2018 Deloitte Millennial Survey
Az idei felmérés egyértelműen negatív változást mutat az Y és Z generáció
üzleti motivációról alkotott véleményével kapcsolatban...

-15%

Hogyan lehet az Y és Z generációt
bevonzani és megtartani?

+12%

1

gondolja úgy, hogy a vállalati
ambíciók csupán a nyereségességre
koncentrálódnak

ért egyet azzal, hogy a
vállalatvezetők
társadalmilag elkötelezettek

-17%

A felmérésben résztvevők nagyon fontosnak tartották:

+16%

63%

szerint a vállalatok elsősorban a
saját céljaiknak megfelelően
működnek, nem pedig a társadalmi
igényekre összpontosítva

szerint működnek etikusan
a vállalatok

#1

Fizetés

. . . részben azért, mert a vállalatok nem a
fiatal munkavállalók igényeire vannak berendezkedve.

2

Üzleti prioritások a megkérdezett fiatalok megítélése szerint

52%

Munkahelyteremtés

25%

24%

Társadalmi
felelősségvállalás

Az Y és Z generáció megtartására ható tényezők:

55%

Nyereségesség

Valós
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52%

szerint az Ipar 4.0
nagy változásokat fog
hozni

36%

69%

27%

Nem diverzifikált szervezet

A munkaadók és a fiatal munkavállalók felkészültek vajon az új Ipar 4.0 környezetre?

szerint az Ipar 4.0
inkább lehetőséget,
mint veszélyt jelent
számukra

Flexibilitás

Diverzifikált szervezet

Kommunikált

70%

#3

#2

Kultúra

39%
25%

50%

Megkérdezettek aránya, akik öt évnél tovább
maradnának egy cégnél:

51%

43%

Az Y és Z generáció preferenciái munkakeresésnél:

százalékuk maradna legalább öt évig a cégnél,
mert úgy látják rugalmasabb, mint három éve
volt. Ahol kisebb a rugalmasság, ott csak 17%
maradna hosszútávon.

Az Ipar 4.0 eljövetelével előtérbe kerülnek a soft"
"készségek:

A megkérdezettek szerint kinek kellene őket felkészítenie az új technológiák használatára?

Mindössze
gondolja úgy, hogy
rendelkezik az Ipar 4.0
által elvárt készségekkel

Vállalatok
Kormányzat
Egyetemek

19%

39%

36%

Interperszonális
képességek

35%

Magabiztosság
és motiváció

33%

Etika és
becsületesség

11%
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