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1. WSTĘP
Celem Międzynarodowego Raportu z Analizy Potrzeb w ramach projektu EMLPOY jest
udostępnienie i analiza wyników badań przeprowadzonych przez partnerów z Hiszpanii,
Wielkiej Brytanii, Holandii, Polski, Włoch i Turcji odnośnie przekrojowych kompetencji
kluczowych niezbędnych dla osób poszukujących pracy i pragnących znaleźć zatrudnienie w
nowoczesnym miejscu pracy.
Raport podzielony jest na cztery części. Pierwsza z nich zawiera krótki opis projektu, po niej
następują wnioski ogólne z analiz przeprowadzonych przez partnerów projektu na podstawie
źródeł dostępnych w poszczególnych krajach. Następnie zebrane zostały i szczegółowo
opisane informacje z badań ankietowych przeprowadzonych w krajach partnerskich, a w
ostatniej części zawarto wnioski i propozycje rozwiązań.

1.1. Projekt EMPLOY
Celem projektu EMPLOY jest zwiększenie szans zatrudnienia osób poszukujących pracy
poprzez zwrócenie uwagi na konieczność rozwoju pożądanych kompetencji. Wykorzystując
wnioski z już istniejących badań oraz z badań ankietowych przeprowadzonych we Włoszech,
Holandii, Polsce, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii przez partnerów projektu EMPLOY
odnośnie najbardziej poszukiwanych przez pracodawców kompetencji kluczowych, partnerzy
projektu EMPLOY stworzą metodologię bazującą na zasadach MYŚLENIA PROJEKTOWEGO
(DESIGN THINKING) oraz umiejętności życiowych (LIFE skills) poprzez opracowanie
odpowiednich działań/ćwiczeń umożliwiających poszukującym pracy zaplanowanie,
przećwiczenie i opisanie swojej kandydatury w formie praktycznego portfolio. Można je
będzie następnie zaprezentować potencjalnym pracodawcom zarówno w kraju jak i za
granicą. Stworzona metodologia pomoże absolwentom i innym poszukującym pracy w
zwiększeniu szansy na zdobycie zatrudnienia. Wszyscy nauczyciele, szkoleniowcy i doradcy
zawodowi chętni do wprowadzenia nowej metodologii będą mogli wziąć udział w warsztatach
szkoleniowych.
W ramach projektu przeprowadzona zostanie analiza dotycząca możliwości wprowadzenia w
krajach partnerskich punktów kredytowych w szkolnictwie zawodowym (VET). Podjęta
zostanie próba przypisania zdobytym umiejętnościom odpowiednich punktów kredytowych
(ERK), co poprawi zdolność konkurowania o pracę na arenie międzynarodowej osobom
poszukującym pracy.
W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy na stronę internetową projektu:
http://www.employ-project.com/
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2. Analiza na podstawie dostępnych źródeł:

