Екосистема трудових ресурсів
Тренд №2
Управління ресурсами виходить за
рамки корпорації

Роботодавці очікують, що протягом наступних
кількох років залежність від контрактних,
позаштатних і гіг-працівників стрімко зросте.
Різноманіття ринку праці потребує від HRлідерів та лідерів бізнесу активної співпраці
при розробці інтегрованих стратегій та
програм в управлінні працівниками різних
категорій та оптимізації екосистеми персоналу
в цілому.

слідувати даній тенденції

При цьому
учасників
свідчать, що у компанії створено
відповідні політики
працевлаштування працівників
різних категорій, але немає чіткої
стратегії їх використання

30%

Та лише
респондентів
говорять про те, що у їх компаніях
є визначена стратегія та
розроблена політика
працевлаштування персоналу
різних категорій

10%

Ризики, яким піддаються компанії в управлінні змішаними категоріями працівників

54%

44%

Ризик нормативноправової
невідповідності або
втрата
конфіденційної
інформації
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респондентів вказують,
що основна частина їхніх
працівників - традиційні
працівники

говорять про
використання різноманітних
категорій працівників за певних
підстав, без відповідної політики,
чи процесу

78% респондентів з України вважають даний тренд важливим
43% учасників опитування повідомляють, що їх компанії готові

12%

47%

42%

34%

Нормативні зміни,
що впливають на
доступність
персоналу

40%

34% 31%

30%

Репутаційні ризики
від негативного
сприйняття гігекономіки

Нормативні зміни,
що впливають на
вартість персоналу

Піддаються впливу ризиків

33%

23%

Масовий набір
працівників
змішаних категорій

1%

2%

Інше

Активно управляють ризиками
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Екосистема трудових ресурсів
Тренд №2
Яким чином здійснюється управління продуктивністю працівників різних категорій

Відслідковуємо якість роботи при розгляданні майбутніх контрактів / зайнятості

41%

Не оцінюємо та не керуємо роботою нетрадиційних працівників

32%

Стежимо за дотриманням умов договору при розгляданні майбутніх контрактів / зайнятості

Вживаємо інших заходів

Ролі, які підтримуються HR-департаментом в процесі залучення,
найму та управління працівниками різних категорій
76%

73%
62%

59%

24%

3%

Характеристика використання в компанії працівників різних категорій

55%
45%

45%

Ми використовуємо нетрадиційних
працівників на вимогу без відповідної
політики чи процесу
Ми створили політику та процеси
використання нетрадиційної праці, але
немає чіткої стратегії їх використання

Інтерв'ю з
Пошук
Переговори Підписання
кандидатом кандидатів
про
контракту
/ відбір
організацію
роботи
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43%
47%

Головним чином ми маємо традиційну
оплачувану, погодинну робочу силу

Процес
адаптації

Контроль
виконання
роботи

Тренінг

У нас є визначена стратегія та розроблена
політика / процеси використання
нетрадиційної праці для підтримки
загальних стратегічних цілей компанії

22%
30%
Світ
19%

Україна

12%

16%
10%
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