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Contextul apariției
proiectului Angajez 45+
ANGAJEZ 45+ A FOST LANSAT ÎN URMĂ CU DOI ANI ca un manifest de combatere a crizei forței de muncă și a discriminării pe criterii
de vârstă, la angajare. Ca o mobilizare socială, născută din convingerea că educarea pieței forței de muncă, prin adresarea directă către
angajatori și candidați, deopotrivă, poate genera schimbarea!
Acest proiect este un organism viu deoarece este suma tuturor experiențelor, gândurilor, reacțiilor și acțiunilor oamenilor pe care îi
implică, direct și indirect. Tocmai de aceea, acești doi ani au contribuit la dezvoltare și au produs schimbări, întocmai unui proces de
evoluție.
De doi ani comunicăm si analizăm neîncetat discriminarea în piața muncii din România, încurajând schimbarea de paradigmă. Dar
modificarea comportamentului, schimbarea atitudinii necesită un izvor nesecat de răbdare și capacitate de înțelegere în profunzime a
oamenilor, indiferent de care parte a baricadei pieței muncii sunt.
Tot de doi ani, ne confruntăm cu scepticismul manifestat sub forma unui “Ah, este un proiect de comunicare, noi nu avem nevoie de
notorietate!”, din partea companiilor sau a unui “Doar vorbe!”, din partea candidaților si angajaților.
Acest scepticism, dincolo de implicațiile negative de moment pe care le are, reprezintă confirmarea nevoii existenței proiectului
Angajez 45+. Pentru că subliniază lipsa de comunicare constructivă și teama oamenilor, indiferent de care parte a baricadei pieței
muncii se află.

Elena Iosub

La doi ani de la lansare, este evident ca am pornit la drum cu crezul potrivit: nu poate exista acțiune și schimbare în lipsa unei
comunicări clare! Pentru că abia după ce comunicarea corectă scoate la suprafață toate problematicile, nedreptățile și provocările
corectării unor comportamente sistemice, pot fi implementate acțiuni concrete de masă.
Exact ca într-o relație de familie, iubire sau prietenie: uneori este suficient să spui un lucru o singură dată și cel de lângă tine ințelege,
alteori te trezești că ani de zile spui aceleași lucruri și schimbarea abia, abia se ițește.

STRATEGIE COMUNICARE ȘI
POZIȚIONARE @ANGAJEZ 45+
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Ce este proiectul
Angajez 45+
ANGAJEZ 45+ ESTE:
o acțiune civică de identificare, documentare, monitorizare și expunere a comportamentelor discriminatorii din piața forței de
muncă
un proiect de comunicare menit să provoace și să faciliteze dialogul premergător acțiunilor de schimbare, între toți actorii din piața
muncii
un instrument complex de identificare, prin dialog susținut, a unor soluții concrete ce pot fi implementate la nivel micro și/sau
macro (de societate sau de organizație), pentru a îmbunătăți experiențele și performanțele tuturor actorilor din piața muncii
un amplu proiect de voluntariat care beneficiază de experiența a zeci de profesioniști din domenii diverse precum: IT, marketing,
comunicare, HR, business management, sociologie, administrație etc.
Angajez 45+ este rezultatul nevoii de incluziune, transparență și comunicare în piața forței de muncă. Este o platforma civică
structurată pe mai multe planuri, care comunică în profunzime pentru a genera soluții reale, implementabile la nivel de societate și/sau
organizații, cu scopul de a combate atât discriminarea cu care se confruntă candidații și angajații din România, cât și dificultatea
angajatorilor de a găsi angajați competenți. Cei doi ani de implementare a Angajez 45+ nu au schimbat menirea, ci forma, amploarea și
determinarea proiectului. Nu considerăm necesară o repoziționare în acest moment ci mai degrabă o consolidare a statutului acestei
acțiuni civice printr-un apel public la unitate și conlucrare în jurul crezului că putem mai bine, nu doar pentru noi, acum, ci pentru
generații!
Deși în România noțiunea sau practicile de lobby nu sunt aplicate la capacitate maximă, proiectul Angajez 45+ rămâne activ și fidel
menirii sale. Mai mult decât atât, continuă să dezvolte nu doar comunicarea strategică, ci și soluțiile pe care, odată pregătit terenul, le
putem implementa pentru a îmbunătăți performanțele în piața muncii din România.
Angajez 45+ rămâne confirmarea unei nații că soluția pentru problemele din piața muncii se află în ceea ce îi sperie cel mai tare, în
comunicare: constructivă, constantă, strategică, directă, publică.

Elena Iosub
STRATEGIE COMUNICARE ȘI
POZIȚIONARE @ANGAJEZ 45+
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Obiectivele
noastre
OBIECTIVE
cât mai mulți candidați și angajați să își împărtășească poveștile pentru a ne ajuta să continuăm monitorizarea și
documentarea comportamentelor discriminatorii din piața muncii care au nevoie de soluții alternative și corectare
cât mai multe companii să ne vină alături pentru a expune măsurile și acțiunile implementate în cadrul
organizațiilor nu doar pentru a combate discriminarea de orice fel, ci și pentru a promova o cultură
organizațională incluzivă
cât mai mulți voluntari să continue să contribuie la identificarea tiparelor, la comunicarea în timp real a
rezultatelor, la eficientizarea soluțiilor și la construirea viziunii pe termen lung
cât mai mulți oameni să accepte invitația la dialog constant și constructiv și să ducă și ei mai departe această
provocare
cât mai multe platforme media să aibă curajul de a prezenta realitatea pieței muncii din România exact așa cum
este ea, în acest efort susținut de a nu mai “băga totul sub preș”
cât mai multe instituții ale statului să participe la dialog pentru a fi conectați la realitatea din piața muncii si
pentru a descoperi efectele pozitive pe care le putem genera la nivel de societate prin implementarea unor soluții
cu adevărat utile

Elena Iosub
STRATEGIE COMUNICARE ȘI
POZIȚIONARE @ANGAJEZ 45+
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Nevoia apariției
acestui raport
Cu toții am avut un an mai mult decât provocator; pandemia COVID-19 a perturbat organizațiile, a solicitat acțiuni rapide și eficiente,
mai ales în zona resurselor umane, puternic afectate de criza sanitară, determinându-ne să ne regândim rolul, odată cu practicile de
distanțare socială, dar şi cu noul mod de lucru.
Dacă până mai ieri căutam soluții pentru recrutarea și retenția angajaților pentru a face față activității curente, indiferent de industrie,
iată că în 2020 cea mai mare provocare a fost continuitatea afacerii, care trebuia să fie asigurată, chiar și în condiții de muncă la
distanță și/sau sub-dimensionare acută.
Astfel, conform unui sondaj realizat de compania IPSOS, în mai 2020:
- 60% dintre români au avut de suferit din punct de vedere profesional, din cauza pandemiei;
- persoanele între 45 și 54 de ani au fost cel mai afectate de pierderea locului de muncă;
- 23% dintre români au suferit modificări și scăderi salariale, de normă sau ale beneficiilor.
Provocările cu care candidații și angajații 45+ se confruntau în piața muncii din 2018, 2019, cunosc noi valențe în 2020 și în 2021.
Începutul de an 2021 ne-a oferit și nouă, inițiatorilor și voluntarilor proiectului Angajez 45+, ocazia de a privi în urmă, la activitatea
noastră din cei doi ani de existență, analizând în detaliu atât prezența noastră în piața muncii, acțiunile și evenimentele derulate, cât și
experiența voluntarilor noștri, pe de o parte, dar și cea a candidaților, pe de altă parte.
Toate acțiunile pe care le-am desfășurat, începând cu recrutarea voluntarilor, continuând cu seria de evenimente la nivel național
(ateliere, conferințe, dezbateri), până la organizarea de conferințe de presă, participarea la dezbateri și inițierea unor cercetări de piață
pe teme de real interes, toate acestea ne dau speranța că misiunea noastră de a schimba contextul pieței muncii din România nu va
rămâne la stadiul de simplu slogan, ci o vom duce la îndeplinire împreună, indiferent de provocările cu care ne-am confruntat și care ne
așteaptă și de acum înainte.
În paginile acestui raport veți găsi principalele noastre idei, învățăminte, concluzii, dar și planuri de viitor.
Mulțumim, cu această ocazie, tuturor partenerilor care au încredere în noi și care ne sunt alături în demersul nostru de a schimba
contextul pieței muncii din România!

Violeta Niculae
STRATEGIE CERCETARE &
COMUNICARE @ANGAJEZ 45+
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După primele 60 de întâlniri
cu angajatori
Din 2019 și până în prezent, periodic am organizat întâlniri cu manageri de resurse umane și cu business-managers
pentru a explora interesul lor față de Campania Angajez 45+ și față de beneficiile incluziunii. În peste 60 de întâlniri cu
companii din București și din țară, am primit, de regulă, răspunsuri asiguratorii de genul: „în compania noastră nu există
această problemă, firma are un bun mix de generații și este deschisă pentru oricine aplică”.
Realitatea și percepția asupra ei sunt însă două lucruri care nu se suprapun complet, iar prezența discriminărilor la
angajare pe motive de vârstă ne-a determinat să aprofundăm cunoașterea și descoperirea angajatorilor care dovedesc
că au intrat în secolul XXI.
Salutăm apariția și motivația de a implementa politici coerente, strategice de incluziune a candidaților 45+, așa cum am
avut plăcerea să constatăm la Societe Generale Global Solution Centre.
Ne bucură și activitatea organizațiilor care au început să fie atente la integrarea persoanelor cu dizabilități în moduri
concrete și măsurabile, așa cum ne-au convins, de exemplu, Kaufland și Enel.
Vedem cu ochi buni și companii care se concentrează pe integrarea femeilor în politica lor de incluziune, precum
Genpact.

Rodica Obancea
CO-FONDATOR
@ANGAJEZ 45+
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Discriminarea pe vârstă la angajare - un
fenomen întalnit și peste granițe
Discriminarea de vârstă este un fenomen vizibil nu numai în România, ci și în restul Europei. Și, dacă până acum câțiva
ani, cele mai active campanii de comunicare ținteau egalitatea de șanse prin combaterea discriminării de sex, religie,
rasă ș.a.m.d., acum subiectul vârstei este cel de actualitate. Și aceasta în condițiile în care speranța de viață crește și
natalitatea scade în toată Europa.
Studiile realizate de Biroul de statistică al UE (European Union’s Statistical Office) preconizează că în 2060 populația
Europei va fi alcătuită din 30% persoane cu vârstă 65+.
O diferență pe care am observat-o în alte țări și, mai nou, timid și în România, este încurajarea activă a retenției în țară
și descurajarea șomajului. Există câteva țări în care se observă acțiuni de încurajare a seniorilor să rămână cât mai
mult în câmpul muncii, pentru că acest lucru ajută economia. În România aud din ce în ce mai des de la specialiștii de
resurse umane că acei candidați pe care îi caută preferă de cele mai multe ori să plece din țară sau, la polul opus, să
trăiască din ajutor de șomaj, care se pare că a ajuns la un nivel satisfăcător, destul încât să demotiveze angajarea
pentru acești oameni.
Uniunea Europeană a demarat, încă din 2012, programe de integrare și reconversie profesională a angajaților 50+ și, în
ultimii 2 ani, am putut vedea în piața locală câteva companii care se adresează acestui segment de vârstă și chiar
pensionarilor.
Sperăm că prin acest prim proiect care adreseaza anomaliile pieței locale, "Angajez 45+, să creăm schimbare prin
aducerea împreună la aceeași masă de discuțîi a cât mai multor decidenți.