Informacje uzyskane z dostępnych

źródeł w krajach: IT, NL, PL, ESP, TR, UK
Rynek pracy i potrzeby pracodawców w XXI wieku:
W ostatnich latach można zaobserwować coraz szybszy przepływ informacji, a także coraz
większy rozwój innowacji. Globalizacja również wymusiła głębokie zmiany na rynku pracy i w
samych firmach. Wiele z nich stało się zaledwie częścią wielkich korporacji i funkcjonuje w
środowisku międzynarodowym, co z kolei zmusza pracowników do przystosowania się do
nowych warunków, aby mogli nadążyć za postępującymi zmianami w swojej dziedzinie. We
wszystkich krajowych raportach dotyczących analizy potrzeb stwierdzono, że poszukujący
pracy, w szczególności młodzi, powinni oprócz umiejętności zawodowych posiadać pewne
kompetencje osobiste. W równym stopniu potrzebują zarówno tych kompetencji, jak i
umiejętności zawodowych. Szczególną uwagę zwracano na: „dobre zrozumienie organizacji
firmy, umiejętności samokształcenia, współpracy i przedsiębiorczości, predyspozycji do
zdobywania nowych umiejętności, łatwości przystosowania się do nowych sytuacji czy
umiejętności rozwiązywania konfliktów…”. Pracodawcy powszechnie poszukują kandydatów,
którzy są elastyczni, przystosowują się do nowych warunków, dobrze pracują w zespołach i
potrafią wyszukiwać informacje.
Jednego z dowodów na taki stan rzeczy dostarczają źródła polskie. W artykule opublikowanym
w TRECO, autorzy podkreślają, że zdobycie zatrudnienia w 70% zależy od umiejętności
zawodowych, podczas gdy od tzw. kompetencji miękkich – 30%. Co ciekawe, to samo źródło
podaje, że jeśli chodzi o utrzymanie miejsca pracy proporcje są odwrócone, dlatego też firmy
organizują dla swoich pracowników szkolenia w tym zakresie.
Wszystkie krajowe raporty dotyczące analizy potrzeb podkreślają również, że wskaźniki
bezrobocia wśród osób młodych wzrastają w całej Europie, w niektórych krajach wręcz
dramatycznie. Dane OECD z 2010 roku podają, że ostatni kryzys gospodarczy szczególnie
dotknął ludzi młodych osiągając poziom 15 milionów bezrobotnych wśród osób młodych (w
wieku 15-24 lata) na obszarze OECD w 2010 roku. Liczby te wzrosły w 2012 np. w Hiszpanii
osiągając 50% bezrobotnych wśród ludzi młodych. Przejście od edukacji do zatrudnienia jest
coraz trudniejsze i ten sam raport podkreśla potrzebę zdobywania umiejętności i
doświadczenia przez ludzi młodych.
We Włoszech ostatnie raporty (Istud i ISOFL) podejmują próbę rozwiązania tego problemu
poprzez zakreślenie kluczowych umiejętności miękkich niezbędnych do poprawy zatrudnienia
osób młodych. Raporty te stwierdzają, że oprócz podstawowych umiejętności związanych z
technologiami informacyjnymi oraz znajomości języków obcych, pracodawcy oczekują
pracowników, którzy będą osobami otwartymi, postępującymi etycznie, dobrze pracującymi
w zespole lojalnymi i zaangażowanymi, łatwo przystosowującymi się do zmian, o dobrych
umiejętnościach społecznych. Te same raporty wskazują na fakt, iż pracodawcy postrzegają
młode osoby obecnie poszukujące pracy jako posiadające niedostateczną znajomość języka

angielskiego, brakuje im umiejętności społecznych, umiejętności planowania, motywacji,
pragmatyzmu i aktywności.
Pracodawcy, pedagodzy i agencje zajmujące się zasobami ludzkimi również coraz wyraźniej
wskazują na to, jakie kompetencje powinien posiadać idealny kandydat poszukujący pracy.
Hiszpańska platforma Iberestudios.com, służąca do nauki i dzielenia się wiedzą zdobytą w
sposób pozaformalny wśród najbardziej pożądanych przez firmy kompetencji kluczowych
wymienia: pracę w zespole, elastyczność, umiejętność podejmowania decyzji,
przedsiębiorczość i zdolność do pracy w stresie. Turecka strona dla osób poszukujących pracy,
kariyer.net, wśród koniecznych umiejętności kandydatów wymienia znajomość języków
obcych, doświadczenie, przedsiębiorczość, umiejętność uczenia się nowych treści,
rozwiązywania problemów, dyscyplinę, współpracę i wiedzę techniczną. Dla zawodów z
sektora usług wymienia się empatię, wygląd zewnętrzny, zaangażowanie, odpowiedzialność i
szacunek.
W Holandii KBB Competentiemodel for Education wskazuje na 25 kompetencji, które
uczniowie powinni rozwinąć podczas nauki w każdym z 1000 zawodów na świecie. Wszystkie
Studia opierają się obecnie na stopniowym przyswajaniu tych kompetencji.
Zgrupowano je w 7 obszarach:








przywództwo i podejmowanie decyzji
wspieranie i współpraca
interakcja, wpływanie i prezentacja
analiza i interpretacja
organizacja i wykonanie
przystosowanie i radzenie sobie
przedsiębiorczość i wykonanie

