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 Eksperci wchodzący w skład Młodzieżowej Kapituły
Przedsiębiorczości na podstawie własnych doświadczeń
przekazali młodzieży zainteresowanej podjęciem
zatrudnienia po zakończeniu edukacji szkolnej kilka bardzo
ważnych aspektów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej i zatrudnianiem pracowników.

 Po pierwsze działalność gospodarczą niezależnie od jej
profilu powinno podjąć się z pasji  i zamiłowania do danego
zawodu lub do danego rodzaju pracy. Wykonywanie bowiem
zadań związanych z własną firmą będzie wtedy
gwarantowało sukces zarówno w kwestii rozwoju firmy, jak i
w prawidłowych relacjach z pracownikami, co będzie jednym
z ważnych kroków do osiągania przez firmę sukcesów
gospodarczych. 

www.cech.wodzislaw.pl



Kolejnym ważnym czynnikiem związanym zarówno z
prowadzeniem działalności, jak i zatrudnianiem pracowników
jest poświęcanie odpowiedniej ilości czasu na naukę
pracownika młodocianego, pobierającego naukę w zawodzie
rzemieślniczym, bądź „nowego” młodego pracownika. To
właśnie ten cenny czas wniesiony w przekazanie wiedzy
pracownikowi zatrudnionemu dopiero co w zakładzie pracy,
będzie procentowało w przyszłości tym, że pracownik taki
będzie bez problemu wykonywał powierzone mu zadania, a z
czasem będzie w stanie zastąpić nawet swojego
pracodawcę w czynnościach związanych z prowadzeniem
firmy, co bez wątpienia z kolei będzie dużym atutem dla
pracodawcy. 
Bardzo ważne jest również wytworzenie własnej marki.
Młodzi ludzie szukając swojego „pierwszego pracodawcy”
niejednokrotnie przeglądają opinie i informacje zawarte w
internecie, zwracając przy tym szczególną uwagę na to, czy
firma posiada swoją markę. Z kolei przedsiębiorca, który
dysponuje swoją marką ma większą siłę przebicia zarówno
przy zdobywaniu kolejnych klientów lub kontrahentów, jak i
przy tworzeniu ogłoszeń o wolnych miejscach pracy. 

Pomocne w obu sytuacjach okazują się
indywidualnie skomponowane kampanie
reklamowe, zwłaszcza w internecie i w mediach
społecznościowych, gdzie informacji o firmach
poszukują zarówno kontrahenci, a także klienci w
celu zakupu towarów lub usług, jak i potencjalni
pracownicy. 



Tutaj znowu przewija się aspekt czasu niezbędnego do
przygotowania firmy bądź pracownika firmy do udziału w
konkursie, jednak trzeba pamiętać o tym, że to ten czas i
poświęcenie na naukę zaowocuje w przyszłości dobrym
miejscem lub wyróżnieniem pracownika w konkursie, a firma
dzięki temu zyska reklamę, nierzadko na szczeblu krajowym.
Również udział firmy w targach czy to krajowych, czy
zagranicznych jest nie tylko prestiżem firmy, ale często
takim dodatkowym bodźcem do rozwoju firmy, szukania
nowych kierunków działania, uruchamiania nowych linii
produkcyjnych, oferowania szerszej gamy usług czy też
zainteresowania eksportem na rynki zagraniczne. Ponadto
udział w targach czy zwycięstwo w konkursach wiąże się z
nagłośnieniem medialnym, a to również ważny aspekt
„bezpłatnej” reklamy. 
Wszyscy przedsiębiorcy - eksperci biorący udział w pracach
Młodzieżowej Kapituły Przedsiębiorczości jednogłośnie
uznali, iż do pracy (niezależnie od jej profilu) trzeba
przychodzić z chęcią, co oznacza, że młody pracownik
zatrudniając się w danej firmie po przejściu odpowiedniego
szkolenia i wprowadzenia do zawodu powinien określić się,
czy to jest faktycznie praca, którą chciałby wykonywać. 

Tak więc zainwestowanie nakładów finansowych, a
często własnych pomysłów i koncepcji może być
drogą do sukcesu prowadzącego firmę, zarówno
pełniącego rolę przedsiębiorcy jak i pracodawcy. Z
tym wiąże się kolejny czynnik, jakim jest udział w
konkursach lub pokazach branżowych. 



