מהפכת
המיומנויות
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מועמדים רובוטיים לא ייענו :פתרונות אנושיים למהפכת המיומנויות

אנחנו בעיצומה של מהפכת מיומנויות .הטכנולוגיה מחוללת מהפך בארגונים,
יש שינויים מהירים בסוגי המיומנויות הדרושים ,ואנחנו יודעים שחברות אינן
מצליחות למצוא את הטלנטים הדרושים להן .עובדים בעלי מיומנויות מבוקשות,
שמסוגלים ללמוד ללא הרף ולהסתגל לדברים חדשים  -הם קלף מנצח בימינו .אלה שיש
להם מיומנויות רגילות ונפוצות יסבלו מקיפאון במשכורות ומחוסר ביטחון תעסוקתי
בעתיד ,שיתבטאו בפוליטיקה ,פרוטקציוניזם ופופוליזם.
אנו יודעים גם שדיגיטציה ואוטומציה מתרחשות במהירויות שונות ,ומשפיעות
על אזורים ,ענפים וארגונים בעיתויים שונים ובדרכים שונות .בעבר ,נדרשו עשורים,
ואף מאות שנים ,כדי לחולל מהפך .כיום זה קורה בקצב חסר תקדים ,אך התוצאה
אינה ידועה מראש .כושר ההמצאה האנושי וההעדפות האישיות יהיו גורמים
מכריעים באופן שבו נמנף את הטכנולוגיה בחיינו האישיים ובעסקים שלנו.
בכל התרחישים העתידיים ,סיוע לעובדים לשדרג את מיומנויותיהם בעולם העבודה
המשתנה במהירות יהיה הדבר שיבטיח את המסוגלות תעסוקתית ()Employability
שלהם ,וגם זה צריך לקרות במהירות ובהיקף הנדרש לפתרון הבעיה.
מיומנויות וגישה לתעסוקה יהיו הפתרון למהפכת המיומנויות .אנחנו נזהה
מיומנויות דומות שייצרו נתיבי קריירה ברורים שיובילו מלימודים לתעסוקה ,מעבודה
אחת לעבודה אחרת .אנו זקוקים לתוכניות מואצות של הכשרה מחדש ,עם פרקים
מהירים וקצרים יותר של הדרכה מעשית במסגרת העבודה .ועלינו להעביר יותר עובדים
מתעשיות שנמצאות בדעיכה לענפים בצמיחה :עובדי טקסטיל שיהפכו לטכנאים של
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חומרים מרוכבים ,מכורי פחם למתכנתים.
אנחנו צריכים לסייע לעובדים גם לחשוב אחרת .בעולם הדיגיטלי של ימינו ,הצלחה
לא תחייב תמיד תואר מאוניברסיטה ,אלא תסתמך מאוד על הרעב לפיתוח מתמשך
של מיומנויות .עלינו לטפח את הסקרנות ואת הלימודיות ( )learnabilityשל עובדים ,כך
שיהיו להם הרצון והיכולת לפתח באופן שוטף את המיומנויות שלהם ,על מנת להישאר
ברי-העסקה.
עם התמהיל הנכון של מיומנויות ,העובדים רק יחזקו את הטכנולוגיה במקום
שיתחרו בה .וכמנהיגים ,סיוע לעובדים לשדרג מיומנויות ולהבטיח את עתידם יהיה
האתגר המכריע של תקופתנו .זיהוי מיומנויות מבוקשות ואיפשור העסקה יהיו הפתרון
למהפכת המיומנויות.

