РЕЗУЛТАТИ ЗА БЪЛГАРИЯ
62% ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ изпитват трудности ДА ЗАПЪЛНЯТ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
42%

51%

54%

44%

50%

62%

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ЗАЩО работодателите
казват, че е ТРУДНО ДА
ЗАПЪЛНЯТ позициите

НАЙ-ТРУДНИ за намиране
За първи път, квалифицираните работници са
най-търсените в България. Инженерите са
на второ място, следвани от шофьорите и
персонала за ресторанти и хотели.

Квалифицирани работници

1
Инженери
машинни инженери



Шофьори





9
10

Липса на
меки умения
(компетенции за
работното място).

12%

Липса на
опит

11%

Очакване за
по-високо от
предлаганото
възнаграждение

Счетоводители
и финансисти



(счетоводители и
финансови анализатори)

1



Липса на
кандидати

Работници

8

IT персонал
(разработчици и
програмисти,
администратори на
бази данни, и ИТ
лидери и мениджъри)



1



13%
1

(оператори на
специализирани машини)

(технически
компетенции)

Лекари и други
здравни професионалисти



6
7

Оператори производство /
оператори на машини

30%
1

(старши мениджъри и
мениджъри на ниво
управителен съвет)

Липса на
твърди умения

(на камиони, тежкотоварни,
доставки, тежко
оборудване и шофьори
в строителството)



4
5

Мениджъри (мениджмънт /
корпоративни)

32%

2
3

Работници в сферата
на ресторантьорството
и хотелиерството

(електротехници, дърводелци,
заварчици, зидари, мазачи,
водопроводчици)

1

(машинни инженери,
електроинженери,
строителни инженери)



Липса на твърди умения и дефицит на
налични кандидати са топ причините на
работодателите да не успяват за намерят
хора за свободните работни места.





повече от миналата година
също като през миналата година
по-малко от миналата година

50% ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ предоставят допълнително ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА
НАСТОЯЩИЯ СИ ПЕРСОНАЛ, за да попълнят отворените позиции
1

Предоставят допълнително обучение

39%
1

Наемат хора извън традиционния
набор от таланти

33%
1

Използват аутсорсинг на дейности

30%
1

Предлагат по-високо
възнаграждение на наетите

29%
1

Предлагат допълнителни екстри

22%
1

Проучват алтернативни стратегии

22%

Променят съществуващите
работни модели

50% и развитие на настоящия си персонал

“

1

“

Възможността да бъдете наети зависи в по-малка
степен от това, какво вече знаете, а в по-голяма
степен – от това какво можете да научите,
приложите и адаптирате

Мара Суон
Изпълнителен
вицепрезидент
„Глобални стратегии
и таланти“,
ManpowerGroup

За повече подробности за 2016 / 2017 Проучване за недостига на таланти, моля, посетете: manpowergroup.com/talentshortage