Alina Anghel

CO-FONDATOR
@ANGAJEZ 45+
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Despre piața muncii și
trenduri în 2019
În 2019 se vorbea despre „noua lume a resurselor umane” și despre cum arată „noul angajat”, în condițiile în care angajatorii se confruntau cu o
criză acută de personal și încercau să găsească soluții la această problemă. Dacă unele companii importau personal asiatic pe zona de „blue
collars”, altele transportau forță de muncă română de la zeci de kilometri distanță, zilnic.
Într-o analiză realizată în 2019 de către Ziarul Financiar, asupra trendurilor în HR din 2019, se indica apariția unei flexibilități în ceea ce priveşte
contractele de muncă tradiţionale, astfel că din ce în ce mai mulţi angajaţi au mai multe contracte de muncă, uneori lucrează în regim temporar
sau sunt freelanceri şi muncesc pentru mai multe companii din ţară sau din străinătate.

1

FLEXIBILITATEA PROGRAMULUI DE LUCRU
Pe zona de „white collars”, angajații nu mai acceptă locuri de muncă în care să nu aibă o flexibilitate a programului de lucru sau
posibilitatea de a lucra, măcar periodic, de acasă.

2

CLARITATEA JOBULUI ȘI PERSPECTIVELE DE CARIERĂ
Noii angajați vor claritate pe job şi vor să știe ce perspective de carieră au, dar se preocupă mult mai mult decât vechile generații de
păstrarea unui echilibru între viața personală și cea profesională.

3

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ
Noii angajați doresc să se implice în proiecte cu impact în comunitate, iar companiile încep să aibă tot mai multe strategii de
„Employer Branding” prin care vor să se implice angajaţii în proiecte sociale care să îi motiveze.

4

UNIVERSALITATEA JOBULUI
„Noul angajat” nu mai are sarcini de serviciu tradiţionale. El este şi partener, şi furnizor, şi contractant, cu abilități antreprenoriale.

În cele ce urmează vom vedea și în cifre realitățile din HR în anul 2019

Violeta Niculae

STRATEGIE CERCETARE &
COMUNICARE @ANGAJEZ 45+
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Contribuția candidaților și angajatorilor la
situația pieței în 2019
ANGAJATORII FĂCEAU SUFICIENT PENTRU
A FI INCLUZIVI?

CANDIDAȚII FĂCEAU SUFICIENT PENTRU A
FI COMPETITIVI PE PIAȚĂ?

ANGAJABILITATEA CANDIDAȚILOR 45+

COMPETITIVITATEA ȘI DEZVOLTAREA CANDIDAȚILOR 45+

1 din 3 candidați sub 45 de ani era angajat față de doar 1 din 4
candidați peste 45 de ani

30% din angajați (în general) nu aplicaseră la un job în ultimul an

59% dintre angajații 45+ declara că le este greu sau foarte greu să se
angajeze, față de 43% pentru cei sub 45 de ani
60% din managerii seniori peste 45 de ani vs. 40% din managerii de
mijloc considerau că le este greu sau foarte greu să obțină un loc de
muncă în concordanță cu experiența avută
INTEGRAREA ANGAJAȚILOR 45+
72% dintre angajatori declarau că susțin integrarea populației active
45+, dar doar 24% din populația activă percepea acest fapt

30% dintre angajații peste 45 de ani nu aplicaseră la un job în
ultimii 5 ani
Doar 33% din angajați investiseră în noi competențe în ultimul an
Managerii seniori își găseau mai greu un loc de muncă, iar joburile
de manageri seniori erau relativ mai puține și salariile semnificativ
mai mari

După 2 ani de la lansare

2019 în studii

informații extrase din studiul de piață Angajez 45+
realizat de Ipsos - martie - septembrie 2019
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Dificultatea găsirii unui loc de muncă
Perspectiva candidaților

59%

59% persoane de peste 45 de ani
considerau dificilă găsirea unui loc
de muncă

52%

52% dintre angajați considerau că le era greu sau foarte greu să își
găsească un loc de muncă conform cu experiența avută la momentul
respectiv

43%

43% persoanele din segmentul 35-45
de ani considerau dificilă găsirea
unui loc de muncă

informații extrase din studiul de piață Angajez 45+
realizat de Ipsos - martie - septembrie 2019

După 2 ani de la lansare
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Dificultatea găsirii angajaților potriviți
Perspectiva angajatorilor

Într-un proces de recrutare, angajatorii evaluează mai mulți candidați seniori decât angajați tineri, înainte de a alege viitorul salariat. Astfel, pentru același job, un recrutor
evaluează:

3
3 candidați de până în 45 de ani, înainte de a
angaja unul

vs.

4
4 candidați cu vârsta de peste 45 de ani,
pentru a angaja unul

în timp ce

88%

88% dintre angajatori considerau că nu găsesc suficienți
candidați în anumite specializări

informații extrase din studiul de piață Angajez 45+
realizat de Ipsos - martie - septembrie 2019

După 2 ani de la lansare
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Dificultatea găsirii angajaților potriviți
- specializările cel mai greu de găsit
Perspectiva angajatorilor
9% contabili

contabili
11.3%

9%

10% IT
IT
12.5%

10%

36% muncitori calificați și necalificați
muncitori calificați și necalificați
45%

36%
10%
programatori / / developeri
12.5%

15%
ingineri
18.8%

15% ingineri

10% programatori / developeri

informații extrase din studiul de piață Angajez 45+
realizat de Ipsos - martie - septembrie 2019

După 2 ani de la lansare

2019 în studii

43%

43% din candidați au fost refuzați la
cel puțin un interviu în perioada
2018-2019
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Refuzul la angajare pentru candidați
Perspectiva candidaților

46%

46% dintre aceștia nu au aflat
motivul pentru care nu au obținut
jobul

în timp ce

1 din 3
Doar o treime din angajații dispuși să accepte
dezvoltarea unor competențe noi au și investit în
acesta direcție în ultimul an.

După 2 ani de la lansare

2019 în studii

informații extrase din studiul de piață Angajez 45+
realizat de Ipsos - martie - septembrie 2019
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Inițierea căutării unui loc de muncă
Perspectiva candidaților

60%

30%

60% din managerii 45+ considerau că le este foarte greu să
obțină un loc de muncă în acord cu experiența dobândită.

30% din angajații 45+ nu au aplicat la un job în
ultimii 5 ani (2015-2019).

După 2 ani de la lansare

2019 în studii

1 din 3
Doar o treime din angajații dispuși să accepte dezvoltarea unor
competențe noi au și investit în acestă direcție.

informații extrase din studiul de piață Angajez 45+
realizat de Ipsos - martie - septembrie 2019
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Nevoia dezvoltării de noi competențe
Perspectiva candidaților

90%

Aproape 90% dintre angajatori afirmă că nu există candidați
calificați în anumite domenii (programatori, contabili,
ingineri).

informații extrase din studiul de piață Angajez 45+
realizat de Ipsos - martie - septembrie 2019

După 2 ani de la lansare
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Motivul refuzului la angajare

20% prea calificat
19% prea multă experiență

Perspectiva candidaților

22% pretenții salariale prea mari
46% nu mi-au fost comunicate motivele
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69% pachet salarial solicitat
61% nivel de experiență

Perspectiva angajatorilor

60% comportanment din timpul interviului
0
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informații extrase din studiul de piață Angajez 45+
realizat de Ipsos - martie - septembrie 2019
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Integrarea angajaților 45+

Perspectiva angajatorilor

72%

72% dintre angajatori au afirmat că susțin
integrarea în organizație a populației active 45+

21

Perspectiva candidaților

vs.

24%

24% din populația activă a afirmat că
organizația susține integrarea populației
active 45+

După 2 ani de la lansare

2019 în studii

informații extrase din studiul de piață Angajez 45+
realizat de Ipsos - martie - septembrie 2019
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Accesarea programelor fiscale pentru
angajații 45+ de către angajatori

Perspectiva angajatorilor

Prin Legea nr.76/2002 este stipulat faptul că cei ce
angajează candidați în vârstă de peste 45 de ani, pe
perioadă nederminată, beneficiază lunar de o
subvenție de 2.250 lei pe lună, pentru fiecare astfel
de angajat.

13%

13% dintre angajatori au accesat acest
beneficiu fiscal

informații extrase din studiul de piață Angajez 45+
realizat de Ipsos - martie - septembrie 2019
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Motivul neaccesării beneficiilor fiscale
pentru angajații 45+

Perspectiva angajatorilor

32% birocrație mare
26% nu a fost cazul / nu avem nevoie

angajatorii care nu au
accesat acest beneficiu
fiscal

14% nu știam de existența lor
9% lipsa stabilității angajaților
6% nu le cunosc suficient de bine
3% nu intră în politica grupului
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Despre piața muncii și
trenduri în 2020
Înainte de 2020, unele companii ofereau oportunitatea de a munci de la distanță ca un beneficiu, însă astăzi munca de acasă a devenit
noul normal. Studiile arată că până în 2025, 70% din piața munci va munci de la distanță cel putțn 5 zile pe lună.
Potrivit ETR (Enterprise Technology Research), numărul angajaților care muncesc remote permanent se va dubla in 2021, având în vedere
că productivitatea a crescut în ultimul an. Odată cu productivitatea a crescut și rata de retenție a angajaților, lucru susținut de 89% din
organizațiile care oferă un mod de lucru flexibil și 76% dintre angajați, care consideră lucrul remote sau flexibil ca fiind un factor important
pentru a rămâne într-o companie. Daca ne uităm la ce spun angajații, 87% dintre aceștia consideră că un mod de lucru flexibil le poate
reduce stresul iar 97% susțin că flexibilitatea unui job va avea un impact pozitiv asupra calității vieții lor. Google a declarat că în martie
2020 căutările cu cuvintele cheie “work from home” (muncă de acasă) au crescut cu 309% față de anul precedent.
Impactul tendinței “work from home” se resimte și în domeniul imobiliar, întrucât nevoia unui birou fizic devine redundantă. De asemenea,
mulți angajați se gândesc la schimbarea locuințelor pentru a facilita munca de acasă.
Deși pandemia a oprit lumea în loc, aproape jumătate din companii (44%) nu oferă posibilitatea de a munci remote. Cu toate acestea,
prognozele în domeniu susțin că 73% dintre toate departamentele vor avea un sistem de muncă remote/flexibil până în 2028.

Camelia Năparu

O altă tendință interesantă este și preferința companiilor de a lucra cu freelancer-i si consultanți, jumătate dintre managerii tineri alegând
această variantă în locul modului tradițional de a angaja oameni în cadrul unui department.
Referințe:
https://comparecamp.com/flexible-working-statistics/
https://remoters.net/remote-work-trends-future-insights/
https://www.flexjobs.com/blog/post/remote-work-statistics/
https://www.smallbizgenius.net/by-the-numbers/remote-work-statistics/
https://www.merchantsavvy.co.uk/remote-working-statistics/
https://www.weekly10.com/blog/remote-work-stats-2020-1/
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informații extrase din studiul de piață
realizat de HappyRecruiter.com prin Dora, Robotul de Recrutare 2020
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Cum a afectat pandemia piața muncii

Perspectiva angajatorilor

14% - nu a fost afectat

Pandemia a determinat schimbări
importante în piața muncii din România,
dincolo de cele conexe cifrelor la nivel
macro-economic.
Piața muncii se reconfigurează în
așteptarea semnelor de revenire ecomică.
Nevoia de digitalizare a surprins atât
companiile cât și angajații.

afectat
14%

14%

2% - a fost ajutat
nu a fost afectat
2%

2%

84%
a fost ajutat
84%

84% - afectat

informații extrase din studiul de piață
realizat de HappyRecruiter.com prin Dora, Robotul de Recrutare 2020
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2020 în studii
8%

23.3%

Domeniile cele mai
stabile din punctul de
vedere al retenției
angajaților în perioada
pandemiei au fost cele
de FMGC (bunuri de
larg consum) și IT&C,
unde doar 8% au
schimbat jobul.