יונאס פריסינג,
יו"ר ומנכ"ל ManpowerGroup
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שאלנו  20,000מעסיקים
מ 42-מדינות לגבי:

•ההשלכות הצפויות של אוטומציה על מצבת כוח האדם בארגון שלהם בשנתיים
הקרובות
•הפונקציות שסביר כי יושפעו יותר מאחרות בארגון שלהם
•המיומנויות האנושיות שהם מעריכים ביותר ,ושהכי קשה להם למצוא אצל
מועמדים

תוצאות הסקר שנערך בישראל ב2017-
נקודות חוזקה אנושיות במהפכת המיומנויות:
מיומנויות 'רכות'  +טכניות  +מיומנויות דיגיטליות  -השילוב הטוב ביותר

תחזיות לשוק העבודה מדברות על מצבי קיצון בטווח הרחוק :טכנולוגיה שתכרסם במשרות של בני
אדם ,רובוטים שיחליפו נהגים ,ואפילו איום של עולם ללא עבודה 2.בטווח הקרוב ,אנחנו רואים משרות
חדשות ומיומנויות חדשות .זו השנה השנייה ש 86%-מהמעסיקים ברחבי העולם אומרים שמצבת
העובדים שלהם תישאר זהה או תגדל בשנתיים-שלוש הקרובות כתוצאה מאוטומציה .ובעקבות
השינויים המהירים בצורכי המיומנויות ,המעסיקים לא יודעים תמיד אילו מיומנויות יידרשו להם -
אפילו בטווח קצר של עוד  18חודשים מעכשיו.
הדוח מספק תצוגה בזמן אמת של השפעת האוטומציה על כוח העבודה בעידן הדיגיטלי  -לא חמש או
עשר שנים מעכשיו ,אלא כיום ובטווח הקרוב .הוא מראה אילו פונקציות בתוך חברות צפויות לגדול או
להצטמצם .הדוח מספק תובנות לגבי הערך של מיומנויות 'רכות' – או נקודות חוזקה אנושיות –
שהן המבוקשות ביותר בקרב מעסיקים ,ושהכי קשה למצוא אותן בקרב מועמדים.
כמומחים בעולם העבודה ,אנו מוצאים מדי שנה עבודה ל 3-מיליון עובדים ,ומעסיקים קרוב ל30,000-
עובדים המייעצים ל 400,000-לקוחות לגבי החלטות גיוס ופיתוח כישרונות .אנו נמצאים במקום שבו
באפשרותנו לשתף פתרונות אנושיים למהפכת המיומנויות.

38%

91%
מהמעסיקים בישראל
מתכננים לשמור או

להגדיל את מצבת
העובדים בעקבות
אוטומציה

80%

נקודות חוזקה
אנושיות

כוללות מיומנויות 'רכות' מסורתיות כגון תקשורת,
שיתוף פעולה ויצירתיות ,וכן תכונות אנושיות ייחודיות
כגון אמפתיה ,בניית קשרים ,יכולת קוגניטבית,
סקרנות ותשוקה ללמוד .נקודות חוזקה אנושיות
הן המיומנויות שיתמכו בטכנולוגיה ויצמצמו את
האיום של פיטורין בעקבות אוטומציה.
פתרונות אנושיים למהפכת המיומנויות
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ההשפעה העולמית של דיגיטציה
4%

לא ידוע

6%

ירידה

אוטומציה היא חדשות
טובות למבקשי עבודה :אם
יש להם המיומנויות הדרושות
רוב המעסיקים צופים כי דיגיטציה תביא רווח נקי לתעסוקה
בטווח הקרוב .רק  6%צופים שמצבת העובדים אצלם
תרד בעקבות אוטומציה .ככל שחברות הופכות ליותר
ויותר דיגיטליות ,רובן יזדקקו לעובדים רבים יותר ,לא פחות.

70%

ללא שינוי

20%
גידול

דיגיטציה :תופעה עולמית
אף מדינה אינה חסינה מפני דיגיטציה .ככל שתעשיות עבורות לתהליכים מתקדמים ואוטומטיים יותר ,מעסיקים זקוקים לעובדים נוספים -
במיוחד כאלה בעלי כישורי  - ITכדי לקדם את המהפך .מתוך  42המדינות שנכללו בסקר ,ב 34-מהן יש חברות רבות יותר הצופות
גידול במקום צמצום במצבת כוח האדם שלהן כתוצאה מדיגיטציה.

השלכות הטכנולוגיה על מצבת כוח האדם בשנתיים הקרובות
 %שיגדילו את מצבת כוח האדם
41 — 50

גואטמלה

31 — 40

פנמה

21 — 30

פרו ,הולנד ,ארה"ב ,דרום
אפריקה ,בלגיה ,איטליה

11 — 20

קוסטה ריקה ,מקסיקו ,פורטוגל,
ישראל ,טייוואן ,ספרד ,קנדה

0 — 10

-1 — -10
-11 — -20

חברות מארצות סקנדינביה ומזרח
אירופה צופות שמצבת כוח האדם
שלהן תצטמצם בעקבות אוטומציה

 25%מהחברות בארה"ב
מצפות שדיגיטציה תגדיל
את אחוזי הגיוס

בריטניה ,ניו זילנד ,ברזיל ,אוסטרליה,
טורקיה ,גרמניה ,יפן ,ארגנטינה,
קולומביה ,הרפובליקה הצ'כית,
אירלנד ,סין ,שווייץ ,סינגפור ,יוון ,פולין,
הונגריה ,צרפת ,שוודיה
נורווגיה ,סלובניה ,רומניה ,סלובקיה,
פינלנד ,הונג קונג ,בולגריה
אוסטריה

מעסיקים בגואטמלה ,בפנמה
ובפרו הביעו את ההשקפה
האופטימית ביותר

 %שיצמצמו את מצבת כוח האדם

מעסיקים באמריקה הלטינית ממשיכים להיות האופטימיים ביותר ביחס להשלכות האוטומציה על היקף המשרות .באירופה ,מעסיקים
בגרמניה ובבלגיה צופים עכשיו גידול נטו במצבת העובדים  -תמונה אופטימית יותר מלפני שנה 3.בארה"ב 25% ,מהחברות צופות
4
שאוטומציה תגדיל את גיוס העובדים ,לעומת  3%בלבד בחברות סיניות.
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רובוטים גוזלים משימות ,לא משרות :שידוד המערכות של מיומנויות
רוב העובדים צופים שמצבת העובדים הכללית תגדל כתוצאה מדיגיטציה ,אולם
ההשפעה משתנה לפי התפקיד.
 ITהוא המוביל כיוון שארגונים משקיעים במיומנויות דיגיטליות,
ותפקידים בשטח ומול לקוחות הם המובילים הצמודים.
לעומת זאת ,מצבת כוח האדם בתפקידי כספים וניהול חשבונות צפוייה לרדת
בשיעור הניכר ביותר כתוצאה מאוטומציה.
העלייה של תרבות הצריכה והערך שחברות מייחסות
כיום לשירות לקוחות ולחלק האחרון של המשלוח
( ,)the last mile deliveryניכרות יותר ויותר בעולם הדיגיטלי.
תפקידים שגרתיים או מוסיפים פחות ערך ללקוחות
נמצאים תחת האיום הגדול ביותר של אוטומציה.

תפקידים שצפויים לעבור את הגידול והצמצום הגדולים ביותר במצבת העובדים בשנתיים הקרובות

}

+4%

}

+4%

}
}
}

+2%

-3%

6%
3%
כספים וניהול
חשבונות

19%

0%

8%

5%

5%

משרות מול
קהל/מול לקוחות

6%

משאבי אנוש

10%

}

23%

+6%

10%
6%

4%

מינהלה ומשרד

ייצור
הגדלת מצבת כוח אדם

IT
צמצום מצבת כוח אדם

לתפקידי  ITצפוי הגידול הרב
לתפקידי כספים וניהול חשבונות צפויה הירידה הגדולה ביותר.
ביותר במצבת העובדים;

פתרונות אנושיים למהפכת המיומנויות
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ייצור :הנטישה הגדולה

משאבי אנוש ופיננסים :לעשות יותר
עם פחות

מעסיקים בתחום זה צופים נטישה משמעותית
ככל שמיומנויות חדשות מתפתחות ,ואחרות
הופכות למיושנות ולא רלוונטיות.

%19

רוב החברות צופות שמצבת העובדים בתפקידי משאבי אנוש ופיננסים תישאר
יציבה ,עם גיוס נטו של  2%ו ,-3%-בהתאמה .ככל שארגונים מטמיעים
טכנולוגיה חדשה ומתאימות את כוח העבודה ואת המיומנויות אל
טכנולוגיה זו ,על תפקידים אלה יוטל לקדם מהפך יעיל ,בעוד שכוח
העבודה הכולל יגדל במקומות אחרים בארגון.

91%

תפקידי ייצור מובילים את המהפכה הדיגיטלית
זו השנה השנייה ,והמעסיקים חוזים את המחזור
הגדול ביותר  -של עליות ( )23%וירידות (.)19%
עלייתו של מיזם  Industry 4.0תורמת לתחייתו של
הייצור המתקדם .יצרנים נערכים מחדש מבחינת
כוח העבודה שלהם ועורכים נסיונות כדי למצוא את
המיומנויות הדיגיטליות הנכונות ,ותעשיות אחרות
יבואו בקרוב בעקבותיהם.

בענף השירותים הפיננסיים במיוחד  -חברות כגון שירותים פיננסיים ,נדל"ן
וביטוח  -ביקוש לעובדי  ITצפוי לגדול פי ארבעה לעומת גיוס של צוות
חשבונאות.

%83

38%

%08

80%

מהחברות המצמצמות
את צוותי משאבי האנוש
שלהן במידה הרבה ביותר ,עדיין
מצפות לגידול כולל במצבת
העובדים.

נקודות החוזקה האנושיות בולטות בעידן הדיגיטלי
המיומנויות ה'רכות' המוערכות ביותר הן נדירות
14%

תקשורת

16%

שיתוף פעולה
פתרון בעיות
ארגון
שירות לקוחות
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31%

24%

31%
24%

19%

28%

17%
13%

הנהלה
ניהול

20%

19%

16%
18%

הנדירות ביותר
המוערכות ביותר

אף אחד לא דוחק את ה IT-לפינה COMMUNICATOR :דיגיטלי הוא
תפקיד מבוקש מאוד למשרות של קבלת לקוחות ואדמיניסטרציה
במהפכת המיומנויות ,עבור ארגונים ואנשים פרטיים כאחד ,המיזוג הטוב ביותר של טכנולוגיה מתקדמת עם מעורבות גבוהה יהיה
שילוב נקודות החוזקה של אנשים עם ידע טכני ודיגיטלי .למעלה ממחצית החברות אומרות שמיומנויות תקשורת ,הן בכתב והן
בעל פה ,הן המיומנות ה'רכה' המוערכת ביותר ,ואחריה ניצבות שיתוף פעולה ופתרון בעיות.
מציאת טלנטים עם תמהיל המיומנויות הנכון מהווה אתגר :מעסיקים אומרים שפתרון בעיות ,יכולות תקשורת ,ארגון ושיתוף פעולה
הם בין המיומנויות שהכי קשה למצוא אצל מועמדים.

כספים וניהול
חשבונות

משרות מול
קהל/מול לקוחות

משאבי אנוש

מינהלה ומשרד

ייצור

IT

המיומנויות ה'רכות' המוערכות ביותר ,לפי פונקציה

1
2
3

שירות לקוחות

ארגון

שירות לקוחות

שיתוף פעולה

פתרון בעיות

הנהלה

ניהול

שירות לקוחות

שיתוף פעולה

שירות לקוחות

שירות לקוחות

ארגון

תקשורת

ניהול

ניהול

פתרון בעיות

ניהול

שירות לקוחות

המיומנויות ה'רכות' הנדירות ביותר ,לפי פונקציה

1
2
3

שירות לקוחות

ארגון

ארגון

שירות לקוחות

פתרון בעיות

שיתוף פעולה

ניהול

שירות לקוחות

שירות לקוחות

ניהול

ניהול

פתרון בעיות

תקשורת

ניהול

פתרון בעיות

תקשורת

ארגון

ארגון

צמצום מצבת כוח אדם

מיומנויות תקשורת חשובות במיוחד בתפקידי  ,ITשבהם העובדים פועלים
בצוותים שונים המקדמים את הדיגיטציה IT .כבר אינה מחלקה מבודדת
ועצמאית; כיום היא מתפרסת על פונקציות שונות ,ומהווה מרכיב
מרכזי במהפך העסקי .לפיכך ,ארגונים מעריכים עובדים שעבודתם היא
מול אנשים בעלי יכולות תקשורת ,פתרון בעיות והבנה של טכנולוגיה
ומערכות חדשות ,המסוגלים לספק שירות טוב יותר ללקוח ולהוסיף ערך
במקומות הנחוצים ביותר ללקוחות.

הגדלת מצבת כוח אדם

38%
מהחברות שמתכננות להגדיל
את מצבת העובדים
בתפקידי  ITמציינות שתקשורת

%

היא המיומנות ה'רכה' המוערכת ביותר
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זיהוי מיומנויות מבוקשות :איפשור העסקה

שדרוג המיומנויות של עובדים
מתעשיות בדעיכה לענפים
בצמיחה גבוהה באיטליה

באותה המהירות שבה מתפתחות מיומנויות חדשות ,כך מיומנויות ישנות הופכות ללא רלוונטיות .אוטומציה
משנה את אופן ביצוע העבודה ,ועלינו למצוא פתרונות לעובדים שעוזבים תעשיות בדעיכה .שותפות
ציבורית-פרטית זו ,שאותה מובילים המעסיקים ,מציעה פתרון מצוין לשדרוג מיומנויות,
מחוללת מהפך בביקושי הגיוס ומפיחה חיים בקהילות.
באזור אמיליה רומנה באיטליה ,יצרני כלי הרכב המתקדמים ביותר בענף הספורט המוטורי  -פרארי,
מזראטי ,למבורגיני ודלארה  -נאבקו למצוא עובדים מיומנים דים כדי לייצר את הרכיבים החזקים וקלי
המשקל שנעשה בהם שימוש במכוניות בעלות הביצועים הגבוהים .הודות לשיתוף פעולה עם בתי ספר
טכניים מקומיים ,אוניברסיטאות והממשלה ,צוות  Experisשל  ManpowerGroupהקים את
'מעבדות ומרכז הכשרה אקדמי' ( .)Labs and Academy Training Centerתוך בניית תוכנית
לימודים ייחודית וממוקדת ,המעבדה של  Experisהכשירה מחדש מאות עובדים ושדרגה את המיומנויות
של עובדי טקסטיל מובטלים באזור ,כך שיוכלו לעבוד עם חומרים מתקדמים כגון סיבי פחמן בתעשיית רכבי
היוקרה המתקדמים; זוהי נוסחה שניתן להעתיק גם למקומות אחרים.

5

במהפכת המיומנויות ,כל העובדים יזדקקו למיומנויות דיגיטליות
וליכולת לפתור בעיות ולשתף פעולה ,ככל שארגונים ותפקידים רבים

יותר עתידים להזדקק לרמות גבוהות יותר של דיגיטציה.
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הכשרה מחדש מואצת של עובדים ותיקים בארה"ב
לייצור מתקדם ,והכפלת המשכורות
מעסיקים בתחום הייצור בארה"ב חווים פער בין המיומנויות הדרושות
להם לבין אלה שיש לעובדים .עד שנת  2020יהיו עד שני מיליון משרות
ייצור לא מאוישות .כדי לסגור פער זה ,מיפתה ManpowerGroup
יחד עם הDigital Manufacturing Design Innovation Institute of Chicago-
 165תפקידי ייצור מתקדמים ,כדי לעזור להגדיר את המשרות והיומנויות
6
הדרושות כיום ובעתיד הקרוב.
 ManpowerGroupזיהתה יוצאי צבא עם ניסיון הנדסי כאוכלוסיה
בעלת מיומנויות רלוונטיות דומות ,שניתן להתאים ,לפתח ולהחיל בקלות
על התפקידים החדשים הללו .כמו כן ,יש להם לימודיות גבוהה:
הרצון והיכולת לשדרג מיומנויות לתפקידי הטכנאים המבוקשים הללו במכשור,
אוטומציה ובקרות.
בשותפות עם ,Rockwell Automation and the Academy of Advanced Manufacturing
השקנו תוכנית הכשרה מהירה של  12שבועות ,המשלבת לימוד בכיתה והתנסות מעשית
במעבדה ,וכן אימון לקריירה ,תוך התמקדות חזקה במיומנויות 'רכות'.
הכיתה הראשונה סיימה את לימודיה בנובמבר  ;2017כולם זכו להצעות עבודה ממעסיקים מובילים,
ורבים מהם הכפילו ואפילו שילשו את משכורותיהם .באמצעות זיהוי מערך מיומנויות עם ביקוש גובר
בשוק ,ורתימת פלח שאינו מנוצל דיו בקרב כוח העבודה ,שיש לו מיומנויות קרובות לאלה הדרושות,
וכן גיוס עובדים בעלי לימודיות ( )learnabilityמוכחת ,הצלחנו להביא למיצוי הפוטנציאל שלהם ,פיתחנו
7
טלנטים יקרי ערך ,ושינינו חיים.
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פתרונות אנושיים למהפכת המיומנויות
צעדים שמעסיקים יכולים לנקוט כדי לחזק את אסטרטגיית כוח העבודה שלהם ולהתכונן
למהפך דיגיטלי ,שינוי מודלים עסקיים ושינוי במיומנויות הדרושות.
מחפש ריגושים
ביצועיסט

1

מסורתי

נפש חופשייה
מתכנן

גיוס בזכות לימודיות
()LEARNABILITY

חדשן

המעסיקים כבר אינם יכולים להסתמך על שוק מיידי ( )spotלהשגת
טלנטים.
אנו זקוקים לעובדים בעלי לימודיות ( - )learnabilityהרצון והיכולת
לפתח מיומנויות נחוצות כדי להיות בר-העסקה בטווח הארוך.
מסוגלות תעסוקתית ( )Employabilityבימינו תלויה פחות במה
שהעובד כבר יודע  -ויותר ביכולת שלו ללמוד.

חוקר

הוגה דעות

עידוד תרבות של לימודיות כדי לשמר ולהשיג את הטלנטים הטובים
ביותרwww.learnabilityquotient.com/ :

2

זיהוי מיומנויות דומות

אפשרו לעובדים להצליח .מפו את צורכי המיומנויות ,ולאחר מכן העריכו וזהו מועמדים בעלי מיומנויות דומות  -כאלה הקרובות מאוד
למיומנויות הדרושות ,ושניתן להתאימן לתפקידים חדשים .התבססו על טלנטים מוכחים ,וציידו את העובדים בכלים לעבור ממערכי
מיומנויות מסורתיים למערכי מיומנויות דיגיטליים .ראו כיצד  ManpowerGroupוהDigital Manufacturing Design Innovation-
 Instituteהגדירו ומיפו  165תפקידי ייצור מתקדמים ביותרwww.right.com/digitalmanufacturing :

3

פיתוח מובילים דיגיטליים
בעוד ש 80%-מיכולות המנהלים נותרות זהות  -כושר הסתגלות ,מוטיבציה ,כושר עמידה וחשיבה
מבריקה  -דרוש סגנון עבודה חדש לעידן הדיגיטלי .מה שהביא אותנו עד הלום ,לא יקדם אותנו הלאה.
המנהיגים כיום חייבים להעז להנהיג ,ולהיות מוכנים להפסיק את פעולתם באופן מידי עם זיהוי של כשל.
עליהם לטפח לימודיות ( ,)learnabilityלשפר את הביצועים ולטפח יזמות .וכמובן ,עליהם להביא למיצוי
הפוטנציאל של אחרים.

כמה אתה מוכן להוביל בעידן הדיגיטלי? גלה את האיי קיו הדיגיטלי שלךdigiquotient.io :
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לעולם לא ישתמשו
בטכנולוגיית המציאות
המדומה )(VR
במקום העבודה
לא

כן

מלומד

מהפכת
המיומנויות
2.0
היכולת לסייע לעובדים לשדרג מיומנויות ולהיערך לעתיד בעולם
עבודה המשתנה במהירות תהיה האתגר המכריע של זמננו.
זיהוי מיומנויות שיש להן דרישה ואיפשור העסקה
יהיו הפתרון למהפכת המיומנויות.

אודות הסקר
 ManpowerGroupהסמיכה את  Infocorpלבצע מחקר כמותני באוקטובר  ,2017שבמסגרתו נסקרו  19,718מעסיקים בששה
ענפי תעשייה ב 42-מדינות .המחקר התבצע בארגנטינה ,אוסטרליה ,אוסטריה ,בלגיה ,ברזיל ,בולגריה ,קנדה ,סין ,קולומביה,
קוסטה ריקה ,הרפובליקה הצ'כית ,פינלנד ,צרפת ,גרמניה ,יוון ,גואטמלה ,הונג קונג ,הונגריה ,אירלנד ,ישראל ,איטליה ,יפן,
מקסיקו ,הולנד ,ניו זילנד ,נורווגיה ,פנמה ,פרו ,פולין ,פורטוגל ,רומניה ,סינגפור ,סלובקיה ,סלובניה ,דרום אפריקה ,ספרד ,שוודיה,
שווייץ ,טייוואן ,טורקיה ,בריטניה וארה"ב .ניתוח הנתונים בוצע על ידי .Reputation Leaders

1

אריקה פטרסון,“From Coal To Code: A New Path For Laid-Off Miners In Kentucky.” National Public Radio , ( 6במאי.)2016 ,

2

מרטין פורד.Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future, (New York, NY: Basic Books, 2015) ,

3

 .)2017( ,The Skills Revolution: Digitization and Why Skills and Talent Matter, ManpowerGroupהראה ש 83%-מהמעסיקים מתכננים
להגדיל את מצבת העובדים או לשמור עליה כתוצאה מאוטומציה ,בעוד ש 12%-צפו צמצום.

4

התרשים מראה את השינוי הצפוי התוצאה מאוטומציה (הגדלה  -צמצום).

5

קרא עוד בכתובתhttps://doingwellbydoinggood.manpowergroup.com/skilling-up/dallara-motorsports/ :

6

קרא עוד בכתובתhttp://www.right.com/digitalmanufacturing :

7

קרא עוד בכתובת https://doingwellbydoinggood.manpowergroup.com/skilling-up/rockwell-automation/
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אודות MANPOWERGROUP
( ManpowerGroup®זיהוי  :NYSEMAN) ,היא מהחברות הגדולות בעולם לפתרונות כוח עבודה .החברה מסייעת
לארגונים לשנות כיוון בעולם העבודה המשתנה במהירות – באמצעות שירותי מיקור ,הערכה ,פיתוח וניהול של הטלנטים
שיכולים לאפשר להם להצליח .אנחנו מפתחים פתרונות חדשניים ליותר מ 400,000-לקוחות ומקשרים בין יותר מ3-
מיליון עובדים בעולם לעבודות משמעותיות ובנות קיימא במגוון רחב של ענפים ומיומנויות .משפחת המותגים המתמחים
שלנו – ® Right Management® ,Experis® ,Manpowerו – ManpowerGroup® Solutions-יוצרת ערך רב יותר
למועמדים ולקוחות ב 80-מדינות וטריטוריות ,ועושה זאת מזה  70שנים .בשנת  2017זכתה  ManpowerGroupבתואר
אחת מ'החברות האתיות ביותר בעולם' זו השנה השביעית ברציפות ,ובתואר אחת מ'החברות הנערצות ביותר' על פי
דירוג  ,Fortuneהמחזקים את מעמדנו כמותג האמין והנערץ ביותר בענף .ראה כיצד  ManpowerGroupמשפיעה על
עתיד העבודה.www.manpowergroup.com :

הצטרפו לשיח המקוון
@ManpowerGroup
facebook.com/ManpowerGroup
linkedin.com/company/ManpowerGroup
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