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Mit tudhattunk meg a 2019 novembere és 2020 áprilisa között elérhető
kérdőívekre kapott válaszok alapján?
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A generációs problémák osztályozása
A munkahelyi vezetők nem fókuszálnak a különböző generációk
együttműködéséből fakadó potenciális előnyök realizálására

Az idősebb munkavállalók egészségi állapota sok kívánnivalót
hagy maga után
Az egyes generációk nehezen fogadják el egymás munkakultúráját
Az idősebb generáció idegenkedik az infokommunikációs
eszközöktől
Az idősebb generáció ismeretei elavultak
A külföldi munkavállalás attraktív feltételei elcsábítják a fiatalabb
korosztályt

A fiatalok körében igen nagy a fluktuáció
A fiatalok nem eléggé motiváltak, nem lojálisak a
munkahelyükhöz
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A több generáció együtt dolgozásából fakadó potenciális előnyök
osztályozása
Az egyes generációk kommunikációs
gyakorlatát jól lehet ötvözni

A különféle munkakultúrák együttes jelenléte
erősíti a szervezetet

Fontos a generációk közötti tudásmegosztás
csatornáinak kialakítása

A különböző generációk kompetenciái
kiegészítik egymást
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A különböző generációk együtt dolgozásából fakadó kihívások kezelése
Szervezetünk kollektív szerződése tartalmazza az age
management szempontjait

Szervezetünknek van már kidolgozott programja,
·
amelynek segítségével támogatjuk a tagszervezeteket az
intergenerációs stratégiájuk kialakításában
A vállalatok nem igényelnek érdekképviseleti szervezeti
támogatást, inkább saját maguk igyekeznek megoldani az
intergenerációs kérdést
A munkaáltatók arra törekednek, hogy a „középgeneráció”
tegye ki a foglalkoztatottjaik zömét, igyekeznek minimalizálni a
25 évnél fiatalabb és az 55 évnél idősebb dolgozók számát

A folyamatos munkavégzéshez szükséges munkaerő
biztosítására irányuló törekvések háttérbe szorítják az
intergenerációs kihívásokat

Nálunk eddig még nem merült fel ez a kérdés
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Bevonják-e a szakszervezeteket az age management
tevékenységbe?
Igen

Még nem, de tervezzük a bevonásukat

Nem, mert nálunk nincsenek szakszervezetek

Nem, mert mi nem foglalkozunk age managementtel
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Az age management eszköztára egyes elemeinek fontossága
Az oktatási intézmények, a munkaerő-gazdálkodási hivatalok,
fejvadász cégek munkatársai körében el kell érni, hogy magukévá
tegyék az age management szemléletét

Tanácsadó intézményt kell létrehozni, különösen a KKV-k számára
az age management legjobb gyakorlatainak ismertetésére

Érzékenyítő tréningeket kell szervezni a munkavállalók korával
kapcsolatos nézetek felülvizsgálata, a különbségek pozitív
hozadékának megértetése céljából
Tudásbankot kell létrehozni, ahová összegyűjthetik és az újonnan
belépők számára hozzáférhetővé tehetik a cégnél felhalmozott
specifikus ismereteket, know how-kat, a partnerekkel való
bánásmóddal kapcsolatos ismereteket, stb.
Tudástranszfer programok szervezése, melyek során a fiatal
generáció az idősebbek IT ismereteit és digitális képességeit
gyarapíthatja, míg a senior munkatársak a cégkultúrával és a vevők
elvárásaival ismertethetik meg a fiatalokat
Az újonnan belépő munkatársak mellé mentort, coach-ot kell
rendelni a helyi munkakultúrát jól ismerő idősebb kollégák közül

A feladatok kiosztása során nem a dolgozók életkorára, hanem
képességeire, szakértelmére és tudására kell tekintettel lenni
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Alkalmazzák-e az élethosszig tartó tanulás alábbi formáit?
A munkáltatók a szakmai továbbképzések
tervezésekor szem előtt tartják az age
management szempontjait

A dolgozók motiválása az új technológiák
megismerésére, különösen a digitális
kompetenciák fejlesztésére

Személyre szabott karriertervek készítése

A tudás és a kompetenciák naprakészen
tartása és folyamatos továbbfejlesztése a
dolgozók valamennyi korosztálya számára
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Köszönöm a figyelmet
Bogóné Dr. Jehoda Rozália
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