Cei mai afectați au fost
cei din domeniul
HoReCa, 23.30% au
schimbat locul de
muncă.
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Cum a afectat economia piața muncii
Perspectiva angajaților

21.5%

1 din 4

Persoanele cu studii
liceale finalizate, au
schimbat locul de
muncă de la începutul
pandemiei până în
prezent în pondere de
21,54%.

Cel mai stabil loc de
muncă l-au avut cei cu
studii universitare și
postuniversitare
finalizate. Mai bine de
un sfert din cei care au
finalizat o școală
profesională au
schimbat cel mai mult
locul de muncă în
această perioadă.

19.1%

Cei care locuiesc în
orașe mari au
schimbat cel mai
mult jobul, 19,13%

83%

Cei care locuiesc în
zone rurale și-au
păstrat jobul în
proporție de 83,05%

După 2 ani de la lansare
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informații extrase din studiul de piață
realizat de HappyRecruiter.com prin Dora, Robotul de Recrutare 2020
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Regresul profesional în 2020,
față de 2019
Perspectiva angajaților

54.1%

54,11% apreciau că parcursul profesional în
2020 a fost mai puțin bun sau chiar slab, față
de 2019.

57%

57,4% dintre cei care au finalizat o Școală
Profesională au avut un regres profesional

informații extrase din studiul de piață
realizat de HappyRecruiter.com prin Dora, Robotul de Recrutare 2020
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Progresul profesional în 2020,
față de 2019
Perspectiva angajaților

24%

Perspectiva angajaților

2 din 5
2 din 5 persoane considerau că au
avut un progres profesional în
2020.

34%

34% dintre cei cu
Master au avut un
progres profesional

23.6%

24,35% dintre cei cu
Facultate au avut un
progres profesional

Persoanele cu vârste
cuprinse între 25 - 34
de ani au avut un
progres profesional în
proporție de 23,60%

După 2 ani de la lansare

2020 în studii

informații extrase din studiul de piață
realizat de HappyRecruiter.com prin Dora, Robotul de Recrutare 2020
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Specializările care au înregistrat
progres vs. regres
Perspectiva angajaților

36%

60%

36.36% din domeniul IT&C
considerau că au progresat pe plan
profesional.

60% din persoanele care lucrează în
HoReCa afirmau că au avut un
regres profesional

informații extrase din studiul de piață
realizat de partenerul Kondiment - iulie 2020
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Dificultatea găsirii unui loc de muncă
Perspectiva angajaților

Pandemia a influențat negativ piața muncii, atât pe fondul restrângerii dar și al încetării activității în anumite sectoare economice (turism, organizare de evenimente, horeca),
astfel că aproape jumătate (46%) dintre cei rămași fără loc de muncă l-au pierdut în lunile aprilie - iunie 2020.

70%

70% dintre participanții la sondaj
consideră dificilă găsirea unui loc de
muncă

88%

88% dintre respondenți sunt de părere că anul 2020 a
marcat o înrăutățire a condițiilor în ceea ce privește
posibilitatea găsirii unui loc de muncă

46%

dintre cei rămași fără loc de muncă
l-au pierdut în lunile aprilie - iunie
2020

După 2 ani de la lansare

2020 în studii
73%

73% din candidatii care
au lucrat in strainatate
vor sa revina in Romania

informații extrase din studiul de piață
realizat de partenerul Kondiment - iulie 2020
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Vârsta ca impediment la angajare
Perspectiva angajaților

37% dintre respondenții bărbați
spun că vârsta îngreunează
găsirea unui loc de muncă

bărbați
37%

37%

63%
femei
63%

46%

46% din refuzurile de
angajare pe criteriu
varsta se refera la
populatia cuprinsa in
intervalul 45-54 ani

63% dintre respondenții femei
spun că vârsta îngreunează
găsirea unui loc de muncă

informații extrase din studiul de piață
realizat de partenerul Kondiment - iulie 2020
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Căutarea unui nou loc de muncă
Perspectiva candidaților

38% dintre respondenții
bărbați au trimis un CV sau o
cerer de angajare
bărbați
38%

38%

43%

62%
femei
62%

62% dintre respondenții
femei au trimis un CV sau o
cerer de angajare

43% dintre candidati nu au
fost la niciun interviu

informații extrase din studiul de piață
realizat de HappyRecruiter.com prin Dora, Robotul de Recrutare 2020
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Disponibilitatea pentru un nou loc de
muncă după vârste
Perspectiva candidaților

81%

Intenția de a schimba locul de muncă în perioada următoare

26,09%

18 - 24 ani

21,77%

25 - 34 ani

20,18%

35 - 44 ani

81,3% din forța de muncă NU e disponibilă
la o schimbare de job în perioada
următoare.

17,13%

45 - 54 ani

7,89%

Peste 54 ani
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informații extrase din studiul de piață
realizat de HappyRecruiter.com prin Dora, Robotul de Recrutare 2020
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Numărul candidaților care fac acțiuni
concrete pentru a schimba ceva în viața
profesională
Perspectiva candidaților

bărbați
40%

bărbați
48%

48% nu

52% da

femei
52%

40% nu

60% da
femei
60%

iulie 2020

noiembrie 2020

informații extrase din studiul de piață
realizat de partenerul Kondiment - iulie 2020
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Numărul de interviuri necesare pentru
obținerea unui loc de muncă
Perspectiva candidaților

Numărul de interviuri necesare pentru obținerea unui loc
de muncă variază în funcție de specificul activității,
competențele necesare și vârsta candidatului. De principiu,
seniorii din domeniile de management, coordonare și
administrare au nevoie de mai puține interviuri pentru a-și
găsi locul potrivit, pe când tinerii proaspăt absolvenți și cei
necalificați au nevoie de un număr mai mare de întrevederi
pentru a putea convinge angajatorul. De asemenea, trebuie
avut în vedere faptul că, disponibilitatea de a migra de la o
companie la alta, pe poziție similară, este mai mare în
mediul urban și creează discrepanțe în rezultatele
studiului.

15% - de la 5
interviuri în sus
5-10 interviuri
17.6%

15%
1 interviu
48.2%

41%
29%
2-3 interviuri
34.1%

41% - 1 interviu
29% - 2-3 interviuri
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informații extrase din studiul de piață
realizat de partenerul Kondiment - iulie 2020
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Importanța dobândirii de noi competențe
pentru accesarea unui loc de muncă
Perspectiva candidaților

83%

41%

Dobândirea de cunoștințe noi la un nou loc
de muncă reprezintă, în opinia a 83% din
respondenți, un argument puternic pentru
deschiderea către o astfel de oportunitate

Această capacitate de adaptare e
specifică mai degrabă femeilor, bărbații
fiind mai puțin deschiși (în proporție de
doar 41%) către o astfel de perspectivă
profesională.

informații extrase din studiul de piață
realizat de partenerul Kondiment - iulie 2020
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Acțiunile pentru dobândirea de noi
competențe pentru un loc de muncă
Perspectiva candidaților

36%

40%

36% dintre respondenți au urmat, în
perioada 2015-2020, cursuri de învățare
sau de specializare plătite

- 40% dintre respondenți și-au actualizat
CV-ul cu detalii despre parcursul academic
întreprins după absolvirea unei forme de
învățământ liceal sau superior

52%

în proporție de 52%, bărbații consideră, mai
mult decât femeile, că-și pot spori șansele
de angajare în urma frecventării cursurilor
de reconversie profesională.

69%

persoanele sub 44 de ani au apelat într-o
proporție mai mare (aproximativ 69%) la
cursuri și workshop-uri online în comparție cu
cei care au depășit vârsta respectivă.

După 2 ani de la lansare
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informații extrase din studiul de piață
realizat de HappyRecruiter.com prin Dora, Robotul de Recrutare 2020
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Măsurile pe care le au în vedere angajații
pentru perioada următoare
Perspectiva angajaților

2 din 5

2 din 5 angajați au declarat că
principala schimbare pe care o
urmăresc este un job nou

Considerând impactul digitalizării asupra pieței muncii, procentul persoanelor care vor să
investească în educație pare a crește, în acest moment conform datelor INS românii aleg să
cheltuiască doar 0.2% din venituri în educație, pe ultimul loc în topul cheltuielilor unei gospodării.
Nevoia de a dobândi abilități noi este mai degrabă importantă pentru angajații cu studii
universitare (27,9%) și postuniversitare (20,45%), în timp ce în zonele cele mai expuse digitalizarii
rapide - angajații cu studii vocaționale/ liceale - interesul este mult mai scăzut - doar 13,76%.

Interesul angajaților pentru dobândirea de abilități noi

19%

doar 19,3% consideră ca
prioritate educația continuă în
direcția învățării de programe
noi

angajații cu studii vocaționale/ liceale

13,76%

angajații cu studii universitare

27,90%

angajații cu studii postuniversitare

20,45%
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2020 în studii
Stabilitatea la locul de muncă, echilibrul
dintre viața profesională și cea personală,
pachetul de beneficii și salariul sunt printre
cei mai importanți factori care determină
gradul de satisfacție al angajaților la locul
de muncă.
De asemenea, aceleași beneficii sunt luate
în calcul și de candidații care aplică pentru
o anumită poziție sau companie.

informații extrase din studiul de piață
realizat de partenerul Kondiment - iulie 2020
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Aspecte importante la un loc de muncă
Perspectiva angajaților

informații extrase din studiul de piață
realizat de partenerul Kondiment - iulie 2020
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3 din 4
3 din 4 angajați se declară
mulțumiți sau foarte mulțumiți
de locul actual de muncă

41

Fericirea la locul de muncă actual
Perspectiva angajaților

chiar dacă

42%

42% dintre cei care au lucrat sau
lucrează n-au fost niciodată
promovați

După 2 ani de la lansare
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35%

35% sunt nemulțumiți de jobul actual

informații extrase din studiul de piață
realizat de HappyRecruiter.com prin Dora, Robotul de Recrutare 2020
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Dorința de schimbare a locului de muncă
Perspectiva angajaților

dar numai

1 din 2
jumătate dintre aceștia ar schimba jobul

informații extrase din studiul de piață
realizat de HappyRecruiter.com prin Dora, Robotul de Recrutare 2020
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Impedimentele schimbării
locului de muncă percepute
sunt: aprecierea eforturilor
angajatorilor de reacție la
evoluția economică generală
și/sau restricțiile sanitare dar și
pentru că nu consideră că o
schimbare este oportună în
acest moment.
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Motivația schimbării locului de muncă
Perspectiva angajaților

26%
18.7%

26% vor să
schimbe jobul
doar după
pandemie.

18,68% dintre
angajații chestionați
declară că vor să
schimbe jobul acum.

18.7%

18,42% dintre
angajați declară că
nu intenționează
să își schimbe
jobul.

După 2 ani de la lansare
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informații extrase din studiul de piață calitativ
realizat de The Basics Agency & echipa de voluntari Angajez 45+ - 2020
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Beneficiile importante pentru angajații
45+ după gradul de importanță
Perspectiva angajaților

Flexibilitatea
programului

1.

46% dintre respondenți au menționat că își doresc
un program flexibil. De asemenea, s-a observat
faptul că posibilitatea de ajustare a orei de
începere a programului de lucru este un beneficiu
destul de dorit.

