MIGAWKA 80 (2/2022)
„Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”
Kompetencje społeczne w system.zawodowcy.org w 2021 roku
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Przedmowa
Szanowni Państwo,
kolejny raport o kompetencjach społecznych
w system.zawodowcy.org w 2021 roku.
Zapraszam do zapoznania się z materiałem.
Paulina Stochniałek
Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego

O projekcie
W projekcie „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” przewidziano liczne formy
wsparcia (szczegóły na stronie www.zawodowcy.org), m.in. dostęp do darmowego narzędzia
system.zawodowcy.org ułatwiającego komunikację pomiędzy uczniami i pracodawcami.

System.zawodowcy.org
system.zawodowcy.org to rozwiązanie, którego jedną z wielu zalet jest automatyczne
dopasowywanie ofert pracodawców do kompetencji kandydatów. Uczniowie mogą
aplikować do pracodawców, do których wymagań najbardziej pasują ich kompetencje. Mogą
też odpowiadać pracodawcom na otrzymane zaproszenia Do udziału w rekrutacji. W celu
ułatwienia tego procesu komunikacji stworzone zostały słowniki gotowych umiejętności
podzielonych na kategorie, m.in. kompetencje społeczne.

Kompetencje społeczne
Na kompetencje społeczne składają się umiejętności utrzymywania relacji z innymi ludźmi
oraz postawy i cechy osobiste, które opisać można jako:
•

Umiejętności związane z percepcją społeczną

•

Umiejętność odpowiedniego zachowania się w sytuacjach społecznych

•

Umiejętności warunkujące radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych

•

Umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów społecznych

•

Umiejętności komunikacyjne

•

Wrażliwość społeczna, empatia

•

Efektywna autoprezentacja i umiejętność wpływania na innych

•

Umiejętności kooperacyjne

10 kompetencje społecznych najczęściej wskazywanych przez uczniów i absolwentów
tworzących profile w 2021 roku
Na wykresie przedstawiony został odsetek uczniów i absolwentów tworzących profile w
2021 roku posiadających daną umiejętność społeczną:

Umiejętność
Dokładność
Ambicja
Komunikatywność
Kreatywność
Punktualność
Ciekawość świata
Chęć do podejmowania nowych wyzwań
Elastyczność
Lojalność
Uczciwość

Udział procentowy
24%
24%
22%
19%
18%
17%
16%
16%
16%
14%

(wielkość próby: 2558)

10 kompetencji społecznych najczęściej wskazywanych przez uczniów i absolwentów
zaproszonych przez pracodawców w 2021 roku
Na wykresie przedstawiony został odsetek uczniów i absolwentów zaproszonych przez
pracodawców do udziału w rekrutacji w 2021 roku posiadających daną umiejętność
społeczną:
Umiejętność
Kreatywność
Odpowiedzialność
Dokładność
Rzetelność
Umiejętność pracy w zespole
Komunikatywność
Samodzielność
Zaangażowanie w wypełnianie zadań
Elastyczność
Umiejętność analitycznego myślenia

Udział procentowy
82%
81%
80%
78%
76%
73%
71%
69%
67%
66%

(wielkość próby: 199)
Kompetencje społeczne są dla pracodawców bardzo ważne. Dla pracodawców w 2021 roku
bardzo ważne były na przykład umiejętności: Odpowiedzialność, Rzetelność czy Umiejętność
pracy w zespole, ale nie wystąpiły one wśród 10 najczęściej wskazywanych kompetencji
społecznych przez kandydatów tworzących profile w 2021 roku.

Które kompetencje społeczne były w 2021 roku najczęściej posiadane
przez uczniów u uczennice?
199 uczennic (23% wszystkich) tworzących profile w 2021 rok zadeklarowało umiejętność
komunikatywność.
413 uczniów (27% wszystkich) tworzących profile w 2021 roku zadeklarowało umiejętność
Ambicja.

Jak dodać umiejętności społeczne do swojego profilu kandydata?
1. Przejdź do edycji swojego profilu i kliknij przycisk "Dodaj".

2. Wpisz "Społeczne" do wyszukiwarki i zaznacz posiadane umiejętności.

Możesz również dodać umiejętności do swojego profilu bezpośrednio z podglądu oferty,
dodając dokładnie te umiejętności, których wymaga pracodawca.
Migawka powstała we współpracy z pracownikami Wydziału Inżynierii Zarządzania
Politechniki Poznańskiej.