 Oczywiście nie zawsze jest tak, że jest się zadowolonym w
100% z zatrudnienia, jednak chcąc wnieść od siebie do firmy
zaangażowanie i gwarancję prawidłowo i rzetelnie
wykonywanej pracy, należy do tej pracy podchodzić z pasją     
i z odpowiednim podejściem.
Z kolei młodzi ludzie stanowiący skład Młodzieżowej
Kapituły Przedsiębiorczości przedstawili kilka bardzo
ważnych czynników, na które ich zdaniem nowy pracownik
wchodzący na rynek pracy z pewnością będzie zwracał
uwagę:  
1)     prowadzący działalność powinien być fachowcem w
swoim zawodzie, gdyż wielokrotnie spotkali się z sytuacją,
że firmę otwiera i prowadzi osoba, która nie posiada
odpowiednich kwalifikacji w zawodzie (gdyż na dzień
dzisiejszy nie ma takich wymogów przy otwieraniu
działalności), a następnie zatrudnia osoby z kwalifikacjami,
ale niekoniecznie te osoby potrafią podzielić się wiedzą z
nowymi, młodymi pracownikami. Młodzi ludzie oczekują
przekazania wiedzy i doświadczenia na swoim starcie życia
zawodowego, dlatego bardzo ważne dla nich jest, by
pracodawca był fachowcem w dziedzinie prowadzenia
swojej działalności;



Bardzo ważne dla każdego pracownika jest, by móc w razie
potrzeby zwrócić się bezpośrednio do szefa z prośbą lub
pytaniem, z drugiej strony pracodawcy również oczekują
lojalności od pracowników i tego, że będą mogli na nich
liczyć w razie nagłej potrzeby w firmie. Budowanie
wzajemnego zaufania z pewnością wpłynie na prawidłową
wydajność pracowników, co przyczyni się do wysokiej
jakości produkcji lub świadczonych usług;
3) kolejny czynnik bezpośrednio powiązany z czynnikami
powyżej to otwartość na ludzi i chęć przekazywania wiedzy
– młodzi ludzie zwracają uwagę na to, że czasami
pracodawca nie chce bądź nie potrafi przekazać wiedzy z
zakresu wykonywanej produkcji bądź koniecznych zadań do
wykonania, a to powoduje niepotrzebne spięcia na linii
pracodawca – pracownik, gdyż pracownik nie ma pojęcia co
ma dokładnie wykonać nie mając wiedzy z danego tematu,
zaś pracodawca denerwuje się tym, że zadanie nie zostało
wykonane właściwie lub w ogóle wykonane. 

2) pracodawca powinien cieszyć się dobrą opinią
wśród pracowników, gdyż większość osób
szukających pracy bardzo często próbuje
zasięgnąć informacji o danym zakładzie pracy i
jego właścicielu od osób już w tym zakładzie pracy
zatrudnionych. Zwracają przy tym uwagę, czy ze
swoim „przyszłym potencjalnym szefem” można
spokojnie porozmawiać nie tylko na tematy
związane ze stosunkiem pracy, ale i na tematy
niekoniecznie zawodowe.

Tak więc właściwa komunikacja na linii
pracodawca – pracownik bez jakichkolwiek
„niedomówień” gwarantuje prawidłowe podejście
do pracy młodego pracownika, z którego wtedy
pracodawca będzie zadowolony. 



4 pracownik powinien znaleźć pracę związaną z jego pasją, a
jeżeli to niemożliwe to przynajmniej zbliżoną do jego
zainteresowań, wtedy jego efektywność pracy będzie
gwarantowała rzetelne wykonywanie zadań, a co za tym
idzie wpłynie na wysoką jakość wytwarzanych w firmie
produktów bądź świadczonych usług. Czynnik ten
potwierdzają również doświadczenia wchodzących w skład
kapituły przedsiębiorców, którzy zgodzili się z twierdzeniem,
że „jeżeli ktoś przychodzi z niechęcią do pracy, to nic do tej
pracy od siebie nie wnosi”. Dlatego tak ważny jest aspekt
wykonywania „pracy z pasją i z chęcią”;

5) wyrozumiałość pracodawcy – młodzi ludzie oczekują
dużej wyrozumiałości od pracodawcy, gdyż wchodząc
dopiero na rynek pracy mają świadomość tego, że nie raz
popełnią błędy i będą oczekiwać od pracodawcy
nakierunkowania jak dany błąd poprawić albo co zrobić, by w
przyszłości tego błędu nie powtórzyć. 