Wszystkie sprawozdania dochodzą do wniosku, iż poszukujący pracy powinni być lepiej
przygotowani do potrzeb rynku pracy. Muszą zdobyć doświadczenie i wykazać się posiadaniem
oprócz doskonałych umiejętności zawodowych czy wiedzy, tzw. kompetencji miękkich. Raport
Delors podkreśla, że już ponad 10 lat temu pedagodzy powinni byli wspierać tego rodzaju
dwutorowy rozwój w sposób bardziej świadomy i celowy.
Najbardziej poszukiwane kompetencje krzyżowe można podzielić na dwie większe grupy:
informacyjno-organizacyjne oraz umiejętności osobiste i psycho-społeczne. Jeśli chodzi o
kompetencje informacyjne, od osób młodych oczekuje się znajomości przynajmniej jednego
Projekt finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Treść tej publikacji (raportu) odzwierciedla
wyłącznie poglądy autorów. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość
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języka obcego, jakiegoś doświadczenia w danej dziedzinie, znajomości obsługi komputera i
podstawowych programów, umiejętności organizacyjnych i planowania. Raporty zwracają
również uwagę, że osoby młode i poszukujący pracy powinni także posiadać umiejętność
uczenia się w celu aktualizowania swojego poziomu wiedzy i poszerzania go przez całe życie
zawodowe.
Jeżeli chodzi o cechy osobiste, pracodawcy poszukują osób o otwartych umysłach,
elastycznych, autonomicznych, entuzjastycznych, kreatywnych, łatwo nawiązujących
kontakty, dobrze współpracujących z innymi, wykazujących inicjatywę, zaangażowanie oraz
szacunek zarówno dla firmy, jak i współpracowników. Inną ważną kompetencją jest,
zasugerowane przez badania uniwersyteckie w Turcji, umiejętność zarządzania informacją w
dokładny i efektywny sposób. Raporty podkreślają, że młodzi ludzie i inni poszukujący pracy
powinni wiedzieć jak uzyskać, zarządzać i wykorzystać informacje, powinni być otwarci na
uczenie się w celu wzbogacenia swojej wiedzy, powinni uczyć się przez całe swoje życie
zawodowe i stale aktualizować swoje umiejętności.

3. BADANIE ANKIETOWE PROJEKTU EMPLOY (2012-2013)
Badanie ankietowe projektu EMPLOY przeprowadzono w każdym kraju na minimum 20
pracodawcach w okresie od grudnia 2012 do lutego 2013. Wiele z tych badań przeprowadzono
na zasadzie wywiadu bezpośredniego, uzyskując głębszy wgląd w sytuację. Najbardziej
pożądane przez pracodawców kompetencje w poszczególnych krajach i sektorach gospodarki
przedstawiono poniżej.

3.1 SEKTORY
Tabela 1 przedstawia badane sektory gospodarki.
Aby móc porównać sektory w
poszczególnych krajach wyszczególniono 7 podstawowych: Edukacja (szkoły publiczne lub
prywatne), Nauka i badania (instytucje badawcze, biotechnologia, nanotechnologia), Zdrowie
(szpitale lub zakłady opieki zdrowotnej), Biznes i Handel (bankowość, ubezpieczenia czy
handel detaliczny) Telekomunikacja (oprogramowanie IT i doradztwo), Budowlany (firmy
budowlane), Sektor prywatny (podróże, sport, kultura, biura tłumaczeń, usługi ochroniarskie,
usługi fryzjerskie, gastronomiczne, itp.)
Tabela 1: Ankietowane Sektory

Sektory

Edukacja
Nauka i badania naukowe
Zdrowie
Biznes i handel
Telekomunikacja
Budownictwo
Prywatny
Łącznie

