
Most 20% kedvezménnyel találhatod meg a legjobb munkavállalókat, Optimum 

hirdetési csomagunk segítségével! A részletekért kattints a gombra!

ÍGY KÉSZÜLJÜNK FEL 

A Z-GENERÁCIÓ ÉRKEZÉSÉRE

Hogyan hozzuk ki a legtöbbet a Z-generációból

Világszinten közel 73 millió Z-generációs toporog a munkaerőpiac kapujában, 

akikre fel kell készülni a fogadó cégeknek. 

1 Hogyan érhetik el a céljaikat a cégen keresztül? Milyen folyamatos 

tanulási, fejlődési és előrelépési lehetőségeket ajánljunk nekik? Elég 

kihívást állítunk eléjük? Ezeket a kérdéseket mind fontos 

feltennünk magunknak, hiszen a Z-generáció fókuszában a 

személyes fejlődés áll. Meg kell adni nekik a sikerhez szükséges 

eszközöket és támogatást - ebből ők és a cég is profitál.

TECH-KÖZPONTÚ  MUNKAHELY
3 A Z-generációt nem véletlenül hívják digitális bennszülötteknek. 

David Stillman szociológus - a Z-generáció szakértője - szerint a Z- 

generációsok 90.6%-nál fontos tényező, hogy leendő munkahelyük 

mennyire felkészült és korszerű technológiai szempontból.

ÉLŐ  KOMMUNIKÁCIÓ

4 Meglepő módon a Z-generáció a digitális kommunikáció helyett a 

szemtől szembeni kommunikációt preferálja - egyszerűen 

transzparensebbnek, őszintébbnek tartja. Fontos, hogy világos és 

rendszeres visszajelzést kapjanak a munkájukkal kapcsolatban. 

PÉNZ  ÉS  BIZTONSÁG

5 A személyes fejlődésen és folyamatos előrelépésen felül főleg két 
dolog motiválja a Z-generációt: a pénz és a biztonság. Ez a generáció 

végignézte, ahogy a szülei komoly anyagi nehézségekbe ütköztek a 

gazdasági világválság alatt, és nem szeretnének hasonló helyzetbe 

kerülni. 

VÁLLALKOZÓ  SZELLEM

6 A Z-generációs fiatal 55%-al nagyobb arányban szeretne saját 
vállalkozásba kezdeni, mint Y-generációs társai. Ez több különböző 

generációs tulajdonságukból is fakad: a függetlenség szeretetéből és a 

anyagi siker utáni vágyból. Ez nem feltétlenül hátrány a munkahelyen 

- a személyes fejlődés és a kihívások leküzdése iránt való 

elkötelezettégük megfelelő körülmények között kiemelkedő 

produktivitásban csúcsosodhat ki.

MULTITASKING

7 Mint már említettük, a Z-generációsok digitális bennszülöttek, több 

csatorna párhuzamos kezelésével szocializálódtak, nem jelent 
számukra problémát, hogy több irányba figyeljenek párhuzamosan. 

Ebből kifolyólag nyugodtan rájuk bízhatunk multitaskingot igénylő 

feladatokat, számukra ez természetes, a napi ügymenet része.

MUNKAHELYI  SZÜKSÉGLETEK

8 A Z-generációs munkavállaló elvárja, hogy munkahelye kiszolgálja 

egyéni szükségleteit, foglalkozzon vele. A Salesforce legutóbbi 
konferenciáján Bruno Mars szórakoztatta a közönséget. Érdemes 

figyelni a nagyobb tech-cégek trendjeit: hogyan próbálnak a legújabb 

generációkból érkező, friss munkaerő kedvére tenni.

VERSENGÉS

ELŐMENETELI  LEHETŐSÉGEK

2 Szemben Y-generációs társaikkal, a Z-generációnak a vérében van 

az individualitás és a versengés. Az Ernst and Young kutatása 

szerint a Z-generáció túlnyomó részénél domináns preferencia az 

egyéni problémamegoldás.

ÉRDEKEL A 20% KEDVEZMÉNY
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