Zwrócono też uwagę na fakt, by wiedza, która jest
przekazywana dotyczyła wszystkich zadań
wykonywanych w danych zakładzie pracy, a więc
poczynając od sprzątania, przez przygotowywanie
stanowiska pracy i narzędzi pracy, wykonywania
zadań związanych z produkcją bądź obsługą
klienta, kultury i właściwego podejścia do klienta,
po wypełnianie dokumentacji – przekazanie wiedzy
na temat czynności wykonywanych od tych
najprostszych do najcięższych gwarantuje
prawidłowe funkcjonowanie pracownika na
zakładzie; 



Pracodawca z kolei przyjmując do pracy pracownika
młodocianego lub pracownika po ukończeniu szkoły
powinien mieć świadomość tego, że wiedza i doświadczenie
zawodowe tego pracownika mogą być bardzo małe, co
może skutkować pomyłkami lub niezrozumieniem poleceń.
Jednak ważne jest to, by sytuacje takie nie były przyczyną
kłótni czy jednostronnego monologu pracodawcy, a znalazły
zrozumienie w „oczach szefa” i zostały wzajemnie przez
obie strony polubownie rozwiązane. Z czynnikiem tym wiąże
się też konieczność przekazania zasad panujących w danym
zakładzie pracy – młodzi ludzie, którzy wchodzą dopiero na
rynek pracy chcieliby, aby pracodawca zapoznał ich zaraz na
wstępie odnośnie właściwego ubioru, prawidłowej obsługi
klienta czy kultury pracy, ponieważ nie każdy młody człowiek
miał praktykę podczas nauki w szkole i nie każdy miał
możliwość poznania choć częściowo jak funkcjonują
współczesne zakłady pracy;
6) dobre wynagrodzenie – to z pewnością czynnik, który
najbardziej motywuje młodych pracowników do podjęcia
pracy w danym zakładzie pracy. 

Na czynnik ten obecnie składa się nie tylko
wynagrodzenie zasadnicze, ale różnego rodzaju
dodatki i premie, ponadto młodzi ludzie oczekują
dodatkowych „bonusów” typu karty benefit,
możliwość darmowego zorganizowanego
transportu do zakładu pracy czy organizacja
spotkań integracyjnych dla pracowników i ich
rodzin – są to tzw. dodatkowe czynniki
motywujące. 



Z czynnikiem tym wiąże się również to, by wypłata
wypłacana była w terminie – czynnik co prawda
uwarunkowany przepisami prawnymi w Kodeksie
pracy, jednak czasami przez pracodawców
traktowany jako mało ważny. 

 Dla pracownika bardzo ważne jest to, by czuć
bezpieczeństwo finansowe, a wypłata wynagrodzenia w
terminie takie bezpieczeństwo w pewnym sensie gwarantuje.
Przedsiębiorcy z Młodzieżowej Kapituły Przedsiębiorczości
podkreślili, iż bardzo ważne jest również to, iż w razie
dokonywania jakichkolwiek potrąceń z wynagrodzenia
pracownika, pracownik ten powinien być o tym fakcie
poinformowany i zapoznany z sytuacją, która do tego
doprowadziła. Nie może być tak, że coś potrącamy z
wypłaty, a zatrudniona osoba nie jest o tym fakcie
poinformowana i nie ma prawa do wyjaśnienia spornej
sytuacji, wyjaśnienie powinno być sensowne i odpowiadać
rzeczywistości; 
7) dobra atmosfera w pracy – w dobie wszechobecnego
Internetu i mediów społecznościowych młodzi ludzie bardzo
szybko potrafią zdobyć opinię na temat danego zakładu
pracy, pierwsze ich pytania dotyczą wysokości
wynagrodzenia i atmosfery panującej w danym zakładzie
pracy. Z badań wynika, iż poza aspektem płacowym
potencjalni pracownicy dużą uwagę przykładają do właściwej
atmosfery w pracy, do tego czy poza wykonywaniem zadań
można nawiązać znajomości ze współpracownikami, czy
praca nie jest tylko wykonywana „taśmowo” 
ale jest czas na luźną rozmowę i wspólne 
realizowanie pomysłów, zwłaszcza tych 
zawodowych; 



