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Wersję dostępną cyfrowo tego dokumentu można pobrać ze strony www.zawodowcy.org

Drogi Kandydacie, Pracodawco,
bez
kompetencji
społecznych
trudno
funkcjonować
w zbiorowościach ludzkich, a przede wszystkim stanowi to barierę
we współpracy i komunikacji społecznej. W 2020 r. właśnie
umiejętności społeczne stanowiły 39% pożądanych przez
pracodawców posiadanych kompetencji. Pomimo tego aż 60%
kandydatów aplikujących do ofert pracy w system.zawodowcy.org
nie wskazało ani jednej umiejętności społecznej.
Raport przedstawia szczegółową analizę omawianych kompetencji
przez kandydatów z zawodu technik ekonomista w latach
2018-2020. I tym samym zachęca do dodania przez aplikujących
ich kompetencji społecznych korzystając z przygotowanej, gotowej
listy na system.zawodowcy.org
Zapraszam do zapoznania się z raportem.
Paulina Stochniałek
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

NAJPOPULARNIEJSZE KOMPETENCJE SPOŁECZNE W LATACH 2018-2020
WYKAZYWANE PRZEZ KANDYDATÓW KSZTAŁCĄCYCH SIĘ W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA

na podstawie danych z

W S T ĘE P
Kompetencje społeczne są powszechnie
kojarzone z umiejętnością życia
w zbiorowościach ludzkich, w tym przede
wszystkim z umiejętnością współpracy
i komunikacji z innymi.

2020 r.
Zdolności organizacyjne

Umiejętność analitycznego myślenia
17%

Umiejętność ciągłego
i/lub szybkiego uczenia się
Komunikatywność
Otwartość na zmiany
Dokładność
Odpowiedzialność

Kreatywność

Oferty bez
umiejętności
społecznych

Odporność na stres
Sumienność

Oferty z co najmniej jedną
wymaganą lub mile
widzianą umiejętnością
społeczną

Rzetelność
Samodzielność
w podejmowaniu decyzji

(...)

Umiejętność pracy w zespole
83%

W 2020 r. 83% ofert pracodawców w system.zawodowcy.org
wśród wymagań dla kandydatów wymieniało przynajmniej
jedną umiejętność społeczną.

W S T ĘE P
39%

Umiejętności
społeczne
Inne
umiejętności

W 2020 r. umiejętności społeczne
stanowiły 39% wszystkich
wskazywanych przez
pracodawców umiejętności
wymaganych lub mile
61%widzianych w ofertach.

Mimo to w 2020 r. aż 60% osób
aplikujących do ofert pracy
zamieszczonych
w system.zawodowcy.org
nie zaznaczyło wśród posiadanych
umiejętności ani jednej umiejętności
społecznej!

60%

Aplikujący
Aplikujący
z umiejętnościami
bez żadnej
społecznymi
zaznaczonej
umiejętności
społecznej

40%

WPROWADZENIE
Poniżej przedstawiono 10 kompetencji społecznych
najczęściej wskazywanych przez kandydatów z zawodu
technik ekonomista w latach 2018 - 2020.

2018

2019

Poszczególne lata prezentowane
są w kolejnych wierszach.

2020

Kompetencja
występująca
u 50%
kandydatów
Kompetencja
występująca u 25%
kandydatów.

Kolorami zaznaczono te same
lub zbliżone kompetencje,
a wielkość przypisanego koła
oznacza powszechność
występowania danej kompetencji
w próbie.
Najczęściej występujące
kompetencje znajdują się na górze,
a występujące najrzadziej - na dole.
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Odpowiedzialność

Umiejętność pracy
w zespole

Dyspozycyjność

Lojalność

Wysoka kultura
osobista

Umiejętność
ciągłego
uczenia się

Otwartość na zmiany

Sumienność

Staranność

Wielkość próby: 201

Dokładność

Uczciwość

Ambicja

Punktualność
Odpowiedzialność
Umiejętność
pracy w
zespole

Lojalność

Dokładność

2
0
2
0

Dbałość o wizerunek
firmy

Dokładność

Komunikatywność

Chęć do
podejmowania
nowych wyzwań

Wielkość próby: 277

Ambicja

Umiejętność pracy w zespole

Kreatywność
Komunikatywność

Uczciwość

Odpowiedzialność

Ciekawość świata

Punktualność

Chęć do podejmowania nowych wyzwań

Wielkość próby: 162

PODSUMOWANIE
Dokładność, Odpowiedzialność oraz
Umiejętność pracy w zespole, to w trzech
ostatnich latach najczęściej zaznaczane
przez techników ekonomistów kompetencje
społeczne.

We wszystkich analizowanych latach
kandydaci z zawodu technik ekonomista
równie często zaznaczali w swoich
profilach umiejętności społeczne.

Umiejętności dotyczące postaw moralnych,
takie jak: Uczciwość, Staranność czy
Sumienność, co roku pojawiają się wśród
10 najczęściej zaznaczanych przez techników
ekonomistów umiejętności społecznych.

WSKAZÓWKI DLA KANDYDATÓW
Pracodawcy wśród wymagań często
wymieniają kompetencje społeczne!
Wskazywanie tych kompetencji w
profilu kandydata zwiększa Twoje
szanse na zatrudnienie.

Jeżeli zaznaczyłeś opcję "Szukam pracy",
"Szukam stażu" lub "Szukam praktyki"
oraz dodałeś w swoim profilu umiejętności,
pracodawca będzie mógł Cię znaleźć
na liście dopasowanych kandydatów.

Warto dodać swoje kompetencje społeczne
w profilu kandydata korzystając z gotowej listy
na
Nie zapomnij zaznaczyć poziomów
poszczególnych kompetencji!

Warto też zapoznać się ze wskazówkami dla pracodawców
dostępnymi w Migawce 67!

Kandy d a c i e ! P r a codawco!
Mamy d l a C i e b i e zestaw gotowy ch
komp e t e n c j i s p o łecznych!

Z ar e j e s tr u j s i ę
na