ESP

UK
1
10
1

PL

NL

IT

3

3

2

2

1

11
3

7

7

2
3

13
34

2
12
22

12
31

10
20

TR
2

7
3

2
4
1
11
20

3
5
20

3.2 RANKING KOMPETENCJI
W pierwszej części “Ankiety analizującej potrzeby rynku krajowego” poproszono
pracodawców i dyrektorów personalnych o wskazanie wagi każdej z 13 wymienionych
kompetencji(w skali od 1 do 5) w zależności od tego, jak istotna jest każda z nich podczas
przyjmowania do pracy nowych kandydatów. Średnie oceny opracowane na podstawie
wszystkich ankiet w poszczególnych krajach ujęto w Tabeli 2.
Tabela 2: Średnia ocena kompetencji kluczowych

Umiejętności
ESP
3,55
Umiejętność kierowania zespołem
3,44
Dyscyplina
3,76
Komunikatywność
4
Zarządzanie czasem
3,94
Wyszukiwanie i zarządzanie
informacjami
Umiejętność nawiązywania kontaktów 3,67
służbowych
4,26
Rozwiązywanie problemów
4,44
Umiejętność uczenia się
3,76
Niezależność
4,82
Pozytywne nastawienie
4,20
Umiejętność pracy w stresie
3,91
Przedsiębiorczość
4,23
Elastyczność

UK

PL

NL

IT

TR

1,95

2,58

2,5

2,75

4

3,36
4,09

4,45
4,61

4,1
4,3

4,5
4,05

4,65
4,5

4,09
3,09

4,25
4,29

3,8
3,4

3,85
3,35

4,1
4,25

2,63

4,09

3,2

2,95

4

3,63

4,41

4,1

4,45

4,5

3,45
2,81

4,45
3,35

3,5
3,8

4,45
3,15

4,15
3,5

4,36
3,95

4,41
4,29

4,6
4,1

4,7
4

4,3
4,5

2,45
4,13

3,54
4,25

2,7
4,2

1,7
4,1

4
3,65

Jak widać z Tabeli 2 pozytywne nastawienie, umiejętność uczenia się, rozwiązywania
problemów, komunikowania się, pracy w stresie oraz elastyczność są szczególnie cenione we
wszystkich badanych krajach. Również pożądane są: zarządzanie czasem czy dyscyplina.
Wartości średnie opracowane na podstawie danych zebranych w 6 wymienionych krajach ujęto
w tabeli 3, a porównanie graficzne prezentuje diagram słupkowy nr 4. Widać tu najbardziej
cenione w badanych krajach europejskich kompetencje kluczowe.
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Tabela 3: Średnia ocena zbiorcza kompetencji

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Kompetencje

Średnia łączna

Pozytywne nastawienie
Rozwiązywanie problemów
Komunikatywność
Umiejętność pracy w stresie
Umiejętność uczenia się
Elastyczność
Dyscyplina
Zarządzanie czasem
Wyszukiwanie i zarządzanie informacjami
Umiejętność nawiązywania kontaktów
służbowych
Niezależność
Przedsiębiorczość
Umiejętność działania zespołem

4,55
4,23
4,20
4,18
4,13
4,12
4,04
4,03
3,77
3,48
3,42
3,16
2,91

Diagram 4: Preferowane kompetencje na poziomie UE

Zestawienie najbardziej pożądanych kompetencji w 6 badanych krajach:
IT, NL, PL, ESP, TR i UK
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Pozytywne nastawienie
Rozwiązywanie problemów
Komunikatywność
Umiejętność pracy w stresie
Umiejętność uczenia się
Elastyczność
Dyscyplina
Zarządzanie czasem
Wyszukiwanie i zarządzanie informacjami
Umiejętność nawiązywania kontaktów służbowych
Niezależność
Przedsiębiorczość
Umiejętność kierowania zespołem

Tabela 5 przedstawia w sposób szczegółowy 5 najbardziej pożądanych kompetencji według
każdej z opracowanych Analiz potrzeb na poziomie krajowym
Tabela 5: 5 najważniejszych kompetencji wskazanych w poszczególnych krajach.

ESP

UK

PL

NL

IT

TR

1

Pozytywne
nastawienie

Pozytywne
nastawienie

Komunikatywność

Pozytywne
nastawienie

Pozytywne
nastawienie

Dyscyplina

2

Umiejętność
uczenia sie

Elastyczność

Dyscyplina

Komunikatywność

Dyscyplina

Rozwiązywanie
problemów

3

Rozwiązywanie
problemów

Komunikatywność

Umiejętność uczenia
sie

Elastyczność

Rozwiązywanie
problemów

Umiejętność pracy
w stresie

Elastyczność

Zarządzanie czasem

Rozwiązywanie
problemów

Dyscyplina

Umiejętność
uczenia sie

Komunikatywność

Umiejętność
pracy w stresie

Umiejętność pracy w
stresie

Pozytywne
nastawienie

Rozwiązywanie
problemów

Elastyczność

Pozytywne
nastawienie

4
5

Wyraźnie widać, iż spośród 5 wybranych przez respondentów w poszczególnych krajach
kompetencji najczęściej powtarza się POZYTYWNE NASTAWIENIE: na szczycie listy występuje
ono w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Holandii i we Włoszech. Wprawdzie nie jest ono na
pierwszym miejscu w Polsce i Turcji, ale znajduje się tam wśród 5 najważniejszych
kompetencji. Kolejne dwie ważne kompetencje to KOMUNIKATYWNOŚĆ i DYSCYPLINA, które
odpowiednio w Turcji, Polsce i innych krajach znalazły się na pozycji 5 lub 4. Umiejętność
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW jest wymagane przez większość ankietowanych pracodawców
we wszystkich badanych krajach. Równie ważną kompetencją jest ELASTYCZNOŚĆ
pojawiająca się na różnych pozycjach w różnych krajach, ale zawsze wśród 5
najważniejszych. Wymieniana jest jako ważna w czterech z badanych krajów. ZDOLNOŚĆ DO
PRACY W STRESIE oraz UCZENIE SIĘ wymienione są na liście trzykrotnie, wyprzedzając tym
samym ZARZĄDZANIE CZASEM, która to umiejętność występuje tylko raz, w badaniu w
Wielkiej Brytanii.

3.3 DODATKOWE ODPOWIEDZI PRACODAWCÓW
Pracodawców poproszono następnie o dowolne wymienienie 5 najważniejszych ich zdaniem
kompetencji, oczekiwanych od ubiegających się o pracę w ich firmach kandydatów. Raporty
krajowe dostarczyły w ten sposób interesujących informacji odnośnie pożądanych
kompetencji i stanowią one przydatne źródło informacji do wykorzystania w dalszych
Projekt finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Treść tej publikacji (raportu) odzwierciedla
wyłącznie poglądy autorów. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość
merytoryczną.

9

EMPLOY -Zaplanuj swoje przyszłe zatrudnienie
Projekt: 2012-1-ES1-Leo05-48308

badaniach oraz przez decydentów. Niektórzy z ankietowanych zamieścili też dodatkowe
komentarze.
Uzyskane w ten sposób listy istotnych według pracodawców kompetencji podzielono na trzy
podstawowe kategorie: Zarządzanie informacjami, Umiejętności i stosunek do wykonywanej
pracy oraz Umiejętności psycho-społeczne lub system wartości (Tabela 6)
Tabela 6: Meta-kompetencje i umiejętności oczekiwane przez pracodawców

Zarządzanie informacjami

Stosunek do wykonywanej pracy

Umiejętności psycho-społeczne
i osobiste

 Umiejętność wyszukiwania i
zarządzania informacjami

 Umiejętność pracy w zespole

 Empatia

 Współpraca

 Inteligencja emocjonalna

 Otwartość na dzielenie się
wiedzą z innymi

 Komunikatywność
prezentacji

 Umiejętność zadawania pytań
/konsultacje z doświadczonymi
pracownikami

 Dyscyplina

 Umiejętność uczenia się na
błędach

 Efektywność

 Umiejętność przestrzegania
procedur, zasad, przepisów i
zmian w danej dziedzinie
 Zdolność i otwartość do
aktualizowania
umiejętności
uczenia się
 Zrozumienie, że formalne
wykształcenie
to
dopiero
początek nauki
 Znajomość języków obcych
 Znajomość nowych mediów

Umiejętność
czytania,
pisania
oraz
umiejętności
matematyczne
 Dokładność
 Umiejętności techniczne na
odpowiednim poziomie

umiejętność

 Sumienność
 Dyskrecja
 Solidność

 Dbałość o szczegóły

 Inicjatywa
 Pro – aktywność
 Zorientowanie na wyniki
 Zaangażowanie
 Wytrwałość
 Umiejętność pracy w stresie/
zarządzanie stresem
 Zarządzanie
czasem/punktualność/terminowość
 Orientacja na klienta
 Umiejętności organizacyjne

Planowanie,
umiejętność
ustalania priorytetów
 Tworzenie sieci kontaktów

 Uczciwość
 Otwartość
 Elastyczność/Adaptacja
 Kreatywność/Wyobraźnia
 Dobre maniery (skromny, miły,
uprzejmy …)
 Autonomiczność
 Odpowiedzialność
 Zaangażowanie
 Pasja, entuzjazm

Umiejętność
obserwacji

dobrej

 Asertywność

Komunikatywność,
umiejętność wyrażania myśli i
opinii

 Etyka i wartości

 Cierpliwość

 Umiejętność współpracy
zespole i pomiędzy działami

w

 Elastyczność
 Chęć samodoskonalenia

 Zrozumienie ducha i wartości
firmy oraz przyczynianie się do jej
rozwoju

 Otwartość na innowacje

 Przedsiębiorczość/ przyczynianie
się do rozwoju innowacji

 Motywacja, samo motywacja

 Dobry wygląd

 Dojrzałość

 Przywództwo

Umiejętność
problemów

rozwiązywania

 Kompetencje międzykulturowe

Zdolność
przewidywania
przyszłości, globalna wizja


Łatwość
kontaktów

nawiązywania

 Pewność siebie
 Pozytywne nastawienie


Umiejętność
analitycznego,
strategicznego myślenia
 Chęć do pracy

Niezależnie od sektora gospodarki i w różny sposób, ale wymieniano te same kompetencje,
umiejętności i podejście do pracy, co znalazło odbicie we wszystkich sześciu
przeprowadzonych badaniach krajowych.

Komentarze pracodawców
Wśród dodatkowych komentarzy zapisanych przez ankietowanych pracodawców w każdym z
badanych krajów znalazły się te, przedstawione poniżej:
 “Młode osoby poszukujące pracy powinny wykazywać się “autentycznym
zainteresowaniem i entuzjazmem, chęcią uczenia się , a także umiejętnością uważnego
słuchania WIELKA BRYTANIA
Projekt finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Treść tej publikacji (raportu) odzwierciedla
wyłącznie poglądy autorów. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość
merytoryczną.
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“Młodych ludzi powinno się nauczyć, że w dzisiejszych czasach aby być
kompetentnym pracownikiem nigdy nie można przestać się uczyć. Jedną z
podstawowych postaw w pracy jest aktywność i okazywanie zainteresowania
wykonywaną pracą. Chęć uczenia się idzie w parze z popełnianiem błędów, ale
pracodawcy nie postrzegaja tego jako poważny problem, ważniejsza u nowego
pracownika jest tu pokora i umiejętność proszenia o pomoc kiedy to konieczne.”
WŁOCHY

 Młode osoby poszukujące pracy powinny:

“Upewnić się, że dobrze rozumieją swój zawód i wymagane kompetencje, aby dobrze
wykonywać swoją pracę.”
“Być przygotowane do elastycznego wykonywania swojej pracy oraz do pracy w środowisku
międzynarodowym.”
“Być pewni siebie.” HOLANDIA
“Młode osoby powinny posiadać umiejętność przystosowywania się do częstych zmian w
pracy oraz do ich natychmiastowego wprowadzania, umiejętność uczenia się jest tu więc
niezwykle ważna”
“Osobom młodym brakuje umijętności społecznych. Powinno się uczyć ich niezależności,
kreatywności, wyszukiwania i zarządzania informacjami, aby byli w stanie poradzić sobie
w trudnych sytuacjach zarówno w grupie jak i indywidualnie. Potrzebne są im szkolenia w
zakresie asertywności.” POLSKA