8) wzajemny szacunek – czynnik ten dotyczy po pierwsze
szacunku w relacjach osobistych, czyli okazywanie go
zarówno pracodawcy jak i pozostałym współpracownikom,
ale również i okazywanie szacunku przez pracodawcę swoim
pracownikom, nie doprowadzanie do sytuacji, w których
jakakolwiek ze stron mogłaby poczuć się urażona bądź
dyskryminowana. Ale pojęcie „szacunek” odnosi się również
do poszanowania wszystkiego co związane z zakładem
pracy, a więc dbanie o narzędzia, maszyny  i wyposażenie
zakładu pracy, które być może nie jest własnością
pracowników, ale powinno być przez nich szanowane jak
„własne”; dbanie o dobry wizerunek firmy, jej reputację i
opinię na rynku pracy. Z tym wiąże się też kolejny czynnik
jakim jest dwustronna odpowiedzialność – pracodawca czuje
się odpowiedzialny za byt każdego pracownika, jego
bezpieczeństwo i rozwój w firmie, a z kolei pracownik
powinien czuć na sobie odpowiedzialność za zakład pracy,
nie tylko za prawidłowe wykonywanie swoich zadań ale
kompleksowo za cały zakład, łącznie z wyposażeniem,
produkcją i wszystkim co z firmą jest związane;

9) odpowiednio wyposażone stanowisko pracy, a
także bezpieczne warunki pracy – dla każdego
pracownika priorytetem jest praca w bezpiecznych
warunkach, niezależnie od wieku i doświadczenia
zawodowego, jednak każdy młody pracownik
zwraca na to szczególną uwagę. 



Kapituła zwróciła uwagę na to, że przeszkolenia z obsługi
maszyn lub urządzeń powinna dokonać osoba z odpowiednią
wiedzą bądź uprawnieniami i że szkolenie to powinno być
pełnowymiarowe, ze zwróceniem szczególnej uwagi na
zagrożenia i ryzyko zawodowe, jakie jest na danym
stanowisku pracy. Do odpowiedniego wyposażenia młodzi
kandydaci na pracowników zaliczają też wyposażenie
pracownika w odzież ochronną roboczą, która też wynika co
prawda z odpowiednich przepisów bhp i ppoż, ale nie
zawsze jest przez pracodawców pracownikom
przekazywana. Stąd głos młodych ludzi, jak ważny jest to
aspekt przy zatrudnianiu i dbaniu o bezpieczeństwo
pracowników; który w niektórych branżach tak naprawdę
może uratować życie lub zapobiec ciężkim wypadkom
(branża budowlana, metalowa, górnictwo, hutnictwo);

10) przydzielenie opiekuna na początku zatrudnienia nowemu
pracownikowi – ten czynnik bezpośrednio jest związany z
czynnikami poprzednimi i ma stanowić niejako formę
zabezpieczenia dla młodego człowieka tego, że już na
początku kariery zawodowej nie przytrafi mu się 
błąd takiej wagi, który dyskwalifikowałby go z 
dalszego zatrudnienia. 

Jego obawy wynikają przede wszystkim z tego, że
bardzo często jest to jego pierwsza praca, którą
chciałby wykonywać należycie, dlatego zależy mu
na odpowiednim wyposażeniu w niezbędne
narzędzia bądź maszyny, ale też i na właściwym
przeszkoleniu z obsługi tych maszyn, by
wykonywana przez niego praca była bezpieczna i
nie zagrażała życiu jemu bądź pozostałym
współpracownikom. 



11) możliwość rozwoju i awansu zawodowego – z tym
bezpośrednio związane są czynniki umożliwiające udział
młodym czy nowym pracownikom w różnego rodzaju
szkoleniach i kursach, dających szansę na zdobycie nowych
kwalifikacji. Wbrew pozorom i opiniom, że młodym ludziom
zależy tylko na wysokich zarobkach, z badań wynika, iż
bardzo chętnie uczestniczyliby oni w kursach doszkalających
i chcieliby na takie kursy być wysyłani. Młodzi ludzie
zainteresowani są również udziałem w targach branżowych,
gdzie oprócz „podziwiania” okazów czy stoisk
wystawienniczych można też dowiedzieć się wiele
ciekawych rzeczy i wymienić poglądy na tematy związane z
daną branżą czy zawodem.          

