
Millenialsi to osoby urodzone
mniej więcej w latach 1980-2000.
Obecnie stanowią oni coraz
większą grupę pracowników,
wkraczającą na rynek pracy
i aspirującą do obejmowania
stanowisk kierowniczych
w przedsiębiorstwach
i instytucjach.

aktywne korzystanie z technologii i mediów cyfrowych
w każdej dziedzinie życia,
życie w „globalnej wiosce” - dzięki dostępowi do Internetu
mają znajomości na całym świecie,
stawianie bardziej na jakość życia i doświadczenia życiowe
niż posiadanie,
wychowanie w realiach wolnego rynku.

Charakterystyczne dla millenialsów są m.in.:

wysokie mniemanie o swoich umiejętnościach,
przekonanie o własnej wyjątkowości,
nadmierne oczekiwania,
silna awersja wobec krytyki.

Inne przypisywane im przez niektórych (czy słusznie?) cechy to:
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We wrześniu 2018 roku został opracowany raport:

JAK KOMUNIKOWAĆ BY MOTYWOWAĆ
POKOLENIE MILLENIALSÓW

autorstwa:
dr inż. Magdaleny Graczyk-Kucharskiej,
dr inż. Małgorzaty Spychały,
dr. inż. Marka Golińskiego,
dr. inż. Macieja Szafrańskiego.

Dane do tego raportu zebrano w latach 2017-2018 podczas
poznańskiej edycji DESIGN THINKING WEEK 2017 (www.dtweek.pl)
oraz 6 spotkań grupowych z przedstawicielami 42 kluczowych
wielkopolskich przedsiębiorstw i instytucji realizowanych
z wykorzystaniem metody design thinking. 

.
W raporcie wykorzystano również wyniki badań ankietowych
przeprowadzonych na blisko 100 studentach Politechniki Poznańskiej,
które pozwoliły m.in. na analizę motywatorów i demotywatorów
młodego pokolenia millenialsów w pracy.
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4 najczęściej wskazywane przez millenialsów
cechy dobrej pracy:
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Przyjazna atmosfera w zespole

J asno okreś lone cele i zadania zawodowe stawiane przez pracodawcę

Możliwość rozwoju osobistego i doskonalenia zawodowego

Rozliczanie na podstawie osiąganych wyników, np. wynagrodzenie za efekt pracy

4 najistotniejsze dla millenialsów motywatory:

Możliwość wykonywania pracy, którą lubię.
Rozwój osobisty i doskonalenie.
Przyjazna atmosfera w zespole.
Jasno określone cele i zadania.

1.
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3.
4.
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motywator - czynnik skłaniający lub zachęcający
do pracu na danych stanowisku



66.8%

��
33.2%

66.8% ofert pracodawców z 2019 roku
uwzględnia co najmniej jedną cechę

z TOP 4 cech dobrej pracy wg millenialsów.

33.2% ofert pracodawców z 2019 roku
nie uwzględnia żadnej cechy z TOP 4 cech dobrej
pracy wg millenialsów.
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* na podstawie ofert pracy publikowanych od stycznia do grudnia 2019 r na zawodowcy.org 
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Przyjazna atmosfera w zespole
Jasno określone cele i zadania zawodowe

stawiane przez pracodawcę

Możliwość rozwoju osobistego
i doskonalenia zawodowego

Rozliczanie na podstawie osiąganych wyników,
np. wynagrodzenie za efekt pracy
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Spośród czterech najczęściej wskazywanych przez Pokolenia Y
cech dobrej pracy najwięcej ofert zamieszczonych
w system.zawodowcy.org w 2019 r. uwzględnia w swoim opisie
możliwość rozwoju osobistego i doskonalenia zawodowego.

* na podstawie ofert pracy publikowanych od stycznia do grudnia 2019 r na zawodowcy.org 
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38% ofert pracodawców z 2019 r. nie uwzględnia
żadnego motywatora z listy czterech najistotniejszych

dla Pokolenia Y.

62% ofert pracodawców z 2019 r. uwzględnia
co najmniej jeden motywator z listy czterech

najistotniejszych dla millenialsów.
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* na podstawie ofert pracy publikowanych od stycznia do grudnia 2019 r na zawodowcy.org 



43.8% ofert pracodawców z 2019 r. nie oferuje żadnej
dodatkowej korzyści.

56.3% ofert pracodawców z 2019 r. oferuje co najmniej
jedną dodatkową korzyść.
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