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❖ HR įmonių grupę Lietuvoje 
sudaro: CVO Recruitment ir 
Simplika.

❖ Personalo ir verslo partneris

❖ Didžiausia laikino įdarbinimo ir 
personalo atrankų įmonė Baltijos 
šalyse. 

❖ Tarptautinė paieška: Baltijos šalys, 

partnerystė su Inhunt world, 

Coberon Chronos Group. 
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❖ Kaip keičiasi darbuotojų paieška?

❖ Kokios taisyklės galioja darbuotojų atrankoje?

❖ Kokia CV forma šiuo metu priimtiniausia darbdaviams?

❖ Kietieji ir minkštieji įgūdžiai – kurie ateityje bus svarbesni?

❖ Kaip darbo vietų pasiūlą keičia automatizavimo procesas?

Turinys
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Kaip keičiasi darbuotojų paieška?

Suaktyvėjusi darbo 
paieška ir pasiūla 
soc. tinkluose 
LinkedIn, Instagram, 
Facebook, Tinder, Tiktok ir 
kt., Meet Frank

Darbas nuotoliu
Atsiverusios galimybės
dirbti bet kurioje pasaulio
šalyje

Svarbi išlieka jauno
žmogaus motyvacija
Stiprybių ir norų 
išsigryninimas

Praktika
Savo potencialo paieška



Kandidato kelias atrankos procese
prasideda ne nuo darbo pokalbio, o nuo
nuo gyvenimo aprašymo išsiuntimo.

Bendros etikos taisyklės nuo tiek darbo 
paieškoje, tiek dalyvaujant darbo 
atrankos procese.
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CV išsiuntimas

Susipažinimas su 
pozicija ir darbdaviu

Profiliai soc. 
tinkluose

Atsiliepimas į 
skambutį

Darbo pokalbis

Elgesys po pokalbio

Kokios taisyklės galioja 
darbuotojų atrankoje?



Kita taisyklė, kuri
yra svarbi darbo
pokalbio metu –
būti savimi. 
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Kokia CV forma šiuo 
metu darbdaviams 
priimtiniausia?
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Kietieji ir minkštieji 
įgūdžiai – kurie ateityje 
bus svarbesni?
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❖ 40,7 proc. respondentų teigia, kad 
asmeniniam efektyvumui, produktyvumui 
bei rezultatams daro įtaką darbuotojo 
minkštųjų (angl. soft skills) bei kietųjų (ang. 
hard skills) įgūdžių lygiavertiškumas. 

❖ 35 proc. teigia, kad minkštieji įgūdžiai daro 
didesnę įtaką nei kietieji, 
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Kita

Lygiavertiškai: minkštieji ir kietieji

Daugiau kietieji negu minkštieji

Kietieji

Daugiau minkštieji negu kietieji

Minkštieji

.

.

Kokie kandidato įgūdžiai lemia 
galutinį jo pasirinkimą: 
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❖ 67,1 proc. respondentų teigia, kad priima naują 
darbuotoją neturintį reikiamų įgūdžių tam tikrai 
pozicijai; 

❖ 25,7 proc. tokių darbuotojų nepriima;

❖ 7,1 proc. pasirinko laisvą atsakymą skiltyje „Kita“ 
ir įvardino, kad darbuotojo be reikiamų žinių 

priėmimas į norimą poziciją priklauso nuo pozicijos 

į kurią kandidatuojama, darbuotojas priimamas jei 

pozicija nereikalauja specifinių žinių, kandidatas turi 

pakankamai motyvacijos ir organizacija mato, kad 

reikiamus įgūdžius gali įgyti bei jei organizacija turi 

pakankamai resursų apmokinti naują darbuotoją. 

Taip pat teigia, kad kartais tiesiog įdarbina tokius 

darbuotojus.

