MOD je kriza še povečala razlike in neenakosti na

trgu dela, najbolj pa se to vidi pri zaposlenih v netipičnih in fleksibilnih oblikah zaposlitve,

kamor večinoma spadajo mladi, saj se pogosteje od drugih znajdejo v takšnih oblikah dela

(Froy in Giguère 2010, 13; Kresal 2012, 3). Ne le da je kriza povzročila neenakost med

mladimi in drugimi generacijami, ampak je tudi okrepila neenakost znotraj same kohorte

mladih in z razkoli povečala neenakost v družbi na vseh ravneh (MOD 2012c, 3). Mladi so

ranljiva skupina na trgu dela, še posebno zaradi narave svojih pogodb ter poklicev oziroma

sektorjev, v katerih delajo (Eurofound 2011a, 6). Spadajo v skupino tistih, ki jih je kriza še

posebno prizadela (Bell in Blanchflower 2010, 2 in 25), pri čemer so učinki resni, posledice

pa so lahko opazne še dolgo v prihodnosti pri njihovi karieri, zdravju, dohodku ter socialni

mobilnosti (Eurofound 2011a, 5–7; Porcaro idr. 2011, 15–16; MOD 2012d, 12).

Haralambos in Holborn (2005, 254–260) posledice nezaposlenosti na splošno razdelita na tri

večje skupine, to so na posledice za družbo, posledice za posameznika in posledice za

skupnosti. Nadalje med posledicami brezposelnosti za družbo omenita občutek manjše

varnosti med tistimi, ki so ohranili zaposlitev, strah pred odhodom s slabo plačanega in

nezadovoljivega delovnega mesta zaradi strahu pred neuspešnim iskanjem nove zaposlitve,

naraščanje delitev in iskanja grešnih kozlov za situacijo znotraj družbe ter marginalizacijo

nekaterih delov družbe (Haralambos in Holborn 2005, 254–255; OECD 2011, 11).

Brezposelnost lahko tudi ogrozi stabilnost družbe, povečuje kriminaliteto, antisocialno

vedenje in potencira razne družbene napetosti in težave ter s tem privede do nemirov in

politične preobratov (O’Higgins 1997, 53; Haralambos in Holborn 2005, 255; MOD 2012c,
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5). Brezposelnost podaljšuje socialno in ekonomsko odvisnost mladih od družine in širše

družbe (Trbanc 2007, 38–39), kar mlade ljudi ovira pri prehodu v odraslost in neodvisnost

(Mladinski svet Slovenije 2010, 11) ter otežuje situacijo tudi za njihove družine, vpliv pa je

mogoče čutiti na celotni družbi. Po drugi strani lahko brezposelnost povzroči večje

ekonomske stroške za državo – od povečanja izdatkov za socialne pomoči in denarna

nadomestila brezposelnim do povišanja stroškov za zdravstvo obolelih za posledicami

brezposelnosti ter nenazadnje do izpada prihodkov od davkov, ki bi jih brezposelni prinesli v

državno blagajno, če bi bili zaposleni (Haralambos in Holborn 2005, 255; Eurofound 2011b,

4–5; OECD 2011, 16–17 in 45–46; Eurofound 2012, 80–81). Po podatkih OECD (2011, 16–

17) so povečani stroški pomoči družinam in posameznikom, ki vključujejo socialno pomoč in

nadomestila za brezposelnost, v povprečju predstavljali kar 40 % celotnega porasta vladnih

stroškov med krizo. Izračuni Eurofounda pa kažejo (Eurofound 2012), da je brezposelnost

mladih na ravni EU samo v letu 2011 povzročila za 153 milijard evrov izgube, kar predstavlja

kar 1,2 % celotnega BDP EU. V to številko so prišteti stroški nerealiziranega dobička,

neplačanih davkov ter povečanje stroškov za socialne izdatke, vse našteto pa je posledica

nesposobnosti gospodarstva, da na novo zaposli oz. ponovno vključi v delovno okolje mlade

brezposelne ljudi (Eurofound 2012). Strošek na ravni Slovenije v letu 2008 je Eurofound

ocenil na 340 milijonov evrov (Eurofound 2012, 76), v letu 2011 pa na 465 milijonov evrov

(Eurofound 2012, 79). Med ekonomskimi posledicami velja omeniti tudi nižji potencialni

BDP ter izgubo, merjeno v vseh potencialnih storitvah in blagu, ki bi jih lahko brezposelni

proizvedli, če bi imeli zaposlitev (Samuelson in Nordhaus 1998, 564; Miller 2011, 15). Prav

tako pa brezposelnost predstavlja izgubo potenciala teh ljudi (O’Higgins 1997, 53; Eurofound

2011b, 4), kar je obžalovanja vredno predvsem pri mladih moških in ženskah (MOD 2012c,

4), ter izgubo potencialnih človeških virov in nazadovanje (Miller 2011, 15–16; MOD 2012c,

5). Podobno izgubo potenciala, kot jo lahko beležimo pri mladih, zaposlenih na delovnih

mestih, za katera so preveč izobraženi, lahko zaznamo tudi pri mladih, ki zaradi

brezposelnosti ne morejo uporabiti svojega svežega znanja, ki so ga pridobili v procesu

šolanja, kar skozi zmanjševanje konkurenčnosti predstavlja izgubo zanje in za celotno državo

ter lahko dolgoročno poslabša njihove zaposlitvene možnosti (O’Higgins 1997, 53; Ignjatović

in Trbanc 2009, 48).

Med posledice brezposelnosti za posameznika Haralambos in Holborn (2005, 255–259)

prištevata finančne posledice, socialne posledice, psihološke reakcije, posledice za zdravje ter

posledice pri dejavnostih prostega časa. Pri socialnih posledicah lahko med ključnimi

naštejemo zmanjševanje družbenih stikov, izolacijo in izgubo občutka identitete, smisla,

motivacije in samozavesti, hkrati pa manj možnosti za vključitev v drage prostočasne

aktivnosti in s tem manjšo svobodo (Haralambos in Holborn 2005, 255–256; Bell in

Blanchflower 2010, 13; Eurofound 2011b, 4; OECD 2011, 11). Posebno pri mladih, ki še niso

bili zaposleni, lahko brezposelnost vpliva na vzpostavitev negativnega odnosa do dela in

delovne etike (Trbanc 2007, 38), pri čemer vzorci, ki jih mladi vzpostavijo v mladosti, po

navadi ostanejo vidni vse življenje (O’Higgins 1997, 53). Prav tako se skozi preveč prostega
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časa v obdobju brezposelnosti nekako izgubi časovni okvir, ki ga zagotavlja zaposlitev, saj v

tem obdobju ni več neke obvezne aktivnosti, ki bi brezposelnega zavezala k dejavnosti in k

strukturiranju t.i. psihološkega časa (Haralambos in Holborn 2005, 256). Naslednji vpliv

brezposelnosti na posameznika je psihološke narave (Haralambos in Holborn 2005, 256–257;

Eurofound 2011b, 4). Haralambos in Holborn (2005, 256–257) definirata štiri stopnje

psiholoških reakcij, ki so stopnja duševnega pretresa, stopnja zanikanja in optimizma, stopnja

tesnobe in stiske ter stopnja vdanosti v usodo in prilagoditve. Brezposelnost povzroča

negativne psihološke posledice, med njimi občutek neobvladovanja življenja in slabo

samopodobo (Trbanc 2007, 38). Posledice slabe samopodobe so opazne pri mladih iskalcih

zaposlitve, saj se lahko odražajo pri obnašanju na razgovoru za delo kot nesproščenost in

živčnost, ki se lahko pokaže pri telesni mimiki in kretnjah (slabo rokovanje, očesni kontakt,

mencanje z nogami ali rokami) ter verbalno (uporabljanje mašil, raba besed z negativnim

prizvokom, pripovedovanje negativnih izjav o sebi); zaradi slabe samopodobe in samozavesti

pa se takšni kandidati na razgovoru odrežejo slabše (Spalding in Hardin 1999; Palčič 2007,

65–67). Slaba samopodoba je torej lahko posledica brezposelnosti, kot posledico slabe

samopodobe pa se kandidati slabše odrežejo pri pomembnih situacijah, kot je razgovor za

delo, in sicer zaradi slabega vtisa, ki ga lahko naredijo zaradi živčnosti (Spalding in Hardin

1999, 538–539).

Pri posledicah brezposelnosti na posameznika pa je treba omeniti tudi posledice za zdravje, ki

so opazne pri duševnem zdravju in stopnji smrtnosti in samomorilnosti (Samuelson in

Nordhaus 1998, 565; Haralambos in Holborn 2005, 257; Bell in Blanchflower 2010;

Eurofound 2011b, 4). Stopnja smrtnosti je pri brezposelnih mladih višja kot pri preostali

populaciji, še posebno pri samomorih ter nesrečah (Hammarström 1994). Prav tako raziskave

kažejo, da je pri mladih brezposelnih večje tveganje za zlorabo drog in alkohola

(Hammarström 1994). Nadalje so strokovnjaki, ki so raziskovali vpliv brezposelnosti pri

mladih na stopnjo samomorilnosti, odkrili, da obstaja korelacija med brezposelnostjo in

povečano samomorilnostjo (Morrell idr. 1993; Hammarström 1994). Kot primer je mogoče

navesti raziskavo, ki so jo opravili Morrell idr. (1993), kjer so pri proučevanju vpliva

brezposelnosti mladih Avstralcev med 15. in 24. letom starosti na samomorilnost že v 90.

letih prejšnjega stoletja odkrili, da se je stopnja samomorilnosti povišala v času

brezposelnosti. Hkrati pa je v času brezposelnosti izrazito tudi povečanje strahu, tesnobe in

frustracij (MOD 2012c, 2). Pri posledicah brezposelnosti na prosti čas posameznika so

raziskovalci ugotovili, da so brezposelni večino svojega prostega časa osamljeni ter da precej

več časa namenijo gledanju televizije, opravljanju gospodinjskih opravil, branju ter hobijem,

hkrati pa na njihovo (kakovostno) preživljanje prostega časa zelo vpliva pomanjkanje financ

(Haralambos in Holborn 2005, 256). Pri posledicah brezposelnosti za posameznika pa je, še

posebno pri mladih osebah, ključno omeniti tudi zmanjšano zaposljivost, ki je posledica dolge

odsotnosti s trga dela in podaljšanega obdobja brezposelnosti (MOD 2012c). Prav tako

brezposelnost med mladimi povzroča daljšo odvisnost od družine in družbe ter otežuje in

podaljšuje prehod v neodvisnost, osnovanje lastne družine itd. (Trbanc 2007, 39).
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Zadnja skupina posledic brezposelnosti, ki jih omenjata Haralambos in Holborn, so posledice

brezposelnosti za skupnosti, kar se zgodi takrat, ko na nekem območju celotna skupnost utrpi

večjo brezposelnost in izgubo zaposlitev, praviloma kadar so odvisni od enega vira delovnih

mest (Haralambos in Holborn 2005, 259). Pri omenjenih so v celotni skupnosti vidni stres in

osebni problemi pa tudi širši socialni in gospodarski problemi, ki se skozi celotno

brezposelnost skupnosti še potencirajo (Haralambos in Holborn 2005, 259–260).

Drugi avtorji omenjajo tudi posledice brezposelnosti za družino, ki niso zanemarljive. Pri tem

lahko izpostavimo napetosti in frustracije, ki se kažejo v prepirih med člani družine in

občutku utesnjenosti v bivanjskih objektih zaradi stalne prisotnosti brezposelnih članov

družine doma (Samuelson in Nordhaus 1998, 565; Zaletel 2006, 51–53).

Poleg vseh omenjenih so učinki dolgotrajne brezposelnosti lahko še slaba samopodoba,

okrnjena samozavest, zakasnjena odselitev od staršev, poznejša ekonomska in finančna

osamosvojitev ter pozno osnovanje lastne družine (Eurostat 2009, 111). Te učinke so mnogi

strokovnjaki poimenovali scarring effects ali učinek brazgotin, saj tako kot brazgotine na koži

ostanejo učinki brezposelnosti na človeka vidni še dolgo (Bell in Blanchflower 2010, 14;

Manfredi, Scarpetta in Sonnet 2010, 4 in 15–16, 22; Eurofound 2011a, 5; OECD 2011, 12 in

24; MOD 2012c, 2). Prav tako so posledice vidne v manjšem zaupanju v institucije, manjši

participaciji v družbi, slabši politični participaciji ter v manjši socialni vključenosti

(Eurofound 2011b, 5–7; Eurofound 2012, 82–87).

Vse našteto je precej opazno pri mladih brezposelnih, ki niso vključeni niti v izobraževanje,

usposabljanje niti v zaposlitev, tako imenovani NEETs, kar je skovano iz angleških besed Not

in Education, Employment or Training (Eurofound 2011a, 9–12; Eurofound 2011b, 5–7;

OECD 2011, 12; Eurofound 2012; Jones in Sissions 2012, 3 in 10–12). Generacijo NEETs so

nekateri strokovnjaki poimenovali kar generacija izgubljenih talentov (Eurofound 2011a, 12).

Pri omenjenih je med posledicami mogoče zaznati tudi dolgoročno nižje dohodke (Gregg in

Tominey 2005; Bell in Blanchflower 2010, 14–15), povečano udeležbo v kriminalni

dejavnosti, tveganje problematičnega ravnanja in delikventnosti ter zmanjšanje zaposljivosti,

posebno na področju mehkih veščin, kot so motivacija, upravljanje časa in komunikacijske

veščine (Bell in Blanchflower 2010, 16–17; Jones in Sissons 2012, 10–11; MOD 2012c, 5).

Brezposelnost torej med različnimi skupinami na trgu dela predstavlja enega od najresnejših

problemov med mladimi, in to že od 80. let prejšnjega stoletja dalje (Haralambos in Holborn

2005, 248). Pri mladih brezposelnih osebah se pojavi neke vrste nova družbena okoliščina, to

je prekinitev normalnega prehoda v odraslost (Haralambos in Holborn 2005, 257).

Problematična je predvsem zato, ker se pojavi v občutljivem in krhkem obdobju začetka

delovnega življenja oz. kariere in lahko povzroči nezasluženo družbeno zavrnitev (MOD

2012c, 6). Zaradi te okoliščine mladi odlašajo s poroko, osnovanjem lastne družine in

odselitvijo od staršev (Haralambos in Holborn 2005, 257; Mladinski svet Slovenije 2010, 11;

Flere in Lavrič 2011, 64–65), kar zakasni njihovo osamosvojitev, avtonomijo ter prehod v
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obdobje odraslosti (Mladinski svet Slovenije 2010, 11; Eurofound 2011a, 6). Mladi v obdobju

brezposelnosti pogosto živijo tudi na robu revščine, pri čemer so predvsem dolgotrajno

brezposelne osebe izpostavljene večjemu tveganju revščine (Haralambos in Holborn 2005,

257; OECD 2011, 11). Nekateri strokovnjaki (npr. Roberts, Noble in Duggan 1984 v

Haralambos in Holborn 2005, 257–258) oporekajo temu, da naj bi bili mladi v času

brezposelnosti najbolj prizadeti, kar utemeljujejo z argumentom, da kot novinci na trgu dela

še nimajo ustvarjene poklicne identitete, ki bi jo z brezposelnostjo izgubili, kot se to dogaja

pri starejših zaposlenih. Prav tako Roberts trdi, da je pri mladih brezposelnost pogosta znotraj

njihove starostne skupine, zaradi česar se počutijo manj prikrajšane, saj so v podobni situaciji

tudi njihovi vrstniki (Roberts, Noble in Duggan 1984, v Haralambos in Holborn 2005, 257).

Sicer pa niti Roberts ne trdi, da mladi uživajo v brezposelnosti, in priznava, da brezposelnost

tudi njim povzroča probleme (Roberts, Noble in Duggan 1984, v Haralambos in Holborn

2005, 257–258). Če povzamemo, vsekakor ne moremo zanikati vseh negativnih učinkov in

posledic, ki jih brezposelnost prinaša mladim in drugim skupinam ljudi, posebno v času krize,

ko se z brezposelnostjo srečuje še več ljudi kot v obdobjih gospodarske rasti (OECD 2011,

11–12; Eurofound 2011a, 5).
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3 PRIDOBIVANJE IN IZBIRA MLADIH KADROV

V pričujočem poglavju bomo proučili proces pridobivanja mladih kadrov. Nadalje bomo

osvetlili še področje izbire kadrov ter se na koncu posvetili še prilagoditvi omenjenih

postopkov na značilnosti mladih.

3.1. Pridobivanje mladih kadrov

Prav tako kot je iskanje zaposlitve stresno in naporno delo za brezposelne, je tudi iskanje

kadrov stresno in naporno delo za podjetja in kadrovike. Načrtovanje potreb po kadrih je

sestavni del strateškega in kadrovskega managementa v podjetjih, poleg tega pa je ključno, da

se skladno z načrti nove zaposlene pridobiva ter izbira (Dessler 2000, 122–124) ter prvotno

seveda ugotavlja potrebe po novih kadrih (Treven 1998, 172; Behrenz 2001, 256; Merkač

Skok 2005, 79). Potrebe po kadrih načrtujemo in napovedujemo kratkoročno oz. operativno in

dolgoročno oz. strateško, hkrati pa jih lahko napovedujemo individualno ali agregirano

(Florjančič in Jereb 1998, 33). Kadri so ključni za uspešnost podjetja, saj so pogosto tisti, ki

določajo razliko med dobro in slabo organizacijo (Merkač Skok 2005, 95). Zato delodajalci

poskušajo pridobiti kadre, ki bodo podjetju prinesli dobiček, katerih delo bo za podjetje

predstavljajo dodano vrednost in bo presegalo stroške plače zaposlenega ter preostalih

stroškov (Behrenz 2001, 258). Poleg tega bodo zavzeti, motivirani in uspešni kadri v podjetju

dolgoročno pozitivno vplivali na finančno poslovanje (Franca in Pahor 2007, 57). V tem

procesu izpolnjevanja potreb po kadrih gre za načrtovanje, pridobivanje in izbiro kadrov z

ustreznimi znanji, veščinami in kompetencami, ki bodo organizaciji ustvarjali dodatno oz.

novo vrednost (Mihalič 2006, 152). Načrtovanje kadrov je proces, s katerim ugotovimo

kadrovske potrebe in naredimo plan kadrovskih ukrepov, kot so zaposlovanje, štipendiranje,

napredovanje itd. (Florjančič in Jereb 1998, 42). Potreba po pridobivanju novih kadrov se

večinoma pojavi bodisi zaradi odhodov iz organizacije oz. fluktuacije bodisi zaradi

povečanega obsega dela oz. rasti organizacije, ali zaradi absentizma (Svetlik 1998, 109;

Behrenz 2001, 264; Merkač Skok 2005, 81 in 86–87). Postopek pridobivanja kadrov v

podjetjih običajno izvajajo zaposleni s področij ravnanja z zaposlenimi (kadroviki) oz.

direktorji podjetja skupaj z neposrednimi vodjami oz. vodjami organizacijskega področja, v

katerem bo izbrani kandidat delal (Mihalič 2006, 152–155; Palčič 2007, 60), v procesu pa

lahko sodelujejo tudi različni drugi strokovnjaki, kot so npr. psihologi (Jurančič idr. 2012,

13).

Svetlik (2009, 283–299) navaja, da lahko podjetja za pridobivanje zaposlenih za prosta

delovna mesta uporabijo notranje ali zunanje vire. Notranji viri se uporabljajo takrat, ko želi

podjetje zaposliti kadre, ki so že zaposleni v podjetju, na drugo delovno mesto, npr. v obliki

premestitve ali napredovanja, prekvalifikacije, izobraževanja, reorganizacije itd., pri čemer

gre za uporabo notranjega trga razpoložljivih kadrov v podjetju (Florjančič in Jereb 1998, 42;

Treven 1998, 174; Dessler 2000, 131; Svetlik 2009, 288–289; Tavčar 2009, 179). Metode



25

pridobivanja kadrov z notranjimi viri med drugim obsegajo objavo na interni spletni strani

podjetja, oglasni deski ali v publikacijah podjetja ter pošiljanje okrožnice (Svetlik 2009, 288–

289). Delodajalci lahko najprej preverijo notranje vire, preden se odločijo za iskanje

kandidatov prek zunanjih virov (Merkač Skok 2005, 120).

Zunanje vire se uporabi takrat, kadar gre za pridobivanje novih zaposlenih izven podjetja na

trgu dela (Florjančič in Jereb 1998, 33; Svetlik 2009, 288–289). Zunanji trg delovne sile tako

vključuje lokalne, regionalne, državne in mednarodne trge (Treven 1998, 174). V postopkih

zaposlovanja je še vedno pogosto uporabljena metoda neformalnega pridobivanja kadrov, pri

čemer ne gre za javno objavo delovnega mesta in uporabo formaliziranih pravil in postopkov,

temveč za poizvedovanje managerjev oz. preostalih zaposlenih po primernih kandidatih prek

kolegov, zaposlenih, prijateljev, ali znotraj profesionalnih krogov, ali za pridobivanje kadrov,

ki so sicer trenutno zaposleni drugje (Smonkar 1994, 87–88; Svetlik 2009, 289). Lahko

poteka tudi v obliki priporočil (Merkač Skok 2005, 104), pri čemer so lahko ta tudi ustna,

lahko pa jih kandidatu napiše (prejšnji) delodajalec oz. nadrejeni, v primerih iskalcev prve

zaposlitve tudi profesor ali mentor s fakultete (Svetlik 2009, 304; Behrenz 2001, 271). Pri

uporabi neformalnega načina pridobivanja kadrov so pogosto v slabšem položaju tisti, ki

prvič vstopajo na trg dela – mladi –, saj je njihova socialna mreža praviloma manjša in imajo

zato manj možnosti, da jih podjetju kdo priporoča (Behrenz 2001, 267). V drugih primerih pa

se postopek pridobivanja kadrov po navadi začne s prijavo potrebe po novem zaposlenem na

zavodu za zaposlovanje in z objavo prostega delovnega mesta (Behrenz 2001, 257; Mihalič

2006, 152–153). Naslednji korak je zbiranje in evidentiranje vseh prijav posameznikov na

prosto delovno mesto (Mihalič 2006, 153). Za pridobivanje izven organizacije je značilna

velika konkurenca med iskalci zaposlitve (Tavčar 2009, 178–179). Delodajalci objavijo

prosto delovno mesto, da bi našli najprimernejšega kandidata zunaj svoje organizacije (Lah

idr. 2012, 26). Prosto delovno mesto je tisto, ki je bodisi nezasedeno bodisi ustvarjeno na

novo, ali pa bo še postalo prosto (Lah idr. 2012, 26). Za nekatera prosta delovna mesta se

kadre najde hitro, za druga pa nekoliko težje, ker niso privlačna za brezposelne – so slabo

plačana, preprostejša, v slabših delovnih pogojih – (Lah idr. 2012, 28), ali pa ker zaradi

strukturnega neskladja na trgu dela ni primernih kadrov zanje (Lukič 2008, 61). V Sloveniji

prihaja do strukturnega neskladja pri mladih, saj je največ študentov vpisanih na fakultete z

družboslovno usmeritvijo – to so fakultete družbenih, upravnih, pravnih in poslovnih ved, na

trgu dela pa se pogosteje potrebuje mlade s tehničnih smeri in z izobrazbo s področij

elektrotehnike, strojništva, gradbeništva, računalništva, farmacije in medicine (Rakar 2009,

35; Bandelj, Franca in Trunk Širca 2010, 56 in 59–60; Arsenjuk 2012; Adecco 2013). To

neskladje je razvidno tudi iz Slike 2, ki prikazuje študente višješolskega in visokošolskega

izobraževanja po področjih izobraževanja (ISCED 97) in spolu; podatki so za Slovenijo v

študijskem letu 2011/12 (Arsenjuk 2012). Zaradi strukturnega neskladja prihaja do strukturne

brezposelnosti in težav pri zaposlovanju mladih, saj imamo določeno število prostih delovnih

mest in določeno število brezposelnih, ki iščejo zaposlitev, vendar te brezposelne osebe ne

ustrezajo kriterijem delovnega mesta (Haralambos in Holborn 2005, 250). Pri pridobivanju



kadrov zunaj organizacije je pom

saj se kandidati raje odločajo delati

Franca in Pahor 2007, 56–57)

javnostjo, pri čemer ima pomembno vlogo

notranji javnosti (Merkač Skok 2005, 108).

potrjujejo, da večji ugled podjetja oz. blagovne znamke

iskanja ustreznih kandidatov in s tem nižje stroške zaposlovanja novih kadrov

kadrovski bazen potencialnih kandidatov,

tem tudi lažje zadržanje talentov v podjetju

Slika 2: Študenti višješolskega in visokošolskega izobraževanja po področjih
izobraževanja (ISCED 97) in spolu, Slovenija, študijsko leto 2011/12

Med metode pridobivanja kadrov iz zunanjih virov prištevamo

zaposlovanje (npr. zavod za zaposlovanje v Sloveniji ali Eures na evropski ravni)

prek zasebnih zaposlitvenih

kandidatov pri delodajalcu (imenovano tudi

kandidatov pri delodajalcu, objavljanje

mestih, v strokovnih revijah ter na te

iskanje talentov skozi ponujanje usposabljanj in neformalno pridobivanje

(Smonkar 1994, 87; Treven 1998, 183;

2007, 17–19; Svetlik 2009, 289

plakatov in letakov, ki se razdelijo na lokaciji, kjer predvidevamo, da je veliko potencialnih

kandidatov, npr. na šolah, uni

pridobivanje mladih kadrov sta še poseb

univerzitetnih kariernih centrov ter prek stika s šolami in fakultetami

Mihajlović 2012, 66), saj na tak način pridemo do mladih talentov

dela in se jih lahko postopno uvede v organizacijo.
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zunaj organizacije je pomemben tudi ugled delodajalca, ki razpisuje

saj se kandidati raje odločajo delati v organizaciji z večjim ugledom (Merkač Skok 2005, 88;

, 56–57). Sam proces predstavlja neke vrste odnose organizacije z

javnostjo, pri čemer ima pomembno vlogo podoba oz. ugled organizacije

(Merkač Skok 2005, 108). Raziskave (Franca in Pahor 2007, 57)

ugled podjetja oz. blagovne znamke za delodajalca pom

iskanja ustreznih kandidatov in s tem nižje stroške zaposlovanja novih kadrov

kadrovski bazen potencialnih kandidatov, med že zaposlenimi pa večjo raven pripadnosti

i lažje zadržanje talentov v podjetju in manjšo fluktuacijo.

: Študenti višješolskega in visokošolskega izobraževanja po področjih
izobraževanja (ISCED 97) in spolu, Slovenija, študijsko leto 2011/12

Vir: Arsenjuk 2012.

Med metode pridobivanja kadrov iz zunanjih virov prištevamo iskanje prek javnih služb za

avod za zaposlovanje v Sloveniji ali Eures na evropski ravni)

prek zasebnih zaposlitvenih oz. kadrovskih agencij, nadalje samoiniciativno javljanje

kandidatov pri delodajalcu (imenovano tudi walk-ins) ali neposredno pisno kontaktiranje

kandidatov pri delodajalcu, objavljanje oglasov v tiskanih ali spletnih medijih

v strokovnih revijah ter na televiziji in prek radia, iskanje prek

iskanje talentov skozi ponujanje usposabljanj in neformalno pridobivanje

Treven 1998, 183; Svetlik 1998, 113; Dessler 2000, 133

Svetlik 2009, 289–299). Prav tako med metodami najdemo oglaševanje

plakatov in letakov, ki se razdelijo na lokaciji, kjer predvidevamo, da je veliko potencialnih

kandidatov, npr. na šolah, univerzah, v kongresnih centrih (Merkač Skok 2005, 92).

mladih kadrov sta še posebno prilagojeni metodi iskanja s pomočjo

verzitetnih kariernih centrov ter prek stika s šolami in fakultetami (Svetlik 2009, 290

saj na tak način pridemo do mladih talentov, še preden vstopijo na trg

ela in se jih lahko postopno uvede v organizacijo. Med iskanje prek stika s šolami

razpisuje delovno mesto,

Merkač Skok 2005, 88;
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(Franca in Pahor 2007, 57) namreč

za delodajalca pomeni krajši čas

in s tem nižje stroške zaposlovanja novih kadrov ter večji

zaposlenimi pa večjo raven pripadnosti ter s

: Študenti višješolskega in visokošolskega izobraževanja po področjih
izobraževanja (ISCED 97) in spolu, Slovenija, študijsko leto 2011/12

iskanje prek javnih služb za
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Dessler 2000, 133–160; Palčič
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prilagojeni metodi iskanja s pomočjo

(Svetlik 2009, 290–291;
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iskanje prek stika s šolami
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prištevamo tako povezovanje s podjetji skozi organizirane obiske v podjetjih, prek sistema

štipendiranja oz. materialnega podpiranja, prek sodelovanja pri pripravi seminarskih ali

diplomskih nalog kot tudi omogočanje praktičnega usposabljanja skozi študentske in dijaške

prakse, ter sistematično izbiranje najboljših dijakov in študentov, ki se jih povabi v podjetje in

se jih obvesti o zaposlitvenih možnostih (Svetlik 1998, 111–112; Svetlik 2009, 290–291). Pri

deficitarnih poklicih si podjetja pogosto zagotovijo perspektivne kadre še med študijem tako,

da jih štipendirajo, s čimer jih spoznajo že med študijem, pozneje pa jih po končanem šolanju

zaposlijo in si tako prihranijo selekcijske mehanizme in iskanje (Mihajlović 2012, 66).