Dezvoltare profesională și
recunoașterea meritelor

2.

Posibilitatea de învățare se află în topul beneficiilor
dorite, alături de recunoașterea meritelor și
posibilități reale de avansare în carieră. Ca acest
lucru să se întâmple, oamenii își doresc un
management competent al organizației, un sistem de
evaluare corect și oferirea de feedback. Un alt
beneficiu atractiv pentru angajați este un
management capabil să facă un plan de carieră
aplicabil, să fie bine pregătiți și să ofere susținere din
punct de vedere profesional, dar și emoțional.

Asigurare medicală
privată

3.

Categoriile de risc crescut prin expunere sau cele
care, prin natura locului de muncă, sunt obligate să
vină la sediul companiei, solicită posibilitatea
suplimentării numărului de zile de concediu de
odihnă, decontarea transportului alternativ și
pachete private de asigurare medicală, pentru
beneficiar și familia acestuia. Un alt aspect
interesant și de luat in calcul, este dorința de a avea
asigurare medicală privată la o clinică aleasă de
angajat, nu de angajator.

informații extrase din studiul de piață calitativ
realizat de The Basics Agency & echipa de voluntari Angajez 45+ - 2020
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Cele mai mari temeri ale angajaților –
după gradul de importanță
Perspectiva angajaților

Atmosferă plăcută/ relații
colegiale bune/cultură
organizațională

4.

Dacă ne uităm la mediul de lucru, observăm că
30.43% dintre respondenți își doresc o atmosferă
de lucru plăcută. Așadar cultura organizațională,
reflectată prin atmosfera de lucru, atitudinea
organizației față de oameni și calitatea
managementului creează premisele acoperirii unei
nevoi esențiale a acestei categorii de candidați:
apartenența la grup.

Salariul

5.

Pachetul salarial este abia pe locul 5 menționat
printre beneficiile solicitate de candidați (doar 26%
dintre respondenți au spus că salariul este un
factor important în alegerea angajatorului). Ei își
doresc un salariu corect, competitiv, în raport cu
responsabilitățile job-ului, piață și nivelul de
expertiză al fiecăruia.

Lucru la distanță

6.

Având în vedere contextul medical, nevoia de
protecție prin distanțare socială primează. 24%
dintre respondenți își doresc lucrul de la distanță,
ocazional sau tot timpul. De asemenea, s-a
observat faptul că un sediu ușor accesibil este un
beneficiu dorit.

După 2 ani de la lansare
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informații extrase din studiul de piață
realizat de HappyRecruiter.com prin Dora, Robotul de Recrutare 2020
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Deschiderea spre un nou loc de muncă în
funcție de vârstă
Perspectiva angajaților

Persoanele tinere sunt în medie mai
deschise la ideea unui job nou în
această perioadă (26,9% în categoria
18-24 ani) în timp ce interesul pentru un
job nou scade la celelalte categorii de
vârstă, proporțional cu apetitul la risc
respectiv disponibilitatea joburilor în
piața locală.

26.9%

persoanele tinere (18-24
ani) sunt mai deschise la
ideea unui loc de muncă în
această perioadă
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După 2 ani de la lansare

Fericirea angajaților seniori la
nivel internațional
Angajații petrec mult timp la locul de muncă iar cei care sunt mai fericiți acolo unde muncesc sunt mai implicați, mulțumiți, creativi și productivi în
comparație cu colegii lor.
Atunci când vor să angajeze, companiile ar beneficia dacă ar avea deschidere pentru generații diferite, în special pentru cei din grupa 45+, pentru că
aceștia s-ar putea să fie cheia către menținerea unor locuri de muncă fericite.
În ciuda modului în care aceștia sunt văzuți - rezistenți la schimbare, lucrători lenți, care învață greu, totuși, potrivit studiilor, ei sunt cei mai fericiți
lucrători. Angajații tineri sunt mai neexperimențați, iar atunci când întâlnesc situații noi/critice au tendința de a da înapoi, de a se speria, de a
exagera.
Relaxarea vine cu vârsta. Studiile arată că stresul scade odată cu înaintea în vârstă şi că satisfacţia faţă de activitatea de la locul de muncă este mai
ridicată în cazul vârstelor mai mari, comparativ cu angajaţii tineri. „Tinerii abordează locul de muncă într-o manieră aparte, au alte nevoi şi alte
aşteptări.
Ediția 2020 a Age Research by Engaging Works susține că cei mai fericiți oameni la locul de muncă sunt cei de peste vârsta mijlocie.
Câteva descoperiri ale studiului includ:
Angajații cu vârsta peste 65 de ani au relații mai fericite cu managerii lor de linie, cu 84%
Angajații de vârstă mijlocie și cei mai în vârstă simt că fac ceva mai valoros decât angajații mai tineri (35+ au marcat 77% față de cei 19-34 ani
cu 63%)
Cu cât îmbătrânești, cu atât te simți mai respectat la locul de muncă (65+ au marcat 81% față de 19-24 cu 67%)
Angajații între 19 - 44 de ani sunt cel mai puțin susceptibili să simtă că angajatorul lor are grijă de bunăstarea lor (60%) comparativ cu cei cu 45+
care au obținut 68%
Angajații mai tineri (19-44) sunt mai predispuși să se simtă anxioși la locul de muncă, cu 60%, comparativ cu cei cu vârsta de 45+, care au
obținut 65% la întrebarea dacă rareori se simt anxioși la locul de muncă.
Angajații cu vârsta 45+ sunt cei mai mulțumiți de mediul lor de lucru cu 72% față de 19-44 cu 65%
Angajații de vârstă mijlocie și cei mai în vârstă simt că fac ceva mai util decât angajații mai tineri; 35+ au marcat 77% față de 19-34 care au
marcat 63%
Referințe:
adevarul.ro/life-style/stil-de-viata/ce-fericit--locul--munca-1_50ae4b4f7c42d5a6639b66c1/index.html
https://workplaceinsight.net/older-people-are-happiest-at-work/

Oana Stancu

PROJECT MANAGER PROIECTE
MEDIA @ANGAJEZ 45+

După 2 ani de la lansare

2020 în studii

În urma acestui sondaj, s-a observat faptul
că vârsta e invers proporțională cu gradul
de satisfacție a angajaților față de locul
actual de muncă. În acest sens, cei trecuți
de 44 de ani se declară mai puțin mulțumiți
față de cei mai tineri.

informații extrase din studiul de piață
realizat de partenerul Kondiment - iulie 2020
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Satisfacția la locul de muncă și vârsta
Perspectiva angajaților

După 2 ani de la lansare

2020 în studii

Persoanele din grupa de vârstă 45-54 ani
se declară ca fiind mulțumite de jobul
actual în proporție sensibil mai mare față
de restul grupelor de vârstă. Persoanele
tinere sunt mai deschise la un job nou, în
timp ce apetitul pentru risc scade la
celelalte categorii de vârstă.

informații extrase din studiul de piață
realizat de HappyRecruiter.com prin Dora, Robotul de Recrutare 2020
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Fericirea la locul de muncă și vârsta
Perspectiva angajaților

După 2 ani de la lansare

2020 în studii

informații extrase din studiul de piață
realizat de HappyRecruiter.com prin Dora, Robotul de Recrutare 2020
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Cele mai mari temeri ale angajaților –
după gradul de importanță
Perspectiva angajaților

1. Scăderea veniturilor

Scăderea veniturilor este principala temere a
angajaților - 28% .

1.

2. Grija pentru familie

2.

Grija pentru familie este a doua cea mai importantă
temere, influențată de contextul sanitar neclar. Pe
măsură ce câteva industrii - entertainment și
HoReCa - au redus substanțial personalul angajat, iar
angajatori cu volume/ rulaje importante înainte de
pandemie, respectiv serviciile financiar-bancare au
scăzut numărul de joburi noi, piața locală de joburi
este în prezent dominată de joburi în producție,
logistică și retail.

3. Pierderea jobului
existent

3.

Pierderea jobului existent este cea de a 3-a temere
importantă pentru angajați

informații extrase din studiul de piață
realizat de Revista Cariere 2020 și studiul de piață Angajez 45+ 2020

După 2 ani de la lansare

2020 în studii

Calitățile dorite la un candidat 40+

Perspectiva angajatorilor

Calități pe care angajații 40+ ar trebui să le aibă, astfel încât să se integreze într-o echipă, în actualele cerințe ale pieței
muncii:

să colaboreze cu cei mai tineri, prin
adoptarea unui limbaj comun

să învețe continuu - noul trend
impus de evoluția tehnologică

capacitate de a
se adapta
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flexibilitate

capacitatea de a înțelege
când și cum să își folosească
abilitățile

După 2 ani de la lansare

2020 în studii

informații extrase din studiul de piață
realizat de Revista Cariere 2020 și studiul de piață Angajez 45+ 2020
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Domeniile potrivite pentru experiență

Perspectiva angajatorilor

Ariile de expertiză/domeniile în care experiența persoanelor active cu vârsta de peste 45 ani poate fi valorificată cel mai
mult:

consultanță

producție

construcții

banking

După 2 ani de la lansare

2020 în studii

În România, retenția persoanelor cu vârste de
peste 45 ani nu face parte din cultura
organizațională a companiilor. În lipsa unor
date statistice privind integrarea profesională
a persoanelor mature în România, menționăm
că în regiunea balcanică aceasta este de
aproximativ 30%.
Notă: Țările cu cea mai bună rată de integrare
sunt Islanda, Israel și Noua Zeelandă, unde
depășește 70- 75%

informații extrase din studiul de piață
realizat de Revista Cariere 2020 și studiul de piață Angajez 45+ 2020
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Atragerea și retenția angajaților 45+

Perspectiva angajatorilor

30%

în regiunea balcanică rata de atenție
asupra integrării persoanelor 45+ este de
aproximativ 30%

După 2 ani de la lansare

Relația între generații și
oportunitățile pieței 2021
Fiecare generație poate să învețe de la cealaltă, susțin experții. Tinerii pot deprinde de la seniori abilitățile de
comunicare și de relaționare, stabilitatea și disciplina, însă și generația celor mai în vârstă poate prelua de la
tineri anumite trăsături, precum flexibilitatea, capacitatea de a se adapta la nou, ușurința de a învăța și de a lucra
în echipă, comunicarea cu ajutorul tehnologiei. Totuși, este dificil de conceput o formulă optimă de generații care
să lucreze împreună pentru a construi viitorul pieței muncii.
„Mixul ar trebui să cuprindă, la modul ideal, un număr sensibil echilibrat din fiecare generație, astfel încât să fie
posibilă o translație optimă de experiență între generații, o înlocuire naturală a angajaților pe măsură ce aceștia
părăsesc organizația (din motive naturale sau de oportunitate) și, totodată, să existe o rezervă suficientă de
personal în orice moment, care să poată avansa sau înlocui alți angajați aflați în poziții-cheie”, explică Alexandru
Talmazan - Managing Partner at Wrightson Romania
Sursa:
articolul revistei Cariere, ”Seniorii pe piața muncii între avantajul experienței și pericolul de a fi considerați
perimați”
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După 2 ani de la lansare

Perspectiva angajatorilor
Elena Adriana Boldea
TALENT ACQUISITION SPECIALIST - NESTLÉ ROMANIA
Procesul de recrutare și selecție în cadrul Nestlé are la bază respectul pentru diversitate, drepturi și
șanse egale acordate candidaților interesați de poziții în echipa noastră. După ce primim CV-urile,
evaluăm experiența și competențele candidaților din perspectiva potrivirii cu poziția pentru care au
aplicat. Dacă profilul corespunde cerințelor jobului, urmează un prim interviu, câteva testări generice
spre exemplu, engleză, romană, Excel, logică și raționalizare numerică) și/sau specifice jobului
(studii de caz). Apoi, urmează un interviu cu managerul poziției și, dacă este necesar, un al treilea
interviu cu directorul departamentului sau cu viitoarea echipă. Pe tot parcursul procesului de
recrutare și selecție, potrivirea dintre aptitudinile, atitudinile și valorile candidaților și cultura
companiei noastre reprezintă un aspect central în luarea deciziei finale privind angajarea.
In Nestlé este promovată o cultură a performanței bazată pe diversitate, inovare și progres.
Compania investește în dezvoltarea profesională, iar toți angajații sunt încurajați să evolueze în
fiecare plan al vieții lor: intelectual, profesional și social. Susținem creșterea profesională a colegilor,
prin traininguri, resurse de învățare disponibile pe platforme online, sesiuni mentoring. În plus, toate
pozițiile disponibile sunt publicate în primul rând intern, astfel încât angajații pot aplica pentru
oportunitățile deschise, în concordanță cu nivelul de experiență și interesul de dezvoltare. În Nestlé,
nu există bariere între departamente, categorii de produse, funcții sau chiar regiuni geografice atunci
când ne gândim la dezvoltare și aspirații în carieră. Referitor la retenție, suntem mândri să vorbim
despre colegii cu 15-20 de ani vechime în companie, 77 de angajați mai precis, dar și despre cei care
au decis să revină în organizație, anul trecut am avut astfel 9 re-angajări.

55

După 2 ani de la lansare

Perspectiva angajatorilor
Cătălina Magui
HEAD OF HRCO - SOCIETE GENERALE GLOBAL SOLUTION CENTRE
Menținerea echilibrului între generații este una dintre direcțiile noastre strategice pentru a asigura diversitatea și
incluziunea în interiorul companiei. Ne propunem să consolidăm și să promovăm o cultură incluzivă prin atragerea,
retenția și dezvoltarea angajaților de toate vârstele, precum și prin combaterea discriminării pe criterii de vârstă.
În ceea ce privește recrutarea candidaților 45+, în 2020 am reușit să dublăm numărul total de angajări al persoanelor
din această categorie față de anul precedent. Rezultatele se datorează unor inițiative menite să crească diversitatea
dintre generații: de la folosirea unui limbaj (mai) incluziv în anunțurile noastre de recrutare și până la menținerea unei
relații cu acei candidați cu potențial care nu au obținut încă un rol în echipă – pentru oportunități de carieră viitoare.
Ambiția noastră este să oferim un mediu de lucru unde toți angajații se pot dezvolta armonios – indiferent de vârstă,
gen, naționalitate, orientare sexuală, religie sau abilități. Cu toții avem dreptul la șanse egale, iar diferențele dintre noi
ne ajută să fim mai buni și să ajungem la cele mai bune rezultate. De asemenea, trebuie să schimbăm percepțiile
legate de vârstă care spun că după 45 de ani nu te poți integra într-un nou colectiv cu colegi mai tineri și că nu poți
performa la același nivel cu generațiile din urmă.
Pentru a asigura tuturor angajaților o experiență cât mai plăcută, inclusiv celor din categoria 45+, la finele anului 2019
am demarat o transformare organizațională centrată pe conștientizarea prejudecăților și stereotipurilor, dar și pe
prevenirea acestora. Prin urmare, am îmbogățit curicula programelor de învățare și dezvoltare cu noi cursuri dedicate.
De asemenea, pachetul de beneficii oferit angajaților 45+ a fost regândit astfel încât să corespundă mai bine nevoilor
specifice – fiind introduse noi beneficii începând cu anul 2020.
Anul acesta ne propunem să atingem pragul de 7% angajați cu vârste peste 45 de ani, iar strategia de retenție a fost
construită plecând de la rezultatele unui studiu intern derulat în rândul angajaților 45+. Prin acest studiu am reușit să
identificăm o serie de nevoi neacoperite încă, nevoi pe care le avem în vedere în 2021 și la care încercăm să
răspundem prin deciziile și inițiativele pe care le implementăm.
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După 2 ani de la lansare

Perspectiva agențiilor de recrutare
Camelia Crînguș
HR SENIOR CONSULTANT
Candidații cu vârsta peste 45 de ani sunt în general persoane care au o personalitate bine conturată. Au
deja experiențe anterioare care se pot manifesta, cel maI frecvent, în două direcții :
- ca o frână în acumularea de noi /diferite moduri de lucru sau management, manifestând o tendință de
aducere a noului job în forma cunoscută și aplicată anterior;
- ca o oportunitate de dezvoltare și asimilare de noi modele de business și /sau noi culturi manageriale.
De aici și nevoia de a defini foarte bine profilul postului și apoi cel al candidatului, cu un plus de detaliu
pe tipul de competențe personale ale candidatului dorit!
În ce privește retenția, profilul general este unul de senioritate, respectiv nevoia de a prelua mai multe
responsabilități de management al businessului / echipelor. Oferirea unui plan de carieră, dezvoltarea în
Project Management sau Programe de MBA sunt, alături de un pachet salarial corect, elemente de
interes în retenția acestui tip de angajat.
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După 2 ani de la lansare

Perspectiva agențiilor de recrutare
Luiza Simion
MANAGER - GI GROUP
Iată, suntem la un an distanță de primul caz Covid -19 confirmat la noi.
Faptul că am rămas în permanent conectată cu partenerii și clienții noștri din piața muncii, cu Directori de Resurse
Umane, proprietari de companii, manageri, angajați, candidați deopotrivă, m-a ajutat enorm să înțeleg mai bine ce
se întamplă, ce s-a schimbat și, mai ales, care va fi dinamica post Covid în zona de resurse umane.
În primul rând, în toată această perioadă, eu am învățat lecția cumpătării și a diplomației în relația cu oamenii de
HR sau managerii de business, am învățat să empatizez mai mult cu ei și cu nevoile lor schimbătoare și să le
înțeleg munca și eforturile constante de a asigura supraviețuirea și/sau continuitatea business-ului lor.
În al doilea rând, am învățat să lucrez diferit, mai eficient cu candidații, prioritizând mereu puterea exemplului (îți
identifici corect abilitățile, înveți să-ți identifici limitările, știi cine ești și, mai ales, ce poți să faci pentru a-ți găsi
direcția.)
Candidații mei, mai ales cei 45 +, foarte mulți disponibilizați, care au fost nevoiți să plece pentru că li s-au
restructurat departamentele sau cei care au ales să-și schimbe jobul la inceputul crizei Covid și nu au reușit să-și
găsească noi direcții timp de un an, au înțeles că trebuie să fie perseverenți, să urmeze pas cu pas toate regulile
jocului găsirii unui nou job: un CV bine făcut, îmbunătățirea unor competențe care nu se află la un nivel ridicat, mai
multă vizibilitate pe rețelele de socializare, creșterea nivelului relațional și deschidere în a transmite sincer în piață
că sunt în căutarea unui nou parcurs profesional, pregătirea eficientă pentru interviu, transparența în proces,
disponibilitatea de a se adapta unor condiții noi sau diferite).

58

După 2 ani de la lansare

Perspectiva agențiilor de recrutare
Leonard Rizoiu
MANAGING PARTNER - LEOHR
Într-un an, cât alții în 10 – așa am putea descrie schimbările care au avut loc în piața forței de muncă din martie
2020 până azi. Dincolo de măsurile speciale impuse de legislație sau HQ, pentru păstrarea unui volum minim de
operațiuni, companiile s-au confruntat cu:
Digitalizare forțată de împrejurări și implementarea/coordonarea muncii de la distanță
Și totuși, schimbările nu s-au oprit aici! Experiența angajatului de la atriție la recrutare, procesele interne de
integrare, retenția si motivarea… - toate acestea au cunoscut noi cerințe, proceduri, acțiuni și eforturi.
De asemenea, au avut de suferit segmentele sensibile și vulnerabile iar măsurile pentru aceste categorii au fost
atent analizate.
În acest moment, în piața forței de muncă, în special în zona de recrutare există foarte mulți specialiști disponibili
și chiar mai greu își găsesc locul într-o companie datorită faptului că locurile de muncă vacante sunt mai puține,
angajatorii sunt foarte atenți la abilitățile necesare în contextul actual (managementul schimbării, flexibilitate,
creativitate, orientare spre digitalizare etc.)
PRECAUȚIE – acesta este cuvântul cheie al anului 2021 în recrutare și în piața muncii în general.
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După 2 ani de la lansare

Perspectiva agențiilor de recrutare
Magda Manea
PRINCIPAL EXECUTIVE RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT, HATWIT IMSA ROMANIA
În Hatwit, derulăm proiecte de recrutare pentru roluri de senior management, majoritatea candidaților
sunt la nivel executiv și se încadrează în categoria 45+.
Din analizele noastre, anul 2020 a adus o schimbarea a strategiei de talent și dezvoltare a managerilor,
în sensul de creștere a mobilității interne în cadrul companiilor și de reducere a numărului de posturi
pentru care s-a recrutat extern. Este, de asemenea, posibil ca și anul acesta să se prelungească
această strategie, având astfel impact asupra pieței de recrutare, indiferent de vârsta candidaților.
Un alt trend pe care l-am observat, a fost legat de integrarea, în strategia de HR locală, a strategiei de
diversitate de la nivel global, pentru recrutare si dezvoltare, prin asigurarea accesului egal al bărbaților
și femeilor, indiferent de vârstă, in rolurile de leadership.
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După 2 ani de la lansare

Perspectiva platformelor de joburi
Costin Tudor
FONDATOR & CEO - UNDELUCRAM.RO / POUDOULEVEIS.GR / MUNKAHELYEINK.HU
2020 a fost cu siguranță un an inedit pentru noi toți. M-au impresionat rapiditatea cu care
echipele de HR s-au mobilizat în a-și proteja colegii și perseverența cu care liniile de
management au lucrat să salveze locurile de muncă ale profesioniștilor din organizații.
Undelucram.ro a continuat să crească și în 2020, atât ca număr de membri, cât și ca
oportunități de angajare listate pe platformă. Trendul de creștere pare să accelereze în
primele luni din 2021, ceea ce ne dă speranță că ne vom întoarce la o piață a muncii mai
dinamică și cu mai multe oportunități pentru candidații care fac parte din comunitatea
noastră.
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După 2 ani de la lansare

Perspectiva candidaților
Bogdan H
50 ANI
Încerc să îmi gasesc un nou loc de muncă de aproximativ 8 luni. Începând cu luna iunie a anului trecut am fost
nevoit să caut un nou loc de muncă în principal din pricina pandemiei. Industria în care am lucrat în ultimii 25 de
ani a fost grav afectată de pandemie, activitatea companiei reducându-se chiar pană la 90%. Atenția mea s-a
îndreptat către industriile care funcționează și fac angajări, cu precădere către zona de Retail. Retail și pentru că
experiența mea managerială era similară teoretic cu cea aplicată în Retail.
Până în toamna anului trecut am avut 3-4 interviuri telefonice sau video, dar după această perioadă nu am mai
primit nici măcar un mesaj pozitiv de la niciun angajator, deși am aplicat pentru destul de multe posturi la diferite
companii. De multe ori s-a întâmplat să nu primesc niciun fel de mesaj după depunerea CV-ului.
Am aplicat inclusiv pentru programe de internship la unul din marii Retaileri specificând în Scrisoarea de Intenție
că nu este o greșeală, ci am aplicat pentru a învăța într-o companie în care voi putea ulterior să evoluez și să
avansez ierarhic. Niciun raspuns…
În momentul de față aproape că am renunțat să mai aplic dar invăț, fac diverse cursuri online sau fizic, mă dezvolt
și mă gândesc tot mai serios să îmi deschid propria afacere, pare ca singurul angajator dispus să mă angajeze
sunt eu.
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După 2 ani de la lansare

Perspectiva candidaților
Cristina V
44 ANI
Văd piața muncii ca fiind într-o permanentă schimbare și evoluție.Tehnologia, evident, are un rol extrem de
important în această evoluție, din foarte multe puncte de vedere. Pe de-o parte, tehnologia devine tot mai prezentă
în majoritatea joburilor, întrucât ajută prin eficientizarea proceselor. Pe de altă parte, însă, tehnologia poate duce
și la o pierdere fantastică de cunoștinte. O să vă dau un exemplu. Când am început să lucrez, primul meu job a
fost într-o bancă. Tot ce însemna alimentări și reconcilieri de conturi, analiză pentru credite, emitere de carduri erau lucruri pe care le făceam manual. Trebuia să știu contabilitate, trebuia să înțeleg tot procesul de acordare
credite de la cap la coadă. Acum aș apăsa pe un buton și programul respectiv mi-ar spune "Clientul este eligibil
pentru un credit". Dar tot ce se întâmplă în spatele acelui buton eu nu aș mai ști. Apeși un buton și primești nu
doar diferențele din conturi, ci și ce tranzacții le-au generat. Apeși un alt buton și ai corectat greșelile. Dar nu mai
cunoști procesul din spate. Și cred că aici este un extrem de mare avantaj pentru oamenii de vârstă mea (am și eu
aproape 45 de ani): noi am prins și acele vremuri și avem cunoștințe și un mod de a gândi pe care nu îl poți
acoperi doar cu tehnologie. Mă rog, îl poți acoperi atâta timp cât totul merge bine - dar când apar excepții sau
ceva nu funcționează, ai nevoie de mai mult decât tehnologie.
Un alt lucru pe care îl văd pe piața muncii este că mereu apar și dispar anumite tipuri de joburi. Jobul meu de
exemplu nu exista când am absolvit facultatea. Și aici cred că toți candidații trebuie să fie conștienți că trebuie
mereu, mereu să te adaptezi la lumea din jurul tău. Dacă nu înveți, dacă nu te dezvolți, dacă nu te reinventezi
permanent, în 5 ani maxim ești mort pe piața muncii. Indiferent cați ani ai. Consider (și mi-am demonstrat pe
pielea mea) că nu contează cați ani ai și ce ai făcut – poți întotdeauna să evoluezi, să înveți, să te adaptezi, să te
redescoperi. Am absolvit Facultatea de Relații Economice Internaționale și nu am formare tehnică. Totuși, în
ultimii 6 ani am lucrat în zona de IT (în prezent că Analist Senior) și am învățat fantastic de mult, în majoritatea
cazurilor de la oamenii extraordinari cu care am lucrat. Am ajuns la concluzia că se poate reuși chiar și atunci
când nu crezi că poți face ceva, daca îți dorești foarte mult să înveți și să depui efort pentru asta.
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După 2 ani de la lansare

Perspectiva candidaților
Violeta N
49 ANI
În ultimii doi ani am avut ocazia de a înțelege mai bine piața muncii și din perspectiva candidatului, luând decizia
de a schimba locul de muncă și a face un nou pas în carieră.
Ce pot spune cu certitudine este că:
- pentru cele mai multe dintre companiile angajatoare, indiferent că vorbim de companii locale sau multinaționale,
feedback-ul și comunicarea rămân, în continuare, noțiuni abstracte
- multe companii au procese de recrutare lungi, obositoare și greoaie, indiferent de poziția pentru care recrutează
- mă sperie în continuare companiile cu practici învechite și prăfuite, desprinse dintr-o epocă demult apusă și pe
care cu greu le văd performând într-un mediu atât de dinamic
- există companii cu pretenții de diversitate și incluziune, dar care reușesc să-și ascundă politicile discreționare și
practicile discriminatorii cu dibăcie
- cu siguranță tehnologia are un impact major în procesul de recrutare și, evident, nu numai
- există, însă, multe companii pentru care Employer Branding se traduce cu adevărat în activitatea de zi cu zi,
companii care își merită bunul renume și care au un impact pozitiv atât în experiență candidatului, cât și în cea a
angajaților.
Piața muncii este, cu siguranță, efervescentă, trendurile din țările dezvoltate ajung, vrând-nevrând, și la noi, daca
nu din necesitate, măcar din procesele de globalizare și văd schimbări majore atât din punct de vedere al
proceselor de recrutare, cât și al performanței pe termen lung a companiilor într-o piață din ce în ce mai
competitivă.
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După 2 ani de la lansare

Perspectiva candidaților
Agneta I
51 ANI
Sunt de părere că pe segmentul 45+ piața este dominată de lipsa de transparență și de o cultură deficitară de
care, din păcate, cu toții suferim, fie că recunoaștem, fie că nu.
În calitate de candidat 45+ problema principală de care te lovești este că oricât de bine pregătit sau orientat în
carieră ești, de motivat sau determinat, ești rejectat de selecția primară pe criteriu de vârstă și nu ai șansă să
demonstrezi nimic, nimănui. Stiu, recrutorii vor spune că nu este așa, că ei nu discriminează, însă realitatea este
că o fac de fiecare dată, formal sau nu, conștient sau nu. Ar trebui să existe transparență și asumare din partea
ambelor părți pentru că da, realitatea este că există joburi pentru care vârsta contează și e ok să fie așa, dar sunt
și foarte multe joburi pentru care vârsta nu ar trebui să aibă… prioritate în luarea deciziei de angajare.
Este păcat că se pierde atât de multă valoare și experiență. Se tot discută despre reorientarea profesională,
canditatul trebuie să fie deschis să accepte să facă o schimbare majoră în cariera lui pentru a avea mai multe
șanse de angajare. Însă, de cele mai multe ori, această schimbare făcută poate cu efort de către candidat, nu este
valorizată de recrutor.
Candidații sunt descalificați de doua ori: o dată că nu au acumulat suficientă experiență pe noua calificare și, a
doua oară, că nu au avut succes în vechea calificare. Similar, sunt etichetați candidații ‘over qualified’ cu aceeași
generalizare: sunt prea scumpi, se plictisesc, pleacă repede. Cum ar fi să verificați cu acești candidați, poate au
luat o decizie asumată când au aplicat, și astfel s-ar putea dovedi un asset valoros și pe termen lung pentru
companie.
Pe final, îmi permit să emit un gând: poate că implementarea unui ajutor guvernamental pentru companiile care
angajează în segmentul 45+ ar putea în timp schimba mentalitatea rigidă de care încă ne lovim. În loc de ajutor de
șomaj sau de pensionare anticipata, ajutor de angajare!
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Perspectiva voluntarilor
Cristina V
44 ANI
M-am alăturat Comunității Angajez 45 + în primul rând pentru că îmi plac oamenii care muncesc să schimbe ceva
ce nu e corect, sau să îmbunătățească ceva ce există. Sunt genul de oameni pe care îi doresc cel mai mult în viața
mea, pentru că pun suflet în ceea ce fac și nu renunță când dau de greutăți. Și pentru că fac lumea mai bună.
Comunitatea Angajez 45+ este formată din astfel de oameni. În al doilea rând, pentru că au existat momente în
viața mea când am avut nevoie de ajutor și întotdeauna a apărut cineva care să mă sprijine și să mă îndrume în
direcția cea bună. Întâmplarea a făcut că majoritatea acestor oameni să nu aibă nevoie de mine. Eu nu îi pot ajuta,
și nu îi pot răsplăti pentru ceea e au făcut pentru mine. Mi se pare corect să încerc în schimb să ajut alți oameni,
de care poate eu nu am nevoie și care nu mă pot răsplăti pe mine (și aici nu mă refer la echipa de voluntari, ci la
beneficiarii acestei inițiative). Consider că vârstă și experiență de viață m-au adus într-un punct al vieții mele în
care pot face acest lucru.
Detest discriminarea în general, și îmi doresc să contribui personal la misiunea Comunității. Pe lângă asta însă,
am descoperit aici un mod de lucru și o echipa pe care este destul de dificil să le întâlnești într-o corporație.
Apreciez faptul că suntem încurajați să venim cu idei și să punem întrebări, și suntem ajutați să facem lucrurile să
se întâmple. Faptul că luăm ideea unuia dintre noi, o discutam și o cizelam, fiecare contribuind la această idee
până când obținem cea mai bună variantă. O idee nu este omorâtă din lipsă de buget sau din cauză că este nouă
sau diferită - ci este studiată, îmbunătățită și pusă în practică. Apreciez de asemenea faptul că nu este o
competiție între noi, ci o colaborare foarte strânsă - nu doar în cadrul echipei, ci și între echipe. Nu există jocuri
politice atât de des întâlnite în corporațiile mari. Nu există restricții sau limitări date de rol - daca poți și vrei să
ajuți oriunde sau pe oricine, ești liber să o faci. Nu există "Nu e treaba ta!" - totul poate fi treaba ta, daca ești
dispus să te implici. Am descoperit aici libertatea de a fi eu însămi. Și toate acestea, făcând ceva ce îmi place
foarte mult și într-un loc în care învăț foarte mult.

66

După 2 ani de la lansare

Perspectiva candidaților
Andreea T
51 ANI
De la declanșarea pandemiei și până acum, consider că piața muncii a înregistrat mai multe momente de impact,
fară precedent.
Excedentul forței de munca a creat premisele ca angajatorii să ridice pretențiile, să solicite mai mult, pe fondul
unei tendințe de diminuare a avantajelor financiare oferite, invocandu-se că laitmotiv ”criza”. Discrepanțele
existente până la momentul crizei, în ceea ce privește preferințele angajatorilor s-au accentuat, în defavoarea
persoanelor 45+, de gen feminin.
Se menține în practică faptul că - mai presus de modul de brand-uire profesională (redactare CV, prezență în
Linked) - primează networkingul personal / recomandările făcute de către alții, care sporesc clar șansele de a-ți
găsi de lucru.
Iar șansele sunt mai mari de reușită, atunci când ești deschis în a găsi colaborări per proiecte, intre firma proprie
și o terță firmă. Cu alte cuvinte, cu sau fară voia ta, ajungi și antreprenor, la pachet cu toate obligațiile ce decurg
din acest statut. Practic, este mai puțin dorită calitatea de ”angajat pe durată nelimitată” și mai dorită cea de
”colaborator, pe perioadă limitată”.
Concomitent cu cele menționate mai sus, la același nivel de importanță și cu mare impact, se situează și
acceptarea unei reconversii profesionale, dorința de a face cursuri pentru domenii care se află ”pe val” (Marketing,
Vânzări, Social Media, Computer Skills , Creare website).
În concluzie, provocările pentru cei de 45+ sunt foarte mari, deloc ușoare, direct proporționale cu satisfacția
pașilor reușiți, făcuți în tot acest context impredictibil. Simți mai mult decât oricând că imposibilul devine posibil
și invers… Important este să nu renunți niciodată la luptă. Reușită nu înseamnă numai Destinația, ci și Călătoria.
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Perspectiva voluntarilor
Violeta N
49 ANI
Oamenii aleg să se ofere voluntari din diverse motive:
Unii apreciază șansa de a da ceva înapoi comunității sau de a face o schimbare în viețile
oamenilor din jurul lor.
Alții descoperă oportunitatea de a dezvolta noi abilități sau de a-și dezvolta experiența și
cunoștințele existente.
Indiferent de motivație, ceea ce ne unește pe toți este cauza pentru care luptăm.
Eu am ales comunitatea Angajez 45+ pentru ceea ce face, susține și reprezintă: un "manifest
de schimbare a pieței muncii din România"!
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Perspectiva voluntarilor
Bogdan N
46 ANI
Am fost atras de proiect. Am o experiență bună, constructivă în cadrul comunității.
Referitor la piața muncii: "Resimt rămânerea în urmă a pieței muncii din România, astăzi. Experiența de lucru
în Proiectul Angajez 45+, ca și în celelalte proiecte asociate, mă determină să cred că așteptările angajaților
s-au modificat mai rapid decât cele ale angajatorilor.
De trei ani de zile, oferta forței de muncă este filtrată în continuare cu aproape aceeași grilă. Criteriile de
selecție și de angajare pentru specialiști și middle management sunt neschimbate, în ierarhia primelor patru,
din 2018 încoace.
Criza economică și criza sanitară au produs mutații semnificative, crescând disponibilitatea de a flexibiliza
modul în care se desfășoară activitatea. În privința conceperii criteriilor de performanță, ca și în privința
evaluării performanței, mai sunt încă așteptări nerăspunse.
Transformarea digitală a business-urilor, a administației în general, ca și reorientarea forței de muncă înspre
noi ocupații - emergente - nu au, deocamdată, vreo direcție clară. Acest fapt ar putea să fie, totuși, o
oportunitate pentru inițiative curajoase, precum sunt cursurile de inițiere și de recalificare care să permită
tuturor participanților de pe piața muncii să își diversifice șansele de valorificare în contextul post-criză.
În cazul particular al României, revenirea în țară a unei părți din forța de muncă exportată masiv după 2007
poate fi o presiune suplimentară asupra cotei șomajului anul acesta, dacă nu va fi absorbită în proiecte de
anvergură în infrastructură, agricultură și servicii. Va fi o tranziție către „data-driven economy”.
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PARTEA a 5-ea

ALERTE ȘI
OPORTUNITĂȚI
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Lecțiile învățate de noi în
2 ani de proiect
Lectia ”aveți un job pentru
mine?”

Candidatii așteaptă ”să li se dea” - ei trebuie să primească un loc de muncă, dar nu au percepția eforului pe care trebuie să îl depună la nivel personal învățare continuă, conectare cu realitatea actuală a pieței muncii, inițiativă și perseverență, căutarea oportunităților

Lectia ”nu mă vrea nimeni
din cauza vârstei”

O parte din candidați folosesc, ca justificare pentru pasivitate, perspectiva ”handicapului vârstei” care îi face ”deloc atractivi” pentru angajatori, fără o
analiză ceva mai în profunzime a valorii pe care o aduc în calitate de candidat companiei pentru care aplică

Lecția ”nu e valabil pentru
noi”

După abordarea a 60 de companii în primul an de proiect, mai mult de jumătate dintre acestea ne-au spus ”noi suntem deja o companie incluzivă”.
Incluziunea este un ”blind-spot” pentru angajatori sau nu este în zona de interes a acestora, nici înainte de pandemie și, mai ales, în această perioadă.

Lecția ”aveți candidați?”

Companiile au focus pe aducerea de angajați noi, fără dorința de a contribui la o schimbare pozitivă în piața muncii și a ajuta piața ca întreg. În același
timp, se plâng de calitatea forței de muncă disponibilă.

Lecția ”m-am fript deja”

Există companii care au avut una sau mai multe experiențe negative în urma selectării sau integrării candidaților seniori, care aleg să nu se mai uite la
această plajă de candidați. Aici au fost invocate lipsa competențelor digitale, o curbă mai mare de învățare pentru angajații din această categorie, nevoia
de practici manageriale mature (ex.: de la a avea un plan de carieră, până la a avea un proces de managementul performanței bine pus la punct, proiecte
de învățare și dezvoltare continuă etc.).
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Efectele
continuării trendurilor
Dificultăți
în recrutare

Puține opțiuni
de reorientare

Izolare /
tele-muncă

Diversitate și
incluziune

Continuarea trendului de a
alege preponderent candidați
mai tineri va accentua
dificultatea în găsirea
candidaților calificați potriviți
pentru locurile de muncă
vacante din piață, prin
îngustarea plajei de opțiuni.

Piața muncii din România oferă
o rată mare de opțiuni pentru
locuri de muncă de tip ”blue
collar” și un număr mic de
lucrători calificați pentru
acestea. În același timp, există
o rată mai mică de opțiuni
”white collar” și un număr mare
de candidați cu acest tip de
competențe.

Cum majoritatea angajaților
lucrează de acasă, uneori izolat,
pot apărea o serie de plângeri
din partea angajaților care
consideră că angajatorii lor nu
oferă sprijin adecvat în timp ce
lucrează de la distanță. De
asemenea, pot apărea presiuni
suplimentare pentru angajații
cu copii, pentru care lucrul de
acasă este deseori mai dificil.

2020 a cunoscut cea mai
semnificativă schimbare
culturală din ultimii ani în ce
privește diversitatea și
incluziunea care trebuie sa
devina obligatorii pe agenda
recrutorilor. Dacă ele nu se află
în strategia de atragere a
talentelor, compania riscă să
fie considerată obsoletă și
neatractivă.
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Oportunitatea incluziunii și
a diversității în organizații
Diversitatea profilului angajaților în echipă și în organzație stă la baza învățării, creării de soluții
și rezolvării problemelor în mod eficient. În același timp, diversitatea contribuie la creșterea
gradului de complexitate, făcând frecvent managementul oamenilor să fie o provocare.
Managementul oamenilor și al proceselor în contextul organizațional actual necesită o abordare
flexibilă și deschisă la învățare și adaptare continuă, pentru a răspunde din ce în ce mai eficient
la schimbările continue din mediul extern.

Rodica Obancea

Văd utilă dezvoltarea competențelor manageriale care facilitează incluziunea oamenilor diverși,
cu competențe complementare, moduri diferite de a contribui la atingerea obiectivelor comune,
având, în același timp, focus pe munca eficientă, centrată pe performanță sustenabilă.
CO-FONDATOR
@ANGAJEZ 45+
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Ce pot face candidații 45+ pentru a-și
maximiza șansele de angajare
De la lansarea campaniei de conștientizare “Angajez 45+” am făcut mai multe acțiuni pentru a găsi răspuns la această întrebare. Răspunsul nu
poate fi unul singur, datorită diferențelor între categoriile profesionale și specificitatea industriilor. Până acum am reperat 2 extreme. Există
angajatori care își doresc candidați din acest target, însă nu au o comunicare eficientă a oportunităților disponibile sau, la polul opus,
oportunitățile nu se potrivesc cu numărul de candidați care se găsesc în acest moment în piața muncii.
Mai intervin câțiva factori în dezechilibrul pieței muncii: Descoperim din ce în ce mai des candidați care nu reușesc nici după 1-2 ani să găsească
oportunități potrivite datorită experienței prea mari în anumite domenii sau a nișării expertizei lor. Există multe oportunități de angajare, însă sunt
câteva pături profesionale pentru care cererea și oferta sunt disproporționate, astfel că aceste categorii de candidați sunt nevoite să migreze.
Factorul emoțional este și el decisiv pentru motivația candidaților de a căuta un loc de muncă mai bun. Astfel că dezamăgirea celor care au trecut
prin experiențe discriminatorii în procesul de recrutare îi împiedică pe aceștia să caute mai departe companiile potrivite. În plus, în România
candidații nu par să privească procesul de căutare de joburi ca pe unul de vânzare, renunțând după numai câteva încercări. La fel ca în procesul
de vânzare, nu e de ajuns să ai un produs bun, ci e câteodată mai importantă perseverența – cu alte cuvinte, nu e de ajuns să fii un candidat bun,
ci contează, în egală măsură, și câte încercări faci, câte strategii de abordare și câte tipuri de canale folosești pentru a ajunge la angajatorii cei
mai potriviți. Mi se întâmplă des să fiu contactată de candidați care au aplicat la 10 joburi și apoi au renunțat sau care folosesc numai un singur
site de joburi sau așteaptă oportunități de la o singură agenție de recrutare. În același timp, printre aceștia, găsim și mulți candidați care nu
consideră că e important să se păstreze relevanți pentru angajatori, să rămână eligibili în continuare, să fie la curent cu tehnologiile și noutățile în
domeniu și să devină candidați la fel de valoroși ca adversarii lor din celelalte categorii de vârstă în fața recrutorilor. Dezvoltarea continuă și
deschiderea către învățare a devenit mai importantă decât oricând în prezent și e un criteriu eliminator pentru multe companii în procesul de
selecție.

Alina Anghel

CO-FONDATOR
@ANGAJEZ 45+
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Alerte și oportunități pentru ambele
tabere
2020 ne aduce în atenție câțiva factori definitorii pentru perioada de schimbare accelerată a pieței muncii, prin care trecem. Printre
acestea, am sumarizat mai jos câteva dintre cele care pot aduce oportunități de schimbare și dezvoltare, atât din partea angajatorilor,
cât și a candidaților și angajaților.

TEMERILE ANGAJAȚILOR

1

Angajații/candidații cu vârsta peste 45 de ani au temeri legate de
faptul că:
sunt prea bătrâni pentru a putea fi angajați undeva
vor fi catalogați ca fiind mai puțin productivi față de candidații
mai tineri
nu le-ar plăcea să fie supravegheați de candidați mai tineri
(discriminare inversă)
angajatorii se vor împotmoli la solicitările lor salariale

INVESTIȚIA ÎN EDUCAȚIE ȘI DEZVOLTARE

2

PREJUDECĂȚI ÎN ANALIZA CANDIDAȚILOR 45+

3

Există stereotipuri care țin de credințe din partea recrutorilor, de
tipul:
nu se va mai adapta
nu va mai învăța ușor
va fi mai rigid, mai puțin creativ
angajații 45+ sunt perimați
judecarea unui om prin prisma unei generații căreia îi aparține, și
nu prin atributele sale individuale: ce știe, ce planuri are,
comportament

Referințe:
Studiul CARIERE – 2020, Studiul UNDELUCRAM – 2020

În medie, peste 50% dintre candidați nu investesc în dezvoltarea
profesională continuă.
Toate aceste idei preconcepute pot fi depășite dacă printre
prioritățile lor se regăsesc câteva acțiuni cheie, precum:
dezvoltare și învățare continuă – acumularea de noi
competențe în diverse etape de viață, investirea în programe
de formare profesională, conectarea cu piața muncii
(optimizarea CV-ului, prezența pe LinkedIn și site-uri de job-uri)
flexibilitate și adaptabilitate la nou - interes pentru tehnologie
menținerea curiozității și construirea unor punți de legătură cu
generațiile noi

Oana Stancu

OPORTUNITĂȚI PENTRU ANGAJATORI

4

Ce ar putea face angajatorii/companiile: sesiuni interne de recalificare
/ optmizare / adaptare profesională, pentru a conecta înțelegerea
tehnologiilor și a business-ului cu angajații 45+

PROJECT MANAGER PROIECTE
MEDIA @ANGAJEZ 45+
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Despre beneficiile
angajării candidaților 45+
Generația 45+ are șanse minime de a-și găsi un job în România, realitate susținută chiar de specialiștii în resurse umane. Angajatorii, de cele mai
multe ori, nu iau în calcul această categorie de vârstă, în pofida calificărilor sau experienței deținute de aceștia. De multe ori, un angajator ȋşi pune
ȋntrebarea: “de ce aş angaja un candidat în vârstă de 45, 55 sau 65 de ani, când sunt disponibili atâƫia candidaƫi de 25 sau 35 de ani?”
Ce valoare adăugată pot aduce la locul de muncă seniorii? Din experiența personală, în poziții de top, atât în companii multinaționale, cât și locale,
dar și din cercetările de piață recente, pot spune că angajatorii ar putea lua în considerare următoarele beneficii reale pe care le pot oferi angajații
seniori:

CAPACITATEA DE REZOLVARE A PROBLEMELOR

1

Cu o experiență de 15, 20, 30 sau chiar mai mulți ani, un angajat senior cu siguranță a întâmpinat provocări, cum ar fi o negociere cu
factori de decizie mai dificili, și știu cum să depășească obiecțiile acestora. S-au confruntat cu termene de predare urgente și au livrat
comenzile rapid pentru a-și atinge obiectivele. De asemenea, au învățat sa facă față diverselor provocări și pot modela și transmite
acest comportament și generațiilor mai tinere.