Mając swojego „opiekuna”, u którego można zasięgnąć
porady, dopytać o szczegóły czy nawet rozwiązać z nim
powstały problem – młody czy też „nowy” pracownik czuje
się dużo pewniej, a to sprawia że wraz z nabywaniem
doświadczenia rozwija również swoje umiejętności;

Każde podjęcie nowej pracy, a zwłaszcza pracy
pierwszej rodzi obawy, czy pracownik poradzi
sobie z powierzonymi mu obowiązkami, dlatego
tak cenna jest możliwość korzystania z wiedzy i
doświadczenia „starszej/starszego” koleżanki /ko-
legi.



 Niniejszy raport powstał w ramach realizacji zadania
publicznego pod tytułem Wodzisławski Hub
Przedsiębiorczości, dofinansowanego z budżetu
Samorządu Województwa Śląskiego, a także na podstawie
wymiany doświadczeń uczestników Młodzieżowej Kapituły
Przedsiębiorczości i przedsiębiorców – ekspertów
wchodzących w skład kapituły.



Ankieta opracowana została przez Młodzieżową Kapitułę
Przedsiębiorczości, a przeprowadzona wśród młodzieży z
Powiatu Wodzisławskiego.

W badaniu udział wzięło 46 osób, w tym 27 chłopców i 19
dziewcząt.

WYNIKI ANKIETY

Wykres nr 1. Podział ankietowanych ze względu na płeć.



Ankieta przeprowadzona została w przedziale wiekowym 14-
19 lat, gdzie  znaczącą przewagę mieli ankietowani w wieku
16-17 lat (68,9%). W dalszej kolejności w badaniu wzięło
17,8% ankietowanych w wieku 14-15 lat oraz 13,3% 18-19 lat.

Wykres nr 2. Podział ankietowanych ze względu na wiek.



Badana młodzież to w znaczącej większości uczniowie
technikum (51,1%), w dalszej kolejności uczniowie
branżowych szkół I stopnia (42,6%), najmniejszy odsetek
ankietowanych uczęszcza do liceum (6,3%). 

Wykres nr 3. Podział ankietowanych ze względu na szkołę,
do której uczęszczają.



91,3% - sposobem zarabiania pieniędzy,
39,1% - usamodzielnieniem,
37% - warunkiem osiągnięcia życiowych planów.

Na pytanie: "CZYM JEST DLA CIEBIE PRACA?" młodzież
wskazała trzy powtarzające się najczęściej odpowiedzi:

Pozostałe odpowiedzi ankietowanych to: realizacją
zawodową (34,8%),  realizowaniem siebie (28,3%),
zaspokojeniem potrzeb (23,9%), wykorzystywaniem
wyuczonego zawodu (19,6%), sposobem na poznawanie
nowych ludzi (15,2%) oraz czynnikiem podnoszącym wartość
człowieka w oczach innych i dającym szacunek (13%).
Ankietowani mogli wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi.

Wykres nr 4. Podział ankietowanych ze względu
na odpowiedź na pytanie: "CZYM JEST DLA CIEBIE
PRACA?"



Ankietowani zostali zapytani "CO TWOIM ZDANIEM NALEŻY
ROBIĆ, ŻEBY ZWIĘKSZYĆ SWOJE SZANSE NA RYNKU
PRACY?"
Badani uważają, iż należy uczyć się języków obcych (65,2%),
zdobywać dodatkowe uprawnienia, licencje, tytuły (65,2%)
oraz robić dodatkowe kursy (63%).
Ponadto należy odbywać praktyki w Polsce lub za granicą
(54,3%), kontynuować naukę (26,1%) oraz uczyć się jak pisać
CV/list motywacyjny (19,6%).

Wykres nr 5. Podział ankietowanych ze względu
na odpowiedź na pytanie: "CO TWOIM ZDANIEM
NALEŻY ROBIĆ, ŻEBY ZWIĘKSZYĆ SWOJE
SZANSE NA RYNKU PRACY?"