Florjančič in Jereb (1998, 56–57) pravita, da bi pri idealnem razvoju dobrega zaposlenega

začeli povezavo s podjetjem s štipendiranjem, nadaljevali s pripravništvom in uvajanjem ter

nato prešli v redno zaposlitev. Prav tako je pomembno, da podjetja sodelujejo s šolskim

sistemom na področju spodbujanja mladih v izobraževanja za tiste poklice, smeri in stopnje

izobrazbe, ki se jih v podjetjih potrebuje (Florjančič in Jereb 1998, 45), saj je pri nas še vedno

opaziti neusklajenost med vrstami študijskih programov, za katere se odločajo mladi, ter med

tistimi, ki jih potrebuje trg dela (Lukič 2008, 61–62; Ignjatović in Trbanc 2009, 47). Prav tako

se skozi sodelovanje med izobraževalnim sistemom in trgom dela okrepijo povezave med

veščinami, ki jih mladim ponuja šolski sistem, in veščinami, ki jih od mladih potrebuje trg

dela (Svet Evropske unije 2012). Pomembno vlogo pri povezovanju podjetij in mladih še v

času študija imajo v Sloveniji univerzitetni karierni centri (Svetlik 2009); pri nas so trenutno

Karierni center Univerze na Primorskem, Karierni center Univerze v Mariboru, Karierni

center Univerze v Novi Gorici ter Karierni centri Univerze v Ljubljani. Mnogi izmed njih

ponujajo podjetjem predstavitve in objave delovnih mest, študijskih praks, praktičnega

usposabljanja in študentskih del, nekateri pomagajo celo pri postopku iskanja mladih kadrov s

svojih fakultet (Svetlik 2009, 291–292). Prav tako na svojih spletnih straneh podjetjem

ponujajo objavo razpisov za seminarske naloge in diplomska dela ter organizirajo obiske

študentov v podjetja (KCUM 2013b, KCUL 2013b). Univerzitetni karierni centri potencialne

kadre povežejo s podjetji skozi vzajemno sodelovanje na različnih dogodkih in okroglih

mizah, ki jih organizirajo, nekateri izmed njih pa sodelovanje med podjetji in perspektivnimi

mladimi študenti omogočajo tudi skozi študije primerov ter sodelovanje njihovih študentov

pri iskanju organizacijskih rešitev za podjetja (KCUM 2013b, KCUL 2013b).

Druge metode so tudi head-hunting ali lov na glave, karierni in zaposlitveni sejmi (Zaletel

2006, 66–82; Palčič 2007, 23). Pri lovu na glave podjetja največkrat najamejo kadrovske

strokovnjake oz. agencije, da jim pomagajo najti kandidate, ki jih na trgu dela primanjkuje,

strokovnjake ali vodilne kadre (Zaletel 2006, 78–79). Pri zaposlitvenih sejmih pa gre za

predstavitev podjetja kot delodajalca, priložnost srečevanja kandidatov s podjetji in možnost

spoznavanja primernih kandidatov kot bodočih zaposlenih za podjetja (Zaletel 2006, 86–88).

Poleg zaposlitvenih sejmov, ki jih organizirajo komercialni ponudniki in Zavod RS za

zaposlovanje, slednji v Sloveniji organizira tudi zaposlitvene izzive (MojeDelo.com 2011;

ZRSZ 2012č). Pri zaposlitvenih izzivih Zavod RS za zaposlovanje mlade brezposelne osebe v

obliki tekmovanja skozi reševanje problemske naloge za konkretno podjetje poveže z
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delodajalcem, ki najboljšega kandidata ob koncu izziva tudi zaposli (ZRSZ 2012č). Med

metodami avtorji omenjajo iskanje prek stikov s profesionalnimi organizacijami in sindikati,

dneve odprtih vrat podjetja ter tudi priporočila odhajajočih zaposlenih (Svetlik 1998, 114).

Dober vir pridobivanja mladih kadrov so tudi mladi, ki so se v podjetju že izkazali prek dela

pred redno zaposlitvijo, bodisi s pripravništvom, prakso, vajeništvom, prostovoljnim delom

bodisi s študentskim delom ali delom po drugih vrstah pogodb (Palčič 2007, 20; Miloševič

2010, 13–14 in 2011, 15; Mladinski svet Slovenije 2010, 16–17; Dyrnes idr. 2011). Mnogi

slovenski delodajalci priznavajo, da je lahko študentsko delo za podjetja temeljna pot

pridobivanja mladih kadrov, saj na takšen način spoznajo svoje bodoče zaposlene (Mihajlović

2012, 65). Takšno udejstvovanje v podjetjih ali nevladnih in mladinskih organizacijah je vir

delovnih izkušenj in navad mladih (Zaletel 2006, 42–43; Miloševič 2010, 13–14 in 2011, 15;

Mladinski svet Slovenije 2010, 17), hkrati pa te izkušnje prispevajo tudi k osebnemu razvoju

mladih ter k aktivnemu državljanstvu (Mladinski svet Slovenije 2010, 17). Prav tako pa se

mladi prek teh oblik spoznajo z delodajalcem in si s tem povečajo možnosti za redno

zaposlitev ter dvignejo zaposljivost. Po raziskavi Ninamedie iz leta 2010 se je izkazalo, da se

je več kot polovica anketiranih študentov, ki so v času šolanja opravljali študentsko delo, po

končanem študiju zaposlila pri enem izmed delodajalcev, pri katerem so delali že v času

šolanja (STA 2010). Ignjatović in Trbančeva (2009, 44–45) trdita, da je študentsko delo v

nekaterih segmentih konkurenca pri zaposlovanju mladih diplomantov. Vendar je ta situacija

danes že bistveno drugačna od leta 2009 in prejšnjih let zaradi številnih zakonodajnih

ukrepov, ki vplivajo na situacijo mladih na trgu dela ter na študentsko delo. Zakon za

uravnoteženje javnih financ (ZUJF, Uradni list RS, št. 40/12) je študentsko delo bistveno

podražil, spremembe preostale delovnopravne (ZDR-1 in ZUTD-A) ter pokojninske

zakonodaje (ZPIZ-2) pa so prinesle nekatere spremembe na področju zaposlovanja mladih.

Spremembe ZDR-1, ZUTD-A in ZPIZ-2 na tem področju sicer niso obsežne, gre pa vsekakor

za nekaj sprememb pri zaposlovanju mladih: npr. pri sklepanju pogodb za določen čas, pri

pravici do denarnega nadomestila, ki je mladim postala dostopnejša zaradi znižanja obdobja

obveznega zavarovanja kot pogoja za prejemanje denarnega nadomestila, pri odpravninah, ki

se uvajajo tudi po preteku pogodb za določen čas, pri vračilu prispevkov za zaposlitev oseb,

mlajših do 26 let itd. Z ZUJF se je v letu 2012 povečala obdavčitev študentskega dela iz

prejšnjih 12 % koncesijske dajatve in 2 % dodatne koncesijske dajatve, torej skupno 14 % ter

še davek na dodano vrednost, kar je po sedaj ne več veljavnem Zakonu o zaposlovanju in

zavarovanju za primer brezposelnosti (6. člen ZZZPB, Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 38/94,

69/98, 67/02, 79/06, 107/06) znašalo 16,8 %, na novih 23 % koncesijske dajatve in 2 %

dodatne koncesijske dajatve, kar trenutno znaša 25 % obdavčitve poleg 5-odstotnega davka na

dodano vrednost, kar je skupno 30 % obdavčitev (129.–132. člen ZUJF). Prej omenjeni

ZZZPB sicer ni več v veljavi, veljajo zgolj še nekateri členi o posredovanju zaposlitev in

posredovanju dela, ki se še vedno uporabljajo za področje posredovanja začasnih in občasnih

del študentom in dijakom. Zaradi večje obdavčitve, prav tako pa zaradi same narave

študentskega dela kot začasne in občasne oblike dela, menim, da študentsko delo ne
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predstavlja bistvene konkurence zaposlovanju mladih diplomantov. Prav tako je študentsko

delo že v letu 2009 obsegalo manj kot 3 % celotnega trga dela (Ignjatović in Trbanc 2009,

50), v zadnjih letih pa se je zaradi sprememb zakonodaje ter gospodarske krize njegov obseg

še zmanjšal – po ocenah vsaj za eno tretjino (Hreščak 2013). Vsekakor je študentsko delo ena

od možnosti stika mladih s trgom dela že pred zaključkom študija in omogoča pridobivanje

izkušenj, ki mladim olajšajo vstop v prvo zaposlitev (STA 2010; Mihajlović 2012; Moje

izkušnje 2013). Po besedah direktorja OECD Leeds Jana Hendeliowitza imajo mladi, ki že

med študijem delajo, večje možnosti, da dobijo zaposlitev v primerjavi s tistimi, ki samo

študirajo, saj delodajalci izbirajo mlade z več izkušnjami in ne tistih z boljšimi ocenami

(Mihajlović 2012, 65–66). Mladim aktivnost in pridobivanje neformalnih znanj okrepijo

zaposljivost (Mladinski svet Slovenije 2010, 24–26).

Zaposljivost je za posameznika sposobnost oz. zmožnost pridobiti si zaposlitev med delovno

kariero ali kadarkoli v spremenjenih razmerah v sorazmerno kratkem času in brez večjih težav

zaradi znanj, sposobnosti in individualnih lastnosti, ki jih ima posameznik (Kramberger 2007,

13; Trbanc 2007, 59). Nedavna raziskava Univerze v Bathu ter GHK Consultinga je pokazala,

da ima neformalna izobrazba v mladinskih organizacijah zelo velik vpliv na zaposljivost

mladih (Souto-Otero idr. 2012). Med šestimi mehkimi veščinami, največkrat zahtevanimi pri

kandidatih za zaposlitev s strani delodajalcev, jih mladi namreč kar 5 pridobijo skozi

neformalno izobraževanje v mladinskih organizacijah; to so veščine komunikacije, timskega

dela, odločanja, organizacijske veščine ter samozavest (Souto-Otero idr. 2012, 7–9). Tudi

raziskava HEGESCO je pokazala, da delodajalcem pri iskanju kadrov niso pomembna zgolj

strokovna znanja, temveč tudi mehke veščine, poleg naštetih še jasno izražanje, uporaba

informacijske tehnologije, znanje tujih jezikov in sposobnost dela v stresnem okolju

(Mihajlović 2012, 66). Neformalno učenje in neformalne delovne izkušnje prispevajo k

posameznikovi zaposljivosti (Hozjan 2010, 22), zato so aktivni posamezniki, ki so dejavni

tudi na področju pridobivanja neformalnih izkušenj, lahko za delodajalca dober vir bodočih

zaposlenih.

Pripravništvo je urejeno v Zakonu o delovnih razmerjih (120.–124. člen) in je namenjeno

usposabljanju posameznika, ki se običajno prvič zaposluje, za samostojno opravljanje dela v

delovnem razmerju. V praksi se največkrat uporablja tam, kjer je kot obvezno določeno z

zakonom, npr. v šolstvu, sodstvu, socialnem delu itd., v gospodarstvu pa manj. Gre torej za

uvajanje novozaposlenih mladih brez predhodnih izkušenj na delovno mesto, ki naj bi bilo

ustrezno njihovi vrsti in ravni izobrazbe (Mihalič 2006, 180–185; Dyrnes idr. 2011). Sistem

vajeništva in pripravništva je kot način pridobivanja in uvajanja mladih novih zaposlenih v

podjetja posebno dobro razvit v Avstriji in Nemčiji, kjer se tudi sicer lahko pohvalijo z

najnižjimi ravnmi splošne brezposelnosti ter brezposelnosti med mladimi v Evropi (Hoeckel

2010; Hoeckel in Schwartz 2010).
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V zadnjih letih se v procesih pridobivanja kadrov povečuje pridobivanje prek spleta, saj je

razvitih že veliko orodij za boljše spletno zaposlovanje (Merkač Skok 2005, 91). V tujini med

modernimi načini pridobivanja kadrov najdemo tudi e-zaposlovanje oziroma e-recruiting, pri

katerem se oddajanje prijavne dokumentacije oz. zaposlitvene intervjuje opravi prek spleta,

kar je za podjetja tako finančno kot časovno učinkovit način selekcije (Rupp in Smith, 2004;

MOD 2012e). Prav tako pa se že več kot desetletje govori o prednostih iskanja in selekcije

kadrov prek spleta skozi različne aplikacije, ki najdejo najboljše povezave med življenjepisi

posameznikov ter potrebami podjetij (Galanaki 2002; Hadass 2004; Palčič 2007, 13; Froy in

Giguère 2010, 13). Moderne prakse pa omenjajo tudi družabna omrežja, kot so Twitter,

Facebook, LinkedIn, Myspace idr. (Ross in Slovensky 2012).

Pred podrobnejšim opisom pridobivanja in izbora novih zaposlenih prek družabnih omrežij je

treba na kratko definirati, kaj so posamezna družabna omrežja in kakšne so njihove glavne

značilnosti ter razlike. Družabna omrežja so na splošno spletne storitve, ki uporabnikom

omogočajo objavo (javnega) profila, ustvarjanje seznama povezav z drugimi uporabniki in

ogledovanje teh povezav in objav (Franca 2011, 7). Twitter lahko opišemo kot neke vrste

spletno pošiljanje kratkih sporočil (SMS), saj je omejen na 140 znakov (Kwak idr. 2010;

Twitter 2013). Za Twitter sta značilni hitrost in preprostost, uporabniki pa med seboj

komunicirajo prek twittov – kratkih spletnih sporočil – ter sledijo drugim uporabnikom,

katerih vsebine jih privlačijo prek funkcije follow (Kwak idr. 2010; Ross in Slovensky 2012;

Twitter 2013). Facebook je družabno omrežje, ki omogoča svojim uporabnikom, da si na

njem ustvarijo profil, poiščejo prijatelje, si pišejo in komentirajo profile ter ogledujejo profile

drugih (Ellison idr. 2007, 1143–1144). Omogoča tudi povezavo s posameznikovimi interesi

ter podjetji in organizacijami (Black 2010). Nadalje, družabno omrežje Myspace omogoča

svojim uporabnikom objavo več strani, fotografij in video vsebin, pri čemer lahko prijatelji

njihove objave komentirajo (Ross in Slovensky 2012, 56). Myspace prikazuje posameznikove

interese in njegove hobije (Ross in  Slovensky 2012, 57) ter je posebej namenjen generaciji Y

(Myspace 2013). Za razliko od drugih družabnih omrežij je LinkedIn bolj profesionalno oz.

poklicno usmerjeno družabno omrežje (Ross in Slovensky 2012, 55 in 61; LinkedIn 2013).

Njegov namen je krepitev socialne mreže uporabnikov, s katero si gradijo kariero in lažje ter

hitreje najdejo delo (Franca 2010). Na LinkedInu uporabniki objavljajo svoje delovne

izkušnje, znanja in veščine ter podatke o svojih delovnih mestih skozi karierno zgodovino,

prav tako pa se je mogoče tudi povezati v skupine glede na strokovno zanimanje (Franca

2010). Na njem se med seboj povezujejo strokovnjaki in profesionalci, njegov namen pa je

ustvarjanje poslovnih povezav, iskanje zaposlitve ter iskanje kadrov (Black 2010; LinkedIn

2013).

Omenjena družabna omrežja kadroviki vedno pogosteje uporabljajo tudi v procesu

pridobivanja novih zaposlenih (Black 2010; Ross in Slovensky 2012). Poslužujejo se jih pri

objavi in oglaševanju prostih delovnih mest (Franca 2010). Na primer na omrežju LinkedIn

lahko podjetja med svojimi kontakti iščejo bodoče zaposlene brezplačno, prav tako lahko za
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plačilo oglašujejo prosta delovna mesta ter tako iščejo dobre kandidate (Black 2010; LinkedIn

2013). Strokovnjaki (Franca 2010) pravijo, da je na LinkedInu mogoče skoraj brezplačno najti

tudi strokovne kadre s specifičnimi znanji, za pridobivanje katerih bi delodajalci sicer odšteli

veliko denarja kadrovskim agencijam oz. lovcem na glave. Na Facebooku lahko podjetje

ustvari svojo stran, ki je neke vrste javni profil podjetja na Facebooku, in na tem profilu

objavi tudi svoja prosta delovna mesta (Ellison idr. 2007, 1144; Black 2010; Franca 2010).

Nadalje, Facebook ponuja še druge možnosti, med drugim plačljive oglase, npr. oglase za

delo (Black 2010). Ti so prilagojeni ciljni populaciji, pri čemer lahko naročnik oglasa določi

marsikatere lastnosti ciljne populacije, ki se ji oglas prikazuje, kot so starost ali določene

besede, ki se nanašajo na delovno mesto itd. (Black 2010). In nenazadnje, tudi Twitter ponuja

mnogo priložnosti za pridobivanje novih zaposlenih. Podjetja ali posamezniki lahko prek

Twitterja objavijo prosto delovno mesto ter povezavo na spletno stran, kjer lahko

zainteresirani preberejo več informacij (Black 2010). Delovna mesta lahko uporabniki

Twitterja s funkcijo retweet razširijo še na svoje sledilce (Black 2010; Kwak idr. 2010). Na

drugi strani lahko potencialni kandidati iščejo delovna mesta po ključnih besedah s funkcijo

hashtag, npr. iščejo ključne besede, kot so »#služba, #delovno mesto, #zaposlitev, #kariera

idr.« (Black 2010; Kwak idr. 2010). Družabna omrežja torej odpirajo novo dimenzijo na

področju iskanja kadrov, mnoga od njih pa omogočajo tudi veliko prilagoditev iskanja na

značilnosti želenih kandidatov za zaposlitev (Black 2010). Pri tem je treba poudariti, da med

uporabniki tovrstnih omrežij tako v tujini kot v Sloveniji prevladujejo mladi, zato so bolj

izpostavljeni opisnemu procesu pridobivanja novih zaposlenih s strani podjetij (Lenhart idr.

2010; Vehovar, Jerman Kuželički in Lebar 2011, 4).

Pri iskanju kadrov je za delodajalca pomembno, da pozna značilnosti ciljnih kandidatov za

zaposlitev (Franca in Pahor 2007, 58). Pri iskanju pravih kadrov pa se morajo kompetence in

značilnosti potencialnih kandidatov čim bolj tesno ujemati s ciljnimi značilnostmi idealnega

kandidata, prav tako pa se morajo značilnosti delovnega mesta ujemati z značilnostmi

kandidata ter njegovimi cilji in željami (Treven 1998, 177–181; Franca in Pahor 2007, 58–60;

Svetlik 2009, 299–300). Poenostavljeno bi lahko rekli, da gre za načelo pridobivanja

»pravega človeka na pravo delovno mesto« (Florjančič in Jereb 1998, 49) oz. »pravih kadrov

na pravih mestih« (Lobnikar, Merkač in Svetic 2002, 461). Pri zaposlovanju gre namreč za

dvosmerni proces, ki je stroškovno ter časovno zahteven za obe strani, tako za delodajalca kot

za iskalca zaposlitve (Merkač Skok 2005, 79; Žižmond idr. 2005, 191; Svetlik 2009, 299).

Ujemanje mora biti doseženo na obeh straneh, da lahko pride do »izenačitve ponudbe in

povpraševanja po specifičnih lastnostih in znanjih zaposlenih« in do zaposlitve novega kadra

(Žižmond idr. 2005, 191). Franca in Pahor (2007, 58–59) predlagata, da se tudi pri iskanju

primernih kadrov za zaposlitev uporabi trženjske strategije in se predstavi tiste značilnosti

zaposlitve, ki so pomembne za ciljne kandidate, saj gre pri iskanju kadrov za neke vrste

trženje, kjer delodajalec trži delovno mesto. Na podlagi lastnosti ciljnih kandidatov je treba

oblikovati primerno zaposlitveno ponudbo in z njo prek ustreznih komunikacijskih kanalov

doseči ciljne kandidate; pri tem je pomembno izpostaviti tiste vidike delovnega mesta, ki so
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za ciljnega kandidata ključne (Franca in Pahor 2007, 60–61), to so lahko bodisi višina plače,

dodatki, družbeni status oz. prestiž, ki ga delo prinaša, bodisi možnost napredovanja,

odgovornost in osebni izzivi, varnost zaposlitve, geografska lokacija oz. kraj dela ter različne

ugodnosti zaposlitve (Treven 1998, 178–180; Svetlik 2009, 300). Vse metode iskanja

kandidatov namreč niso enako uspešne ter učinkovite za vse kandidate, zato je treba iskanje

prilagoditi glede na profil in značilnosti kandidata, ki ga iščemo (Pirher 1994, 103).

3.2. Izbira mladih kadrov

Poleg procesov pridobivanja kadrov so v podjetjih ključnega pomena tudi procesi izbire oz.

selekcije najboljših od pridobljenih kadrov za opravljanje dela oz. za razpisane položaje

(Merkač Skok 2005, 107). Izbira kadrov je dvosmerni proces, pri katerem podjetje izbira

bodočega zaposlenega, hkrati pa tudi kandidat za zaposlitev izbira podjetje (Merkač Skok

2005, 108; Svetlik 2009, 299), čeprav je postopek pogosteje takšen, da podjetje izbira

zaposlenega v bazenu kandidatov kot obratno (Behrenz 2001, 259). Izbirni postopek se začne

z velikim številom kandidatov, ki se skozi selekcijske postopke zmanjšuje, tako da na koncu

ostane(jo) samo najbolj primeren kandidat(i) (Svetlik 2009, 301–302). Pri izbirnem postopku

ne gre za primerjavo med npr. dvema najboljšima kandidatoma, temveč za primerjavo

ustreznosti kompetenc in znanj kandidata glede na zahtevnost in naloge delovnega mesta

(Merkač Skok 2005, 108). Pri postopkih iščemo takšne kandidate, pri katerih najdemo vse

nujne lastnosti – čim več želenih ter nobene nezaželene lastnosti (Svetlik 1998, 122). Pri tem

so pomembni dejavniki: stopnja in smer dosežene izobrazbe kandidata, njegove delovne

izkušnje, lahko tudi opravljen strokovni izpit ter preostala znanja in kompetence, ki jih

delodajalec navede v objavi prostega delovnega mesta (Hozjan 2010, 74).

Za mlade kadre je značilno pomanjkanje formalnih delovnih izkušenj, zato delodajalci pri njih

pogosto pregledajo neformalne delovne izkušnje ter druga neformalno pridobljena znanja, s

katerimi lahko mladi pridobijo primerljive kompetence kot z uradnimi delovnimi izkušnjami

(Ignjatović in Trbanc 2009, 40; Souto-Otero idr. 2012; Adecco 2013). Bandelj, Franca in

Trunk Širca (2010, 54) pravijo, da mladi iskalci prve zaposlitve pogosto niso popolnoma brez

delovnih izkušenj, saj jih mnogi pridobijo prek volonterskega dela, počitniškega dela, šolske

prakse ter drugih del, ki jih opravijo med šolanjem. Svoje neformalno pridobljene izkušnje

lahko mladi izkazujejo z dokazili o dodatnem izobraževanju in usposabljanju (Svetlik 2009,

304). Neformalne delovne izkušnje, ki so jih pridobili v času šolanja z dijaškim in

študentskim delom, lahko mladi v Sloveniji delodajalcu predstavijo s potrdilom Moje

izkušnje, ki obstaja od leta 2012 in ga ima trenutno okoli 135.000 mladih v Sloveniji (Moje

izkušnje 2013). Pri identificiranju najboljših praks beleženja izkušenj mladih iz dela v EU so

bile s strani flamskega ministrstva za izobraževanje prepoznane kot kakovostno orodje za

beleženje (Moje izkušnje 2013). Moje izkušnje so orodje za beleženje izkušenj, pridobljenih v

času šolanja prek dela in vsebujejo imena preteklih delodajalcev, leta dela, število opravljenih

ur ter kompetence, pridobljene z delom (Moje izkušnje 2013). Za izkazovanje celotnega
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spektra neformalnih znanj, od prostovoljnega dela, izkušenj v tujini, projektnega dela do

aktivnega državljanstva, pa lahko mladi uporabijo Nefiks – neformalni indeks, ki je v spletni

in papirnati različici (Mladinski svet Slovenije 2010, 24; Nefiks 2013). Nefiks je sistem

beleženja in priznavanja neformalnih izkušenj, ki v Sloveniji obstaja že več kot desetletje in je

priznan s strani Urada RS za mladino na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport ter s

strani Univerze v Ljubljani (Nefiks 2013). Osnutek Nacionalnega programa za mladino 2012–

2021, ki ga je pripravilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter je še v

usklajevanju, vsebuje tudi prioritetno podpodročje na temo vzpostavitve sistemov celostnega

priznavanja neformalnih znanj in izkušenj (Urad RS za mladino 2012). V tujini pa je za

priznavanje neformalnega znanja iz sfere mladinskega dela pomembno orodje tudi Youthpass,

v katerem se beležijo neformalne izkušnje, pridobljene skozi program EU – Mladi v akciji, ki

obsega Evropsko prostovoljno službo, mladinske izmenjave, mladinske pobude ter

usposabljanje (Mladinski svet Slovenije 2010, 24; Youthpass 2013). Pri vsem omenjenem pa

bi bilo bistvenega pomena, da ta orodja za beleženje neformalnih znanj prepoznajo tudi

delodajalci in si s tem olajšajo postopke pridobivanja in izbire mladih kadrov (Mladinski svet

Slovenije 2010, 24; Moje izkušnje 2013). Pri tem je treba poudariti, da trenutno ni raziskav, ki

bi potrdile, v kolikšni meri vse navedeno upoštevajo tudi delodajalci v procesu zaposlovanja

mladih, vsekakor pa mladim takšno izkazovanje izkušenj ne more škodovati.

Metode, ki se uporabijo pri izbiri kandidatov, se razlikujejo glede na velikost podjetja ter

glede na prisotnost usposobljenih zaposlenih za izvedbo kadrovskih in izbirnih postopkov v

organizaciji (Svetlik 1998, 120). V manjših organizacijah, kjer pogosto ni zaposlenih

strokovnjakov za kadrovsko področje, praviloma uporabljajo preprostejše metode, pri izbiri

ključnih kadrov za organizacijo pa si občasno pomagajo s specializiranimi agencijami

(Svetlik 1998, 120). Medtem pa lahko v večjih organizacijah uporabijo več metod za izbiro,

saj imajo praviloma zaposlene lastne strokovnjake za zaposlovanje, ki opravljajo izbirne

procese (Svetlik 1998, 120). Raziskava med managerji majhnih in srednjih podjetij v

Sloveniji iz leta 2001 in 2002 je na primer pokazala, da managerji v anketiranih 102 podjetjih

pridobivanju kandidatov, njihovemu izbiranju in uvajanju povprečno namenijo 12,33 %

svojega časa (Lobnikar, Merkač in Svetic 2002, 462–463).

Med možnimi načini izbire kadrov v podjetjih najdemo »vprašalnik kandidatu za zaposlitev,

uvodni razgovor z njim, preizkušanje in ocenjevanje, poizvedovanje o kandidatu, poglobljen

razgovor s kandidatom«, zdravniški pregled, psihološko testiranje ter ponudbo kandidatu

(Kralj 2005, 440). Nekateri viri omenjajo tudi nekoliko drugačne metode izbire, kot sta

uporaba poligrafov in grafologije (Merkač Skok 2005, 127; Svetlik 2009, 303). Mihalič

(2006, 153–154) trdi, da prva faza izbire kandidatov poteka prek selekcije primernih prijav na

delovno mesto, skupaj z motivacijskim pismom in življenjepisom. Pri izbiri kadrov na podlagi

življenjepisov se naj bi delodajalci zavedali, da imajo mladi manj izkušenj pri kandidiranju za

delovna mesta in posledično manj izkušenj pri pisanju življenjepisa ter motivacijskega pisma.
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Da bi izboljšali možnosti mladih za pridobitev zaposlitve, karierni centri univerz in različne

druge organizacije ponujajo nasvete za pripravo življenjepisov ter organizirajo delavnice in

predavanja na to temo (Palčič 2007, 29–55; KCUM 2013c). Na takšen način omenjeni akterji

poskušajo pomagati mladim pri uspešnejši prijavi za delovna mesta. Pri selekciji primernih

prijav se najprej izloči vse tiste vloge, ki niso popolne ali niso prispele pravočasno, nato pa se

izloči tiste, ki ne ustrezajo razpisanim pogojem za delo (Mihalič 2006, 153). Šele nato se med

preostalimi prijavami izbere tiste kandidate, ki so primerni za nadaljnji krog izbora, se prouči

njihove prijave in se z njimi opravijo selekcijski razgovor, dodatna testiranja, preizkusi

sposobnosti, veščin in znanja (Treven 1998, 185–193; Merkač Skok 2005, 93; Mihalič 2006,

153–154).

Svetlik (2009, 303–328) pri izbiri kadrov poudarja pomen zaporedja, po katerem se kadroviki

oziroma delodajalci lotevajo selekcijskega postopka v želji, da je postopek čim bolj

stroškovno in časovno učinkovit. Behrenz (2001, 255) pravi, da v prvem situ delodajalci

dajejo poudarek kandidatovi izobrazbi in izkušnjam, v drugem situ pri zaposlitvenih

intervjujih pa se osredotočijo na strokovno znanje, osebno zavzetost in socialne kompetence.

Svetlik (2009, 303–306) enako kot Mihalič (2006, 153) pravi, da se za prvo sito, ko je prijav

na delovno mesto največ, začne s pisnimi prijavami, dokazili, priporočili in poročili, saj je

tako najlažje izločiti veliko neustreznih kandidatov. Pisne prijave lahko vsebujejo

življenjepis/curriculum vitae/CV, navedeno bibliografijo ali posebne dosežke kandidata,

motivacijsko pismo oz. kandidatovo utemeljitev, zakaj je primeren za delovno mesto, njegova

pričakovanja in program dela (Svetlik 2009, 303–306). Prav tako pa lahko prijave vsebujejo

še različna dokazila, dokumentacijo ter priporočila (Merkač Skok 2005, 109 in 118–119).

Posameznik lahko v prijavi zabeleži vsa znanja, spretnosti in sposobnosti, s katerimi

razpolaga, od tistih, ki so pridobljena formalno, do tistih, ki so pridobljena prek neformalnega

in priložnostnega učenja (Hozjan 2010, 73), vprašanje pa je, v kolikšni meri bo delodajalec

upošteval posamezna znanja in jih priznaval kot relevantna. Življenjepis ali curriculum vitae

vsebuje splošne osebne podatke, podatke o izobrazbi, delovnih izkušnjah, usposabljanjih,

znanjih jezikov in preostalih znanjih, kompetencah in spretnostih (Cedefop 2012; Merkač

Skok 2005, 109–110). Pri pregledu pisnih prijav jih je smotrno ovrednotiti in točkovati, na

podlagi česar se lahko odločimo, kdo od prijavljenih kandidatov je primeren za nadaljnji izbor

(Merkač Skok 2005, 85).

