
A Digitális jövő munkaerőpiaci kihívásai 



A társadalom közel fele 
nem tudja követni a 
digitális fejlődést!!! 

Korunkat jellemző változások: 
Új készségekre tesznek szert a gépek – egyre gyorsabban  

Technikai fejlődés- robbanásszerű sebességgel, digitálisan, és a meglévő 
tudás innovatív újrarendezésével. 

4 ipari forradalom 
Gépek és algoritmusok 

Ma kezdő diákok 67% 
olyan munkát végez majd, 
ami ma még nem is 
létezik. 

Oktatási anyagok gyorsan 
avulnak, digitális oktatás 
szükségessége – cégeknek 
be kell szállni az oktatásba 

Digitális korszak fő 
jellemzője : 

BIZONYTALANSÁG 

Megnő a kereslet: 
Alacsonyan vagy alig 
képzett munkaerő iránt 
– akik olyan alacsony 
bért kapnak, hogy nem 
érdemes automatizálni 

Megnő a kereslet: 
 
A magasan képzett 
munkaerő iránt, akik 
munkája komplex vagy 
épp ők végzik az 
automatizálást 
 
A közepes képzettségűek 
iránt csökken a kereslet 
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  Baby boomerek X generáció Y generáció Z generáció 
Időszakban születtek 

születtek 1946-1964 1965-1979 1980-1994 1995-2009 

Viselkedés a munkahelyen 
munkahelyen 

Figyelem, tisztelet, kitartás jellemzi őket, 
jellemzi őket, felkészültek, tettre készek 
tettre készek 

Önállóak, találékonyak, kitartóak, munkájukért a 
kitartóak, munkájukért a magánéletüket is 
magánéletüket is feláldozzák 

Nyitottak az újdonságokra, gyorsan tanulnak, 
tanulnak, elmélyültség hiánya, verseny motiválja, 
verseny motiválja, folyamatos pörgés 
pörgés 

Kevésbé pörgősek, kényelemszeretet, amit nem 
kényelemszeretet, amit nem kapnak meg, azért 
kapnak meg, azért harcolnak, követelőző módon 
követelőző módon 

Munkamorál Tapasztalat, bölcsesség, munkafegyelem, alázat 
munkafegyelem, alázat 

Tapasztalat, több diploma, a munkaerőpiac 
munkaerőpiac gerince még 

Látni akarják a munka értelmét, hogy az illeszkedjen 
hogy az illeszkedjen a terveikhez.  

Nem alakult ki a felelősségteljes munkamorál, 
munkamorál, irreális elvárások jellemzik őket 
jellemzik őket 

Motivációk Biztos munkahely Munkahely és magánélet egyensúlya 
egyensúlya Szabadság és rugalmasság Biztonság és stabilitás 

Technológiához való hozzáállás 
hozzáállás Korai IT alkalmazkodók Digitális bevándorlók Digitális bennszülöttek Technológia függők 

Kapcsolataik 

Kapcsolatok a valós világban, szemtől 
szemtől szemben kommunikáció, de már 
kommunikáció, de már telefon is, kevés e-mail 
is, kevés e-mail 

Kapcsolatok a valós világban, sms, e-mail, telefon 
sms, e-mail, telefon 

Kapcsolatok a valós és a virtuális világban egyaránt, 
világban egyaránt, sms, közösségi média 
média 

Kapcsolatok a virtuális világban, kézi 
kézi kommunikáció, facetime 

Lojalitás Lojalitás Lojalitás Igénylik a fejlődést, ha valami nem tetszik, 
tetszik, odébbállnak 

Ha valami nem tetszik, odébbállnak 
odébbállnak 

Hierchiához való viszonyuk 
viszonyuk Hierachia Hierachia Hierachia, szabályok megkérdőjelezése 

megkérdőjelezése 

Elvárások pontos megfogalmazása, kölcsönös 
megfogalmazása, kölcsönös előnyökön nyugvó 
előnyökön nyugvó egyezségek - coaching 
coaching 

Mentoring és fordított mentoring 
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Megfelelő készséggel rendelkezők előtt végtelen lehetőség 
 

Emberek mai feladatainak 45 % automatizálható 
 

Kreatitivás, érzelmi intelligencia, gyorsan adaptálódó kognitív rugalmasság – ezek emelik az emberi 
erőforrást a gépek fölé 

 
„A foglalkoztathatóság nem azon múlik, hogy mit tudsz, hanem, hogy mit szeretnél megtanulni” 

 
A multikhoz már nem végrehajtókat keresnek 

KÉSZSÉGEK FORRADALMA 
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Szükséges készségek és képességek 
Hagyományos készségek: anyanyelven és idegen nyelveken folytatott kommunikáció 
Alapvető matematikai és természettudományos/műszaki készségek 
Tanulni tudás és akarás 
Kezdeményező és vállalkozó készség 
Kreativitás 
Digitális képességek: A digitális kompetencia tágabb értelemben az információs és kommunikációs technológiák 
magabiztos, kritikus és kreatív használata a munka, foglalkoztatás, tanulás, pihenés, vagy egyéb kitűzött célok 
eléréséhez. A digitális kompetencia kulcskompetencia, amely képessé tesz minket más kulcskompetenciák (pl. nyelv, 
matematika, a tanulás elsajátítása, kulturális tudatosság) elsajátítására. 

 



Munkaerőpiaci trendek 2017 
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Munkaadók székfoglalóst játszanak a munkavállalóért (EU -2020 – 900e informatikus hiány) 
Átalakuló munkahelyek:  

Munka-magánélet egyensúlya egyre fontosabb (már a sörcsap se vonzó) 
Stresszmentes munkahely 
Rövidülő munkahetek (3 nap/hét) 
Szabadúszók, rugalmas foglalkoztatási formák (2020-ra az amerikai munkavállalók 45%) 
Projektalapú megbízások (változatos munka, csapat, karrier, fontosság érzése) 
Munkavállalói élmény fontossága – Munkáltatói brand fontossága 
Idősek forradalma következik 
Csoportteljesítmény elsőbbsége az egyéni teljesítménnyel szemben 
Béremelkedések (fizikai munkások esetében is – egyik barkácsáruház 2017-ben 44%) 
Virtuális és kiterjesztett valóság a képzésben 

 
 



HR legfontosabb feladata saját és potenciális munkavállalói lenyűgözése 

A munkavállalók bevonzása és megtartása 

 

Digitalizáció a HR különféle területein: 

Toborzás elrobotosodása (video CV, Chatbotok, kép és érzelem felismerés, 

interjúértékelés digitálisan, játékos digitális tesztek a képességek tesztelésére, 

jelentkezés okostelefonokról) 

Virtuális csapatok, személyes kapcsolatok megszűnése – munkacsoportok 

hálózata, melyek kontinenseket ölelnek fel 

Csapatközpontú, tehetség alapú megközelítés szükséges 

Virtuális fejlődés forradalmasítja a képzést 
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Köszönöm a figyelmet! 
Kérdések? 