Badana młodzież została zapytana o to, "KOMU JEST
ŁATWIEJ ZNALEŹĆ PRACĘ?" 41,3% ankietowanych 
 wskazano, iż łatwiej znaleźć pracę osobom z
doświadczeniem zawodowym, 19,6% osobom elastycznym,
umiejącym się dopasować i osobom, które potrafią się
dobrze zaprezentować. Ponadto, według ankietowanych
łatwiej znaleźć pracę osobom, które ktoś poleci (10.9%),
osobom pewnym siebie (6,5%) oraz osobie, która ma
znajomości (2,1%).

Wykres nr 6. Podział ankietowanych ze względu
na odpowiedź na pytanie: "KOMU WEDŁUG CIEBIE
JEST ŁATWIEJ ZNALEŹĆ PRACĘ?"



Ankietowani zapytani "CO TWOIM ZDANIEM W
NAJWIĘKSZYM STOPNIU WPŁYWA NA OTRZYMANIE
ATRAKCYJNEJ PRACY" najczęściej odpowiadali, iż decyduje o
tym doświadczenie zawodowe (89,1%),  posiadane
wykształcenie (71,7%)  oraz znajomość języków obcych
(52,2%). W mniejszym stopniu zaś znajomości (39,1%),
predyspozycje fizyczne (13%) oraz portfolio (2,2%) wpływają
na otrzymanie atrakcyjnej pracy.

Wykres nr 7. Podział ankietowanych ze względu
na odpowiedź na pytanie: "CO TWOIM ZDANIEM
W NAJWIĘKSZYM STOPNIU WPŁYWA NA
OTRZYMANIE ATRAKCYJNEJ PRACY?"



Ankietowana młodzież uważa, iż wykorzystywanie
znajomości i stosunków rodzinnych (39,1%) oraz rozsyłanie
swojego CV do wielu firm (30,4%) to najskuteczniejsze
sposoby na znalezienie pracy. Mniej skuteczne sposoby to:
korzystanie z usług biur i agencji pośrednictwa pracy (8,7%),
zamieszczanie ogłoszeń w internecie (8,5%), szukanie
ogłoszeń w serwisach ogłoszeniowych (np. OLX, pracuj.pl)
(6,5%), odpowiadanie na ogłoszenia w prasie (4,5%) oraz
korzystanie z ofert urzędu pracy (2,3%).

Wykres nr 8. Podział ankietowanych ze względu
na odpowiedź na pytanie: "JAK SĄDZISZ, KTÓRY
SPOSÓB JEST NAJSKUTECZNIEJSZY NA
ZNALEZIENIE PRACY?"



Młodzież została również zapytana o to, w jakiej firmie
najchętniej podjęłaby pracę. Aż 60,9 % wskazała, iż byłaby to
własna działalność lub firma rodzinna. W dalszej kolejności
byłaby  korporacja (19,6%), firma państwowa (15,2%) oraz
administracja państwowa lub samorządowa (4,3%).

Wykres nr 9. Podział ankietowanych ze względu na
odpowiedź na pytanie: "W JAKIEJ FIRMIE NAJCHĘTNIEJ
PODJĄŁBYŚ/PODJĘŁABYŚ PRACĘ?"



Pracodawca od potencjalnego pracownika oczekuje według
ankietowanych - pewności siebie i zaangażowania (80,4%)
oraz doświadczenia i wiedzy praktycznej (73,9Z%). Mniej
oczekiwane cechy przez pracodawcę to: lojalność i
solidarność (39,1%), komunikatywność i umiejętność pracy w
grupie (30,4%), odpowiednie wykształcenie (23,9%),
dyspozycyjność (15,2%) oraz elastyczność (10,9%).
Ankietowani mogli wybrać maksymalnie trzy odpowiedzi.

Wykres nr 10. Podział ankietowanych ze względu na
odpowiedź na pytanie: "CZEGO WEDŁUG CIEBIE OCZEKUJE
PRACODAWCA OD POTENCJALNEGO PRACOWNIKA?"