 “Młodzi ludzie i inni poszukujący pracy powinni odbywać szkolenia w zakresie współpracy i

ogólnie pracy w zespole”
“Muszą zaakceptować konieczność wzięcia odpowiedzialności i radzenia sobie z
niepowodzeniami.”
“Pracownik powinien odznaczać się odpornością, entuzjazmem, elastycznością, chęcią
zdobywania dalszej wiedzy i powinien okazywać innym należyty szacunek.” HISZPANIA

4. WNIOSKI I ZALECENIA
Jak wykazały wyniki analiz w krajach partnerów projektu najważniejszą wymaganą przez
pracodawców kompetencją jest pozytywne nastawienie. Inne również pożądane
kompetencje to komunikatywność, umiejętność pracy w stresie, elastyczność, umiejętność
uczenia się, rozwiązywania problemów oraz zarządzanie czasem. Poszukujący pracy
powinni określić swoje kompetencje zwłaszcza w wymienionych obszarach i rozwijać te,
których im brak. Pracodawcy i dyrektorzy personalni poszukują również osób wysoko
zmotywowanych i entuzjastycznych, o dobrych umiejętnościach społecznych. Aby zdobyć
zatrudnienie na nowoczesnym i konkurencyjnym rynku pracy niezbędnym jest, aby
poszukujący zatrudnienia wykazywali się przede wszystkim entuzjazmem, chęcią do nauki i
współpracy.
Pracodawcy potrzebują pracowników ze znakomitą umiejętnością zarządzania informacjami,
znajomością języków obcych, komunikatywnych. Potrzebują też jednak takich pracowników,
którzy nie tylko się uczą, ale co ważniejsze są otwarci na bezustanne doszkalanie się, a także
są gotowi wziąć odpowiedzialność za swoje działania, są entuzjastyczni i zaangażowani w
osiąganie przez ich firmę postawionych celów. Potrafią zaspakajać potrzeby klientów i
współpracować z innymi. Umiejętność rozwiązywania problemów, radzenie sobie ze stresem
powiązane są z elastycznością i dostosowaniem się do wielu niespodziewanych sytuacji
zarówno w pracy jak i w życiu osobistym. Dlatego też w zależności od wieku kandydatów
oczekuje się odpowiedniej dojrzałości i zdolności do wytyczania sobie celów oraz kierowania
własnym rozwojem. Osoba pragnąca się rozwijać, chcąca rozwijać swoją osobowość jest
ważnym atutem firmy.
Jednostka rozwija wymienione kompetencje stopniowo, przez całe życie, a proces ten nie ma
końca. Jednakże zaleca się, aby absolwenci i osoby młode poszukujące pracy, chcące wspinać
się po szczeblach kariery przeszły odpowiednie szkolenie i uzyskały wsparcie w zakresie
zdiagnozowania potrzebnych im kompetencji, a następnie zaplanowania odpowiedniego ich
rozwijania. Uczelnie, szkoły, kursy przygotowujące do pracy powinny zaproponować takie
zajęcia, które pomogłyby poszukującym pracy zorientować się, jaki jest ich obecny poziom
wymaganych kompetencji i co mogą zrobić, aby zdobyć kompetencje wymagane przez
pracodawców.
Metodologia opracowana w ramach projektu EMLPOY ma na celu odpowiedzieć na potrzeby
zdiagnozowane w tym raporcie poprzez opracowanie zajęć, które pozwolą poszukującym
pracy zdiagnozować, rozwinąć i zaprezentować kompetencje wymagane na współczesnym
rynku pracy, z uwzględnieniem specyfiki wybranego przez kandydata sektora gospodarki.
Projekt finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Treść tej publikacji (raportu) odzwierciedla
wyłącznie poglądy autorów. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość
merytoryczną.
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W celu szczegółowego zapoznania się z badaniami przeprowadzonymi w Hiszpanii, Włoszech, Polsce,
Holandii, Wielkiej Brytanii i Turcji, a także ewentualnego skopiowania danych prosimy wykorzystać
poniższy link prowadzący do strony projektu Employ: www.employ-project.com
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