Violeta Niculae

VIZIUNE

2

Deși pentru cineva mai recent intrat pe piața muncii poate părea descurajantă elaborarea unui plan strategic pe un an, trei sau cinci,
angajatii mai maturi pot oferi o viziune strategică, fie că se află sau nu într-o poziție managerială. Aceasta pentru că experiența
îndelungată le oferă posibilitatea de a-și da seama că procesele zilnice, săptămânale și lunare care duc la finalizarea planului sunt
deseori la fel de importante ca planul în sine.
Abilitatea lor de a comunica o viziune pe termen lung, integrând obiectivele pe termen scurt, este o perspectivă pe care doar
experiența acumulată în ani de muncă o poate oferi.

STRATEGIE CERCETARE &
COMUNICARE @ANGAJEZ 45+
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Despre beneficiile
angajării candidaților 45+
3

4
5

6

COMPETENTE DIGITALE
Unul dintre cele mai invocate argumente în respingerea candidaților seniori de către angajatori este lipsa competențelor digitale la cei trecuți de 45 de ani.
Și totuși, conform studiului “Digital ®Evolution: Connected Consumer Monitor”, efectuat în ianuarie 2021 de către Exact Business Solutions, activitatea în
Social Media la grupa de vârstă 46-65 ani este comparabilă cu cea a categoriilor 18-30 ani, respectiv 31-45 ani.
Astfel:
- 76% dintre seniori (46-65 ani) își urmăresc prietenii în Social Media comparativ cu 69% dintre cei 18-30 ani, respectiv 71% 31-45 ani
- 50% dintre seniori dau share unui post pe profilul personal față de doar 33% din 18-30 ani, respectiv 37% în 31-45 ani
- 43% dintre cei din grupa de vârstă 46-65 ani intră pe paginile brandurilor, în egală măsură cu cei din grupa 31-45 ani, în mai mică măsură, însă, față de cei
de 18-30 ani (47%)
Un alt indicator demn de luat în seamă este utilizarea diferitelor device-uri pentru accesarea internetului la grupa de vârstă 46-65 ani; creșteri mari au fost
semnalate pe zona de smartphone (88% în 2021 vs. 70% față de 2017) și pe zona de Smart TV (20% în 2021 vs. 7% în 2017).
De asemenea, seniorii sunt cei mai activi în ce privește evaluările online ale brandurilor, produselor și serviciilor acestora în diverse canale: 48% din
categoria 46-65 ani urmăresc și evaluează brandurile pe site-urile acestota, față de doar 36% din grupa 18-30 ani, respectiv 44% din 31-45 ani.
CUNOȘTINȚE
Cu decenii de muncă și experiență de viață la îndemână, candidații mai în vârstă oferă atât cunoștințe, cât și încredere în sine. Această “bancă de
informații” poate fi valoroasă pentru o companie din mai multe perspective. Fie că este vorba de o problemă legală, de vânzări, provocări de marketing sau
de o inițiativă operațională, exploatarea experienței angajaților seniori poate fi chiar pârghia pentru inovare de care o companie are nevoie pentru a rămâne
competitivă.
CAPACITATE DE CREȘTERE SI ÎNVĂȚARE
În timp ce angajații mai în vârstă sunt considerați adesea de către potențialii angajatori că fiind rezistenți la schimbare și mai reticenți în adoptarea noilor
tendințe (în unele cazuri, acest lucru fiind adevărat), în multe cazuri, este chiar invers. Mulți angajați seniori fac eforturi susținute de a fi în pas cu noile
tendințe, dezvoltandu-și abilitățile, perfecționându-se în domeniul lor de activitate și învățând continuu.
Un indicator care vine în sprijinul competențelor seniorilor, desprins din studiul “Digital ®Evolution: Connected Consumer Monitor”, efectuat de către Exact
Business Solutions, este acela al celui mai căutat content pe internet de către grupa de vârstă 46-65 ani, și anume 46% dintre aceștia caută conținut educativ
/ video informativ/ cultură generală, față de doar 33%, respectiv 38% la categoriile 18-30 ani și 31-45 ani.
MENTORAT
Mulți angajați de peste 45 de ani au o capacitate înnăscută de a-și antrena și îndruma colegii mai tineri. Este in natura umană să ne dorim să transmitem
experiența și cunoștințele acumulate de-a lungul anilor generațiilor mai tinere, ceea ce este cu siguranță benefic pentru planurile de succesiune ale companiei.
Prin urmare, vor fi câștigătoare companiile care au încredere să angajeze seniori și care fac apel la competitivitatea acestora, împuternicindu-i în roluri care sunt
legate direct de obiectivele companiei, dar și la intuiția lor, profitând de cunoștințele și experiența valoroasă pentru creșterea și sustenabilitatea companiei pe
termen lung.

Violeta Niculae

STRATEGIE CERCETARE &
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Preconcepțiile și comunicarea deficitară
între angajatori și candidați
În contextul actual nevoia de schimbare și educare a pieței devine stringentă, atât din perspectiva candidaților, care se arată mai
puțin flexibili, cât și a multor companii care se pare că gândesc pe termen scurt investiția și nu aruncă o privire pe termen lung
asupra impactului financiar al angajării unor candidați mai tineri, care cer un salariu mai mic, dar care nu aduc valoarea unei
experiențe extinse.
Nu trebuie să uităm și o altă fațetă a problemei – în ciuda faptului că există companii în piață care caută candidați cu experiență,
există în același timp și o problemă de comunicare între cele două tabere – una caută și nu găsește candidați, iar cealaltă caută și
nu găsește angajatori. În interacțiunile din ultimii ani am reperat mai multe teme recurente, mituri și idei preconcepute de ambele
părți, atât în tabăra candidaților, cât și a angajatorilor, printre care: candidații de peste 45 de ani nu sunt chemați la interviu, sunt
considerați a avea pretenții mai mari, nu sunt ușor adaptabili, nu se integrează la fel de ușor ca cei tineri, nu stau peste program
cum ar putea face un tânăr pentru că au obligații, în anumite industrii sunt considerați mai puțin valoroși decât concurenții lor mai
tineri (ex.: în advertising tinerii sunt văzuți că fiind mai creativi), companiile nu angajează oameni cu experiență pentru că vor să
facă economie de costuri, angajatorii nu investesc în reconversia profesională, nu gândesc pe termen lung, în goana după candidați
noi nu acordă atenție angajaților cu vechime și lista poate continua. Propagarea acestor generalizări împiedică atât angajatorii să
își facă o strategie mai bună, cât și candidații, aducând o imagine distorsionată.

Alina Anghel

Trendurile întâlnite în piață pot ascunde în spate multe alte informații care să influențeze aceste praguri de vârstă și ne așteptăm
în continuare să găsim anomalii și interpretări greșite ale situației actuale, care trebuie privită in ansamblu și prin analiza unor date
concrete.

CO-FONDATOR
@ANGAJEZ 45+
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URMĂTORII PAȘI

ĂȚAIP

CI

ĂPI

ĂȚAI

Expunerea
comportamentelor
discriminatorii și
celebrarea
responsabilității din
piața forței de muncă

TR
EN U

P

Dezvoltarea strategică a
platformei Angajez 45+

NTRU P

EP

Consolidarea unui
parteneriat strategic
media menit să
ofere amploarea
necesară dialogului
pe temele
discriminării din
piața muncii și
compromisului
social

Creșterea echipei de
voluntari pentru
eficientizarea activităților
din cadrul comunității

U EC
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NEP
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U PUBL

TNEP

ECH
U
R

ĂPIH

Ce urmează pentru
Angajez 45+

Participarea la
dialog public alături
de instituții,
companii și
candidați, pentru
identificarea de
soluții sociale /
organizaționale
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Studii de piață
REALIZATE DE
ANGAJEZ 45+ ȘI
PARTENERI

Beneficii dorite de angajații seniori în 2020
studiu realizat de The Basics Agency & echipa de voluntari Angajez 45+

octombrie 2020

CLICK

Piața forței de muncă în 2020
studiu realizat de Kondiment

iulie 2020

CLICK

Piața muncii între aspirații și realitate
studiu realizat de Ipsos Reseach & echipa de voluntari Angajez 45+

octombrie 2019

CLICK
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Interviuri
video
INFORMAȚII PE LARG
DESPRE SITUAȚIA
PIEȚEI MUNCII

Radio România Antena Satelor
EMISIUNEA Vrem să știi

noiembrie 2020

Skills for Mars

EMISIUNEA Future of Work

mai 2020

Canal 33

All About Jobs

decembrie 2019

martie 2019

EDIŢIE SPECIALĂ live

INTERVIU

După 2 ani de la lansare

Companiile care s-au alăturat cauzei
Angajez 45+
PRIMII ANGAJATORI CARE S-AU ALĂTURAT PROIECTULUI sunt: Ipsos,
Societe Generale Global Solution Centre, Wyser România, DB Cargo
România, Nestle România.
ALĂTURI DE ANGAJATORI NI S-AU ALĂTURAT ȘI ALTE COMPANII care au
susținut inițiativa proiectului prin resurse proprii: Undelucram, Happy
Recruiter (Dora, Robotul de recrutare), Lugera, Georgia Management, LeoHR,
WeDoHR, GabTeo, Total Business Solutions, Jobful, Viitorul Meu, The Copy
Pie, The Basics Agency, If Magic, Patrula de Reciclare, District 30, Lighthouse
Communications, AbleHub, Jooble, Jobsora, Advanced Robotics, Ipsos
Interactive Services, Brexton, Alesiuc Photography, Content Works,
Exolerate.
Vă stăm la dispoziție dacă doriți un interviu și cu aceste companii.
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Contributorii la acest material
Rodica
Obancea
CO-FONDATOR

Cristina
Vasile

Elena
Iosub

Oana
Stancu

Violeta
Niculae

PROJECT MANAGER HR

STRATEGIE
COMUNICARE &
POZIȚIONARE

PROJECT
MANAGER
PROIECTE MEDIA

STRATEGIE
CERCETARE &
COMUNICARE

Alina
Anghel

Bogdan
Nicolae

CO-FONDATOR

SOCIAL MEDIA &
RELAȚIA CU MEDIA

Petruța
Groza

Dana
Pantea

PROJECT
MANAGER HR

COORDONARE
EDITARE WEBSITE

Camelia
Năparu
PROJECT
MANAGER
ONBOARDING
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Contact
Website

Telefon

www.angajez45plus.com

0724433667

Vă mulțumim!
Suntem la dispoziția dumneavoastră pentru
mai multe detalii sau resurse.

Email
comunitatea.greathrs@gmail.com