Ar priimate naują darbuotoją be 
reikiamų įgūdžių tam tikrai 
pozicijai?
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❖ 87,9 proc. – teigia, kad darbuotojams 
suteikia galimybę trūkstamų įgūdžių 
mokymams;

❖ 9,3 proc. respondentų teigia, kad apmokymų 
nesuteikia, tačiau pagal susitarimą, 
darbuotojas tuo pasirūpina pats;

❖ 2,9 proc. pasirinko kitą klausimo variantą ir 
teigia, kad trūkstamų įgūdžių apmokymus 
suteikia tik specifinėms specialybėms bei 
imliems darbuotojams. Taip pat išskyrė, kad 
neretai suteikia apmokymų galimybę per 
vėlai, t.y. ne visada taip greitai, kaip iš tiesų 
turėtų.
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Kita

Taip, mūsų organizacija suteikia

Ne, bet, pagal susitarimą, pasirūpina pats
darbuotojas

.

.

Ar suteikiate trūkstamų
įgūdžių apmokymams?



Minimi minkštieji įgūdžiai, kurie jau dabar yra ir bus 
reikalingi artimiausių kelerių metų perspektyvoje: 

✓ Gebėjimas savarankiškai priimti sprendimus

✓ Aktyvus mokymasis ir jo pritaikymas

✓ Kompleksinis problemų sprendimas

✓ Kritinis ir analitinis mąstymas

✓ Atsparumas, streso valdymas, lankstumas

✓ Skaitmeninis raštingumas

✓ Argumentavimas, problemų sprendimas, idėjų vystymas

✓ Tikslų įgyvendinimas

✓ Emocinis ir socialinis intelektas

✓ Rašytinė ir kalbinė komunikacija

✓ Sisteminis mąstymas

✓ Kūrybiškumas, originalumas, novatoriškumas

✓ Lyderystė ir bendradarbiavimas

✓ Empatija
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Kietieji įgūdžiai: 

✓ Kalbos

✓ Skaitmeninis raštingumas

✓ Išsilavinimas

✓ Profesinės srities išmanymas 

Kandidatas negauna darbo pasiūlymo, jeigu  
neturi šių kietųjų ir minkštųjų įgūdžių:

*Suskirtyta nuo labiausiai iki mažiausiai svarbiausio.
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❖ Visi darbai, kuriuos nesunkiai gali pakeisti mašinos, juos ir pakeis. Pavyzdžiui,
numatoma, kad transformacijas patirs buhalterio profesija. Ateityje buhalteris
privalės ne tik teisingai suvesti ir apdoroti duomenis į sistemą, kad jie atitiktų
apskaitos reikalavimus, tačiau ir gebėti analizuoti gautus duomenis, daryti išvadas ir
pateikti rekomendacijas, todėl bus reikalingi ir geri komunikacijos įgūdžiai
tarpkultūrinėje aplinkoje;

❖ Svarbu suprasti, jog reikėtų ruoštis ne visiškam profesijos pakeitimui, o
adaptavimuisi ar persikvalifikavimui iš dalies, įgyjant trūkstamų žinių ar įgūdžių.

Kaip darbo vietų pasiūlą keičia 
automatizavimo procesas? 

Sparčiai keičiantis darbo rinkai ir gyvenant
technologinėje aplinkoje, ekspertai rekomenduoja
nuolat mokytis naujų įgūdžių, kurie gali padėti įgyti
pranašumą darbinantis. Pavyzdžiui, „Gartner“ numato,
kad iki 2025 m. bus sukurta apie 2 mln. naujų pozicijų,
susijusių su dirbtiniu intelektu. Tai reiškia, kad 60-85
proc. naujų darbo pozicijų šiandien dar neegzistuoja.

Tam, kad kiekvienas spėtų žengti koja kojon su
dinamiškais pokyčiais ir prisitaikytų prie ateities
aktualijų, reikia gebėti mokytis nuolat. Kai tai taps
įpročiu, prisitaikyti prie pokyčių bus paprasčiau.



Kontaktai

Aurėja Bujokaitė
HR partnerė ir komandos vadovė

Simplika & CVO Recruitment
www.simplika.lt I www.cvo.lt

Sekite mūsų naujienas LinkedIn!

http://www.simplika.lt/
http://www.cvo.lt/