Naslednji korak v postopku izbire kadrov je testiranje. Testiranje je postopek, s katerim

poskušajo delodajalci ugotoviti kandidatove zmožnosti v simulirani situaciji ter na podlagi

tega sklepati, kako bi se kandidat obnašal na delovnem mestu (Merkač Skok 2005, 114). Test

je neke vrste standardiziran postopek, s katerim pri kandidatu izzovemo aktivnost, ki jo

merimo, ocenjujemo, primerjamo z rezultati drugih kandidatov ter zahtevami delovnega

mesta (Merkač Skok 2005, 113–114). Testi so lahko bodisi individualni bodisi skupinske

narave (Svetlik 1998, 123–124). Med njimi lahko delodajalci za izbor kandidatov izberejo

psihometrične in osebnostne teste, prav tako pa vzorce dela ali metode poskusnega dela,
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skupinskih testov ali testiranja ob pomoči ocenjevalnih centrov (Treven 1998, 190–192;

Merkač Skok 2005, 114; Svetlik 2009, 306–311). Med psihometrične teste prištevamo

vedenjske teste, ki preverjajo interese, motive in temperament kandidatov ter teste

intelektualnih zmožnosti, ki lahko obsegajo teste dosežkov, teste sposobnosti ter inteligenčne

teste (Svetlik 2009, 307–308). Nadalje osebnostni testi pokažejo kandidatove reakcije na

določene situacije na delovnem mestu ali v življenju, saj merijo značilnosti, kot so vedenje,

čustva in vzorci mišljenja (Merkač Skok 2005, 114; Svetlik 2009, 308). Med vzorce dela pa

prištevamo teste obvladovanja določenega dela, psihomotorične teste ter situacijski test

(Svetlik 2009, 308). Nekateri strokovnjaki med metodami izbire omenjajo tudi pisno

anketiranje (Merkač Skok 2005, 110). Za kandidate na pomembnejših delovnih mestih v

podjetju pa pride v poštev tudi metoda ocenjevalnih centrov, ki je sicer bolj finančno in

časovno zahtevna, a ima zelo veliko veljavnost rezultatov (Merkač Skok 2005, 115–118). Pri

omenjeni metodi izbire so kandidati postavljeni v situacijske preizkuse, kjer morajo opraviti

določene naloge in aktivnosti v določenem časovnem razponu, pri čemer ocenjevalci

spremljajo in opazujejo njihovo vedenje in reakcije ter sposobnosti za organizacijo, odločanje,

ukrepanje in komunikacijo (Merkač Skok 2005, 116). Za mlade, ki se bodo pri iskanju prve

zaposlitve prvič srečevali s testiranjem, Karierni centri Univerze v Ljubljani (KUCL 2013a)

pripravljajo tudi simulacijo selekcijskega postopka, pri čemer s študenti izvedejo psihološko

testiranje in simulacijo razgovora za delo. V sklopu simulacije mladim strokovnjaki nato

interpretirajo rezultate psihološkega testiranja in jim dajo povratno informacijo obnašanja na

simulaciji razgovora (KCUL 2013a). S pomočjo rezultatov z mladimi razpravljajo o

smernicah za nadaljnji razvoj njihove kariere in jim na takšen način pomagajo pri izzivih, ki

jih čakajo pri iskanju prve zaposlitve ter pri prvem srečanju s testiranjem in razgovori (KCUL

2013a).

Tavčar (2009, 179) poudarja, da je odločilni korak pri izbiri kandidata pogosto razgovor z

njim. Razgovor s kandidatom oz. selekcijski intervju je tudi ena izmed najpogostejših metod

pri izbiri kandidatov (Treven 1998, 188) ter ena izmed temeljitejših metod, ki ji tudi podjetja

najbolj zaupajo (Merkač Skok 2005, 110). V selekcijskem intervjuju kandidatu damo

možnost, da se predstavi, ocenjujemo njegovo znanje, sposobnosti in spretnosti, hkrati pa mu

damo več informacij o organizaciji, ga informiramo o razpisanem delovnem mestu,

obveznostih in pričakovanjih (Merkač Skok 2005, 110–111; Mihalič 2006, 154–155).

Poznamo več vrst intervjujev oziroma razgovorov s kandidati glede značilnosti: glede na to,

koliko so vprašanja vnaprej določena, ločimo strukturirani, nestrukturirani in polstrukturirani

intervju; glede na število sodelujočih v intervjuju ločimo individualni, skupinski in panelni

intervju; glede na potek pogovora pa ločimo zaporedni, situacijski in vedenjski intervju

(Treven 1998, 188–190; Merkač Skok 2005, 110–111; Zaletel 2006, 196–197; Svetlik 2009,

311–324; Jurančič idr. 2012, 13). Intervjuje s kandidati lahko ločimo tudi na primarne

spoznavne intervjuje ter sekundarne intervjuje, pri čemer je primarni namenjen predvsem

prvemu stiku s kandidatom, sekundarni pa za ožji izbor dobrih kandidatov (Mihalič 2006,

153–154; Zaletel 2006, 196–197). Nekateri avtorji (Merkač Skok 2005, 111; Zaletel 2006,
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198–199) omenjajo še alternativne tipe intervjujev, kot so telefonski intervju, stresni intervju,

improviziran intervju ter intervju med kosilom. Po pogovoru s kandidatom v intervjuju pa

ostane še zadnji selekcijski mehanizem pred končno izbiro, to je zdravniški pregled (Mihalič

2006, 160; Svetlik 2009, 324). Zdravniški pregled je obvezen za vse delodajalce oz. kandidate

pred nastopom dela, podrobno ga opredeljuje Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih

delavcev (Uradni list RS, 87/02, 29/03, 124/06). Pravilnik v 5. členu določa, da bodoči

zaposleni opravi preventivni zdravniški pregled pred prvo zaposlitvijo ali po prenehanju

opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev. Ko

kandidate pripeljemo skozi vse postopke, ostanejo le še primerjava preostalih kandidatov za

zaposlitev ter odločitev oz. izbira najprimernejšega (Merkač Skok 2005, 86; Svetlik 2009,

327–328) in obvestilo neizbranim kandidatom o končni odločitvi (Mihalič 2006, 154; Svetlik

2009, 328).

Raziskava iz Združenega kraljestva (Branine 2008) je pokazala, da britanski delodajalci ne

glede na velikost podjetja ali sektor, v katerem delujejo, izbirajo in pridobivajo kadre na bolj

sofisticiran, objektiven in stroškovno učinkovit način kot v preteklosti. Med 700 anketiranimi

podjetji so mnogi pri izbiranju diplomantov potrdili, da dajejo vse večji poudarek na osebnost

kandidatov, njihov odnos do dela ter na prenosljiva znanja. Stopnja in smer pridobljene

izobrazbe nista več edini dejavnik pri izbiri bodočih zaposlenih (Branine 2008). Poleg

modernizacije postopkov izbire kandidatov bi se morala podjetja prilagoditi tudi značilnostim

mladih kadrov, če želijo v prihodnosti čim bolje poslovati s čim boljšimi mladimi kadri.

V Sloveniji imajo v velikih podjetjih večinoma posebne oddelke oz. ustrezno usposobljen

kader za izbor kandidatov za zaposlitev ali pa si pri teh procesih pomagajo z zunanjimi

izvajalci (Merkač Skok 2005, 126). Pri majhnih in srednjih podjetjih pa se v veliko primerih s

kadrovskih področjem ukvarjajo kar direktorji podjetij (Merkač Skok 2005, 128). Opravljena

raziskava med 75 slovenskimi podjetji v letu 2002 (Merkač Skok 2005, 126–129) je pokazala,

da v večini primerov za selekcijo kadrov uporabljajo metodo intervjuja, v velikem odstotku pa

se poslužujejo tudi poskusne zaposlitve kot selekcijskega mehanizma. Preizkuse znanj in

veščin opravijo v slabi polovici podjetij, ki so sodelovala v raziskavi (Merkač Skok 2005,

128). Med drugimi metodami, ki so sicer redkeje uporabljene, najdemo še proučevanje

življenjepisov kandidatov, najredkeje pa uporabo psihološkega testiranja in ocenjevalnega

centra (Merkač Skok 2005, 128–129).

V različnih državah vsekakor obstajajo različne preference do metod izbire kadrov, prav tako

pa različni delodajalci pripisujejo različno težo določenim metodam (Svetlik 2009, 325–326).

Ves čas se pojavljajo nove metode izbire kandidatov. Delodajalci priznavajo, da pri

kandidatih za delo opravijo t.i. background check ali preverjanje kandidatovega ozadja oz.

preteklosti (Clark in Roberts 2010, 507). Nekateri kadroviki priznavajo, da si pred izbiro

kandidatov ogledajo njihove dostopne podatke na spletu; od zadetkov, ki se na njihovo ime

pojavijo v spletnih iskalnikih do njihovega profila na omrežjih, kot so Facebook, MySpace,
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Twitter, Google Buzz, Hi5, Friendster, osebni blogi in LinkedIn (Kluemper in Rosen 2009,

568; Masten 2012; Ross in Slovensky 2012). Družabna omrežja lahko v kadrovskih postopkih

služijo delodajalcem kot orodje za zbiranje podatkov o kandidatih za delo (Franca 2010) in

številni delodajalci se tega poslužujejo (Clark in Roberts 2010). Raziskava rabe spleta v

Slovenji v letu 2011 je pokazala, da je imelo 2010. 60 % anketirancev v Sloveniji ustvarjen

profil na vsaj enem izmed družabnih omrežij (Vehovar, Jerman Kuželički in Lebar 2011, 9).

Pregledu profilov na tovrstnih omrežjih so bolj statistično izpostavljeni mladi kandidati za

zaposlitev, saj v primerjavi s starejšo populacijo ta omrežja uporablja več mladih (Lenhart idr.

2010). Enako velja tudi v slovenskem prostoru, saj po raziskavi iz leta 2010 med uporabniki

družabnih omrežij prevladujejo mladi (Vehovar, Jerman Kuželički in Lebar 2011, 9–10). Prav

tako imajo mladi kandidati drugačne meje zasebnosti in drugačne predstave o zasebnosti na

spletu kot preostala populacija, saj so zrasli z družabnimi omrežji, ki so del njihovega

vsakdana in jih ne morejo kar izključiti (Clark in Roberts 2010, 507; Franca 2011, 6–7).

Kadrovski strokovnjaki iz Združenih držav Amerike v vedno večjem obsegu pregledujejo

profile kandidatov na tovrstnih omrežjih zaradi tega, da lahko opravijo pravilne kadrovske

odločitve pri najemanju kandidatov za delovna mesta (Kluemper in Rosen 2009, 567–568;

Ross in Slovensky 2012, 56). Raziskava v Združenih državah Amerike, izvedena prek

Careerbuilder.commed med 2600 managerji, ki pri kadrovskih postopkih pregledujejo profile

kandidatov na družabnih omrežjih, je pokazala, da jih od tega 29 % uporablja Facebook, 26 %

LinkedIn, 21 % MySpace, 11 % jih preišče bloge, 7 % pa jih uporablja Twitter (Ross in

Slovensky 2012, 56). Mnogi so odločitev, da kandidata ne zaposlijo, sprejeli tudi na podlagi

spletnega obnašanja kandidata oz. na podlagi objavljene vsebine na družabnih omrežjih (Ross

in Slovensky 2012, 56). Na dostopnost spletnih profilov kandidatov na spletnih omrežjih

mlade v Sloveniji opozarjajo tudi na Kariernem centru Univerze v Mariboru (KCUM 2013a),

kjer mladim svetujejo, da preverijo, kakšni podatki so o njih so dostopni na spletu ter

preprečijo, da bi jih ti podatki postavili v slabši položaj pri kandidiranju za zaposlitev.

Med razlogi, ki govorijo v prid uporabe družabnih omrežjih pri izbirnih postopkih, najdemo

možnost preverjanja tudi negativnih plati kandidata, saj življenjepisi in motivacijska pisma

večinoma poudarjajo zgolj pozitivne plati (Ross in Slovensky 2012, 56–57). Prav tako mnogi

strokovnjaki verjamejo, da so podatki, objavljeni na družabnih omrežjih, bolj iskreni, saj so

objavljeni z drugim namenom, kot je iskanje zaposlitve, in zato ljudje ne morejo ustvariti

»nove različice sebe« na družabnih omrežjih, kot lahko to naredijo z novo različico

življenjepisa in motivacijskega pisma, prilagojenega za točno določeno delovno mesto oz.

delodajalca (Ross in Slovensky 2012, 57). Iz družabnih omrežij lahko razberemo tudi tipična

obnašanja, ne le najboljših, ki jih kandidati po navadi predstavijo pri preostalih metodah, kot

so prijava za delovno mesto, življenjepis in zaposlitveni intervju (Kluemper in Rosen 2009,

570). Prav tako je preverjanje kandidatov prek tovrstnih omrežij stroškovno in časovno

učinkovito ter odkriva nova znanja o kandidatu, od profesionalnih povezav na LinkedInu do

hobijev in interesov na Facebooku in My Spaceu, Twitter pa lahko ponudi vpogled v osebnost

in zanimanja v profesionalnem in osebnem življenju (Ross in Slovensky 2012, 57). Prek
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družabnih omrežij tako pogosto dostopamo do podatkov o kandidatovi osebnosti in o tem, ali

se ujema s kulturo podjetja, kar je lahko poleg podatkov o znanju, veščinah in sposobnostih,

ki jih lahko pridobimo prek klasičnih metod izbire, dober dodatek in pripomoček pri izbiri

(Ross in Slovensky 2012, 57). Pri vseh pridobljenih podatkih pa je treba biti pazljiv in

prihraniti morebitno pristranskost z uporabo zgolj tistih informacij, ki so pomembne za

zaposlitev, in ne tudi vseh drugih (Kluemper in Rosen 2009, 569). Kluemper in Rosen (2009,

569–572) med informacijami, pomembnimi za zaposlitev, ki jih je mogoče pridobiti prek

družabnih omrežij, omenjata ocenjevanje osebnosti, inteligence in splošne uspešnosti

kandidata. Tri od petih osebnostnih značilnosti naj bi se po raziskavi iz ZDA dalo razbrati iz

družabnih omrežij na podoben način, kot se jih lahko razbere skozi 40-minutni pogovor s

kandidatom; med njimi so omenjene natančnost, ekstrovertiranost, sprejemljivost, čustvena

stabilnost, odprtost za izkušnje ter inteligenca (Kluemper in Rosen 2009, 569–574).

Omenjene lastnosti se lahko razberejo tudi na podlagi načina komuniciranja kandidata z

drugimi udeleženci družabnih omrežij (Kluemper in Rosen 2009, 570). Iz podatkov,

objavljenih na družabnih omrežjih, pa naj bi bilo mogoče razbrati tudi posameznikove

sposobnosti izražanja, pisanja, delovne izkušnje ter še mnoga znanja in veščine (Kluemper in

Rosen 2009, 571).

Pri uporabi družabnih omrežij pri izbiri kandidatov se pod negativnimi platmi pogosto

izpostavljajo vprašanja točnosti oz. prirejenosti podatkov, pridobljenih prek teh omrežij, in

načela zasebnosti ter etičnosti (Kluemper in Rosen 2009, 570; Ross in Slovensky 2012, 55 in

62). Mnoge od omenjenih spletnih strani družabnih omrežij so namreč javno dostopne, pri

nekaterih pa nastavitve omogočajo, da objavljene podatke vidijo le izbrani prijatelji, sledilci

itd. (Ross in Slovensky 2012, 55–56). Podjetja lahko na takšen način nenadoma dostopajo do

številnih informacij, za pridobitev katerih bi lahko v času pred informacijsko tehnologijo

potrebovali mesece ali leta, nekaterih celo nikoli ne bi mogli pridobiti (Ross in Slovensky

2012, 56). Med dostopnimi podatki so lahko zelo osebne informacije – od starosti kandidata,

spola, kraja bivanja in lokacije, članstva v sindikatih ali podpore sindikalnemu gibanju,

pripadnosti določeni manjšini, osebnih fotografij do podatkov o tem, ali je oseba v zvezi in o

njenih otrocih (Ross in Slovensky 2012, 56 in 64). Med objavljenimi informacijami lahko

najdemo tudi podatke, ki lahko povzročajo diskriminacijo in ki jih delodajalec med

postopkom izbire kandidatov po zakonodaji sicer ne sme pridobiti, npr. rasa, veroizpoved,

spolna usmerjenost, zakonski stan, morebitna invalidnost itd. (Kluemper in Rosen 2009, 567–

568). Prav tako pa se pojavi vprašanje pravnih vidikov pri neizbranih kandidatih na podlagi

objavljenih informacij ter tožb na podlagi diskriminacije, ki lahko sledijo s strani neizbranega

kandidata (Kluemper in Rosen 2009, 568; Ross in Slovensky 2012, 57) ter resničnosti

objavljenih informacij – lahko se tudi zgodi, da gre za krajo spletne identitete ali za drugo

osebo z istim imenom (Ross in Slovensky 2012, 59 in 61). Pri dostopanju do podatkov,

objavljenih na družabnih omrežjih, moramo vedeti, da so danes praktično vse te informacije

lahko dosegljive potencialnemu delodajalcu, pri tem pa moramo v obzir vzeti slovensko

zakonodajo, ki delodajalcem prepoveduje, da bi lahko pridobljene osebne podatke uporabili v
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postopkih zaposlovanja kot odločitev, ali zaposliti kandidata ali ne (Franca 2011, 8). Ker je

področje zelo sveže, obstaja tudi pomanjkanje pravne prakse na to temo iz slovenskih

delovnih sodišč (Franca 2011, 6). Kandidate v slovenskem prostoru sicer varuje določilo

Ustave RS (Ustava RS – URS, Uradni list RS, št. 33/91, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06) o

varstvu osebnih podatkov, ki v 38. členu govori o tem, daje zagotovljeno varstvo osebnih

podatkov ter da je uporaba osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja

prepovedana (38. člen Ustave RS). ZDR-1 v 6. členu govori o prepovedi diskriminacije tudi

za iskalce zaposlitve, saj jim mora delodajalec zagotavljati enako obravnavo ne glede na

osebne okoliščine (ZDR-1). Prav tako pa ZDR zapoveduje, da sme delodajalec od kandidata

zahtevati zgolj predložitev tistih dokazil, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za opravljanje

dela ter da od kandidata pri sklepanju pogodbe ne sme »zahtevati podatkov o družinskem

oziroma zakonskem stanu, o nosečnosti, o načrtovanju družine oziroma drugih podatkov, če

niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem« (28. člen, ZDR-1). Prav tako ZDR-1 v 28.

členu določa, da delodajalec ne sme pogojevati zaposlitve s pridobitvijo omenjenih podatkov.

Podatki, pridobljeni prek družabnih omrežij, pogosto omogočajo prav to – delodajalcem dajo

podatke o tistih osebnih okoliščinah, o katerih mu zakon prepoveduje pridobivati podatke; to

so podatki o zakonskem stanu, otrocih, političnem prepričanju itd. (Franca 2011, 7–8). A

vendar je treba vedeti, da je v praksi nemogoče dokazati, da je delodajalec sprejel odločitev,

da kandidata ne zaposli na podlagi podatkov, pridobljenih prek družabnih omrežij, razen če

tega sam izrecno ne pove ali zapiše (Franca 2011, 8). Prav tako moramo vedeti, da tudi, če

odločitve ni sprejel zgolj na podlagi videnega na družabnih omrežjih, je lahko to vplivalo na

njegovo presojo – če je na kandidatovem profilu videl, »kako burno preživlja noči, kako

popiva […] ali objavlja sovražni govor«, te informacije težko kar odmisli (Franca 2011, 9).

Zaradi tega je potrebno, da so kandidati pri objavi vseh teh osebnih podatkov na družabnih

omrežjih previdni in dobro razmislijo, kaj objaviti in česa ne (Franca 2011, 8). Dileme o

etičnosti iskanja s pomočjo dostopnih podatkov na družabnih omrežij sproža tudi politika

enega od ponudnikov – Facebooka, ki podatke o svojih uporabnikih prodaja podjetjem (Ross

in Slovensky 2012, 63). Prav tako pa na podlagi zasebnega življenja kandidatov ne moremo

nujno sklepati o njegovem obnašanju na delovnem mestu, saj lahko podatki, do katerih

dostopamo, kažejo drugo fazo v življenju posameznika (Kluemper in Rosen 2009, 567; Ross

in Slovensky 2012, 60–62). Na primer najstništvo, ko se je obnašal drugače in imel druge

vrednote, kot jih ima danes, prav tako pa so profili na družabnih omrežjih ustvarjeni s

popolnoma drugačnim namenom, kot je iskanje zaposlitve, z izjemo LinkedIna (Kluemper in

Rosen 2009, 567; Ross in Slovensky 2012, 60–62). Objave na družabnih omrežjih so lahko

tudi varljive in neresnične, saj lahko marsikdo pretirava pri ustvarjanju svoje spletne identitete

in zato te identitete posameznika ne moremo nujno enačiti s tem, kakšen v resnici je (Franca

2011, 9). Nenazadnje niti še ne obstajajo raziskave, ki bi potrdile, da so odločitve na podlagi

objav na družabnih omrežij pravilne, da so veljaven ali zanesljiv kazalnik pomembnih

organizacijskih rezultatov ter da vodijo v uspešno zaposlovanje (Kluemper in Rosen 2009,

569; Ross in Slovensky 2012, 59).
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3.3. Prilagoditev postopkov pridobivanja in izbire kadrov značilnostim mladih

Pri izbiri metod pridobivanja in izbire kadrov se je treba prilagoditi glede na značilnosti in

profil kandidatov, ki jih iščemo (Pirher 1994, 103). Pri pridobivanju mladih kadrov v podjetju

je pomembno, da poznamo značilnosti mlade generacije ter načine, s katerimi mladi kot

iskalci zaposlitve iščejo zaposlitev. Anketa o delovni sili iz leta 2006 je pokazala, da mladi

najpogosteje iščejo zaposlitev prek svojih razpoložljivih omrežij, to je prek spraševanja

sorodnikov, prijateljev in znancev, prek neposrednega spraševanja pri potencialnih

delodajalcih, prek pregledovanja oglasov za prosta delovna mesta v različnih medijih in

javljanja nanje, le polovica od anketiranih je odgovorila, da zaposlitev išče prek Zavoda RS za

zaposlovanje, četrtina pa prek zasebnih zaposlitvenih agencij (Trbanc 2007, 44–50).

Mladi imajo od drugih kategorij na trgu dela različne nekatere značilnosti, ki »vplivajo na

odnos delodajalcev do njih« (Trbanc in Verša 2002, 339). Delodajalci pa bi morali v želji, da

dosežejo zastavljene cilje, za čim večjo konkurenčnost podjetja, maksimizacijo dobičkov in

družbeno odgovornost, čim bolj upoštevati značilnosti in želje vseh deležnikov v podjetju,

tudi mladih (Florjančič in Jereb 1998, 32; Tavčar, 2009; Gillespie 2012, 17). Na trgu bodo

ostali le tisti delodajalci, ki bodo sposobni pridobiti in zadržati najbolj kakovostne kadre

(Franca in Pahor 2007, 61). Pri tem bodo uspešnejši tisti delodajalci, ki bodo dobro poznali

svoje ciljne kandidate za delo, jim prilagodili zaposlitvene ponudbe ter jih po čim boljših

poteh in čim bolj učinkoviti posredovali do njih ter kandidate z ustreznim ugledom svoje

organizacije pridobili v svoje vrste (Franca in Pahor 2007, 61). Glede na globalne

demografske smernice naj bi se populacija mladih v prihodnjih desetletjih odstotkovno

zmanjšala, populacija starejših pa številčno okrepila, zato bo pridobivanje mladih kadrov še

težje in delodajalci se bodo morali boriti za dobre mlade kandidate z ustreznim profilom

(Franca in Pahor 2007, 57). Prav tako pa bi bilo zanje smotrno stremeti k temu, da se tudi tej

kategoriji zaposlenih čim bolje prilagodijo prek upoštevanja smernic in modernih metod

iskanja prek spleta. Podjetja se bodo morala prilagoditi tudi na pogostost menjavanja delovnih

mest med mladimi (Gillespie 2012, 17). Na eni strani bodo morala najti načine, kako zadržati

sposobne in ključne kadre, na drugi pa bodo morali urejati vse pogostejše postopke prekinitev

pogodb z odhajajočimi zaposlenimi, najti zamenjave za odhajajoči kader skozi procese

pridobivanja in izbire zaposlenih, med njimi odkriti talente in jih čim prej in čim bolje

usposobiti (Gillespie 2012, 17–18).

Zaradi tega je smiselno iskati nove kadre pri tabornikih, v športnih klubih, prostovoljnih

organizacijah, v knjižnicah – skratka tam, kjer se zbirajo tisti mladi, ki imajo več socialnih

izkušenj in bolj izdelane osebnosti (Novak 2005, 36–37). Kot so pokazale nedavne raziskave

(Souto-Otero idr. 2012), imajo mladi, ki imajo poleg formalnega pridobljeno tudi neformalno

znanje in so aktivni v mladinskih organizacijah, razvitih več tistih kompetenc, ki jih pri

kandidatih za delo iščejo delodajalci.
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Prepoznavanje neformalnih in priložnostnih znanj je ključno za uveljavljanje koncepta

vseživljenjskega učenja (OECD 2012b). Še posebno pa je pomembno na področju

zaposlovanja mladih kadrov, saj se s prilagoditvijo selekcijskih postopkov na upoštevanje

neformalnih znanj mladim bistveno olajša prehod na trg dela (Evropska komisija 2012b). V

Priporočilu Sveta o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja Evropska komisija

med pozitivnimi učinki prepoznavanja neformalnih znanj omenja povečevanje zaposljivosti,

povečanje plač ter lajšanje prehodov med poklici, na ravni gospodarstva pa povečanje

blaginje in krepitev konkurenčnosti (Evropska komisija 2012b, 2). Zaradi tega je smiselno

tudi v slovenskem prostoru pri procesu pridobivanja in izbire mladih kadrov upoštevati

pridobljeno neformalno znanje mladih kandidatov, ki ga mladi lahko izkazujejo z orodji za

beleženje teh izkušenj, kot so Youthpass, Moje izkušnje, Nefiks itd. (Moje izkušnje 2013;

Nefiks 2013, Youthpass 2013).

Prilagoditev podjetij bo njuna, saj v vmesnem času izgubljajo na produktivnosti in

konkurenčnosti, celoten postopek pa predstavlja tako finančni kot časovni izziv (Gillespie

2012, 17). Zaposleni v podjetju s svojim znanjem, sposobnostmi in motivacijo so namreč

najpomembnejši viri in premoženje podjetja ter ustvarjalci nove vrednosti, zato je treba

kadrovskim postopkom v podjetjih nameniti temu primerno dovolj časa in sredstev (Lobnikar,

Merkač in Svetic 2002, 461).
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4 RAZISKAVA

Raziskovalni problem, ki smo se ga v nalogi lotili, je neprilagojenost (slovenskih) podjetij pri

vključevanju mladih v delovno okolje, kar se kaže tudi v postopkih pridobivanja in izbire

kadrov. Pri tem med razlogi za raziskovanje te teme izpostavimo dejstvo, da v strokovni

literaturi v slovenskem prostoru sodobnih načinov pridobivanja kadrov in prilagajanja

značilnostim mladih v postopkih ne najdemo (Kralj 2005; Svetlik 2009; Tavčar 2009), razen

nekaterih izjem med strokovnjaki, ki te teme obravnavajo v znanstvenih in strokovnih člankih

(Franca in Pahor 2007; Franca 2010; Franca 2011). Zato smo se v magistrski nalogi

osredotočili na načine pridobivanja in izbora mladih kadrov v podjetjih ter raziskovanju

načina, kako so se oziroma kako bi se morala naša podjetja prilagoditi značilnostim mladih.

4.1. Metodologija

V magistrski nalogi smo naredili raziskavo z uporabo primarnih virov po metodi študije

primera. Analizirali smo načine pridobivanja in izbire mladih kadrov v sodelujočih slovenskih

podjetjih ter analizirali njihovo prilagoditev na značilnosti mladih. Podatke smo zbrali na

kvalitativen način prek osebnih individualnih polstrukturiranih intervjujev (Easterby-Smith,

Thorpe in Lowe 2007, 109–139). Kriterij za izbiro podjetij so bile nagrade za najboljšega

delodajalca, kjer smo izbrali najboljša podjetja na izboru Zlata nit v zadnjih letih, saj gre za

vodilna podjetja na področju kadrovskega managementa, ki jim je v ospredju kakovost

delovnih mest (Zlata nit 2011). Z raziskavo smo ugotovili, kako so se ta podjetja prilagodila

iskanju mladih kadrov. Med podjetji so izbrana tri iz kategorije malih, tri iz srednje velikih in

tri iz kategorije velikih podjetij (Zlata nit 2011). Pri tem upoštevamo definicije podjetij po

metodologiji Zlate niti, pri čemer med mala podjetja prištevamo podjetja z do vključno 50

zaposlenimi, srednje velika z 51 do 250 zaposlenimi, velika podjetja pa so definirana kot

podjetja, v katerih imajo nad 250 zaposlenih (Zlata nit 2013). Glavni kriterij za izbor

intervjuvanca je temeljil na izboru osebe, ki je v podjetju primarno odgovorna za kadrovski

management. V primeru, da je prišlo do odklonitve sodelovanja v intervjuju pri posamezni

osebi, smo poskusili narediti intervju z drugo osebo, ki je prav tako odgovorna za to področje

in ima primerljiva znanja o kadrovskem managementu. V primeru, da pa je prišlo do

odklonitve sodelovanja ne le pri osebi znotraj podjetja, temveč v posameznem podjetju na

sploh, pa smo za intervju poskusili pridobiti naslednje podjetje po lestvici najboljših

delodajalcev za posamezno leto. Pri tem smo pri vzpostavljanju stika začeli s podjetji,

nagrajenimi v letu 2011, v primeru neuspeha bi nadaljevali z nagrajenci v letu 2010, pozneje

pa še z nagrajenci iz preteklih let. Pri kontaktiranju podjetij nam je uspelo pridobili zahtevani

vzorec podjetij že pri vzpostavljanju stika z nagrajenci v letu 2011. Vzorec torej predstavljajo

po tri izbrana podjetja v vsaki kategoriji – skupno torej devet – in osebe znotraj njih, ki so

odgovorne za pridobivanje in izbor kadrov. S primerjavo treh primerov/podjetij znotraj ene

kategorije smo zagotovili boljši vpogled v raziskovane podatke in pridobili tri neodvisne vire
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informacij za vsako kategorijo (Ragin 2007, 114; Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007,

181). Tako smo lažje ocenili splošnost in veljavnost ugotovitev (Ragin 2007, 114).

Pred izvedbo intervjujev smo opravili pogovor z gospo Melito Romih, vodjo projekta Zlata

nit, da smo dobili podrobnejše informacije o metodologiji izbora Zlate niti ter druge

informacije o projektu, ki jih ni bilo mogoče razbrati iz literature. Intervjuje v sodelujočih

podjetjih smo opravili v mesecu in pol, med 22. januarjem 2013 in 7. marcem 2013. V

povprečju so trajali 45 minut, pri čemer je bilo trajanje najkrajšega intervjuja 15 minut,

trajanje najdaljšega pa 90 minut. Intervjuji so potekali v živo, individualno s predstavnikom

vsakega podjetja posebej, in sicer v prostorih podjetij na njihovi lokaciji. Intervjuje smo s

privoljenjem intervjuvancev snemali z diktafonom, posnetke pa pozneje pretipkali. Zapise

intervjujev smo analizirali s kombinacijo metode analize vsebine in metode utemeljitvene

analize; tako smo kategorije sicer oblikovali že vnaprej, a smo pozneje iz podatkov pridobili

nekoliko drugačne – preoblikovane kategorije (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007, 148–

160).

Pri opravljanju intervjujev nam je uspelo navezati v stik z devetimi podjetji, sodelujočimi v

izboru za Zlato nit 2011, zaradi tega nam ni bilo treba opravljati intervjujev z nagrajenci

prejšnjih let. Pri metodologiji Zlate niti izbor poteka tako, da med prijavljenimi podjetji

najprej izberejo 101 »najboljšega zaposlovalca«, kot ga imenujejo v svoji terminologiji (Zlata

nit 2013). Med 101 »najboljšim zaposlovalcem« izberejo po 7 podjetij v vsaki kategoriji, to

pomeni 7 malih podjetij, 7 srednje velikih podjetij ter 7 velikih podjetij, skupno torej 21

»finalistov«, kot jih poimenujejo (Zlata nit 2013). Med temi 21 finalisti pa v zaključnem delu

izbora izberejo po enega »zmagovalca v vsaki kategoriji« – torej zmagovalca med malimi

podjetji, zmagovalca med srednje velikimi podjetji ter zmagovalca med velikimi podjetji

(Zlata nit 2013). Poleg tega pa izmed 21 finalistov izberejo še podjetje, ki prejme »priznanje

za posebne dosežke« (Zlata nit 2013).

Pri raziskovanju smo opravili intervjuje s tremi od štirih zmagovalcev Zlate niti 2011 oz.

nagrajencem za posebne dosežke 2011, pri čemer se eno podjetje ni pozitivno odzvalo na

sodelovanje v raziskavi, to je zmagovalec v kategoriji srednje velikih podjetij. Med

zmagovalci smo torej opravili intervju z zmagovalcem v kategoriji malih podjetij (Vivo,

gostinsko turistične storitve in trgovina, d.o.o.), z zmagovalcem v kategoriji velikih podjetij

(Adria Mobil Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Novo mesto) ter z zmagovalcem v

kategoriji posebnih dosežkov (Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto). Nato smo kontaktirali

finaliste izbora Zlata nit 2011. Opravili smo razgovor še z enim od velikih podjetij izmed

finalistov (Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d.), z enim izmed srednje velikih podjetij

(Vizija računovodstvo, podjetje za vodenje poslovnih knjig, d.d.) ter še z dvema podjetjema iz

kategorije malih podjetij (Bonopan, trgovina d.o.o., in List družba za računalniški inženiring

d.o.o., Ljubljana), pri čemer so se vsi od sodelujočih takoj pozitivno odzvali za sodelovanje v

raziskavi. Pri kontaktiranju finalistov za leto 2011 med srednje velikimi podjetji smo poleg
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neodzivnosti s strani zmagovalca v kategoriji doživeli še neodzivnost enega izmed finalistov,

pri drugem izmed finalistov med srednjimi podjetji pa zaradi odsotnosti zaposlenih, pristojnih

za to področje, nismo mogli uskladiti datuma za srečanje. Pozneje smo stik navezali še z

dvema podjetjema, uvrščenima med finaliste iz kategorije srednje velikih podjetij, pri katerih

smo dobili takojšen pozitiven odziv (Roche farmacevtska družba, d.o.o., in RLS Merilna

tehnika, d.o.o.). Tako smo uspešno opravili polstrukturirane intervjuje v devetih nagrajenih

podjetjih.

Podjetja, v katerih smo opravili raziskavo, med malimi podjetji so Bonopan, trgovina, d.o.o.,

List družba za računalniški inženiring, d.o.o., Ljubljana in Vivo, gostinsko turistične storitve

in trgovina, d.o.o. V kategoriji srednje velikih podjetij smo opravili intervjuje v podjetjih RLS

Merilna tehnika, d.o.o., Roche farmacevtska družba, d.o.o., in Vizija računovodstvo, podjetje

za vodenje poslovnih knjig, d.d. V kategoriji velikih podjetij smo raziskavo opravili v

podjetjih Adria Mobil Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Novo mesto, Krka, tovarna

zdravil, d.d., Novo mesto ter Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d. Razvrstitev

sodelujočih podjetij po kategorijah in njihovi podatki so razvidni iz Preglednic 3, 4 in 5. Prav

tako v nadaljevanju magistrske naloge za podjetja ne uporabljamo več celotne firme, temveč

skrajšana imena – Bonopan, List, Vivo, RLS, Roche, Vizija računovodstvo, Adria Mobil,

Krka in Si.mobil.

V podjetjih smo se pogovarjali z osebami, ki so primarno odgovorne za področje kadrovskega

managementa. V dveh od malih podjetij sta bili to direktorica in izvršna direktorica, v

preostalih pa zaposleni, ki v podjetju opravljajo (tudi) kadrovsko vlogo. Njihove funkcije v

podjetjih so prikazane v Preglednicah 3, 4 in 5. Sedem od devetih intervjuvancev se je

strinjalo z zapisom njihovega imena in priimka v magistrsko nalogo, vendar smo na željo

dveh izmed njih zapisali zgolj njihova delovna mesta v podjetju. Tako smo poenotili način

anonimnosti, da so se z njim strinjali vsi intervjuvanci. V tabelah 3, 4 in 5 so poleg naštetega

navedeni tudi podatki o sedežu podjetij, dejavnosti, čistih prihodkih od prodaje za leto 2011

ter o čistem dobičku obračunskega leta 2011.

Preglednica 3: Sodelujoča podjetja – nagrajenci Zlate niti 2011 v kategoriji malih

podjetij po abecedi

Podjetje Bonopan List Vivo

Sedež Obrtniška ulica 6F,
1370 Logatec

Tehnološki park 24,
1000 Ljubljana

Pot na Fužine 2,
1000 Ljubljana

Dejavnost Prehrambena
industrija; Trgovina;
Ribištvo, ribogojstvo
in ribarnica

Računalništvo in
informatika

Dostava hrane;
Prireditvena
dejavnost in zabava;
Gostilne in
restavracije;
Pekarstvo in
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slaščičarstvo

Čisti prihodki od
prodaje v 2011 (v
evrih)

3.265.356 820.644 1.316.421

Čisti dobiček v 2011
(v evrih)

303.351 38.948 43.962

Delovno mesto
intervjuvanca

Izvršna direktorica Direktorica Oseba, odgovorna za
kadrovsko funkcijo
ter poroke, kongrese
in marketing

Preglednica 4: Sodelujoča podjetja – nagrajenci Zlate niti 2011 v kategoriji srednje

velikih podjetij po abecedi

Podjetje RLS Roche Vizija računovodstvo

Sedež Pod vrbami 2, 1218
Komenda

Vodovodna cesta
109, 1000 Ljubljana

Tržaška cesta 297,
1000 Ljubljana

Dejavnost Merilni sistemi in
naprave

Farmacija;
Medicinska in
laboratorijska
oprema

Računovodstvo in
knjigovodstvo;
Revizija

Čisti prihodki od
prodaje v 2011 (v
evrih)

5.639.396 49.607.541 4.935.859

Čisti dobiček v 2011
(v evrih)

916.067 916.067 295.080

Delovno mesto
intervjuvanca

Vodja kadrovske
službe

Direktorica za kadre Oseba, odgovorna za
kadre

Preglednica 5: Sodelujoča podjetja – nagrajenci Zlate niti 2011 v kategoriji velikih

podjetij po abecedi

Podjetje Adria Mobil Krka Si.mobil

Sedež Straška cesta 50,
8000 Novo mesto

Šmarješka cesta 6,
8000 Novo mesto

Šmartinska cesta
134B, 1000
Ljubljana
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Dejavnost Avtodomi in
prikolice

Farmacija Mobilna telefonija;
Trgovina;
Telekomunikacije

Čisti prihodki od
prodaje v 2011 (v
evrih)

229.778.546 931.373.353 185.573.738

Čisti dobiček v 2011
(v evrih)

8.777.504 165.920.016 27.093.991

Delovno mesto
intervjuvanca

Specialist razvoja
kadrov

Direktor kadrovskega
sektorja

Vodja Službe za
razvoj in strateško
upravljanje človeških
virov

Iz Preglednic 3, 4 in 5 lahko razberemo, da so sodelujoča podjetja med seboj zelo različna.

Razlikujejo se po velikosti (malo, srednje, veliko), čistih prihodkih iz prodaje in čistem

dobičku v letu 2011, v katerem so bila nagrajena. Sodelujoča podjetja se ukvarjajo z zelo

različnimi dejavnostmi, od prehrambene industrije, ribištva, računalništva, računovodstva in

merilnih sistemov do prireditvene industrije, avtodomov, farmacije in telekomunikacij. Z

raznolikostjo dejavnosti, iz katerih prihajajo, zajamemo tudi različne panoge: industrija,

kmetijstvo, storitve. S tem z vidika zaposlovanja mladih pokrijemo delodajalce za zelo

različne kadre, tako po poklicu kot po stopnji izobrazbe.

4.2. Analiza rezultatov in interpretacija

Pri izvajanju polstrukturiranih intervjujev smo imeli vnaprej pripravljen vprašalnik z opornimi

točkami oz. vprašanji, da bi s tem zagotovili enako ogrodje temeljnih vprašanj za vse

intervjuvance, pozneje pa smo pri vsakemu intervjuvancu prilagodili podvprašanja glede na

potek pogovora. Vprašalnik za polstrukturiran intervju je priložen v Prilogi št. 1. Vprašalnik

je avtorski in je nastal na podlagi analize literature in virov, predstavljenih v teoretičnem delu

naloge. Strukturiran je iz štirih sklopov: prvi zajema temo pridobivanja kadrov, drugi temo

izbire kadrov, tretji prilagoditev postopkov značilnostim mladih, zadnji, četrti sklop, pa

obsega primere dobrih praks. Pri prvem okvirnem vprašanju in podvprašanjih smo

intervjuvance povprašali o načinu pridobivanja kadrov v njihovo podjetje, metodah in

posebnostih. Skozi drugo okvirno vprašanje smo prišli do odgovora, kako mlade kadre

izbirajo, to je prek kakšnih metod, in kateri način jim prinaša največ za njih ustreznih

informacij. Pri pogovoru o tretjem tematskem področju smo razpravljali o prilagoditvah

postopkov pridobivanja in izbora kadrov značilnostim mladih. Skozi zadnje okvirno vprašanje

so intervjuvanci še posebno izpostavili primere dobrih praks iz svojega podjetja.



Slika 3: Glavne teme

4.2.1. Pridobivanje kadrov

Pri pregledu pridobljenih rezultatov

delodajalci pri pridobivanju kadrov ne morejo posebej zahtevati, da za določeno delovno

mesto iščejo mlade kandidate. Zaradi prep

pridobivanja na zgolj mlade kandidate, razen če je zaradi narave dela to posebej zahtevano.

Na to dejstvo so nas opozorili intervjuvanci in nam z

razložili svoj splošni sistem pridobivanja kadrov, ki velja za pridobi

podjetjih, posledično tudi mladih. Izjema so metode, ki so izrazito prilagojene mladim in pri

tem ne gre za diskriminacijo na podlagi starosti, temveč

zakonodaji. Te metode, namenjene

sodelovanje s šolami.

Intervjuvanci so pri odgovorih

prostega delovnega mesta (osem od devetih intervjuvancev)

družabnih omrežij (trije od devetih

(šest od devetih intervjuvancev)

šolami, fakultetami in kariernimi centri

(eden od devetih intervjuvancev)

študentsko delo (osem od devetih intervjuvancev)

od devetih intervjuvancev), sodelovanje na Študentski Areni na hitrih

(dva od devetih intervjuvancev)

sodelovanje z zaposlitvenimi agencijami

Zavodom RS za zaposlovanje

• načini
• posebnosti

Pridobivanje
kadrov

• metode
• največ
informacij

Izbor kadrov
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3: Glavne teme polstrukturiranega intervjuja

Pridobivanje kadrov

pridobljenih rezultatov na vprašanje pridobivanja kadrov je treba

delodajalci pri pridobivanju kadrov ne morejo posebej zahtevati, da za določeno delovno

mesto iščejo mlade kandidate. Zaradi prepovedi diskriminacije namreč ne smejo omejevat

pridobivanja na zgolj mlade kandidate, razen če je zaradi narave dela to posebej zahtevano.

Na to dejstvo so nas opozorili intervjuvanci in nam zaradi tega v odgovorih na to vprašanje

sistem pridobivanja kadrov, ki velja za pridobivanje vseh kadrov v

tudi mladih. Izjema so metode, ki so izrazito prilagojene mladim in pri

tem ne gre za diskriminacijo na podlagi starosti, temveč so ta področja tako

zakonodaji. Te metode, namenjene posebej mladim, so štipendiranje, pripravništva, praksa

ri odgovorih našteli naslednje metode pridobivanja mladih kadrov:

prostega delovnega mesta (osem od devetih intervjuvancev), pridobivanje s pomočjo

(trije od devetih intervjuvancev), ponudbe za zaposlitev od kandidatov

(šest od devetih intervjuvancev), štipendiranje (štirje devetih intervjuvancev)

šolami, fakultetami in kariernimi centri (sedem od devetih intervjuvancev)

(eden od devetih intervjuvancev), (obvezne) prakse (štirje od devetih intervjuvancev)

(osem od devetih intervjuvancev), sodelovanje na zaposlitvenih sejmih

devetih intervjuvancev), sodelovanje na Študentski Areni na hitrih zmenkih z delodajalci

(dva od devetih intervjuvancev), Zaposlitveni izziv (dva od devetih intervjuvancev)

sodelovanje z zaposlitvenimi agencijami (štiri od devetih intervjuvancev)

Zavodom RS za zaposlovanje (trije od devetih intervjuvancev), povezovanje z nevladnimi,

• metode
• največ
informacij

Izbor kadrov

• značilnosti
mladih

• posebnosti

Prilogoditev
postopkov

• pridobivanja
• izbire

Primeri dobre

strukturiranega intervjuja

je treba omeniti še, da

delodajalci pri pridobivanju kadrov ne morejo posebej zahtevati, da za določeno delovno

diskriminacije namreč ne smejo omejevati

pridobivanja na zgolj mlade kandidate, razen če je zaradi narave dela to posebej zahtevano.

aradi tega v odgovorih na to vprašanje

sistem pridobivanja kadrov, ki velja za pridobivanje vseh kadrov v

tudi mladih. Izjema so metode, ki so izrazito prilagojene mladim in pri

so ta področja tako urejena v

štipendiranje, pripravništva, praksa in

našteli naslednje metode pridobivanja mladih kadrov: objavo

pridobivanje s pomočjo

 za zaposlitev od kandidatov

(štirje devetih intervjuvancev), sodelovanje s

(sedem od devetih intervjuvancev), pripravništva

(štirje od devetih intervjuvancev),

, sodelovanje na zaposlitvenih sejmih (eden

, sodelovanje na Študentski Areni na hitrih zmenkih z delodajalci

(dva od devetih intervjuvancev),

(štiri od devetih intervjuvancev), sodelovanje z

, povezovanje z nevladnimi,

• pridobivanja
• izbire

Primeri dobre
prakse
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mladinskimi organizacijami in študentskimi društvi (eden od devetih intervjuvancev),

spoznavanje kandidatov v (strokovnem) okolju (dva od devetih intervjuvancev), neformalno

pridobivanje kadrov – priporočila oz. reference (šest devetih intervjuvancev), lov na glave ali

headhunting (trije devetih intervjuvancev) ter podeljevanje nagrad za raziskovalno delo (eden

od devetih intervjuvancev). Ta seznam zajema skupek vseh metod, ki so jih intervjuvanci

našteli. Različni načini pridobivanja kadrov v sodelujočih podjetjih so prikazani na Sliki 4. Pri

predstavitvi nekaterih načinov pridobivanja mladih kadrov v sodelujočih podjetjih pa moramo

dodati še to, da so omenjeni načini zgolj nekateri izmed vseh načinov, ki jih v podjetjih

uporabljajo, saj gre zgolj za izpostavitev bistvenih. Zato pridobljenih rezultatov ne gre

analizirati kvantitativno in na podlagi tega sklepati širše, temveč gre pri analizi zgolj za to, da

se izpostavi dobre prakse iz podjetij, ki veljajo za najboljše delodajalce v slovenskem

prostoru.

Slika 4: Načini pridobivanja v sodelujočih podjetjih

Objava prostega delovnega mesta

Objavo prostega delovnega mesta so v pogovorih omenili intervjuvanci iz podjetij Krka,

Adria Mobil, Si.mobil, List, Vizija računovodstvo, Roche, Bonopan in RLS. V Krki prosto

delovno mesto objavijo v dnevnem časopisju in elektronskih medijih, na spletnih portalih

(npr. MojeDelo.com) ter na svojih intranetnih straneh. Intervjuvanec iz Krke je povedal: »Pri

nas so mladim odprta vrata. Pravzaprav v vseh segmentih.« Dodal je še, da ne iščejo zgolj

ljudi z izkušnjami, temveč tudi veliko mladih strokovnjakov. V Adrii Mobil prosta delovna

mesta sicer objavijo v medijih, a te objave niso pogoste. Za to se odločijo le, če gre za res
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specifična delovna mesta, kot je npr. delo pravnika ali opravljanje funkcije vodenja družbe.

Nadalje v Si.mobilu prosta delovna mesta objavijo interno in eksterno, oboje istočasno. Tako

pogledajo svoj bazen talentov znotraj podjetja, hkrati pa odprejo možnosti za pridobitev

svežega vetra s trga z novimi idejami, ki lahko prinesejo morebitno večjo dodano vrednost v

njihove ustaljene postopke. Glede na panogo, v kateri delujejo, poskušajo biti kreativni pri

pridobivanju kadrov. Intervjuvanec iz Si.mobila razloži: »Naredili smo tudi kreativen oglas,

ker smo želeli nekoliko izstopati tudi v tem smislu. Da ni samo klasično – razpisujemo to,

pričakujemo to –, ampak malo tudi s kreativo polepšamo ta sam oglas.« Doda, da prosta

delovna mesta/oglase objavljajo na svoji spletni strani, na spletnem portalu MojeDelo.com,

hkrati pa se poslužujejo tudi objav na družabnih omrežjih. Oglase namreč objavijo tako na

svojem Facebook profilu kot tudi na Twitterju, v manjši meri pa za pridobivanje kandidatov

uporabljajo LinkedIn. V podjetju List nam povedo, da so v preteklosti zaposlovali prek objav

prostih delovnih mest in oglasov, ampak so na takšen način zelo težko našli ustrezne ljudi.

Oglas so v preteklosti objavili tudi na spletnem portalu MojeDelo.com, pri čemer so prvič –

ko so iskali razvijalca – dobili zelo slab nabor podatkov, drugič – ko so iskali poslovnega

asistenta ali asistentko – pa so dobili toliko prošenj za delo, da so morali oglas po treh dneh

umakniti. Trenutno iščejo nove zaposlene prek priporočil.

Objavo prostega delovnega mesta kot metodo za pridobivanje kandidatov uporabljajo tudi v

podjetju Vizija računovodstvo, pri čemer se za razpis odločijo šele v primeru, da v svojih

bazah ne najdejo primernih kandidatov. Prosto delovno mesto v tem primeru največkrat

objavijo na spletnem portalu MojeDelo.com. Nadalje so nam v podjetju Roche povedali, da

pri velikem obsegu zaposlovanja uporabljajo več metod za pridobivanje kadrov. Prosta

delovna mesta oglašujejo ter jih objavljajo na svoji spletni strani. V podjetju Bonopan pri

pridobivanju kandidatov razpis za prosto delovno mesto objavijo na Zavodu RS za

zaposlovanje, ne pa tudi v drugih medijih. Nadalje v podjetju RLS poskušajo večino

strokovnih kadrov pridobiti s sistemom štipendiranja. Če potrebujejo še druge kandidate,

najprej pripravijo interno objavo prostega delovnega mesta. Pri tem intervjuvanka razloži

vzrok interne objave: »Če se kdo od notranjih prepozna, da bi mogoče raje delal to.« Če ne,

poskusijo z iskanjem prek priporočil in šele nato z javno objavo. V nasprotju z vsemi drugimi

podjetji v Vivu povedo, da ne objavljajo prostih delovnih mest npr. za kuharja z dolgoletnimi

izkušnjami. Pri tem ugotavljajo: »Ne. Mi jih sami vzgojimo. Zato ker ni vsak kuhar za

catering […], ker ima catering svoje posebnosti.«

Pri sodelujočih podjetjih tako ugotovimo, da bodoče zaposlene iščejo tako prek notranjih kot

tudi prek zunanjih virov, skladno s teorijo na tem področju. Pri iskanju z notranjimi viri

zaposlijo obstoječe zaposlene na drugih delovnih mestih v podjetju (Florjančič in Jereb 1998;

Treven 1998; Dessler 2000; Merkač Skok 2005; Svetlik 2009; Tavčar 2009), pri pridobivanju

prek zunanjih virov pa z objavo prostega delovnega mesta, pri čemer pridobivajo kandidate

izven podjetja na trgu dela (Florjančič in Jereb 1998; Svetlik 2009). Analiza načinov
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pridobivanja v sodelujočih podjetjih nam pokaže, da prosta delovna mesta objavljajo tako v

tiskanih kot spletnih medijih ter na spletnih portalih, nihče od intervjuvancev pa ni posebej

omenil objave oglasov na televiziji ali radiu (Smonkar 1994; Treven 1998; Svetlik 1998;

Dessler 2000; Palčič 2007; Svetlik 2009). Prosta delovna mesta sodelujoča podjetja objavljajo

tudi na svojih spletnih straneh (Svetlik 2009) ter na Zavodu RS za zaposlovanje, čemur

pritrdijo tudi nekateri od intervjuvancev v sodelujočih podjetjih. Pri tem moramo upoštevati

dejstvo, da po novi delovnopravni zakonodaji (ZDR-1 in ZUTD) gospodarskim družbam

prostega delovnega mesta ni več obvezno objaviti na Zavodu RS za zaposlovanje, temveč

zadostuje zgolj njegova javna objava, kot je npr. objava na spletnih straneh družbe, oglasni

deski ipd. Zaradi tega je mogoče pričakovati, da delodajalci prostih delovnih mest na zavodu

za zaposlovanje ne bodo več objavljali v tolikšni meri kot prej.

Pridobivanje s pomočjo družabnih omrežij

Omenjeno metodo pridobivanja kadrov so omenili v podjetjih Si.mobil, Roche in RLS, pri

Adrii Mobil in Krki pa so povedali, da se te metode pridobivanja ne poslužujejo. Pri

pridobivanju kadrov si z objavo oglasa za delo na družabnih omrežjih pomagajo v podjetju

Si.mobil, kjer oglase objavijo na Facebooku in Twitterju. Pravijo, da imajo tovrstni mediji

velik domet, saj veliko kandidatov pove, da so oglas zasledili ravno tam. LinkedIn uporabljajo

predvsem za iskanje kandidatov, saj si prek njega ustvarjajo baze življenjepisov. V podjetju

Roche so nam povedali, da za pridobivanje kadrov globalno uporabljajo tudi družabna

omrežja, medtem ko v Sloveniji tega do sedaj niso uporabljali. V RLS pa nam je

intervjuvanka razložila, da so njihovi zaposleni aktivni na LinkedInu ter Facebooku in na

podlagi tega včasih nastanejo uspešne povezave. Intervjuvanka povzame: »Tudi prek tega

včasih dobimo kakšno priporočilo.«.

Pri analizi načinov pridobivanja mladih kadrov v sodelujočih podjetjih ugotovimo, da si pri

tem pomagajo z družabnimi omrežji. Ta lahko podjetja uporabljajo za objavo in oglaševanje

prostih delovnih mest (Franca 2010), pri čemer lahko v sodelujočih podjetjih izpostavimo

predvsem primer Si.mobila, ki se te vrste pridobivanja mladih kadrov prek Facebooka in

Twitterja loteva načrtno, in takšna metoda se je izkazala za uspešno. Kot ugotavlja Franca

(2010), je pri pridobivanju zelo uporaben tudi LinkedIn, kjer lahko podjetja praktično

brezplačno pridobijo profile kandidatov s specifičnimi znanji, čemur pritrjujejo tudi v

Si.mobilu.

Ponudbe za zaposlitev od kandidatov

Ponudbo za zaposlitev od kandidatov so izpostavili v podjetjih Krka, Vivo, Adria Mobil,

Vizija računovodstvo, Roche in RLS. Intervjuvanec iz Krke je povedal: »Letno dobimo več

kot 10.000 ponudb za zaposlitev.« To že samo po sebi predstavlja velik nabor potencialnih
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kadrov. Biti »Krkaš« je namreč vrednota, ki jo njihovi zaposleni predstavljajo navzven, in

zaradi ugleda podjetja kot dobrega delodajalca se veliko kandidatov obrača na Krko s

ponudbami za delo. Prav tako tudi v podjetju Vivo pravijo: »Kandidati pokličejo. Tudi na e-

mail dobimo veliko CV-jev.« Intervjuvanka iz Viva nam pove, da si ponudbe kandidatov

shranijo. Doda, da se na njih mnogi kandidati obračajo, ker je bil Vivo večkrat razglašen kot

najboljši delodajalec na Zlati niti, prav tako pa zaradi njihovih referenc in ugleda pri delu s

pomembnimi naročniki – od ambasad in velikih podjetij do slavnih oseb. Podobno pravijo v

Adrii Mobil, kjer nam je intervjuvanka povedala: »Zelo nam pomaga lastna evidenca

kandidatov. Vedno imamo nekje bazo kandidatov.« To je baza ljudi, ki prepoznajo Adrio

Mobil kot bodočega delodajalca in bi želeli delati v tem okolju ter zato pošljejo ponudbo za

delo. Na spletni strani imajo objavljen tudi obrazec za zaposlitev, kamor lahko potencialni

kandidati za delo vpišejo svoje podatke (Adria Mobil, 2013). Pri Adrii Mobil pravijo, da se

potencialni kandidati za zaposlitev nanje obračajo tudi zaradi ugleda podjetja. Pravijo, da

njihovi proizvodi (prikolice, avtodomi) čustveno vplivajo na ljudi, saj jih spominjajo na

otroštvo, družino in počitnice ob morju. Adria Mobil je v okolju prepoznana kot zaželen

delodajalec (Adria Mobil 2012, 21) tudi, ker so prejemniki številnih nagrad in certifikatov.

Nadalje, tudi v podjetje Vizija računovodstvo veliko kandidatov pošlje ponudbo za zaposlitev.

Povedali so nam, da imajo na spletni strani objavljen vprašalnik za povpraševanje po novih

zaposlenih, ki ga lahko kandidati kadarkoli izpolnijo. Ko se pojavi potreba po kadrih, nam

intervjuvanka pove, da »gremo najprej po tej bazi pogledat«. Doda, da le v primeru, da v bazi

ne najdejo primernega kandidata, nadaljujejo z metodo pridobivanja kadrov prek objave

prostega delovnega mesta. V Viziji računovodstvo pravijo, da so kandidati zelo aktivni, saj jih

veliko pošlje ponudbo tudi prek (e-)pošte in se nato kar fizično oglasijo v poslovalnici ali

pokličejo. Nadalje tudi v podjetju Roche povedo, da imajo na spletni strani objavljeno spletno

aplikacijo, s katero spodbujajo vse interesente, da svoj profil vpišejo v njihov kadrovski

bazen, tudi če tisti trenutek nimajo razpisanega prostega delovna mesta. V podjetju RLS pa

včasih dobijo predstavitvene prošnje kandidatov, ki že imajo izkušnje s podobnih področij

(npr. so delali v kateri izmed »Isker« ali imajo ročne spretnosti za delo v proizvodnji, ki so jih

razvili s šivanjem). Kot pove intervjuvanka: »Te kandidate obvestimo, da ustrezajo, jih damo

v ’čakalno vrsto’ in jih pokličemo, ko jih potrebujemo.«

Pri pregledu odgovorov intervjuvancev v sodelujočih podjetjih lahko ugotovimo, da se

potrdijo študije France in Pahorja (2007), saj je pogosto ugled podjetja tisti, ki spodbudi

mlade kandidate, da v podjetje pošljejo ponudbo za zaposlitev. Prav tako nam prakse v

sodelujočih podjetjih pokažejo, da so mladi aktivni iskalci zaposlitve, saj v podjetje pokličejo

ali pa se kar fizično oglasijo v njihovih prostorih – t.i. walk-ins (Smonkar 1994; Svetlik 1998;

Treven 1998; Dessler 2000; Palčič 2007; Svetlik 2009). Primeri dobrih praks pri najboljših

slovenskih delodajalcih pokažejo, da si v teh podjetjih iz prejetih ponudb za delo delajo bazo

potencialnih kandidatov, iz katere črpajo kandidate, ko se pojavi potreba po zaposlovanju.

Poleg poslanih ponudb prek (e-)pošte, telefonskega in fizičnega kontakta, pa v sodelujočih

podjetjih kandidati vpišejo svoje podatke tudi prek spletnih obrazcev in aplikacij.
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Štipendiranje

Štipendiranje so kot metodo pridobivanja mladih kadrov navedli v podjetjih Krka, Vivo,

Adria Mobil in RLS. V Krki so povedali, da imajo običajno med 70 in 100 štipendistov in da

so ti ena od baz kandidatov za zaposlitev. Svojim štipendistom vsako leto omogočajo prakso

v Krki v različnih organizacijskih enotah. Prav tako pa štipendisti pripravljajo seminarske in

diplomske naloge na teme, ki jih priporočajo v podjetju. V Krki imajo že pri izboru

štipendistov ocenjevalne postopke, kjer ugotovijo njihove potenciale – tako osebnostne kot

razvojne in strokovne, hkrati pa štipendistom predstavijo, na katerih področjih bi lahko pri

njih delali. Na takšen način se poskušajo že v procesu študija čim bolj približati skupni točki

med štipendistom in Krko. Prav tako potencialne kadre štipendirajo v podjetju Vivo, kjer

imajo t.i. Vivov model, prek katerega so mladi že v času celotnega šolanja vključeni v

podjetje. Pri njih se dodatno izobrazijo, izpopolnijo, delajo z mentorji, najbolj perspektivne pa

tudi štipendirajo. Z vključenostjo v celoten Vivov model mladi postanejo dovolj usposobljeni,

da jih zaposlijo. Podobno v sistem štipendiranja vlagajo tudi v Adrii Mobil: »Dobre kandidate

[…] sprejmemo kot štipendiste in jih nato vzgajamo skozi dolgoletno obdobje.« Pri tem so z

njimi povezani tudi pri pripravi seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog, ker na takšen

način najbolje spoznajo kandidata, prepoznajo njegovo delavnost in pripadnost. Štipendiste

oblikujejo po svojih kriterijih in jih vzgajajo v bodoče zaposlene, ki postanejo tudi res

pripadni »Adriaši«. Intervjuvanka pove: »To je zame tudi najbolj zanesljiva izbira res ’pravih’

ljudi.« Podobno menijo v podjetju RLS. Pravijo, da pri njih kadrovska funkcija – načrtovanje

potreb in pridobivanje zaposlenih – poteka zelo premišljeno, načrtno in dolgoročno. Kot pove

intervjuvanka, se začne že v času šolanja: »Iščemo že uspešne študente, študente, ki jih

zanima naše področje.« V podjetju imajo dobro razvit sistem štipendiranja in to obravnavajo

kot naložbo, ki se dolgoročno zelo obrestuje. Svoje štipendiste, ki prihajajo s področja razvoja

in so večinoma študentje Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, nato pritegnejo

tudi na počitniško delo, prakso in študentsko delo. Že sam izbor štipendistov in praktikantov

poteka skoraj tako kot zaposlitveni postopek za redno zaposlitev, pri čemer se mladi v

postopku seznanijo s potencialnimi mentorji. Štipendisti nato »rastejo« skupaj s podjetjem,

hitro postanejo samostojni, spoznajo se s kolektivom in delajo z mentorji, tudi pri svojih

študijskih nalogah. Intervjuvanka nam razloži: »Diplomsko, magistrsko ali doktorsko nalogo

opravljajo na nekem konkretnem področju iz našega razvoja.« Doda še, da jih po končani

izobrazbi zaposlijo. Za RLS so razvojniki ključni kader in motor njihovega podjetja, zato jih v

podjetje kar 90 % pridobijo prek sistema štipendiranja. V podjetju Roche so povedali, da

trenutno ne nudijo štipendij, kar razložijo: »Na žalost ne štipendiramo nikogar, zato ker smo

vedno v poziciji, da dobimo kadre, ki jih želimo.« Pri tem intervjuvanka doda: »Roche je

trenutno zaželen delodajalec, tako da nimamo težav.«

Štipendiranje je gotovo eden od elegantnejših načinov pridobitve uspešnih mladih kadrov že

med šolanjem (Mihajlović 2012), zato mu v sodelujočih podjetjih posvetijo veliko časa in

denarja. Na svoj vložek gledajo kot na dolgoročno investicijo, s katero pridobijo zaposlene, ki
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delo in vrednote podjetja spoznajo še preden uradno stopijo v prvo zaposlitev. Med primeri

dobrih praks v sodelujočih podjetjih izpostavijo tudi mentorstvo, saj njihovi štipendisti že v

času študija dobijo v podjetju svojega mentorja (npr. v RLS). Pri tem, da starejši zaposleni v

organizaciji aktivno sodelujejo kot mentorji mladim, imajo lahko koristi tako mladi, starejši

kot tudi delodajalci (Mladinski svet Slovenije 2010). V podjetjih, pri katerih uporabljajo

metodo štipendiranja, trdijo, da štipendiranje predstavlja najbolj zanesljivo izbiro res pravih

ljudi in najboljši način vzgajanja mladih kadrov po meri organizacije. Nekateri intervjujvanci

(npr. RLS in Adria Mobil) izpostavijo, da je treba mladim štipendistom nameniti tudi

mentorja, saj je takšno razmerje še bolj uspešno. Prav tako povedo, da so izbirni postopki za

nabor štipendistov zelo natančni in se lahko primerjajo s postopki pri izboru redno zaposlenih.

Sodelovanje s šolami, fakultetami in kariernimi centri

To metodo pridobivanja mladih kadrov so izpostavili v podjetjih Krka, Vivo, Adria Mobil,

Si.mobil, List, Roche in RLS. V Krki ves čas ohranjajo intenzivno interakcijo s fakultetami in

študenti. Prav tako projektno sodelujejo z univerzami, inštituti in drugimi institucijami na

področju šolstva in znanosti (Krka 2012, 88). Tudi v Vivu veliko sodelujejo s šolami, še

posebno s srednjimi in višjimi šolami, kjer predava tudi njihova direktorica. Nadalje z

izobraževalnimi institucijami v okolju sodelujejo tudi v Adrii Mobil, saj na takšen način v

svoje vrste pridobijo dobre študente. Z univerzami in visokošolskimi ustanovami se

povezujejo tudi z delom na skupnih projektih, prav tako pa sodelujejo s študenti pri pripravi

seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog (Adria Mobil 2012, 21). Po drugi strani nam v

Si.mobilu povedo, da se v njihovem podjetju povezujejo s kariernimi centri. Skozi to

povezovanje gostijo skupine študentov, ki se jim predstavijo kot podjetje, predstavijo svoja

pričakovanja in pričakovanja delodajalcev nasploh ter mladim na takšen način pomagajo pri

pripravi na vstop na trg dela. V Si.mobilu se tudi sicer radi odzovejo na pobude posameznih

kariernih centrov. Prav tako poskušajo biti povezani z univerzami, saj pravijo, da te najbolje

poznajo svoje študente in jih zato lahko priporočajo. Pri Si.mobilu so povezani s posameznimi

fakultetami, pri tehničnih smereh, npr. s Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v

Ljubljani. Pri tem se za priporočila o dobrih kandidatih obrnejo na asistente in profesorje na

fakultetah. Pred časom so tako sodelovali s Katedro za kadrovski menedžment na Fakulteti za

družbene vede Univerze v Ljubljani, kjer jim je asistent pomagal pri oblikovanju nabora

študentov, ki v času študija izkazujejo potencial. S študenti so opravili pogovore ter nato

najboljšega izbrali za opravljanje prakse v Si.mobilu. V podjetju List povedo, da so pred

časom vzpostavljali povezavo s Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v

Ljubljani, pri njih pa so se dobro izkazali tudi študentje Fakultete za organizacijske vede v

Kranju (Univerza v Mariboru). S fakultetami se v želji širitve bazena potencialnih kandidatov

za delo povezujejo tudi v podjetju Roche. Intervjuvanka je povedala, da organizirajo dan

odprtih vrat, pri čemer dodaja: »Povabimo zainteresirane študente naravoslovnih fakultet,

predvsem recimo farmacije, medicine, biologije, kemije in biokemije.« Omenjeni profili
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namreč predstavljajo 80 % zaposlenih v njihovem podjetju. V sklopu dneva odprtih vrat se

kot podjetje predstavijo študentom ter jim predstavijo, kakšna dela ponujajo, ter pozneje

gradijo na teh pridobljenih kontaktih. S fakultetami sodelujejo tudi pri iskanju kandidatov za

študentsko delo. Nadalje nam je intervjuvanka iz RLS povedala, da v podjetju sodelujejo s

šolami in profesorji: »S fakulteto z elektrotehniko.[…] Sodelujemo tudi z določenimi

profesorji.« Poudari, da gre pri tem za zelo produktivno sodelovanje. Hkrati pa v svojem

okolju delajo tudi že z mlajšimi otroki, saj za šolo prirejajo dan odprtih vrat. »Za tiste

osnovnošolce, devetošolce, osmošolce, ki jih zanima tehnika […], da si ogledajo, kaj

delamo,« povzame intervjuvanka in nadaljuje, da jim v sklopu tega predstavijo svoje delo in

poklic inženirja.

Stik s šolami in fakultetami je gotovo eden izmed najboljših načinov za pridobitev mladih

iskalcev zaposlitve (Svetlik 2009). Teorija omenja organizirane obiske podjetij, štipendiranje,

dneve odprtih vrat, sodelovanje pri pripravi zaključnih nalog ter praktično usposabljanje

(Svetlik 1998; Svetlik 2009). V sodelujočih podjetjih najdemo prav vse od naštetega.

Organizirane obiske podjetij pripravljajo podjetja v obliki dnevov odprtih vrat ali pa zanje

poskrbijo karierni centri univerz v sklopu svojih aktivnosti. Intervjuvanci so nam povedali, da

je sodelovanje pri diplomskih, magistrskih in seminarskih nalogah eden od načinov

povezovanja mladih s podjetji in utrjevanja teh povezav. Pri sodelujočih podjetjih najdemo

tudi sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami na področju priporočil kandidatov ter pri

pridobivanju mladih za prakso ali študentsko delo.

Pripravništvo

Med primeri pridobivanja mladih kadrov so v Krki omenili tudi pripravništvo, kljub temu, da

ZDR ne določa več obveznega pripravništva za vse mlade, lahko pa je obvezno, če je tako

določeno s posebnim zakonom ali predpisom. Intervjuvanec nam je povedal, da imajo pri njih

univerzitetni in visokostrokovni kadri 12 mesecev pripravništva, višji ga opravljajo devet

mesecev, srednji pa šest. Namen pripravništva v Krki je, da mladi kadri čim bolj kompleksno

zajamejo informacije, ki jih potrebujejo za začetek dela na svojem področju. Poznati morajo

interne ureditve podjetja, kolektivno pogodbo, prav tako pa morajo v sklopu pripravništva

izdelati pripravniško nalogo. Intervjuvanec iz Krke pravi, da je »po strokovni usposobljenosti,

ki je verificirana z diplomo, v podjetju treba narediti še eno fakulteto iz prakse«.

Opravljanje pripravništva pomeni uvajanje mladih na delovna mesta, primerna njihovi

izobrazbi, in mladim olajša vstop v prvo zaposlitev (Mihalič 2006; Dyrnes idr. 2011). V

praksi se izkaže, da npr. v Krki za usposabljanje mladih pri prehodu v prvo zaposlitev ta

instrument še vedno redno uporabljajo z namenom, da mlade čim bolje usposobijo za delo.
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(Obvezne) prakse

V nekaterih šolskih in študijskih programih je kot del šolanja predvideno opravljanje

praktičnega usposabljanja – prakse pri delodajalcih. Uporabo praktičnega usposabljanja kot

metodo pridobivanja mladih v podjetja so izpostavili v podjetjih Krka, Vivo, Adria Mobil in

RLS. V Krki mladi opravljajo obvezno prakso v sklopu izobraževanja v strokovnih šolah,

višjih in visokih šolah. Intervjuvanec pove, da se praktikanti z opravljanjem prakse seznanijo

z delom in podjetjem, tiste, ki se izkažejo za dobre, pa po končani izobrazbi v Krki zaposlijo.

Prav tako prihajajo mladi na prakso tudi v Vivo. Nadalje v Adrii Mobil povedo, da imajo

prednost pri opravljanju prakse njihovi štipendisti in otroci zaposlenih, šele nato pridejo na

vrsto preostali, ki si želijo opravljati prakso. Program praks v podjetju predvidijo v letnem

kadrovskem načrtu vnaprej, če pa se med letom pokažejo dodatne potrebe, povabijo še druge

mlade kandidate, da zapolnijo mesta. V Adrii Mobil tudi za opravljanje praks vodijo evidenco

kandidatov, podobno kot za opravljanje redne zaposlitve. Tudi v podjetju RLS dobijo veliko

prošenj za opravljanje praktičnega dela izobraževanja, pri čemer izbor za praktikante poteka

zelo natančno, podobno izborom za zaposlitev. Kandidati se pridejo v podjetje predstavit, se

pogovorijo s potencialnimi mentorji, prav tako pa si ogledajo še način dela v RLS.

Opravljanje prakse v podjetjih je lahko za mlade vstopna točka v prvo zaposlitev (Svetlik

1998; Palčič 2007; Svetlik 2009; Miloševič 2010), hkrati pa to za podjetja pomeni način

»predselekcije« bodočih zaposlenih. Med najboljšimi delodajalci najdemo veliko poudarka na

opravljanju (obveznih) praks v njihovih podjetjih in veliko poudarka na izboru praktikantov,

saj se zavedajo potenciala teh mladih.

Študentsko delo

Študentskega dela se kot metode pridobivanja mladih kandidatov za zaposlitev poslužujejo v

Krki, Vivu, Adrii Mobil, Si.mobilu, Rocheju, Bonopanu, RLS in Listu. V Vivu študentsko

delo uporabljajo po potrebi, vendar pri tem sodelujejo z omejenim številom študentov, ki že

poznajo njihov sistem; pri delu v cateringu se namreč pojavi veliko posebnosti. Pri Adrii

Mobil posebej vodijo evidenco kandidatov za opravljanje dela prek študentskega servisa, tako

si v svojih kadrovskih bazah vedno zagotovijo dovolj ljudi. Pri Si.mobilu potrebe po kadrih

objavijo tudi na študentskem servisu. Imajo precej študentov, pri čemer se ti ne menjujejo

pogosto. Pri tem poskušajo dobiti neke vrste »stalne študente«, s katerimi »res dobro

sodelujejo«. Njihovi študenti spoznajo proces dela, se veliko naučijo in se, po ocenah

intervjuvanca, dobro počutijo pri njih. Imajo se možnost izkazati v času študija, se veliko

naučiti in pridobiti mnogo izkušenj, zaradi tega na Si.mobilu te študente tudi redno zaposlijo,

ko je na voljo možnost za zaposlitev. Nadalje tudi v podjetju Roche včasih iščejo študentsko

delo, pri čemer potrebujejo dve vrsti kandidatov. Nekateri pri njih opravljajo splošna dela, za

katera nista pomembna izobrazba ali predznanje. Pri drugi vrsti kandidatov za študentsko delo

pa zahtevajo mlade, ki že imajo nekaj znanj in poznajo področje farmacije. To intervjuvanka
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ponazori z izjavo: »Za pomoč v regulativi mora [študent] že malo poznati farmacijo in

zdravila.« In poudari: »Za študentska dela si želimo pridobiti študente, ki so v naših strokah.«

Razloži, da so ti študentje za Roche dobra vstopna točka za gradnjo dolgoročnega odnosa.

Povedo, da so vsem študentom, ki so se izkazali pri delu, do sedaj ponudili zaposlitev ali pa

jim pomagali naprej. Enako trdijo v podjetju Bonopan, kjer nam povedo, da so dekle, ki je

delo opravljala prek študentske napotnice, pozneje redno zaposlili. V času opravljanja

študentskega dela in v fazi uvajanja se je zelo izkazala in tako se je začela njena kariera v

Bonopanu. Intervjuvanka pove, da študentsko delo ponuja dovolj priložnosti, da se pokaže, ali

posamezniku to delo leži ali ne. Če so v podjetjih zadovoljni z mladim, ga je nato lažje

zaposliti. Če pa bi se izkazalo, da oseba ni primerna, pa intervjuvanka razloži, da »je za nas

kot delodajalca enostavneje zaključiti zgodbo«. Tudi v podjetju RLS uporabljajo študentsko

delo. Pri tem za dela v razvoju uporabijo svoje štipendiste, za preostala dela (npr. pomoč v

marketingu, pomoč v proizvodnji) pa objavijo oglas na študentskem servisu. V Listu

direktorica o študentskem delu pove: »Ko smo rabili pomoč za kakšen poseben projekt, smo

mlade vzeli prek študentske napotnice, pri čemer se je pozneje izkazalo, da so primerni.«

Dober vir mladih bodočih zaposlenih so tudi tisti mladi, ki so se že v času šolanja v podjetju

izkazali prek instrumenta študentskega dela, so se izkazali pri svojem delu, se spoznali s

podjetjem in podjetje z njimi (Palčič 2007; Miloševič 2010; STA 2010). V sodelujočih

podjetjih to potrdijo in pravijo, da je delo študentov dober začetni položaj za dolgoročno

sodelovanje med podjetjem in mladim. Intervjuvanci so nam povedali, da tudi mlade, ki pri

njih opravljajo študentsko delo, zelo skrbno izbirajo, ponekod so to njihovi štipendisti in

praktikanti. V podjetjih povedo, da je zanje študentsko delo neke vrste učni bazen za izkušnje,

hkrati pa imajo mladi priložnost, da se v tem času izkažejo. Če so dobri, jih pozneje

praviloma zaposlijo, če pa se ne izkažejo, je za podjetje zelo enostavno prekiniti sodelovanje.

Tako študentsko delo za mlade, ki se pri tem izkažejo, predstavlja pot do prve zaposlitve v

podjetju.

Sodelovanje na zaposlitvenih sejmih

V Adrii Mobil so omenili, da je dober vir kandidatov zanje zaposlitveni sejem Kariera. Tu

vsako leto dobijo prek 100 potencialnih kandidatov različnih profilov, kar jim predstavlja

kadrovski bazen za bodoče potrebe. Podobno so povedali tudi za sodelovanje na

izobraževalnem sejmu Študentska Arena.

Kot navajata Zaletel (2006) in Palčič (2007), so zaposlitveni sejmi dobra stična točka med

iskalci zaposlitve oz. kandidati ter podjetji. Uspešno pridobivanje mladih kandidatov znotraj

sejmov, bodisi zaposlitvenih (npr. Kariera) bodisi izobraževalnih (npr. Študentska Arena), pa

potrdijo tudi pogovori o dobrih praksah s sodelujočimi podjetji.
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Sodelovanje na Študentski Areni na hitrih zmenkih z delodajalci

V Adrii Mobil ter na Si.mobilu so izpostavili tudi hitre zmenke z delodajalci. To inovativno

metodo, ki za podjetja predstavlja metodo pridobivanja kandidatov, hkrati pa učno uro za

mlade, so na Študentski Areni v letu 2012 organizirali Karierni centri Univerze v Ljubljani.

Intervjuvanka v Adrii Mobil pravi, da imajo posebno dobro izkušnjo s sodelovanjem na

Študentski Areni v letu 2012, saj jih je zelo pozitivno presenetil koncept speed-datinga oz.

hitrih zmenkov z delodajalci. Pri tem razloži: »Mladi so bili pripravljeni, prišli so se

predstavit, poznali so podjetje.« Metoda hitrih zmenkov je od intervjuvanke kot kadrovice

zahtevala, da mlade v kratkem času hitrega zmenka spozna in jih oceni skozi zapis. Temu

doda, da so zapis na univerzi oz. na kariernem centru analizirali ter ponudili kandidatom

povratne informacije o razgovoru. Hkrati pa je sodelovanje za Adrio pomenilo vir kandidatov

za zaposlitev. Podobno o hitrih zmenkih povedo tudi pri Si.mobilu.

Metoda hitrih zmenkov med delodajalci in kandidati je ena izmed novejših in inovativnejših

metod pridobivanja mladih kandidatov za zaposlitev, ki se je pri pogovorih z najboljšimi

slovenskimi delodajalci pokazala kot pomembna. Eures (2013) potrdi uporabnost te metode

za delodajalce. Na Euresu trdijo, da so hitri zmenki primerni za tiste delodajalce, ki iščejo

kandidate za delovna mesta, pri katerih je pomemben prvi vtis (Eures 2013). Za primer

navedejo pozitivne povezave med kandidati in delodajalci iz panoge hotelirstva na Švedskem

(Eures 2013). Prednosti metode vidijo predvsem pri pridobivanju kandidatov, katerih pisno

izražanje je nekoliko slabše in zaradi tega ne dobijo priložnosti, da bi se predstavili na

razgovoru za delo (Eures 2013). Tako jih delodajalci spregledajo, čeprav je zanje na voljo

veliko zaposlitev na področju storitev, pri katerih sta bolj pomembna dober prvi vtis in ustno

izražanje kot pa pisanje (Eures 2013). Glede na to, da so pri nas to metodo izvedli Karierni

centri Univerze v Ljubljani, tudi na tem mestu vidimo, da so karierni centri dobra stična točka

za podjetja pri pridobivanju kandidatov (Svetlik 2009; Mihajlović 2012), kar se v sodelujočih

podjetjih izkaže tudi v praksi. Poleg splošnega povezovanja s kariernimi centri so

intervjuvanci posebej izpostavili omejeno metodo hitrih zmenkov. S tem so karierni centri

povezali delodajalce in mlade v kombinaciji sodelovanja med kariernimi centri ter

izobraževalnim sejmom Študentska Arena.

Zaposlitveni izziv

Sodelovanje na Zaposlitvenem izzivu kot metodo pridobivanja kandidatov so omenili v

podjetjih Vivo in Si.mobil. V Vivu so na Zaposlitvenem izzivu sodelovali že pred nekaj leti.

V sklopu Zaposlitvenega izziva so na izziv povabili kuharje, prijavljene na Zavodu RS za

zaposlovanje. Skozi dodeljeno nalogo priprave jedi so s pomočjo komisije izbrali kandidata,

ki se je pri tem še posebno izkazal. Izbranega kandidata, kuharja, so tudi zaposlili in je pri njih

zaposlen še danes. V Vivu o njem povedo: »Zelo uspešen, lepo se je vklopil v Vivo […] in

smo zadovoljni z njim.« Zato Zaposlitveni izziv ocenjujejo kot odličen model za pridobivanje
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kandidatov. Podobno so bili s sodelovanjem v Zaposlitvenem izzivu zadovoljni v podjetju

Si.mobil. S to metodo so pridobili dve zaposlitvi s tehničnega področja (Si.mobil 2012, 35).

Kandidata so sprva zaposlili za določen čas, a so kmalu obema ponudili zaposlitev za

nedoločen čas ter ju celo vključili v program razvoja ključnih potencialov. Intervjuvanec iz

Si.mobila pri tem izpostavi, da lahko delodajalci tudi na zavodu za zaposlovanje najdejo

kakovostne kandidate.

Zaposlitveni izziv je ena od metod pridobivanja kadrov v slovenskem prostoru (ZRSZ 2012č),

ki se je tudi pri sodelujočih podjetjih pokazala kot primer dobre prakse. Sodelujoči, ki so se

odločili za udeležbo v Zaposlitvenem izzivu, so bili s to metodo zadovoljni, saj so v podjetje

pridobili dobre kandidate, ki so z njimi ostali na daljši rok.

Sodelovanje z zaposlitvenimi agencijami

Na zaposlitvene agencije se pri pridobivanju kadrov obračajo v podjetjih Krka, Si.mobil,

Roche in RLS. V Krki se občasno poslužujejo pomoči agencij pri iskanju specifičnih kadrov,

ki jih je težko dobiti, pri čemer to metodo uporabljajo predvsem v tujini, saj imajo v Sloveniji

zadosten nabor kandidatov. Prav tako na Si.mobilu občasno prek agencije zaposlijo določeno

število kadrov. Nadalje so v podjetju Roche povedali, da so se na zaposlitvene agencije po

pomoč obrnili predvsem v času povečanega obsega zaposlovanja. Enako so v podjetju RLS,

kjer so imeli v zadnjih letih zelo veliko rast, pri iskanju vodstvenih kadrov poiskali pomoč

agencij. Pri tem so navedli, da gre pri iskanju vodstvenih kadrov za zelo kompleksno

področje, pri katerem je treba s kandidati opraviti več preizkusov. Sicer pa v RLS poskušajo

za redne potrebe po kadrih le-te oblikovati sami, kot izpostavi intervjuvanka: »Če se le da, jih

vzgojimo ’znotraj’.« V nasprotju z omenjenimi podjetji pa so nam v podjetjih Vivo, Adria

Mobil in Bonopan povedali, da kadrov ne iščejo prek zaposlitvenih agencij.

Svetlik (2009) med obstoječimi metodami pridobivanja kadrov navaja sodelovanje z

zasebnimi agencijami za zaposlovanje. V sodelujočih podjetjih so potrdili, da pri iskanju

kadrov občasno sodelujejo z zaposlitvenimi agencijami, pri čemer omenijo pomoč pri iskanju

specifičnih kadrov, ki jih sicer težko najdejo, ter sodelovanje z agencijami v času povečanega

zaposlovanja. V podjetjih so navedli tudi sodelovanje z agencijami na področju lova na glave,

a smo to metodo razvrstili v samostojni odstavek, saj metodo lova na glave sodelujoča

podjetja uporabljajo tako v sodelovanju z agencijami kot tudi samostojno, brez pomoči

agencij.

Sodelovanje z Zavodom RS za zaposlovanje

Takšno sodelovanje pri pridobivanju kadrov so v pogovoru omenili v podjetjih Adria Mobil

ter Bonopan. V Adrii Mobil so povedali, da so potrebe po zaposlenih na uradu za delo sicer

objavljali, vendar so izpostavili, da zgolj zaradi zavezujoče zakonodaje pri objavi potreb po
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kadrih. Pri tem moramo omeniti, da po ZDR-1 in ZUTD (25. člen ZDR-1 in 2. člen ZUTD),

ki sta stopila v veljavo po izvedbi intervjujev v podjetjih, objava delovnega mesta na zavodu

za zaposlovanje za gospodarske družbe v zasebnem sektorju ni več obvezujoča. Intervjuvanka

iz Adrie Mobil je tudi razložila, da od urada za delo ne dobijo primernih kandidatov. Po drugi

strani v podjetju Bonopan povedo, da prosta delovna mesta objavijo na Zavodu RS za

zaposlovanje, in sicer v obliki oglasa za delo. Z zavodom za zaposlovanje pa so v projektu

Zaposlitveni izziv sodelovali še v prej omenjenih podjetjih, Si.mobil in Vivo. V Vivu povedo,

da z izjemo udeležbe na Zaposlitvenem izzivu kandidatov ne iščejo prek zavoda za

zaposlovanje, saj profila kandidatov, po kakršnem povprašujejo, na zavodu ni mogoče najti.

O sodelovanju z zavodom v Vivu povedo: »Prek zavoda smo že iskali v preteklosti. Ampak to,

kar smo mi iskali…tega ni. V Sloveniji dobri kuharji imajo delo.«

Teorija pravi (Behrenz 2001; Mihalič 2006), da se postopek zaposlovanja po navadi začne s

prijavo potrebe po zaposlenih in objavo prostega delovnega mesta na Zavodu RS za

zaposlovanje. V praksi so intervjuji z najboljšimi slovenskimi delodajalci pokazali, da je

prijava potrebe po zaposlenih na zavodu v nekaterih primerih zgolj formalna obveznost in da

dejansko iskanje kadrov poteka na drugačne načine. V drugih podjetjih pa so nam povedali,

da se poslužujejo iskanja prek zavoda, pozitivne prakse iskanja kadrov pa izhajajo predvsem

iz sodelovanja v Zaposlitvenem izzivu. Pri tem dodajmo, da je bila objava prostega delovnega

mesta na Zavodu RS za zaposlovanje za vse delodajalce obvezna do uveljavitve novega ZDR-

1 in ZUTD. Novi ZDR-1, ki je stopil v veljavo po tem, ko smo že opravili intervjuje v

podjetjih, pa tega ne predpisuje več. V 25. členu določa le, da je obvezna javna objava

delovnega mesta, pri čemer ne nujno na zavodu za zaposlovanje. Hkrati pa ZUTD-A, ki je

prav tako stopil v veljavo po tem, ko smo v podjetjih že izvedli intervjuje, v 2. členu še

natančneje definira, da je javna objava vsakega prostega delovnega mesta na Zavodu RS za

zaposlovanje obvezna zgolj za delodajalce v javnem sektorju in gospodarske družbe v

večinski lasti države (za katere predvideva tudi kazni v primeru neupoštevanja tega določila),

za gospodarske družbe v zasebnem sektorju pa ne (2. člen in 28. člen ZUTD-A).

Povezovanje z nevladnimi organizacijami, mladinskimi organizacijami in

študentskimi društvi

Omenjene prakse sodelovanja so omenili le v podjetju Si.mobil. Z mladinskimi in nevladnimi

organizacijami so se povezali pri izvajanju projekta Služba mene išče, ki ga izvajajo skupaj z

Zavodom Nefiks. V sklopu tega projekta po Sloveniji organizirajo zaposlitvene klube za

mlade iskalce zaposlitve. Znotraj teh pripravljajo delavnice, kjer se povežeta mlajša in starejša

generacija in na katerih mladim iskalcem zaposlitve predavajo tudi sodelavci njihovega

podjetja. V Si.mobilu navedejo, da so med kandidati v projektu Služba mene išče našli mlade,

ki bodo v podjetju opravljali prakso, zato se sodelovanje z nevladnimi in mladinskimi

organizacijami izkaže kot potencialen vir mladih kandidatov. Poleg tega nam v Si.mobilu

povedo, da se pri iskanju specifičnih kadrov obrnejo tudi na (študentska) društva iz stroke. Pri
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tem sodelujejo z Društvom Kalidej, ki deluje znotraj Fakultete za družbene vede Univerze v

Ljubljani na področju tržnega komuniciranja, z Društvom za marketing Slovenije itd.

Rezultat povezovanja s strokovnjaki in društvi so lahko tudi priporočila za kandidate za

zaposlitev (Smonkar 1994; Svetlik 2009), kar nam omenijo v podjetju Si.mobil, kjer se pri

pridobivanju kandidatov uspešno obračajo tudi na strokovna združenja ter študentska društva.

Omeniti pa velja tudi družbeno odgovornost podjetij, ki sodelujejo z nevladnimi in

mladinskimi organizacijami pri projektih, kot je Služba mene išče. Rezultat družbene

odgovornosti je lahko poleg zavesti o pomoči širši družbi oz. okolju tudi konkretno

spoznavanje potencialnih zaposlenih.

Spoznavanje kandidatov v (strokovnem) okolju

Spoznavanje kandidatov v geografskem in/ali strokovnem okolju kot metodo pridobivanja

mladih kandidatov so navedli v Adrii Mobil in RLS. V Adrii Mobil omenjene kandidate

spoznajo prek kontaktov, prenašanja dobrih praks ter srečanj. Včasih dobrih kandidatov v

določenem trenutku v podjetju ne morejo zaposliti zaradi »zaprtega« zaposlovanja (kar

pomeni, da v podjetju v tistem času ne zaposlujejo), vendar v kadrovski službi te kandidate

spremljajo – kje v okolju se nahajajo, kje so se zaposlili – ter jih ob možnosti zaposlovanja v

podjetju povabijo v podjetje. Intervjuvanka nam pove, da postopek poteka kot neke vrste lov

na glave. Temu doda razlog njihovega početja: »Iz te družbene odgovornosti do okolja

moramo delodajalci delovati tudi tako, da [ljudi] vzgajamo za okolje.« Zaradi tega v Adrii

Mobil včasih ponudijo ponovno možnost zaposlitve tudi kandidatu, ki je bil v preteklosti že

zaposlen v Adrii, saj se iz okolja vrne še bolj izkušen. Z lokalno skupnostjo in okoljem

sodelujejo tudi v podjetju RLS, kjer za osnovnošolce organizirajo dan odprtih vrat. Učenci

zadnjih razredov v določenem dnevu obiščejo podjetje, si ogledajo delo ter podrobneje

spoznajo poklic inženirja. Na takšen način med mladimi vzpodbujajo zanimanje za tehniko ter

tako dolgoročno vzgajajo naslednje generacije potencialnih kandidatov.

Sodelovanje s kandidati v geografskem in strokovnem okolju vsebinsko zajema tako

družbeno odgovornost podjetij kot tudi povezovanje s strokovnimi organizacijami (Smonkar

1994; Svetlik 2009) in šolami (Svetlik 2009), kar lahko navežemo na teme, analizirane v

podpoglavju 4.2.1, v odstavkih »povezovanje z nevladnimi organizacijami, mladinskimi

organizacijami in študentskimi društvi« in »sodelovanje s šolami, fakultetami in kariernimi

centri«.

Neformalno pridobivanje kadrov – priporočila oz. reference

Neformalnih oblik pridobivanja mladih kadrov prek priporočil oz. referenc se lotevajo v

podjetjih Si.mobil, List, Vizija računovodstvo, Roche, Bonopan in RLS. Na Si.mobilu so nam

povedali, da priporočila za dobre kandidate dobijo od različnih društev, kot so Društvo za
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marketing Slovenije, študentsko društvo Kalidej itd. Hkrati pa dobra priporočila prejmejo tudi

od fakultet, kjer jim profesorji oz. asistenti občasno priporočajo kandidate, ki izkazujejo

potencial. Prav tako o potencialnih kandidatih za delo povprašajo druge zaposlene, kolege in

znance, saj jim priporočila iz prve roke predstavljajo pomemben vir informacij v kadrovskem

procesu. Vsekakor pa se morajo ne glede na priporočilo ti kandidati v selekcijskem postopku

in na razgovoru sami izkazati, da si lahko zagotovijo zaposlitev. Nadalje nam v podjetju List

povedo, da se pri iskanju kandidatov obrnejo na poznane kroge in na takšen način pogosto

najdejo primerne ljudi. Priporočila pri pridobivanju kandidatov uporabljajo tudi v podjetju

Vizija računovodstvo, kjer za priporočilo dobrih kandidatov največkrat prosijo zaposlene v

svojem podjetju. Zelo zanimivo prakso najdemo v podjetju Roche, kjer poleg svojih

zaposlenih za referenco včasih prosijo tudi svoje stranke. Intervjuvanka nam je v pogovoru

povedala, da so za njih reference pomemben vir informacij v zaposlitvenih postopkih. Njihovi

zaposleni so zelo uspešni pri svojem delu in dobro vedo, kaj njihovo podjetje ponuja

zaposlenim ter kaj lahko pri tem motivira potencialne kandidate. Mnogi njihovi zaposleni

zaradi svoje mladosti še vedno ohranjajo stik s fakulteto in mladimi, ki se še šolajo, zato lahko

na podlagi teh povezav priporočajo dobre kandidate. Intervjuvanka nam pove, da so reference

zaposlenih zelo dober vir novih kandidatov v podjetju. Prav tako se je pri njih zelo izkazalo

tudi povpraševanje za priporočila in reference pri strankah. V podjetju Roche so stranke

včasih hkrati tudi (izredni) profesorji na fakultetah, ki zelo dobro poznajo obe strani – tako

svoje študente kot tudi Roche kot podjetje, zaradi tega pa lahko vzpostavijo povezave in

Rocheju priporočajo kakovostne kandidate. V Rocheju namreč zaposlujejo predvsem kadre z

univerzitetno in višjo izobrazbo, kot pove intervjuvanka: »Mi zaposlujemo celo doktorje

znanosti.« Nadaljuje, da je zato povezava s profesorji v tem procesu pomembna. Tudi v

podjetju Bonopan zaposlujejo prek osebnih poznanj in ljudi na terenu. »Ker delamo v

pekarski panogi, kjer so zelo specifična znanja,« nam v pogovoru razloži intervjuvanka. Prav

tako v podjetju RLS pravijo, da so za njih priporočila zelo dragocena in da jih danes nekateri

napačno interpretirajo kot veze in poznanstva. Pravijo, da pri iskanju kadrov za priporočila

dobrih kandidatov povprašajo svoje zaposlene, pri čemer je zavest v podjetju tako visoka, da

nihče ne bi predlagal nekoga, za kogar ne more jamčiti. Intervjuvanka še doda, da njihovi

zaposleni sodelujejo v raznih strokovnih združenjih ter na omrežju LinkedIn in tudi prek teh

kanalov včasih dobijo kakšno priporočilo za nove kadre.

V strokovni literaturi (Smonkar 1994; Behrenz 2001; Merkač Skok 2005; Svetlik 2009)

pogosto omenjajo neformalne oblike pridobivanja kadrov s poudarkom na priporočilih, kar se

je potrdilo tudi pri analizi metod pridobivanja v sodelujočih podjetjih. Sodelujoči najboljši

delodajalci so izpostavili, da so zanje priporočila, bodisi profesorjev, fakultet, specializiranih

društev bodisi svojih zaposlenih ali celo svojih strank, izjemno dragocena.
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Lov na glave ali headhunting

Omenjeno metodo so v pogovorih izpostavili v podjetjih Adria Mobil, Roche in Bonopan. V

Roche so nam povedali, da v njihovem podjetju sicer občasno uporabljajo headhunting,

vendar gre pri tem večinoma za iskanje posebnih znanj in izkušenj, kar pomeni, da ne gre več

za najmlajše kandidate. Kot razloži intervjuvanka: »To so bili že ljudje z izkušnjami. Ja, to

niso več najmlajši.« V Adrii Mobil po drugi strani povedo, da sami izvajajo neke vrste lov na

glave, saj spremljajo potencialne kadre na njihovi karierni poti skozi šolanje ter zaposlitev v

drugih podjetjih. Podobno se metode »osebnega« lova na glave poslužujejo tudi v Bonopanu.

Intervjuvanka pove, kako so dve leti po terenu opravljali različne intervjuje ter iskali točno

določen profil človeka. Šele ko so našli resnično »pravo« osebo, so se odločili za širitev

ekipe.

Lov na glave ali headhunting kot metodo pridobivanja strokovnjakov ter ljudi s specifičnimi

znanji in profili s strani agencij najdemo tako v teoriji (Zaletel 2006, Svetlik 2009) kot v

praksi na terenu (primer Roche). Omeniti pa je treba, da smo pri sodelujočih podjetij poleg

lova na glave s strani zaposlitvenih agencij našli še lov na glave, ki ga izvajajo v podjetjih

sami. To pomeni, da nekatere vrste profilov na takšen način najdejo kar sami.

Podeljevanje nagrad za raziskovalno delo

V Krki povedo, da spodbujajo znanstveno raziskovalno delo med mladimi vse od srednjih šol

do doktoratov. Vsako leto podeljujejo Krkine nagrade t.i. »mladim raziskovalcem«, npr. za

srednješolske raziskovalne naloge, raziskovalna dela na stopnji podiplomskega in

dodiplomskega študija (Krka 2012, 18). Na takšen način spodbujajo prenos znanja in teorije v

prakso, hkrati pa mladim odpirajo oči glede možnosti in priložnosti dela v praksi (Krka 2012,

91).

Podeljevanje nagrad za raziskovalno delo je gotovo eden izmed primerov dobrih praks

dolgoročnega pridobivanja mladih kandidatov v podjetja, ki ga med sodelujočimi podjetji

izvajajo v Krki. To prakso pridobivanja mladih lahko uvrstimo tako v povezovanje s šolami in

fakultetami (Svetlik 2009) kot tudi med spoznavanje kandidatov v »stroki« in družbeno

odgovornost podjetij.

Poleg rezultatov, ki smo jih pridobili z analizo vprašanja, lahko med ugotovitve iz izvedenih

polstrukturiranih intervjujev zapišemo, da smo pri pogovorih zaznali, da primanjkuje kadrov

iz določenih smeri. V podjetju Vivo so o tem povedali: »Upada interes oz. upada vpis […] na

srednje in višje šole na področju kuharstva in strežbe.« Prihaja torej do strukturnega

neskladja, zaradi česa se na eni strani pri mladih pojavi strukturna brezposelnost, na drugi

strani pa podjetja ne dobijo primernih kandidatov za delovna mesta (Haralambos in Holborn

2005; Rakar 2009; Bandelj, Franca in Trunk Širca 2010; Arsenjuk 2012; Adecco 2013).
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Mladi v podjetjih, kjer smo opravili intervjuje, večinoma predstavljajo pomemben del

(bodočih) kadrov, zato podjetja njihovemu pridobivanju posvečajo veliko časa in denarja. V

Krki menijo, da je treba na mladih in z njimi delati sistematično, še preden vstopijo na trg

dela (Krka 2012, 82). Pri tem pravijo, da tiste mlade, ki se izkažejo v sodelovanju skozi

študijski proces, zaposlijo:»Če se je nekdo izkazal že v študijskem procesu, da je praktičen, da

zna, da hoče in tako naprej, ne bomo iskali nekoga, ki ga sploh ne poznamo. Če imamo tukaj

nekoga, ki je že sodeloval z nami in se pokazal kot dober.« Veliko vlagajo v štipendiranje ter

v razvoj potencialov. Prav tako v Vivu pravijo, da kadre vzgojijo sami in zaradi tega redko

objavljajo oglase za delo, saj dobri kadri pridejo k njim prek modela izobraževanja Vivo. V

Rocheju imajo podobno stališče, kot nam je povedala intervjuvanka: »Roche ima politiko, da

poskušamo zaposlovati mlade na ’entry level’ (vstopnih) pozicijah in da potem zgradijo

kariero v Rocheju.« Tudi v Adrii Mobil sprejmejo dobre mlade kandidate že kot štipendiste

ter z njimi gradijo dolgoročen odnos. Sodelujejo pri pripravi zaključnih del za študij skozi

praktično usposabljanje, delo prek študentskih napotnic ter jih na koncu tudi redno zaposlijo.

Intervjuvanka v Adrii Mobil pravi, da so ravno mladi štipendisti zanjo »najbolj zanesljiva

izbira res pravih ljudi«, saj jih vzgojijo po svojih kriterijih in postanejo zaposleni z veliko

mero pripadnosti podjetju. Enako na štipendiranju delajo v podjetju RLS, kjer kadre

pridobivajo skozi dolgoročno skrbno načrtovanje, sodelovanje z mentorji v podjetju, s

fakultetami in lokalnim okoljem. V Si.mobilu za dobrimi mladimi kandidati poizvedujejo

prek študentskih društev, v sodelovanju z nevladnimi organizacijami, mladinskimi

organizacijami ter v povezavi s fakultetami. Prav tako pa v Si.mobilu in v Bonopanu mlade

kandidate, ki se izkažejo že v času opravljanja študentskega dela, pozneje zaposlijo in

obdržijo v podjetju. Med zelo različnimi primeri dobrih praks pridobivanja mladih kadrov, ki

smo jih odkrili v sodelujočih podjetjih, najdemo veliko skupnih točk med podjetji, ki so sicer

zelo različna, tako po velikosti kot tudi po panogi, v kateri delujejo. Nekateri primeri dobrih

praks so torej zelo podobni v različnih podjetjih (kot je npr. sodelovanje s šolami, priporočila

in štipendiranje), pri drugih pa gre za posamične primere dobrih praks (kot so npr. nagrade).

Vsekakor pa je vsak od odkritih primerov pridobivanja mladih kadrov v podjetjih dober zgled

za druga podjetja in lahko služi kot dober primer pridobivanja mladih v podjetja v širšem

prostoru.

4.2.2. Izbira kadrov

Drugo vprašanje v polstrukturiranem intervjuju, ki smo ga opravili v sodelujočih podjetjih, se

je dotikalo področja izbire mladih kadrov. V podjetjih so odgovarjali na vprašanja, na kakšen

način dobijo zanje največ uporabnih informacij od mladih, ki jih pridobijo v bazen

potencialnih kandidatov. Opisovali so metode, s katerimi izbirajo med kandidati in na kakšen

način naredijo zadnjo izbiro.

Pri opisovanju izbirnih postopkov so med intervjuvanci opozorili na to, da so opisali nekakšen

splošen oz. tipičen postopek izbire, da pa se postopki izbire razlikujejo in prilagajajo glede na
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število in profil zaposlenih, ki jih iščejo, ter še na nekatere druge posebnosti. Povedali so tudi,

da se postopki izbire kadrov ne razlikujejo bistveno glede na starost kandidatov, temveč sta

bolj ključna število in profil iskanih kandidatov. V postopkih izbire kandidatov so v

sodelujočih podjetjih omenili pregled prijav kandidatov (vsa podjetja), preverjanje informacij

prek telefona ali e-pošte (dve podjetji od devetih), metodo vprašalnika (eno podjetje od

devetih), izvajanje različnih testov (tri podjetja od devetih, opravljanje praktičnega preizkusa

oz. poskusnega dela pa pet podjetij od devetih), intervju ali pogovor s kandidatom uporabljajo

vsa sodelujoča podjetja, preverjanje kandidatov prek družabnih omrežij in spleta so navedli v

enem podjetju ter kot zadnji mehanizem izbire še obvezen zdravniški pregled kandidatov, ki

pa ga zaradi zakonskih obveznosti zopet najdemo v vseh podjetjih.

Slika 5: Načini izbire v sodelujočih podjetjih

Pregled prijav kandidatov

V vseh sodelujočih podjetjih so povedali, da pri izbiri kandidatov za zaposlitev najprej

pregledajo prijave kandidatov skupaj z življenjepisi. Ta postopek opravljajo tako v Krki kot v

Vivu, Adrii Mobil, Si.mobilu, Listu, Viziji računovodstvo, Rocheju, Bonopanu in RLS. Pri

izbiri kandidatov v Krki zbirajo in pregledujejo pisne in elektronske prijave, ki jih kandidati

lahko oddajo prek spleta. V Vivu povedo, da je življenjepis dobrodošel v izbirnem postopku.

Nadalje nam v Adrii Mobil razložijo, da v njihovem podjetju od kandidatov zahtevajo pisno

ponudbo. Ta vsebinsko obsega življenjepis z informacijami, kot so osebni podatki, izobrazba,

usposabljanja, starost, psiho-fizična sposobnost oz. kondicija (za primere fizičnega dela v

proizvodnji), v pisno ponudbo lahko kandidati vključijo tudi priporočila delodajalcev. Pri tem

povedo, da so jim v kadrovski službi pomembni vsa znanja in izkušnje mladih kandidatov,
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tudi če nimajo uradne delovne dobe, saj imajo mladi danes veliko različnih delovnih izkušenj.

Pravijo, da pri zaposlovanju gledajo na celovito osebnost kandidata. Za primer nam povedo,

da pri kandidatu, ki v življenjepis napiše, da v prostem času poučuje oz. športno trenira

otroke, prepoznajo razvite pomembne kompetence poučevanja, sposobnosti timskega dela itd.

Glede na podatke iz vloge oz. prijave kandidatov naredijo selekcijo po ustreznosti profilov in

tako najprimernejše povabijo še na razgovor za delo. V Si.mobilu razložijo: »Ko prejmemo

prijave na razpis, pogledamo vsako. To je pomembno zato, da ne izpustimo kakšne prijave, ki

bi bila lahko zelo pomembna za prihodnje korake.« Pri tem je prisoten nekdo z oddelka (npr.

vodja oddelka) in iz kadrovske službe. Na podlagi prej definiranih pričakovanj in kompetenc

pregledajo ustreznost kandidatov, naredijo izbor ter sprejmejo odločitev, koga povabiti na

pogovor. Prošnje za delo pošiljajo kandidati tudi v List, kjer v prvi fazi izbire novih

zaposlenih preberejo prošnje in pregledajo življenjepise. Pri tem intervjuvanka nekoliko

kritično doda, da »se ljudje ne znajo predstaviti«. Pove, da včasih dobi od fakultetno

izobraženih oseb »polpismene prošnje za delo«. V podjetju Vizija računovodstvo zberejo

prejete prošnje za delo in jih razvrstijo glede na pogoje v razpisu. Prav tako pa so v podjetju

Roche prvi korak izbire prijave z življenjepisi kandidatov. Enako so nam povedali tudi v

podjetju Bonopan, kjer prav tako pregledajo življenjepise kandidatov. Nadalje so v RLS

razložili postopke pregleda prijav na razpis. V objavi razpisa zelo natančno definirajo delovne

naloge, zahtevane kompetence za delovno mesto, znanja, izkušnje in druge (osebnostne)

lastnosti. Intervjuvanka nam zaupa: »Na podlagi tega potem ni težko izbirati. Če veš, kaj

iščeš, to lažje najdeš.« Podobno natančno, kot poteka izbor bodočih zaposlenih v RLS, poteka

tudi izbor za praktikante.

Tako kot v teoriji (Mihalič 2006) je zbiranje in evidentiranje prijav na razpisano delovno

mesto eden od prvih korakov v postopku zaposlitve novih zaposlenih tudi v praksi. Pri tem

delodajalci pregledajo prijave v obliki življenjepisa in motivacijskega pisma (Mihalič 2006),

sodelujoča podjetja pa pri tem poleg naštetih omenjajo še pregled morebitnih priporočil

(Merkač Skok 2005; Svetlik 2009). Pri tem je treba pri mladih kandidatih izpostaviti, da imajo

malo uradnih delovnih izkušenj oz. delovne dobe (Ignjatović in Trbanc 2009). To pa v

sodelujočih podjetjih ni velika ovira, saj so na kandidate gledali celotno, skupaj z njihovimi

neformalnimi delovnimi izkušnjami, ki jih pridobijo prek raznih del v času študija, ter

osebnostnimi lastnostmi. Tudi strokovnjaki navajajo, da mladi kljub pomanjkanju uradnih

delovnih izkušenj niso brez izkušenj, in poudarijo pomen neformalno pridobljenih znanj pri

mladih (Bandelj, Franca in Trunk Širca 2010; Souto-Otero idr. 2012; Adecco 2013).

Preverjanje informacij prek telefona ali e-pošte

To metodo izbire so v pogovorih omenili v podjetjih Adria Mobil ter Vizija računovodstvo. V

podjetju Adria Mobil nam v intervjuju povedo, da morebitna dodatna pojasnila po pisni

prijavi od kandidatov dobijo kar prek telefonskega pogovora ali e-pošte. Tako je tudi

preverjanje informacij prek omenjenih kanalov ena od metod izbora. V podjetju Vizija
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računovodstvo se pri tem še bolj poglobijo, saj prvi selekcijski postopek po pregledu prejetih

prijav za delo naredijo kar prek telefona. V podjetju so nam povedali: »[Kandidate]

pokličemo po telefonu, da se naredi kratek razgovor z nekaj osnovnimi vprašanji.« V

telefonskem pogovoru izvedo odgovore na nekatera osnovna vprašanja, kot so predhodno

delo v računovodskem servisu, znanje knjiženja in kontiranja, obračun plač, zaključni račun,

izkušnje iz uporabe računovodskih programov pri delu, znanje tujih jezikov itd. Na podlagi

telefonskega razgovora in vprašalnika, ki ga imajo objavljenega na spletu, nato naredijo ožji

izbor kandidatov, ki jih povabijo na razgovor v živo. Na tak način si prihranijo veliko časa,

hkrati pa od kandidatov dobijo ključne informacije o znanjih ter tudi o njihovi sposobnosti

komunikacije po telefonu, ki je za delo v njihovem podjetju ključna, saj je treba pri

računovodskem delu komunicirati s strankami po telefonu.

Del poizvedovanja o kandidatu (Kralj 2005, 440) je lahko preverjanje informacij prek telefona

ali e-pošte pred naslednjim krogom selekcije. To metodo uporabljajo v Adrii Mobil in Viziji

računovodstvo. Nekateri avtorji (Merkač Skok 2005; Zaletel 2006) omenjajo alternativne tipe

intervjujev, kot je na primer telefonski intervju, ki so ga pri pogovoru omenili v podjetju

Vizija računovodstvo.

Preverjanje kandidatov prek družabnih omrežij in spleta

V Si.mobilu povedo, da so pri njih družabna omrežja del kadrovskega postopka. Poleg prej

omenjene uporabe tovrstnih omrežij, kot so Facebook, Twitter in LinkedIn v postopku

pridobivanja kadrov, jih uporabljajo tudi pri izbiri kadrov. Zanje so družabna omrežja

pomemben vir informacij o kandidatu. Intervjuvanec doda, da tako dobijo nekaj dodatnih

informacij o »kandidatu, njegovih hobijih, delovanju in aktivnostih«, zato jih preverijo pred

pogovorom s kandidatom. Nasprotno nam v Krki povedo, da so pri njih omrežja, tako

Facebook kot Twitter, zasebna zadeva posameznika in jih na delovnem mestu ne uporabljajo

in do njih na službenih računalnikih nima dostopa nihče, razen zaposlenih v kadrovski službi.

To najbolje ponazori izjava intervjuvanca: »Twitter, Facebook… tega pri nas ni. Zaradi tega,

ker mislimo, da je to zasebna zadeva.« Enako menijo tudi v podjetju List, kot pove

intervjuvanka: »Vem, da nekateri […] na Facebooku [preverjajo] ali ’googlajo’ ljudi. Priznati

moram, da zaenkrat tega še nisem delala.« Tudi v drugih podjetjih, kjer smo opravljali

razgovore, povedo, da družabnih omrežij kot metode izbora primernih kandidatov za

zaposlitev (še) ne uporabljajo.

Clark in Robert (2010) trdita, da delodajalci priznavajo, da pri kandidatih za delo naredijo t.i.

background check, to je preverjanje kandidatovega ozadja oz. preteklosti. To poizvedovanje o

kandidatu, kot ga opiše Kralj (2005), pa lahko v današnji dobi poteka tudi prek preverjanj

kandidatov na družabnih omrežjih, ki lahko v kadrovskih postopkih služijo delodajalcem kot

orodje za zbiranje podatkov o kandidatih za delo (Franca 2010). Pregled kandidatov na

družabnih omrežjih je po besedah Rossa in Slovenskyja (2012) stroškovno in časovno
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učinkovito ter odkriva nova znanja o kandidatu, od strokovnih povezav na LinkedInu prek

hobijev in interesov na Facebooku in My Spaceu do Twitterja, ki lahko ponudi vpogled v

osebnost in zanimanja v službenem in osebnem življenju. V sodelujočih podjetjih je takšno

prakso potrdil Si.mobil, ki mu družabna omrežja predstavljajo dodaten vir informacij o

kandidatu, njegovi aktivnosti in delovanju. Pri izbiri pa po intervjuvančevih besedah lahko

preverijo Facebook, Twitter in LinkedIn. Pri tem je treba upoštevati zakonske omejitve in tudi

moralne in etične vidike pri preverjanju dostopnih informacij, na kar smo opozorili že v

teoretičnem delu naloge v poglavju 3.2 o izbiri mladih kadrov.

Vprašalnik

V podjetju Vizija računovodstvo so nam povedali, da kot izbirni mehanizem uporabljajo tudi

vprašalnik, ki ga imajo objavljenega na spletni strani. V tem spletnem obrazcu za zaposlitev

od kandidatov dobijo osebne podatke, kot so ime, priimek, izobrazba, prebivališče, kontaktni

podatki, podatke o delovnih izkušnjah, kot so število let v računovodstvu in število let v

računovodskem servisu, ter opis njihovih preteklih del in obvladanje računovodskih

programov (Vizija računovodstvo 2013). Intervjuvanka iz Vizije računovodstva pove: »Na

podlagi vprašalnika [in klicev kandidatov po telefonu] naredimo ožji izbor.« V drugih

podjetjih uporabe vprašalnika kot metode izbire v pogovorih niso omenili.

Vprašalnik kandidatu za zaposlitev med možnimi načini izbire kadrov v podjetjih omenja tudi

Kralj (2005). Teorijo pa v praksi potrdijo v podjetju Vizija računovodstvo, kjer si z

vprašalnikom pomagajo pri »predselekciji« kandidatov.

Testi

Izvajanje testov kot metodo izbire mladih kandidatov uporabljajo v podjetjih Krka, Si.mobil

ter Bonopan. V Krki pri izbiri kadrov segajo po različnih testih – od osebnostne analize do

spretnostnih testov. Kompleksna osebnostna analiza vključuje npr. teste MPA (»master

person analysis« – vrsta testov za analizo osebnosti), teste BFQ (»Big five questionaire« –

testi za merjenje strukture osebnosti po modelu »Velikih pet«, pri čemer govorimo o

preverjanju petih faktorjev, to so energija, sprejemljivost, vestnost, čustvena stabilnost in

odprtost) ter še nekatera druga orodja, ki omogočajo kompleksno osebnostno sliko. Testi jim

pokažejo, ali je določen kandidat primeren za delovno mesto, za katerega kandidira. Povedo

nam anekdoto, kako je eden od kandidatov vprašal, zakaj ga niso vzeli v službo, ko pa je

naredil vse teste. Nato dodajo, da teste opravi vsak, saj pravilni odgovori ne obstajajo. Vse je

odvisno od tega, kakšne vrste kandidata iščejo. Če potrebujejo nekoga za raziskovalno delo,

ni pomembno, ali je ta individualist ali zaprta oseba, po drugi strani pa kandidat z omenjenimi

istimi lastnostmi zagotovo ne more delati v marketingu, kjer se išče drugačen tip ljudi. V Krki

redko izvajajo inteligenčne teste. Za tiste profile zaposlenih, ki delajo v proizvodnem delu, pa
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uporabljajo spretnostne teste. Kot ugotavljajo: »Kadri, ki delajo v proizvodnem delu,

potrebujejo določene vrline, veščine. Če za primer vzamemo pregledovalca ampul […],moraš

imeti dober vid in podobno.« Nadalje nam v podjetju Si.mobil povedo, da testiranje izvajajo

po končanem prvem krogu razgovorov s kandidati. Pri tem gre za neke vrste online – spletni

test za psihometrično testiranje, ki ga izvedejo z uporabo dveh orodij. Eno od teh je orodje

PXT od Proficia, s katerim nastavijo sidra za vsako delovno mesto. Glede na to, kako

kandidat oceni sebe na podlagi trditev, dobijo ujemanje s sidri in pričakovanji, nastavljenimi

za določeno delovno mesto. Tako ocenijo ujemanje med delovnim mestom in kandidatom.

Poleg tega psihometričnega testiranja pa kandidatu dajo še domačo nalogo z njegovega

delovnega področja. Na drugi strani nam intervjuvanka v Bonopanu pove, da je za delo pri

njih pomembno znanje tujega jezika ter računalniška znanja, kar pri kandidatih preverijo med

razgovorom. Pove, da so v preteklosti pri kandidatih »testirali njihova znanja tujega jezika pa

Excela in obvladanja računalniških orodij«. V Adrii Mobil nam povedo, da zaposlitvenih

testov pri njih ne izvajajo. Temu dodajo: »Upoštevamo pa rezultate testov, če je kandidat

delal pri agenciji, če gre za zaposlitev prek agencije.«

Pri testiranju strokovna literatura navaja različne vrste testov, od psihometričnih in

osebnostnih testov do vzorcev dela oz. metod poskusnega dela, skupinskih testov ter testiranja

ob pomoči ocenjevalnih centrov (Treven 1998; Merkač Skok 2005; Svetlik 2009). Intervjuji v

sodelujočih podjetjih so nam pokazali, da najboljši slovenski delodajalci uporabljajo tako

psihometrične in osebnostne teste kot tudi poskusno delo. Podjetja omenjajo kompleksno

osebnostno analizo z različnimi orodji in testi, kot so testi MPA in BFQ ter orodje PXT. Med

opisovanjem metod izbora kandidatov omenijo tudi inteligenčne teste, spretnostne teste,

domačo nalogo s področja dela ter teste računalniških znanj in znanj jezika.

Praktični preizkus in poskusno delo

Preizkušanje kandidatov pred zaposlitvijo so v intervjujih omenili v podjetjih Vivo, List,

Si.mobil, Roche in RLS. Del testiranja kot praktični preizkus kandidatov smo razdelili v

posebno kategorijo, saj se nekoliko razlikuje od drugih omenjenih načinov testiranja. V Vivu

so v intervjuju povedali, da je pri njih glede na dejavnost, v kateri delajo, najboljši kazalnik

primernosti kandidata v izbirnih postopkih kar praksa. To pomeni, da kandidate sprva

vključijo v kakšen projekt ali dva, da vidijo, kako se bodo izkazali. Pri tem ugotovijo, ali je

primeren za delo v cateringu, ki je posebna panoga in ni neposredno primerljiva s kuhanjem

in strežbo v drugih organizacijah. Kandidate pri praktičnem preizkusu sprejmejo v svoje vrste

in ugotovijo, kako se ujamejo s timom in kako Vivov tim sprejema njih. V Vivu pravijo, da na

takšen način najlažje ocenijo, ali je kandidat primeren in pripravljen za delo ali ne. Podobno

tudi v podjetju List kandidate najprej povabijo na poskusno delo, šele nato jih zaposlijo za

določen čas. Povedo, da se v času poskusnega dela že zagotovo izkaže, ali ustrezajo drug

drugemu ali ne. V Si.mobilu ta praktični preizkus izvedejo skozi domačo nalogo za kandidata,

ki sledi prvemu krogu razgovorov in katere rezultate pregledajo pred drugim krogom
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razgovorov. Za primer domače naloge nam navedejo: »Recimo če iščemo kadre v produktnem

marketingu, damo kandidatu nalogo razvoja plana za predstavitev določnega produkta.« V

podjetju Roche nam v intervjuju povedo, da po prvem razgovoru s kandidati z njimi opravijo

še testiranje oz. ocenjevanje skozi preizkus. Intervjuvanka pri tem razloži: »V drugem koraku

naredimo ’assessment’ (ocenjevanje), največkrat je to ’case-study’ (študija primera).« Pri njem

opazujejo, kako bi se kandidat znašel v situaciji, ki je podobna situaciji, s katero se bo

dejansko soočal na delovnem mestu. Na takšen način dajo kandidatu realno sliko bodočega

delovnega mesta, hkrati pa ugotovijo, kako bi se odzval v realnih situacijah. Velikokrat se

izkaže, da pri tem niso pomembne samo predhodne delovne izkušnje kandidata, temveč

njegov način razmišljanja in razvojni potencial, vsekakor pa v njihovi panogi ne gre brez

strokovnega teoretskega znanja. Najboljše kandidate nato povabijo še na finalni, drugi krog

intervjujev. Nadalje so nam v podjetju RLS  povedali, da preizkus dela vedno izvajajo pri

delih v proizvodnji, medtem ko ga pri preostalih delih ne opravljajo. V proizvodnji namreč

zaposleni opravljajo zelo natančna dela, ki jih zaradi zahtevanih dobrih ročnih spretnosti ni

sposoben opravljati vsak. To nam ponazorijo z izjavo: »To so zelo natančna dela – tanki

kabli, zelo tanke žičke.« Zaradi tega kandidate za proizvodnjo pred zaposlitvijo preizkusijo

tudi v praksi.

Praktični preizkus se v teoriji uvršča med testiranje skozi vzorce dela oz. metode poskusnega

dela (Treven 1998; Merkač Skok 2005; Svetlik 2009). V sodelujočih podjetjih ga omenjajo

kot praktični preizkus dela kandidatov pri delu v proizvodnji (RLS), kot pripravo domače

naloge v obliki načrta dela na delovnem mestu, ki je neke vrste inovativni prispevek k

področju, na katerega kandidirajo in kot case-study – študija primera oz. reagiranje v situaciji,

ki je podobna realni situaciji v podjetju (Roche). V nekaterih drugih sodelujočih podjetjih pa

govorijo bolj o poskusnem delu, ki traja nekoliko več časa in ni omejeno zgolj na testiranje

pred nastopom dela. V Vivu tako kandidate najprej preizkusijo s sodelovanjem v enem ali

dveh projektih, ter jih šele nato redno zaposlijo, v podjetju List najprej sklenejo pogodbo s

poskusnim delom, kar omogoči oceno sposobnosti posameznika.

Intervju oz. pogovor

Kot metodo izbire so intervju omenili v vseh sodelujočih podjetjih. V Krki intervjuji oz.

razgovori s kandidati potekajo glede na zahtevnost dela, lahko v enem, dveh ali tudi v treh

krogih. S kandidati se pogovarjajo kadroviki, psihologi, tudi vodje – torej strokovnjaki s

področja, operativni vodje, direktorji sektorjev. Profil in število sodelujočih osebe v izbirnih

intervjujih sta odvisna od zahtevnosti delovnega mesta in velikosti sektorjev. Kot povzamejo:

»Z njimi se pogovarjajo tudi vodje, se pravi strokovnjaki s področja, potem pa je soočenje

kadrovika, psihologa in strokovnjaka tisto, ki na koncu pove, kdo je tisti, ki je najbolj

primeren.« Po drugi strani v Vivu pogovor s kandidatom poteka kar skozi prakso, saj mu v

okviru te razložijo svoj sistem, potek dela in pričakovanja. Nadalje nam v Adrii Mobil

povedo, da je pogovor zanje najpomembnejša metoda izbora, saj z osebnim stikom spoznajo
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kandidate in začutijo sinergije. Pri tem povedo, da je razgovor za kadrovika pomembna in

zahtevna naloga, saj so nekateri kandidati odlični igralci, kadrovik pa mora skrbno izbrati

najboljšega. Zato morajo biti kadroviki pri razgovoru pozorni tudi na neverbalna sporočila,

med katerimi naštejejo: »mimika obraza, telesna drža, gibanje, intonacija glasu, hitrost

govorjenja, dolžina odmora pri neprijetnih vprašanjih itd.«. V podjetju Si.mobil imajo več

krogov razgovorov. Pri prvem krogu spoznavajo kandidata in ugotavljajo, kakšne so njegove

(socialne) kompetence, delovne izkušnje, ali se njegove vrednote ujemajo z vrednotami

podjetja itd. Razložijo, da »…imamo v prvem krogu pogovorov tako skupinske kot

individualne, odvisno od delovnega mesta in odvisno od števila kandidatov«. Po prvem krogu

izvedejo testiranje in t.i. domačo nalogo, temu pa sledi drugi krog razgovorov. V drugem

krogu razgovorov pri Si.mobilu sledi natančnejši pogovor, pri čemer se naslonijo na rezultate

testiranja in domače naloge. V tem krogu se osredotočijo na kandidatovo videnje svojega

bodočega dela, na njegovo dodano vrednost podjetju ter njegovo razmišljanje o svojem

strokovnem področju. Pri tem se v podjetju Si.mobil osredotočajo na kompetence podjetja,

tako vodstvene kot ključne, ki so »inovativno razmišljanje, predanost, odgovornost,

sodelovanje in podobno«. Pomembno jim je namreč, da najdejo ljudi, ki se bodo ujemali z

njihovo »družino«. Hkrati pa pri kandidatih želijo, da ne razmišljajo ustaljeno, temveč imajo

širši kalup razmišljanja in povezovanja z drugimi področji, te lastnosti po njihovem mnenju

predstavljajo potencial za nadaljnji razvoj. Po potrebi s kandidati izvedejo še tretji krog

razgovorov, odvisno od tega, ali so v prvih dveh krogih že dobili dovolj informacij za

pravilno odločitev ter od zahtevnosti posameznega delovnega mesta. V tretjem krogu

razgovorov izkoristijo priložnosti, da gredo še bolj v podrobnosti o pričakovanjih kandidata,

npr. glede plačila ipd. Po drugi strani nam v podjetju List povedo, da kandidatom na

razgovoru predvsem predstavijo delo in način dela v njihovem podjetju, saj izrazito

prevladuje timsko delo in zato morajo biti kandidati pripravljeni na takšno obliko dela.

Pravijo, da je pri razgovorih moč opaziti veliko razliko v kandidatih. Nekateri pridejo na

razgovor res pripravljeni in si preberejo informacije o podjetju, pregledajo spletno stran,

pokažejo, da so vložili veliko truda v to, da bi se seznanili s podjetjem, na drugi strani pa so

kandidati, ki se razgovora lotevajo popolnoma nepripravljeni. Da bi lahko v pogovoru

strokovne teme obdelali še podrobneje, se pogovora s kandidati poleg direktorice udeleži še

nekdo z oddelka za razvoj oz. nekdo z oddelka za podporo strankam, odvisno od tega, za

kakšno delovno mesto iščejo kandidata. Povedo, da je List malo podjetje in zaradi tega

selekcijski postopki potekajo dokaj neformalno v primerjavi z velikimi podjetji, kjer morajo

biti, po njihovih besedah, »kadrovski procesi bistveno bolj formalizirani«. V podjetju Vizija

računovodstvo, kot je že bilo omenjeno, prvi selekcijski razgovor opravijo kar prek telefona

ter spletnega vprašalnika. Zato se v živo sestanejo zgolj s kandidati, ki ostanejo po tem ožjem

izboru. V podjetju so ocenili: »Pride jih največ deset.« Na razgovoru v živo se kandidati o

zaposlitvi pogovorijo z direktorjem ter vodjo enote. Tudi v podjetju Roche običajno izvedejo

dva intervjuja. Prvi selekcijski intervju opravi direktorica za kadre. Pri tem ugotovi, kakšna

znanja ima kandidat, zazna njegovo učljivost in potencial, prav tako pa preveri, kako se bo
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vključil v tim, ali kot pravijo: » … ali je primeren za naše delovno okolje«. Pravijo, da je

pomembno, da se njegove vrednote in način dela ujemajo z vrednotami in načinom dela

podjetja. Na podlagi prvega intervjuja direktorica za kadre naredi ožji izbor kandidatov. Ko te

kandidate iz ožjega izbora preverijo še v preizkusu oz. skozi case-study, izvedejo še en

intervju. Do drugega intervjuja po navadi pridejo le finalni dva do trije kandidati, pogovor pa

poteka z vodjo divizije. Poudarijo, da so v pogovoru z nami opisali neke vrste standardni

postopek, da pa v različnih situacijah ti intervjuji potekajo različno. V primeru, da je v izbor

vključena agencija, prvi intervju odpade, saj »pred-selekcijo« naredi že agencija. Nadalje

intervjuvanka v Bonopanu pove, da kandidate preverijo skozi osebne razgovore, pri katerih

dajo poudarek potencialu in osebnostnim lastnostim kandidatov, ki so jim pomembnejše od

predhodnega znanja. Omenjeno ne drži zgolj za profil tehnologov in komercialistov, pri

katerih pa so prednostni vidik njihove predhodne izkušnje in znanje. Pri razgovoru gledajo, da

se osebnostni karakter kandidatov ujema z drugimi v podjetju in da se bo kandidat lahko

dobro vključil v njihovo sredino. Pravijo, da pri tem pazijo, da je »interes z obeh strani

maksimalen«. Nazadnje pa se zaposlitvenih razgovorov pri izbiri kandidatov lotevajo tudi v

RLS.

Intervju, razgovor oz. pogovor s kandidatom je v teoriji temeljna in najpogostejša metoda

izbire kandidatov, ki je odločilni korak pri izbiri in odločitvi za bodočega zaposlenega

(Treven 1998; Merkač Skok 2005; Tavčar 2009). To dejstvo potrjujejo tudi v sodelujočih

podjetjih, saj se razgovora s kandidatom lotevajo v prav vseh od njih. V intervjuju naj bi

delodajalec dal kandidatu priložnost predstavitve, skozi katero oceni njegovo znanje,

sposobnosti in osebnost, obenem pa tudi delodajalec predstavi sebe, delovno mesto ter svoja

pričakovanja (Merkač Skok 2005; Mihalič 2006). V sodelujočih podjetjih so nam potrdili, da

kandidata skozi intervju spoznajo v živo, ocenijo njegove kompetence, pretekle delovne

izkušnje in pričakovanja, razberejo njegove vrednote, učljivost, potencial ter pripravljenost za

delo. Hkrati pa lahko na podlagi tega osebnega stika začutijo sinergijo s kandidatom oz.

ocenijo njegovo primernost za delovno okolje. V pogovoru nekateri pogledajo tudi rezultate

testiranja, vprašalnika ali telefonskega izbora ter nato sklenejo končno odločitev o izbiri.

Drugi pa se na podlagi pogovora odločijo za ožji izbor kandidatov, s katerimi izvedejo še

testiranje (npr. case study). V teoriji intervjuje lahko ločimo na primarne spoznavne

intervjuje, kjer gre za prvi stik s kandidatom, ter sekundarne intervjuje, ki se opravijo z ožjim

izborom kandidatov (Mihalič 2006; Zaletel 2006). V sodelujočih podjetjih izvajajo bodisi en

krog intervjujev bodisi dva ali tri, odvisno od informacij, ki jih pridobijo od kandidata, ter od

zahtevnosti razpisanega delovnega mesta.

Zdravniški pregled

Zdravniški pregled je po slovenski zakonodaji nujna obveznost za delodajalce in kandidate

pred zaposlitvijo. Izbrani kandidati ga opravijo torej v vseh podjetjih, s katerimi smo

sodelovali v intervjuju. Treba pa je poudariti, da je od sodelujočih podjetij največja posebnost
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v Krki, kjer so povedali, daje zaradi posebnosti panoge, v kateri delujejo, zdravniški pregled

pogosto odločilen. Ugotavljajo: »Bolj kot medicina napreduje, več je omejitev.« Čeprav v

celotnem selekcijskem postopku nekega kandidata morebiti izberejo kot najboljšega za

razpisano delovno mesto, se lahko zgodi, da ne opravi zdravniškega pregleda. Pravijo, da je

veliko selekcijskega izpada zaradi raznih alergij pri kandidatih, saj pri delu v Krki zaposleni

prihajajo v stik z različnimi substancami in morajo biti nanje tudi zdravniško oziroma telesno

pripravljeni. V podjetju Roche nam povedo, da se izbira konča z zdravniškim pregledom, ki je

vedno na koncu.

Tudi teorija pravi, da je zadnji selekcijski mehanizem pred končno izbiro zdravniški pregled

(Mihalič 2006; Svetlik 2009). Tudi analiza opravljenih intervjujev v sodelujočih podjetjih

potrdi, da je zdravniški pregled končni selekcijski mehanizem, pri čemer pa omenimo, da je v

nekaterih podjetjih lahko tudi odločilen.

Po končni izbiri kandidata delodajalcem ostane še obvestilo neizbranim kandidatom o končni

odločitvi (Mihalič 2006; Svetlik 2009). Tudi v sodelujočih podjetjih po končanem izboru o

svoji izbiri obvestijo neizbrane kandidate ter seveda izbranega kandidata. V Adrii Mobil nam

povedo, da neizbrane obvestijo pisno. Povedo tudi: »Prosimo jih za soglasje, da lahko vlogo

še naprej hranimo v evidenci.«

Postopki izbire mladih kadrov v sodelujočih slovenskih podjetjih so različni glede na velikost

podjetja ter tudi panogo, v kateri podjetje deluje. Ne glede na to pa je v vseh podjetjih pred

končno zaposlitvijo izbranega kandidata obvezen zdravniški pregled. Preostale metode izbire

kandidatov v podjetjih, ki veljajo za najboljše slovenske delodajalce, vključujejo tako pregled

prijav na delovno mesto skupaj z vso prijavno dokumentacijo kot tudi opravljanje razgovora s

kandidati. Med primeri dobre prakse metodologije izbire najdemo tudi preizkus ali poskusno

delo ter opravljanje različnih testov za boljše spoznavanje kandidatov. Intervjuvanci pa so

med postopki omenili tudi dodatno preverjanje kandidatov prek telefona ali elektronske pošte,

preverjanje prek družabnih omrežij ter metodo vprašalnika. Če povzamemo, metode izbire

kandidatov niso tako raznolike, kot so metode pridobivanja kandidatov. Vsekakor pa se načini

izvajanja teh metod razlikujejo od podjetja do podjetja. Glede na to, da so vsi intervjuvanci

povedali, da so z izbranimi kandidati v veliki meri zelo zadovoljni, njihove metode izbire

očitno dobro služijo svojemu namenu – izbiri najbolj ustreznih kandidatov za določeno

delovno mesto, ki se ujamejo z ekipo in dobro ter z zadovoljstvom opravljajo svoje delo.

4.2.3. Prilagoditev postopkov pridobivanja in izbire kadrov značilnostim mladih

Ob pogovorih o prilagoditvi generaciji mladih na trgu dela ter nasploh v pogovoru o izbrani

temi smo imeli z mnogimi od sogovorcev diskusijo o starostni definiciji skupine mladih ljudi.

Dilemo starostne zamejitve mladosti prikaže izjava intervjuvanca iz Krke, ki pove, da se

postavlja vprašanje, »…kaj je za nekoga biti mlad. Včasih je bilo to 25, danes je to lahko 35
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let.« O generaciji mladih pa intervjuvanka iz RLS izpostavi: »Ja, zdaj je zelo veliko govora o

generaciji Y.« Pa vendar meni, da so na delovnem mestu vrednote pač vrednote in zahteve

dela so zahteve dela. Zaradi tega pri generacijah na trgu dela, kar se tiče omenjenih zahtev, ne

vidi velikih razlik.

Teorija kot eno izmed največjih ovir na področju zaposlovanja mladih navaja t.i. experience

trap ali past izkušenj. Ta pomeni, da mladi težko dobijo prvo zaposlitev, ker se že pri prvi

zaposlitvi zahtevajo izkušnje, ki pa jih prav zaradi tega ne morejo pridobiti (MOD 2012c). Da

se navedeno dogaja tudi v praksi, nam potrdijo v Listu, a dodajo, da zagotovo ne pri njihovem

podjetju. Razložijo, da mladi pogosto padejo v začarani krog izkušenj, kjer delodajalci od njih

pred zaposlitvijo pričakujejo izkušnje, hkrati pa mladi teh izkušenj ne morejo pridobiti, saj kot

pogoj za delo in pridobitev izkušenj ironično zahtevajo že določene izkušnje. Nato nam

povedo, da sta v njihovem podjetju pomembni sposobnost delovanja v timu ter pripravljenost,

da se človek uči. Pri tem ugotavljajo: »Nekako smo v zadnjih petih letih prišli do ugotovitve,

da so to daleč najbolj pripravljeni mladi.« Intervjuvanka doda, da je bila zaposlitev za vse, ki

so jih od leta 2007 do danes zaposlili v Listu, prva zaposlitev.

Teorija med značilnostmi mlade generacije izpostavlja problematiko pomanjkanja (uradnih)

delovnih izkušenj, zahtevanih znanj in kvalifikacij (Spruk in Verša 2004; Lucas in Keagan

2008; Ignjatović in Trbanc 2009; Mladinski svet Slovenije 2010; Miller 2011). Pri najboljših

slovenskih delodajalcih tega pomanjkanja ne izpostavijo kot kritičnega. V Bonopanu na

primer pri izbiri kandidatov dajejo poudarek na osebnostne lastnosti, učljivost in potencial

bolj kot le na predhodno znanje. Kot razloži intervjuvanka: »Bolj pomembne so osebnostne

lastnosti kandidata.« V podjetju stavijo na voljo ter žar do dela, zaradi tega lahko mladi

enakovredno kandidirajo za delovna mesta kot njihovi starejši kolegi. Glede značilnosti mlade

generacije na trgu dela ter pomanjkanja uradne delovne dobe v Adrii Mobil povedo:

»Kandidat […] lahko ima veliko izkušenj tudi, če nima delovne dobe. Mladi imajo danes

izredno veliko izkušenj.« Zaradi tega pri pridobivanju mladih kadrov v Adrii Mobil

upoštevajo kandidate kot celoto, skupaj z vsemi njihovimi različnimi izkušnjami. Pri tem

upoštevajo neformalno znanje, delovne izkušnje, pridobljene tekom študija prek različnih

oblik ter prostočasne aktivnosti mladih.

V strokovni literaturi najdemo trditve, da mladim v nasprotju s starejšimi zaposlenimi manjka

odgovornosti, zanesljivosti in pripadnosti podjetju (Trbanc 2007; Hribar Milič 2008). S tem

so se soočili v podjetju Vizija računovodstvo, ki nam povedo, da imajo z mladimi nekoliko

slabe izkušnje. Pri njih so se mladi kandidati izkazali kot netočni, egocentrični, preveč

prepričani vase, poznali so zgolj svoje pravice itd. To so opazili pri tistih kandidatih, ki so

prišli v podjetje neposredno iz šole, zato si takšnih v podjetju niso želeli. Pravijo, da načeloma

pri zaposlovanju ne gledajo na starost, je pa zelo pomemben dobro razvit občutek za

odgovornost, ki pa ga pri njihovih mladih kandidatih pogosto ni bilo. Nasprotno nam v

podjetju List povedo, da imajo z mladimi kadri dobre izkušnje. Pravijo, da za mlade nikakor
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ne držijo očitki, da naj bi bili vzvišeni, površni ali pozabljivi, prepričani, da največ znajo in da

si zaslužijo največjo plačo ter dopust. Z njimi nimajo nobene negativne izkušnje. Omenjena

primera nam povesta, da tudi kategorijo mladih sestavljajo zelo različni posamezniki in da

imajo lahko v različnih podjetjih z njimi različne izkušnje.

Mladi se zavedajo dejstva, da nimajo veliko delovnih izkušenj (Zaletel 2006), a hkrati

velikokrat ne vedo, da je lahko tudi to nekakšna prednost zanje, saj si lahko delodajalci

takšnega kandidata vzgojijo v duhu svoje organizacije (Merkač Skok 2005). V Bonopanu

pravijo, da so prednosti mladih kandidatov v tem, da so hitreje in lažje učeči, še

neizoblikovani ter prilagodljivi. To utemeljijo z besedami: »Lažje se vklopijo v neko novo

sredino kot nekdo, ki je že zelo oblikovan.« Enako potrdijo v Krki, kjer pravijo, da vodje pri

izbirnih postopkih »včasih raje vzamejo mladega, še neizkušenega kandidata«, ker ga lahko

potem v roku enega ali dveh let oblikujejo v skladu s filozofijo podjetja, s sistemom v

podjetju itd. Prednost mladih kandidatov je v tem, da še nimajo »ukalupljenega« razmišljanja.

Značilnostim mladih se v podjetjih prilagajajo tudi tako, da jih vzgajajo v vrednotah svojega

podjetja ter dolgoročno vlagajo v njih, kot je povedala intervjuvanka iz Viva: »Dajemo jim

prednost, jih štipendiramo, vlagamo v njih.«

Mlade v strokovni literaturi opisujejo kot polne svežih in kompleksnih znanj iz šol (Zaletel

2006; Ignjatović in Trbanc 2009; Bandelj, Franca in Trunk Širca 2010) ter kot učljive (Novak

2005) in fleksibilne (Ignjatović in Trbanc 2009). V podjetju Roche nam povedo, da pri

zaposlovanju potrebujejo ravno takšne. Razložijo, da iščejo kandidate, ki želijo delati in so

učljivi, saj v njihovem podjetju ni rutine, ker ves čas prihajajo novi produkti. Intervjuvanka to

potrdi z izjavo: »V Rocheju imamo inovativna zdravila, inovativna je tudi diagnostika, torej

kadri potrebujejo veliko strokovnega znanja.« Zato potrebujejo ljudi, ki imajo veliko

strokovnega znanja in ki so ga pripravljeni nadgrajevati ter se nenehno učiti.

Med pozitivnimi lastnostmi mladih najdemo še kreativnost, radovednost ter odprtost do

drugačnosti (Novak 2005). Omenjene lastnosti je kot pomembne pri ciljnih kandidatih omenil

tudi intervjuvanec iz Si.mobila, ki pravi, da iščejo neustaljeno širše razmišljanje izven

kalupov in sposobnost povezovanja z drugimi področji. Nenazadnje je tudi ena izmed

ključnih kompetenc njihovega podjetja inovativno razmišljanje.

Iz odgovorov sogovornikov v sodelujočih podjetjih lahko ugotovimo, da ne gre le za

prilagoditev postopkov pridobivanja in izbire, temveč za prilagoditev celotnega načina

razmišljanja o mladih kot o kandidatih za delo in s tem hkrati tudi prilagoditvi pričakovanj

delodajalcev glede na značilnosti mladih kot generacije.

Iz odgovorov na prvi dve vprašanji lahko razberemo, da so najboljši slovenski delodajalci

generaciji mladih dobro prilagojeni tako v postopkih izbire in pridobivanja kot tudi širše, v

načinu razmišljanja o mladih ter pričakovanjih, ki jih imajo od mladih. Med odgovori na

vprašanje o pridobivanju kandidatov najdemo metode, ki so izrazito prilagojene mladim, to so
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sodelovanje s šolami, štipendiranje ter pridobivanje mladih prek instrumenta študentskega

dela, obveznih praks in pripravništev. Kot dobre prakse pridobivanja mladih lahko

identificiramo tudi spodbujanje aktivnosti mladih v svoji panogi skozi podeljevanje nagrad,

sodelovanje z nevladnimi organizacijami, mladinskimi organizacijami ter študentskimi

društvi in iskanje prek priporočil profesorjev oz. fakultet. Drugi postopki izbire kadrov so

sicer dokaj ustaljeni, ne glede na starost kandidatov, a se sodelujoča podjetja v teh postopkih

do neke mere prilagajajo značilnostim mlade generacije. Za primer lahko navedemo, da se pri

pregledu prijav v sodelujočih podjetjih zavedajo pomanjkanja uradnih delovnih izkušenj pri

mladih in zato upoštevajo tudi neformalna znanja ter osebnostne lastnosti.

4.2.4. Primeri dobre prakse

V pričujočem podpoglavju bomo izpostavili tiste primere dobre prakse, ki so jih intervjuvanci

pri vprašanjih na temo primerov dobre prakse izpostavili sami. V Krki so kot primer dobre

prakse v njihovem podjetju izpostavili: »Že 43 let imamo sistem Krkinih nagrad. Podelili smo

jih že skoraj 3000.« Povedo, da gre pri tem za intenzivno interakcijo s fakultetami in študenti.

Ugotavljajo: »To so naši potencialni kandidati za zaposlitev.« Dodajo, da s svojim

delovanjem spodbujajo znanstveno raziskovalno delo med mladimi »od srednjih šol pa do

doktoratov«. Intervjuvancu se zdijo dobri tudi izbirni postopki za štipendiste, kar podkrepi s

trditvijo: »Pri ocenjevalnih postopkih, ki jih imamo s štipendisti, lahko res kakovostno in

poglobljeno razberemo potenciale.« Pravijo, da lahko zaradi tega bolj osredotočeno usmerijo

mlade štipendiste v delo. Nadalje v podjetju Vivo ugotavljajo: »Zaposlitveni izziv se nam je

zdel res primer dobre prakse.« Menijo, da je dobra praksa tudi Vivov model izobraževanja,

»kjer se nekdo čez ta čas izoblikuje in izobrazi«. Zagotovo pa je pri podjetju Vivo kot dobro

prakso treba omeniti še štipendiranje, doda naša sogovornica. Enako tudi pri podjetju Adria

Mobil kot dobro prakso poudarijo spremljanje in oblikovanje mladih skozi daljše obdobje.

Kot pozitivno pa intervjuvanka navede tudi »pripravljenost zaposlenih, da sprejmejo

mentorstvo mladim pri pripravi diplomskih, magistrskih ali pa seminarskih nalog«. Nazadnje

se jim zdi pomembno omeniti tudi neposredni kontakt z osebo v postopkih izbire kandidatov.

V Si.mobilu so nam povedali zanimiv primer dobre prakse izbire kandidatov na notranjem

trgu, torej izbire tistih kandidatov, ki so v njihovem podjetju že zaposleni. Tega primera v

prejšnjih treh tematskih sklopih niso omenili. Izvedli so namreč neke vrste notranji razpis za

najboljšo ekipo v eni izmed trgovin, ki je specializirana za uporabnika na zelo individualen

način. V tej trgovini se uporabniku popolnoma posvetijo ali povedano z besedami

intervjuvanca – »kjer se mu posvetimo 120 %«. V tej trgovini so si želeli imeti svoje najboljše

prodajalce, ki so jih želeli oblikovati v dobro uigrano ekipo. Zato so znotraj Si.mobila naredili

avdicijo, ki je bila videti kot neke vrste izbor talentov, kot ga po navadi vidimo v raznih

komercialnih televizijskih oddajah. Pri tem so v komisiji treh ljudi – osebe iz kadrovske

službe, vodje rezidenčne prodaje ter zunanje pomoči – opravljali razgovore s kandidati kot na

pravi avdiciji. Na podlagi te metode so dobili najboljšo ekipo in ugotovili, da se odlično
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ujemajo. Zato v tem inovativnem izboru kandidatov vidijo neke vrste primer dobre prakse. V

podjetju Roche nam odgovor na vprašanje izpostavitve primerov dobre prakse navedejo:

»Izpostavila bi te dve stvari […]: to, da nam zaposleni dajo referenco [in] celo stranke […].

In recimo case-study.« Pravijo, da so omenjena orodja pri njihovih postopkih pridobivanja in

izbire kadrov zagotovo zelo koristna.

4.3. Priporočila

Na temelju študije teorije ter izvedenih polstrukturiranih intervjujev smo prišli do ugotovitev

o pridobivanju in izbiri mladih kadrov ter o prilagajanju na značilnosti mladih, na osnovi

katerih podajamo priporočila. Njihov namen je izboljšati postopke pridobivanja in izbire

mladih kadrov v (slovenskih) podjetjih v smeri prilagajanja značilnostim mlade generacije,

kar bi dolgoročno prispevalo k večji uspešnosti in konkurenčnosti podjetij, saj so kakovostni

zaposleni temelj za uspešnost podjetja.

Priporočila za pridobivanje mladih kadrov

Kot primere dobrih praks pridobivanja mladih kadrov, ki jih priporočamo tudi drugim

(slovenskim) podjetjem, lahko posebej izpostavimo dolgoročno vlaganje v mlade kandidate

skozi dlje časa trajajoči odnos. Na tem področju so se pri najboljših slovenskih delodajalcih

kot kakovostni mehanizmi za pridobitev dobrih mladih kandidatov izkazali štipendiranje,

opravljanje (obvezne) prakse, pripravništvo in študentsko delo. Vse omenjeno se je pokazalo

kot dobro tako pri intervjuvancih v velikih podjetjih kot tudi v srednjih in majhnih, zaradi

česar menimo, da je dolgoročno vlaganje v kadre lahko primerno za vse. Dolgoročno

sodelovanje z mladimi se je denimo izkazalo v panogah, kjer gre za deficitarne poklice oz. je

težko dobiti kakovostne kandidate, zaradi tega bi omenjene dobre prakse priporočili

podjetjem, ki se soočajo s težavami pri pridobivanju primernih kandidatov. Za primer

povejmo, da so v sodelujočih podjetjih štipendisti predstavljali ne le dragocen vir bodočih

zaposlenih, temveč tudi vir kandidatov za opravljanje praks, pripravništev in študentskega

dela. S štipendiranjem mladih kadrov lahko delodajalci zaznajo kakovostne kadre že v času

študija in jih do vstopa na trg dela vzgojijo po meri svojega podjetja, organizacijske kulture in

vrednot, kar pride v poštev predvsem za podjetja, ki si večletno štipendiranje lahko finančno

privoščijo. Nadalje je dobra vstopna točka za pridobivanje mladih tudi ponujanje izvajanja

(obveznih) praks v podjetju. Podjetjem predlagamo tudi, da skozi institut študentskega dela

preizkusijo mlade kadre in jih na takšen način pridobijo v podjetje. Za podjetja je lahko

študentsko delo enostaven način za pridobivanje in preizkušanje kandidatov, ki bi jih pozneje

redno zaposlili.

Nadalje se je pri pridobivanju mladih kadrov izkazalo tudi sodelovanje s šolami. Slednje je

lahko primerno za vsa podjetja, ne glede na velikost, še posebno pa je priporočljivo za
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panoge, kjer potrebujejo deficitarne kadre. Podjetjem pri pridobivanju mladih kandidatov

priporočamo tudi sodelovanje z mladimi pri pripravi seminarskih, diplomskih in magistrskih

nalog, zlasti v podjetjih, kjer za takšno dejavnost obstajajo časovni viri, ter predvsem v tistih

panogah, kjer lahko mladi skozi omenjene naloge konkretno prispevajo k raziskovanju

problemskega področja v podjetju. Pri pridobivanju mladih kadrov v podjetja oz. širše v

panogo, v kateri podjetja delujejo, se je izkazala organizacija dnevov odprtih vrat, pri čemer je

to bolj primerno za srednje velika in velika podjetja ter za podjetja, ki zaposlujejo deficitarne

mlade kadre. Na koncu pa omenimo še sodelovanje s kariernimi centri, ki se je izkazalo

predvsem pri intervjuvancih v velikih podjetjih, in sicer skozi obiske v podjetja in hitre

zmenke z delodajalci. S kariernimi centri bi lahko podjetja, ne glede na velikost, sodelovala

tudi pri iskanju mladih kadrov, saj je ta storitev za podjetja brezplačna, prav tako pa so mnogi

karierni centri dobro povezani s študenti s svojih univerz oz. fakultet. Pri pridobivanju mladih

kadrov s pomočjo objave razpisov priporočamo začetno pridobivanje z internimi viri, kar

pomeni, da se oglase oz. razpise za prosto delovno mesto objavi za že obstoječe zaposlene ter

mlade, ki so na praksi, pripravništvu ali študentskem delu v podjetju, saj bi se mogoče

prepoznali na razpisanem delovnem mestu. Pri pridobivanju kandidatov na zunanjem trgu

dela je smiselno objaviti oglase oz. razpise za prosto delovno mesto v spletnih medijih, na

spletnih zaposlitvenih portalih in spletnih straneh podjetij. Spletne vire omenjamo predvsem

zato, ker so v večini primerov za mlade iskalce brezplačni (npr. spletni zaposlitveni portali in

spletne strani podjetij), ali pa vsaj cenejši kot tiskani mediji, hkrati pa so mladi veliko bolj

prisotni na spletu od preostalih kategorij zaposlenih. Pri tem pa ne gre zanemariti novejših

načinov pridobivanja mladih kandidatov prek družabnih omrežij, zato priporočamo tudi

objavo razpisov na Facebook in Twitter profilu podjetja ter na LinkedInu, še posebno zaradi

podatkov o razširjenosti uporabe tovrstnih medijev med mladimi (Vehovar, Jerman Kuželički

in Lebar 2011). Pri tem priporočamo objavo prostih delovnih mest na Facebook ter Twitter

profilu podjetja, kar je praktično brezplačno, ter (plačljivo) oglaševanje prek Facebooka.

Glede na to, da je LinkedIn družabno omrežje, ki je namenjeno prav sklepanju poslovnih

povezav ter iskanju kandidatov, delodajalcem vsekakor priporočamo njegovo uporabo v

procesih pridobivanja mladih kandidatov, tako za brezplačno oblikovanje bazena potencialnih

kandidatov in pridobivanje kandidatov s specifičnimi znanji kot tudi za (plačljivo) objavo

prostih delovnih mest. Pri pripravi razpisov in oglasov za prosta delovna mesta v kreativnih

panogah, ki tudi od kandidatov za delo pričakujejo kreativnost in inovativnost, pa

priporočamo pripravo kreativnih oglasov. Prav tako vsem podjetjem pri oblikovanju oglasov

in razpisov priporočamo poudarjanje tistih značilnosti delovnega mesta, ki so mladi generaciji

pri iskanju zaposlitve pomembni.

V sodelujočih podjetjih se je pokazalo, da ponudbe za delo od kandidatov prejmejo prek

pošte, e-pošte, obrazcev oz. vprašalnikov, objavljenih na svojih spletnih straneh, nekateri

kandidati pa se celo fizično oglasijo v podjetju ter prinesejo dokumentacijo s sabo. Glede na

značilnost mlade generacije podjetjem priporočamo, da na spletnih straneh uredijo in objavijo

obrazce ali vprašalnike za oddajo ponudbe za delo, prav tako pa tudi, da pri prijavah na
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delovno mesto upoštevajo tudi prijave, prispele po e-pošti, saj je splet medij, ki je mladim

blizu in ga uporabljajo pogosteje kot druge generacije. Večjim delodajalcem, npr. takšnim, ki

imajo svojo kadrovsko službo ter veliko zaposlujejo mlade kadre, priporočamo tudi

sodelovanje na zaposlitvenih sejmih, saj si lahko v sklopu teh v kratkem času oblikujejo

bazen potencialnih mladih kadrov. Enako velja za sodelovanje na izobraževalnih sejmih, kot

je Študentska Arena, kar je praviloma plačljivo, zato je priporočljivo za delodajalce z večjimi

finančnimi viri, namenjenimi za področje zaposlovanja mladih. V sklopu teh sejemskih

prireditev pa se ponujajo tudi možnosti sodelovanja pri inovativnih projektih, kot so hitri

zmenki z delodajalci, kar je denimo priporočljivo za delodajalce v storitvenih panogah, kjer

sta pomembna prvi vtis zaposlenih ter njihova sposobnost ustnega izražanja.

Delodajalcem pri pridobivanju mladih kadrov priporočamo tudi sodelovanje z nevladnimi,

mladinskimi organizacijami in študentskimi društvi. V sodelujočih podjetjih se je omenjena

praksa izkazala pri sodelovanju pri projektih, kjer so imeli možnost spoznati potencialne

kandidate za zaposlitev, kot tudi pri prošnjah omenjenih organizacij za priporočila

kakovostnih kandidatov za delo. Smiselno je tudi spoznavati kandidate v (strokovnem)

okolju. Pri tem lahko organizacije uresničujejo svojo družbeno odgovornost in hkrati odprejo

možnosti za spoznavanje potencialnih novih zaposlenih. Za izjemno uporabno metodo

pridobivanja mladih kandidatov se je v sodelujočih podjetjih in literaturi izkazalo tudi

neformalno pridobivanje kadrov skozi priporočila oz. reference. Pri tem podjetjem

priporočamo pridobitev priporočil iz šolske sfere od fakultet in profesorjev pa tudi pridobitev

priporočil za kandidate od specializiranih društev, nenazadnje so lahko odličen vir referenc

tudi zaposleni ali stranke. Nadalje med priporočljivimi metodami omenimo še podeljevanje

nagrad za raziskovalno delo, s katerim mlade spodbujamo k udejstvovanju v panogi oz. v

podjetju, kar je smiselno predvsem za velika podjetja, ki zaposlujejo večje število deficitarnih

mladih kadrov.

Priporočila za izbor mladih kadrov

Kot primere dobrih praks izbire mladih kadrov, ki jih priporočamo tudi drugim (slovenskim)

podjetjem, lahko posebej izpostavimo prilagoditev postopka izbire kadrov mladim kadrom ter

njihovim značilnostim. Pri tem velja še posebno poudariti pomanjkanje (uradnih) delovnih

izkušenj mladih, zaradi česar je pri selekcijskih postopkih priporočljivo upoštevati neformalna

pridobljena znanja in izkušnje. Nadalje je treba v celotnem postopku izbire upoštevati dejstvo,

da so mladi še neizkušeni v postopkih selekcije in da se lahko zaradi tega na razgovorih za

delo obnašajo nekoliko manj samozavestno od preostalih kandidatov.

Pri detajlnem analiziranju področja dobrih praks pri izbiri mladih kadrov v podjetja lahko

izpostavimo še natančnejše opise priporočil glede na posamezno metodo izbire.
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Pri pregledu prijav kandidatov za zaposlitev je, kot že omenjeno, pri mladih smiselno

upoštevati tudi neformalno pridobljena znanja. To pomeni, da naj delodajalci upoštevajo

neformalne delovne izkušnje, pridobljene pri študentskem delu, prostovoljnem delu,

opravljanju prakse ali pripravništva, delu v mladinskih in nevladnih organizacijah itd., saj

mladi kandidati za zaposlitev v večini primerov še nimajo uradne delovne dobe, s katero bi

izkazovali dvoje delovne izkušnje. Pri tem delodajalcem priporočamo upoštevanje orodij za

beleženje neformalno pridobljenih znanj, kot so Nefiks, Moje izkušnje in Youthpass. Prav

tako podjetjem pri pregledu prijav mladih kandidatov za zaposlitev priporočamo, da  pri

mladih upoštevajo tudi njihove osebnostne lastnosti ter motivacijo za delo.

Pri sodelujočih delodajalcih se je kot pozitivna metoda izbire pokazalo tudi preverjanje

kandidatov prek družabnih omrežij in spleta. Omenjena metoda je lahko stroškovno in

časovno učinkovita ter odkriva nova znanja o kandidatu, njegovi aktivnosti in delovanju. Pri

tem pa moramo izpostaviti, da naj bodo podjetja zelo previdna pri pridobivanju teh

informacij, saj je tanka meja med pridobivanjem podatkov, ki so potrebni za opravljanje

razpisanega delovnega mesta, ter pridobivanjem preostalih podatkov, ki pa so bolj osebne

narave in niso potrebni za opravljanje razpisanega dela. Na tem področju namreč še ni veliko

primerov sodne prakse, hkrati pa obstaja ločnica med tem, kar je skladno z zakonodajo, ter

tem, kar je tudi moralno in etično.

Podjetjem priporočamo tudi izvajanje testov pri izbiri mladih kandidatov. Pogosto se lahko

odlike kandidatov ter ujemanje z vrednotami organizacije ter pozitivne osebnostne značilnosti

pokažejo pri testiranju. To je še posebno uporabno pri izbiri mladih kandidatov, ki lahko kljub

pomanjkanju uradnih delovnih izkušenj pri testiranju pokažejo svoje pozitivne lastnosti,

osebnostne značilnosti ter znanja jezikov ali sposobnosti dela z računalnikom. Pri tem

priporočamo tudi izvedo praktičnih preizkusov in poskusnega dela, s čemer damo predvsem

mladim kandidatom možnost, da se izkažejo. Pri tem namreč niso pomembne zgolj pretekle

delovne izkušnje, temveč tudi način razmišljanja, osebnostne karakteristike in motivacija.

Za temeljno metodo izbire se je pri analizi literature ter izvedbi raziskave v sodelujočih

podjetjih pokazal intervju. Podjetjem priporočamo izvedbo te selekcijske metode zaradi

spoznavanja kandidatov v živo, začutenja sinergij, možnosti takojšnje diskusije o

kandidatovih znanjih, izkušnjah in pričakovanjih ter hkrati diskusije o zahtevah in

pričakovanjih delodajalca. Pri mladih kandidatih je to še posebno pomembno, saj lahko

delodajalca prepričajo s svojo osebnostjo, motivacijo in učljivostjo, ki jo lahko ugotovi skozi

razgovor. Pri pogovoru s kandidatom lahko podjetja spoznajo kandidatovo motivacijo,

vrednote, učljivost ter še tista znanja in lastnosti, ki jih ni bilo moč razbrati iz prošnje za delo

ali iz drugih izbranih metod. Delodajalcem priporočamo tudi, da naj ne zgolj zaradi sledenja

delovnopravni zakonodaji, temveč tudi zaradi etičnosti do kandidatov za zaposlitev obvestijo

neizbrane kandidate o svoji odločitvi izbire.
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5 SKLEP

Temeljna teza magistrske naloge je predvidevala, da sodelujoča slovenska podjetja pri

pridobivanju in izbiri mladih kadrov niso ustrezno prilagojena značilnostim mlade generacije

in potrebujejo izboljšave na tem področju. Z izvedbo polstrukturiranih intervjujev v

sodelujočih podjetjih, nagrajencih izbora Zlata nit v letu 2011, smo pokazali nasprotno, in

sicer da so najboljši slovenski delodajalci dobro prilagojeni na značilnosti mladih pri

pridobivanju in izbiri mladih kadrov. Skozi pogovore z intervjuvanci v sodelujočih podjetjih

smo našli veliko primerov dobrih praks izbire in pridobivanja mladih kadrov, ki jih lahko

priporočamo vsem podjetjem za uporabo v kadrovskih postopkih, saj lahko s tem izboljšajo

svoje postopke po zgledu najboljših, od tega pa imajo vsi deležniki dolgoročno korist.

5.1. Odgovori na raziskovalna vprašanja

V magistrski nalogi smo odgovorili na vsa tri raziskovalna vprašanja, in sicer z uporabo

strokovne literature v kombinaciji s pridobljenimi podatki iz empirične raziskave.

Najpogostejši načini pridobivanja in izbire mladih kadrov v sodelujočih podjetjih

Če povzamemo le najpomembnejše ugotovitve, lahko med najpogostejšimi načini

pridobivanja mladih kadrov v sodelujočih podjetjih najdemo objavo prostega delovnega mesta

ter pridobivanje potencialnih kandidatov v podjetje skozi študentsko delo. Objavo prostega

delovnega mesta med načini pridobivanja kadrov omenja tudi strokovna literatura (Behrenz

2001; Mihalič 2006), kjer najdemo tudi pridobivanje mladih s študentskim delom (Palčič

2007; Miloševič 2010). Temu v sodelujočih podjetjih po pogostosti sledi pridobivanje prek

sodelovanja s šolami, fakultetami in kariernimi centri (Svetlik 2009; Mihajlović 2012), nato

pa še pridobivanje mladih kadrov s pomočjo priporočil (Svetlik 1998) ter prek ponudb za

zaposlitev s strani kandidatov samih, pri čemer strokovna in znanstvena literatura izpostavita,

da kandidati raje izberejo bolj ugledne delodajalce (Merkač Skok 2005; Franca in Pahor

2007). Med preostalimi načini pridobivanja v sodelujočih podjetjih najdemo še štipendiranje,

iskanje prek (obveznih) praks, iskanje s pomočjo zaposlitvenih agencij ter družabnih omrežij,

zavoda za zaposlovanje ter z lovom na glave (Dessler 2000; Svetlik 2009; Franca 2011).

Nazadnje pa še pridobivanje s pomočjo hitrih zmenkov, sodelovanja na Zaposlitvenem izzivu,

pridobivanja kandidatov iz (strokovnega) okolja ter prek pripravništev, sodelovanja z

nevladnimi organizacijami, mladinskimi organizacijami in študentskimi društvi ter z udeležbo

na zaposlitvenih sejmih (Mihalič 2006; Svetlik 2009; ZRSZ 2012č). Nadalje na področju

izbire mladih kadrov v sodelujočih podjetjih med najpogostejšimi metodami najdemo pregled

prijav na razpisano objavo delovnega mesta, izvedbo intervjuja ter obvezen zdravniški

pregled (Svetlik 2009). Tem najpogosteje omenjenim metodam izbire v sodelujočih podjetjih

sledi še izvajanje praktičnega preizkusa pred nastopom dela in poskusnega dela. Med drugimi
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omenjenimi oblikami selekcije kadrov najdemo še testiranje, preverjanje informacij prek e-

pošte ali telefona ter kot zadnjo še preverjanje kandidatov prek družabnih omrežij in spleta ter

z vprašalnikom (Svetlik 2009; Franca 2011).

Kako so (sodelujoča) podjetja pri pridobivanju in izbiri mladih kadrov

prilagojena na značilnosti mlade generacije na trgu dela

V magistrski nalogi smo najprej podrobno opisali značilnosti mladih kot generacije ter

značilnosti mladih na trgu dela, kar nam je olajšalo izvedbo empiričnega dela pri pričujočem

raziskovalnemu vprašanju. Pri tem smo definirali mlade kot generacijo s pomanjkanjem

uradnih delovnih izkušenj, svežimi znanji iz teorije ter dobro razvitimi mehkimi veščinami,

hkrati pa kot generacijo z manj odgovornosti in zanesljivosti od prejšnjih generacij (Trbanc in

Verša 2002; Merkač Skok 2005; Ignjatović in Trbanc 2009; Bandelj, Franca in Trunk Širca

2010; Souto-Otero idr. 2012). Iz odgovorov, ki smo jih prejeli od podjetij, lahko sklenemo, da

pri procesu prilagajanja ne gre le za prilagoditev postopkov pridobivanja in izbire mladih

kadrov, temveč za prilagoditev v širšem pomenu besede. Poleg prilagoditve postopkov tudi

prilagoditev načina razmišljanja o mladih kot o kandidatih za delo in prilagoditvi pričakovanj

delodajalcev glede na značilnosti mladih kot generacije. Če ocenimo, kako so sodelujoča

podjetja v postopkih pridobivanja in izbire prilagojena mladim, lahko trdimo, da so sodeč po

odgovorih, ki smo jih od njih pridobili prek polstrukturiranih intervjujev, mladim dobro

prilagojeni. Med odgovori na vprašanje o pridobivanju kandidatov namreč najdemo metode,

ki so izrazito prilagojene mladim – med njimi sodelovanje s šolami in fakultetami ter

kariernimi centri, štipendiranje ter pridobivanje mladih prek instrumenta študentskega dela,

obveznih praks in pripravništev. Kot dobre prakse pridobivanja mladih lahko identificiramo

tudi spodbujanje aktivnosti mladih v svoji panogi skozi podeljevanje nagrad, sodelovanje z

nevladnimi organizacijami, mladinskimi organizacijami ter študentskimi društvi in iskanje

prek priporočil profesorjev oz. fakultet. V sodelujočih podjetjih moramo poudariti, da gre pri

pridobivanju kadrov za primere res dobrih praks dolgoročnega vlaganja v mlade kandidate v

daljšem časovnem obdobju. Pri raziskovanju smo ugotovili, da so v sodelujočih podjetjih

postopki izbire kadrov sicer dokaj ustaljeni ne glede na starost kandidatov, vseeno pa lahko

trdimo, da se sodelujoča podjetja v teh postopkih prilagajajo značilnostim mlade generacije.

Za primer lahko navedemo, da se pri pregledu prijav v sodelujočih podjetjih zavedajo

pomanjkanja uradnih delovnih izkušenj pri mladih in zato upoštevajo tudi neformalna znanja

ter osebnostne lastnosti. Z upoštevanjem deležnikov v podjetjih skozi prilagajanje generaciji

mladim, ki so ga izkazali v sodelujočih podjetjih, gotovo prispevajo k boljšemu kadrovskemu

managementu in k dolgoročno boljšim ter kakovostnejšim zaposlenim. Dobri zaposleni pa so

ključ do uspešnega dela podjetja, ključ za njegovo konkurenčnost, ustvarjanje dobička in

njegov dolgoročni obstoj.
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Kako bi podjetja lahko izboljšala svoje sisteme pridobivanja in izbire kadrov

(tudi) na podlagi značilnosti mlade generacije na trgu dela

V odgovoru na to vprašanje smo v magistrski nalogi navedli, da lahko podjetja izboljšajo

svoje sisteme pridobivanja in izbire kadrov z upoštevanjem značilnosti mlade generacije na

trgu dela ter z dolgoročnim vlaganjem v mlade kadre. Prav tako pa se morajo podjetja

prilagoditi tudi v načinu razmišljanja o mladih kot kandidatih za delo ter v njihovih

pričakovanjih od generacije Y, ki se od drugih generacij razlikuje v veliko dejavnikih. Med

primeri dobrih praks, ki smo jih na teh področjih identificirali v literaturi in v sodelujočih

podjetjih, bi še posebno izpostavili povezovanje z akterji na tem področju, to je s šolskim

sistemom, kariernimi centri in mladinskimi organizacijami ter študentskimi društvi.

Pomembno je tudi upoštevanje smernic in modernih metod iskanja, ki jih ponujajo splet in

družabna omrežja. Prav tako pa bi podjetja lahko pridobila kakovostnejše mlade kadre in s

tem izboljšala svoje sisteme pridobivanja in izbire mladih z uvedbo štipendiranja ter

koriščenja praktičnega dela mladih v podjetju skozi instrumente obveznih praks, pripravništev

in študentskega dela. Prav tako lahko sisteme izbire prilagodijo na značilnosti mladih,

upoštevajo neformalne delovne izkušnje, razumejo pomanjkanje formalnih delovnih izkušenj

s strani mladih ter to zaznajo kot prednost, ki jim omogoča oblikovanje mladih po merah in

vrednotah svoje organizacije. Priporočila podjetjem ter preostalim akterjem so širše in

podrobneje opisana v poglavju priporočil.

Prispevek magistrske naloge k stroki

Tema zaposlovanja in brezposelnosti mladih je zelo aktualna in je trenutno v ospredju

predvsem zaradi učinkov svetovne finančne in ekonomske krize na mladinski trg dela.

Področje pridobivanja in izbire mladih kadrov v podjetjih je lahko eno izmed odločilnih

področij, ki v današnji družbi sprememb s sledenjem smernicam pomembno prispeva h

konkurenčni prednosti v podjetjih. V današnji družbi hitrih sprememb na trgu dela, sprememb

v znanju mladih kadrov in hitrega tehnološkega napredka se morajo tudi podjetja hitro

prilagajati, da bi ostala v koraku s časom. Prispevek magistrske naloge k stroki je zatorej

ravno na področju pridobivanja in izbire mladih kadrov. Raziskali smo področje dobrih praks

pridobivanja in izbire kadrov v slovenskih podjetjih, ki veljajo za najboljše delodajalce,

izbrane na izboru Zlata nit, in s tem prispevali k temu, da se bodo primeri dobrih praks

identificirali in bodo prepoznani. Prav tako smo osvetlili področje dobrih praks iz literature,

še posebno iz novejših strokovnih člankov na to temo, ki v Sloveniji še niso širše prepoznani

in raziskani. S tem smo priporočili primere dobrih praks ter nakazali izboljšave metod

pridobivanja in izbire kadrov v slovenskih podjetjih.
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5.2. Omejitve raziskave in možnosti za nadaljnje raziskovanje

V nadaljevanju navajamo še omejitve raziskave v pričujoči magistrski nalogi ter navajamo

možnosti za nadaljnje raziskovanje na tem področju.

Omejitve raziskave

Predvidevali smo, da bo omejitve pri raziskavi predstavljalo zmanjšanje zaposlovanja nasploh

ter posledično tudi na področju zaposlovanja mladih kadrov zaradi učinkov krize (Eurofound

2011a; Verick 2009). Zaradi tega smo v intervjujih s podjetji razširili vprašanja o načinih

pridobivanja in selekcije mladih kadrov na daljše časovno obdobje, ne le na zadnja leta, v

katerih je viden vpliv krize, s čimer smo poskušali te omejitve omiliti. Kot omejitev se nam je

pri raziskovanjih pokazalo tudi manjše zaposlovanje v malih podjetjih, zaradi česar so

intervjuvanci v malih podjetjih težje odgovarjali na vprašanja pridobivanja in izbora mladih

kadrov kot intervjuvanci v srednje velikih in velikih podjetjih. Naslednjo omejitev naloge je

predstavljala potencialna subjektivnost pridobljenih podatkov od intervjuvancev. To dilemo

smo poskušali omiliti s pridobitvijo nekaterih številčnih podatkov o dejanskem številu

novozaposlenih mladih kadrov ter o načinih ustaljene prakse pridobivanja in selekcije kadrov

v sodelujočih podjetjih s proučitvijo dostopnih podatkov na spletu ter v publikacijah podjetij

(Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007), predvsem iz njihovih letnih poročil. Naslednjo

omejitev je predstavljala potencialna pristranskost intervjuja zaradi raziskovalca kot

instrumenta, pri čemer je obstajala nevarnost »vsiljevanja svojega lastnega referenčnega

okvira« (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2007). To omejitev vpliva subjektivnih stališč na

potek intervjuja smo poskušali omiliti s previdnim postavljanjem vprašanj s kontrolnim

seznamom ter z vnaprej strukturiranimi vprašanji za potek intervjuja. Nazadnje pa je omejitev

tudi dejstvo, da smo pri empiričnem delu vključili samo najboljše delodajalce, ki so na

področju zaposlovanja predpostavljeno boljši kot drugi. Omenjeno sicer je omejitev, hkrati pa

je bil namen raziskave prav to, da izpostavimo dobre primere in dobre prakse. Predvsem, da

pogledamo, ali so se v najboljših podjetjih prilagodili na značilnosti mladih v postopkih

pridobivanja in izbora kadrov, saj smo predpostavljali, da je pri njih največja verjetnost

prilagoditve.

Možnosti za nadaljnje raziskovanje

Naše raziskovanje je bilo omejeno na najboljše delodajalce, nagrajence izbora Zlate niti 2011,

od tega tri mala podjetja, tri srednje velika podjetja ter tri velika podjetja. Nadaljnje

raziskovanje bi lahko razširili še na preostale nagrajence izbora Zlate niti iz preteklih let ter

rezultate nagrajencev po letih primerjali med sabo, s čimer bi lahko ugotovili razvoj dobrih

praks skozi leta. Prav tako bi lahko nadaljnje raziskovanje prilagoditve postopkov

pridobivanja in izbire mladih kadrov v slovenskih podjetjih razširili še na podjetja, ki niso bila
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nagrajena kot najboljši delodajalci, tako da bi proučili še postopke pridobivanja in izbora

mladih kadrov v »običajnih« podjetjih ter njihovo prilagoditev na značilnosti mladih, in

primerjali rezultate z najboljšimi. Hkrati bi bilo podobno zanimivo proučiti še za najboljše

delodajalce v tujini, v različnih državah znotraj EU ter še v državah v Evropi izven EU in

državah na drugih celinah. S tem bi dobili predvidoma še več primerov dobrih praks in še

večjo raznolikost rezultatov.
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PRILOGE

Priloga 1: Opomnik za polstrukturiran intervju





Priloga 1

VPRAŠALNIK ZA POLSTRUKTURIRAN INTERVJU

Datum in lokacija intervjuja:

Podjetje:

Panoga:

Število zaposlenih:

Število/odstotek mladih do 29 let med zaposlenimi:

Ime in priimek osebe:

Funkcija osebe:

PRIDOBIVANJE KADROV

(1) »Ali opažate kakšne posebnosti, ko želite pritegniti mlade (do 29. leta) v svoje podjetje?«

»Ali se sami javljajo – ali jih sploh potrebujete pritegniti?«

»Kaj se najbolj ’obnese’z njimi, ko jih poskušate pritegniti? Kakšne posebnosti se vam pri tem

kažejo?

IZBIRA KADROV

(2) »Kaj pa ko mlade že imate v kadrovskem bazenu, na kakšen način dobite največ za vas

ustreznih informacij? Kakšnih metod izbire se poslužujete?«

PRILAGODITEV POSTOPKOV PRIDOBIVANJA IN IZBIRE KADROV
ZNAČILNOSTIM MLADIH

(3) »Kako se v vašem podjetju pri pridobivanju in izbiri mladih kadrov prilagajate na

značilnosti mlade generacije na trgu dela? »Kakšne posebnosti opažate pri mladih v

primerjavi spreostalimi? Do njih pristopate drugače kot do drugih?«

»Imate kakšne posebne metode, načine, prilagoditve, ki jih uporabljate zgolj pri pridobivanju

mladih kadrov?«



Priloga 1

PRIMERI DOBRE PRAKSE

(4) »Bi posebej izpostavili kakšen primer dobre prakse, ki ga uporabljate v vašem podjetju pri

pridobivanju in izbiri mladih kadrov?«


