Jakich kompetencji miękkich według pracodawców brakuje na rynku pracy?
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Pandemia COVID-19 zmieniła zapotrzebowanie na umiejętności wymagane w pracy. Na znaczeniu
zyskały kompetencje miękkie, jednak znalezienie kandydatów dysponujących tymi pożądanymi stanowi
wyzwanie dla organizacji. Prawie co trzeci pracodawca w Polsce ma trudności z pozyskaniem
pracowników wykazujących się rzetelnością, odpowiedzialnością i dyscypliną. Największe problemy w
tym zakresie zauważają duże firmy.
Analiza przeprowadzona przez ManpowerGroup pokazuje, że niedobór talentów w Polsce znacząco
wzrósł w ostatnich latach. Wyzwania w obszarze rekrutacji kandydatów posiadających odpowiednie
kompetencje – zarówno twarde, jak i miękkie, odczuwa już 81% pracodawców. 35% firm deklaruje, że
trudne jest dla nich pozyskanie pracowników, wykazujących się rzetelnością, dyscypliną i wysokim
poczuciem odpowiedzialności za powierzone zadania. Ponad ¼ organizacji zauważa na rynku deficyt
kompetencji związanych z logicznym myśleniem i umiejętnością rozwiązywania problemów. Braki
dotyczą również przejmowania inicjatywy, na co zwraca uwagę 28% pracodawców. Kolejne umiejętności
trudne do pozyskania w procesie rekrutacji to krytyczne myślenie oraz zdolności analityczne (26%). 24%
przedsiębiorców odczuwa też niedobory pracowników charakteryzujących się odpornością oraz
elastycznością działania.
Jedyną pozycją z zakresu umiejętności miękkich, która powtarza się w raportach „Niedobór Talentów”
zarówno w 2021, jak i 2018 roku są umiejętności z obszaru rozwiązywania problemów, które jako
deficytowe były wskazywane już w 2018 roku. Otwierały one listę kompetencji miękkich
najtrudniejszych do pozyskania, a ich niedobór na rynku pracy zauważało 31% przedsiębiorców.
Trzy lata temu firmy deklarowały, że wyzwaniem jest dla nich znalezienie pracowników, którzy potrafią
współpracować – zwracało na to uwagę 30% organizacji. Za deficytowe kompetencje miękkie uważane
były również komunikacja (29%), organizacja (29%) oraz zarządzanie (14%), a więc umiejętności
zupełnie inne niż te wskazywane jako trudne do pozyskania w tegorocznej edycji badania.
Globalna lista 5 najtrudniejszych do pozyskania kompetencji miękkich nie różni się znacząco od polskiej.
Wyzwaniem dla pracodawców, zarówno na świecie jak i w Polsce, jest znalezienie odpowiedzialnych,
zdyscyplinowanych i rzetelnych pracowników. Za granicą niedobór takich kandydatów zauważa 28%
firm. Globalnie brakuje też osób wykazujących się odpornością i elastycznością (25%) oraz inicjatywą
(21%). Pozycją odróżniającą wyniki światowe od polskich jest przywództwo i wpływ społeczny.
Niedobór tych kompetencji odczuwa 20% zagranicznych organizacji, polscy pracodawcy nie zgłaszają
ich jednak w pierwszej piątce umiejętności trudnych do pozyskania. Przedsiębiorcy z naszego kraju
stwierdzają natomiast, że wyzwaniem jest zatrudnienie pracowników dysponujących rozwiniętymi
umiejętnościami z zakresu logicznego myślenia i rozwiązywania problemów. Tego samego zdania jest
20% pracodawców na świecie.
Więcej informacji tutaj.
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