Badani uważają, iż najważniejsze w pracy są wysokie zarobki
(78,3%), i przyjazna atmosfera (60,9%). Na dalszym miejscu
jest praca zgodna z zainteresowaniami (43,5%), zdobycie
doświadczenia zawodowego (37%), stabilne i bezpieczne
zatrudnienie (28,3%) oraz  elastyczne godziny pracy (26,1%).
Jako najmniej ważne dla młodzieży w pracy jest: możliwość
podejmowania samodzielnych decyzji (13%), bogaty pakiet
szkoleń (8,7%), praca w młodym zespole (6,5%) oraz praca z
nowymi technologiami (4,3%).  Ankietowani we podanym
pytaniu mogli wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi. 

Wykres nr 11. Podział ankietowanych ze względu na
odpowiedź na pytanie: "CO JEST DLA CIEBIE NAJWAŻNIEJSZE
W PRACY?"



Odległość od miejsca zamieszkania (67,4%), wysokie
wynagrodzenie (63%)oraz przyjazna atmosfera w firmie
(45,7%) to najważniejsze czynniki jakie mają wpływ na wybór
miejsca pracy według ankietowanych. Do pozostałych
czynników należą: atrakcyjne czynniki motywacyjne np.
karnety na siłownię, prywatny laptop, premie (26,1%), opinie
innych pracowników na temat firmy (26,1%), forma
zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o
dzieło (19,6%), możliwość podjęcia pracy za granicą (17,4%),
możliwość częstszych wyjazdów służbowych (13%),
możliwość zdobycia szybkiego awansu (13%), praca w
młodym zespole (8,7%), firma rodzinna (8,7%), duża
korporacja (8,7%) oraz namowa kolegów/koleżanek (4,3%).

Wykres nr 12. Podział ankietowanych ze względu na
odpowiedź na pytanie: "JAKIE CZYNNIKI MAJĄ WPŁYW
NA WYBÓR MIEJSCA PRACY?"



Ankietowani na pytanie: "CO NAJBARDZIEJ ZNIECHĘCIŁOBY
CIĘ DO PODJĘCIA PRACY W KONKRETNEJ FIRMIE" wskazują
jako najważniejsze: zła atmosfera w firmie (84,8%), niskie
zarobki (69,6%) oraz nierówne traktowanie pracowników
(54,3%). Kolejne czynniki wskazywane przez badanych to:
stanowisko nieadekwatne do posiadanych umiejętności
(30,4%), brak możliwości awansu (23,9%), zła opinia innych
pracowników o firmie (17,4%), brak czynników
motywacyjnych (13%) oraz wyrozumiałość/charakter szefa
(10,9%). Ankietowani mogli wskazać maksymalnie trzy
odpowiedzi.

Wykres nr 12. Podział ankietowanych ze względu na
odpowiedź na pytanie: "CO NAJBARDZIEJ
ZNIECHĘCIŁOBY CIĘ DO PODJĘCIA PRACY W
KONKRETNEJ FIRMIE?"



Podsumowując przeprowadzone badania, w których
wzięła udział młodzież, w głównej mierze w wieku 16-17
lat uczęszczająca do technikum, wskazały, iż praca to
sposób zarabiania pieniędzy. Sposobem zwiększenia
szans na rynku pracy dla ankietowanych to przede
wszystkim nauka języków obcych oraz zdobycie
dodatkowych uprawnień, licencji czy tytułów. Z badań
wynika, iż osobom z doświadczeniem najłatwiej znaleźć
pracę według ankietowanych, a doświadczenie
zawodowe w największym stopniu wpływa na otrzymanie
atrakcyjnej pracy. 

Najskuteczniejszym sposobem znalezienia pracy są
wykorzystywanie znajomości i stosunków rodzinnych i
rozsyłanie swojego CV do wielu firm zgodnie z opinią
młodych ludzi. Ankietowani w zdecydowanej większości
podjęliby pracę we własnej firmie lub firmie rodzinnej.
Młodzież uważa, iż pracodawca od potencjalnego
pracownika oczekuje pewności siebie, zaangażowania oraz
doświadczenia i wiedzy praktycznej. Najważniejsze w pracy
dla młodych ludzi są wysokie zarobki oraz przyjazna
atmosfera w pracy. Wybór miejsca pracy uwarunkowują od
odległości od miejsca zamieszkania i wysokości
wynagrodzenia. Natomiast zniechęca ich zła atmosfera w
firmie, niskie zarobki oraz nierówne traktowanie
pracowników.







WODZISŁAWSKI 
HUB

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI


