
תובנות מסקר העדפות המועמדים העולמי לשנת 2018

סגנון העבודה 
הדברים שכדאי למעסיקים לדעת על הרצוי לנו:

ההעדפות של מועמדים בנושא מודל עבודה
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שינויים נרשמים באופן שבו ארגונים מבצעים משימות עבודה ובאופן שבו עובדים 
בוחרים לעבוד. המעסיקים, מצדם, בודקים את העבודה שצריך לבצע ובוחנים מגוון 

רחב של אפשרויות, כולל בינה מלאכותית, רובוטיקה וכמובן – עובדים אנושיים. 
אפשרויות הבחירה בגיוס עובדים התפתחו הרבה מעבר למה שהיה מקובל תמיד: 

אוסף של עובדים במשרה מלאה. מנהלי כוח אדם יכולים כיום לבחור בין קבלנים בלתי 
תלויים, עובדי פרילנס, עובדים במשרה חלקית, עובדים עונתיים, עובדים זמניים 
 Task  ,Postmates , Uber  ,Lyft ועובדים לפי ביקוש ומבוססי פלטפורמה )כמו

Rabbit(.  תכנון אפקטיבי בתחום של כוח עבודה חייב להביא בחשבון את האופן שבו 

העובדים רוצים לעבוד.

שאלנו את המועמדים את השאלות הבאות: 

תוכן עניינים

הקדמה   עמ' 3  |  1

הירידה בפופולריות של עבודה קבועה במשרה מלאה   עמ' 4  |  2

הפער בין העדפות מועמדים לבין זמינות כוח העבודה הוא תלוי-שוק   עמ' 5  |  3

הפער המובהק ביותר הוא בקרב מועמדים שמעדיפים עבודה תחת חוזה/עבודה  |  4 
   לפי פרויקט   עמ' 6

אוטונומיה וניהול סיכונים הם גורמי מוטיבציה מרכזיים   עמ' 7  |  5

3 ההעדפות הראשונות בכוח העבודה משתנות לפי השוק   עמ' 8-9  |  6

חשיבותן של רשתות חברתיות   עמ' 10  |  7

5 הצעות מעשיות   עמ' 11-14  |  8

קבלת עזרה בגיבוש אסטרטגיית טאלנטים   עמ' 15  |  9

פרטים נוספים על משתתפי הסקר   עמ' 16  |  10

 • מהו סגנון העבודה המועדף עליך? 
 • איזה סוג עבודה מועדף עליך?
 • מהו סגנון העבודה שלך כרגע?

• מהם גורמי המוטיבציה שלך ומה משפיע על העדפות העבודה שלך?
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הגדרת מודלים חדשים 
 של עבודה

במאמר זה, המונח 'מודל עבודה חלופי' 
כולל גם עבודה תחת חוזה, עבודה לפי 

פרויקט, עבודה במשרה חלקית, עבודה 
עונתית, עבודה זמנית או עבודת 

'חלטורה' – כולם סוגים של סגנונות 
עבודה חדשים של 'הדור הבא'.3 המונח 
'עובדים במתכונת לא מסורתית' כולל 

עובדים הנמצאים בהתקשרות חוזית או 
אחרת לפרק זמן קבוע מראש )עובדים 

זמניים( וכאלה שההתקשרות עמם 
 מבוססת על משימה ספציפית,

המכונים גם עובדי 'כלכלת החלטורה' 
 4. )Gig Economy(

בניתוח של תוצאות הסקר, חשוב לזכור 
שמועמדים ברחבי העולם מגדירים 

סגנונות עבודה חלופיים בדרכים שונות, 
דבר העשוי להשפיע על ממצאי הסקר. 

בכל שוק, סקר העדפות המועמדים 
תורגם לשפה המקומית. תשובות 

המועמדים מבוססות על תפיסתם את 
סגנון העבודה. משתתפי הסקר בחרו בין 
האפשרויות הבאות: עבודה תחת חוזה, 

עבודה לפי פרויקט, עבודה קבועה 
במשרה מלאה, עבודה במשרה חלקית, 

עבודה עונתית, עבודה זמנית, עבודת 
'חלטורה' )למשל, נהגת Uber, עובד 

Postmates וכו'( או אחר. כאשר 
התבקשו לסווג את סגנון העבודה הנוכחי 

שלהם, המשתתפים בחרו בין 
האפשרויות הבאות: עבודה תחת חוזה 

)לדוגמה, 1099 או חוזה/לפי תחולת 
עבודה/ייעוץ(, עבודה קבועה במשרה 

מלאה, עבודה חלקית, עבודה עונתית, 
עבודה זמנית, עבודה מבוססת 'חלטורה' 

שמאפשרת לי לעבוד או לא לעבוד 
כרצוני )כמו נהגת אובר, עובד 

פוסטמייטס( וכן 'אחר'.

התוצאות שהתקבלו היו ברורות: קרוב למחצית )45 אחוזים( מכלל 
 המועמדים בעולם מעדיפים חלופה לעבודה במשרה מלאה. 

בשווקים מסוימים, מספר העובדים המעדיפים עבודה תחת חוזה, לפי פרויקט, 
משרה חלקית או עבודה עונתית / זמנית עולה על 60 אחוזים.

במקומות מסוימים, סגנון העבודה של העובדים משתנה מהר יותר מאשר 
במקומות אחרים. העדפות המועמדים והתמהיל הנוכחי בכוח העבודה תלויים 

בשוק ואולם נושאים כמו גמישות, איזון בחיים2, אוטונומיה ולמידה תמידית 
משותפים לאופן שבו עובדים מעדיפים לעבוד. בתכנון כוח העבודה, על המעסיקים 
להביא בחשבון את סגנון העבודה הרצוי לעובדים כדי להצליח בגיוס ובשימור של 

טאלנטים. למועמדים ברחבי העולם, סגנון העבודה של הדור הבא )ראו הגדרה 
בתיבה משמאל( הוא בחירה, ממש לא מוצא אחרון.

סקר זה צירפנו יחד את הנתונים מאורוגוואי ומפרגוואי ואת הנתונים מגואטמלה, פנמה   1
וקוסטה-ריקה )אמריקה המרכזית( כדי לקבל מדגם משמעותי עבור שווקים אלה.

השילוב בין חיי העבודה לחיים האישיים והגמישות המאפשרת זאת.  2

 .ManpowerGroup, #GigResponsibly: The Rise of NextGen Work, 2017  3

בשווקים רבים, המונח 'עובדי חלטורה' אינו נפוץ. המונח השכיח יותר עשוי להיות 'עובדים לא   4
פורמליים'.

הקדמה

18-65 גילאי

המועמדים תיארו את 
הדברים החשובים להם 
ביותר בתהליך חיפוש 

העבודה

סקר העדפות המועמדים העולמי

18,000
מועמדים המועסקים 

כיום

תשאלנו קרוב ל-
ב-24 שוקי עבודה משפיעים

ברחבי העולם1

מועמד: מבקש עבודה המועסק כיום
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כיום, מועמדים ברחבי העבודה מעוניינים בעבודה שתתאים את 
עצמה לצרכים שלהם. קרוב למחצית מהמועמדים שהשתתפו 

בסקר )45 אחוזים( העדיפו חלופה לעבודה קבועה במשרה 
מלאה. 16 אחוזים מעדיפים עבודה חלקית, 13 אחוזים מעדיפים 

עבודה תחת חוזה ואילו שבעה אחוזים מעדיפים עבודה לפי 
פרויקט. רק שלושה אחוזים ציינו שהם מעדיפים לעבוד באופן 
מקוון מבוסס פלטפורמה. ממצאים אלה מתיישבים עם סקר 
GigResponsibly# , שבו 87 אחוזים מהמועמדים ציינו כי 

ישקלו להשתתף בעתיד במודל עבודה חלופי.5

למרות שעבודה במשרה חלקית היא עדיין האפשרות המועדפת 
על המועמדים )ראו תרשים עמודים משמאל(, בשווקים 

מסוימים, עבודה על פי מודלים חלופיים זוכר להעדפה על פני 
 עבודה במשרה מלאה. 

באורוגוואי/פרגוואי ובקולומביה, ההעדפה לתפקידים במשרה 
מלאה עומדת על 31 ו-34 אחוזים )בהתאמה( בלבד. לעומת 

זאת בשווקים כמו צרפת )72 אחוזים(, ארצות-הברית )70 
אחוזים( ופולין )70 אחוזים(, שבעים אחוזים מכלל המועמדים 

ממשיכים להעדיף עבודה במשרה מלאה.

ממוצע עולמי

אורוגוואי/פרגוואי
פרו

קולומביה
אמריקה המרכזית

ארגנטינה
מקסיקו

ברזיל
קנדה

ארצות-הברית

מלזיה
אוסטרליה

יפן
סינגפור

הודו

צ'כיה
ספרד

איטליה
פורטוגל
גרמניה

בריטניה
נורווגיה

שוודיה
פולין

צרפת

מריקה
ת א

ש
יב

ת
אסיה-פסיפי

תיכון
מזרח ה

וה
אירופה

70%

63%

50%

44%

43%

43%

34%

33%

31%

62%

61%

59%

58%

58%

72%

70%

70%

67%

63%

61%

60%

57%

51%

50%

55%

העדפה למשרה מלאה, לפי שוק

Part-Time
Full-Time

העדפות מועמדים ביחס למודל עבודה הן שילוב ייחודי של המצב הכלכלי, הסביבה הרגולטורית, העדפות 
סגנון החיים וערכי התרבות של השוק הספציפי.

ויקטוריה בומבאס, סמנכ״לית, ManpowerGroup Solutions , Global Solutions, בריטניה

הירידה בפופולריות של 
עבודה קבועה במשרה 

מלאה

.ManpowerGroup, #GigResponsibly: The Rise of NextGenWork, 2017 5
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הפער בין העדפות מועמדים לבין זמינות כוח העבודה הוא 
תלוי-שוק 

כדי להבין טוב יותר את הדינמיקה שבין סגנונות העבודה החלופיים שמועמדים בעולם מעדיפים לבין כוח העבודה הזמין, שילבנו את תוצאות סקר 
העדפות המועמדים עם  ™Total Workforce Index של ManpowerGroup Solutions ראו תיבת הסבר להלן, כלי המודד את תמהיל סגנונות 

העבודה לפי שוק. התוצאה היא הפער בין סגנון העבודה שהמועמדים מעדיפים לבין סגנונות העבודה שמציעים המעסיקים המקומיים. כלומר בשוק 
נתון, המעסיקים מציעים פחות הזדמנויות לסגנון עבודה חלופי מכפי שהמועמדים מעדיפים. 

ב-22 מ-24 השווקים שנסקרו, ההעדפות של עובדים לעבודה תחת חוזה, עבודה לפי פרויקט, עבודה חלקית, עבודה עונתית ועבודה 
זמנית עולות על ההיצע של משרות בסגנון הרצוי בכוח העבודה הזמין. רק בהודו ובברזיל קיים היצע עבודות בסגנון חלופי גדול יותר בהשוואה 

להעדפות המועמדים. במבט אזורי, הביקוש עולה על ההיצע במדינות דרום-אמריקה כמו קולומביה, פרגוואי/אורוגוואי, פרו ואמריקה המרכזית 
)גואטמלה, פנמה וקוסטה-ריקה( וכך גם במקסיקו )המשויכת לצפון אמריקה(. הפערים הקטנים ביותר נרשמים בצרפת, באיטליה ובפולין. לסיכום, 

יש בשוק יותר עובדים שמעוניינים בסגנון עבודה חלופי מאשר משרות זמינות שכאלה.

 ManpowerGroup של Total Workforce Index™  הכלי
 Solutions 

 ™Total Workforce Index הוא כלי מקיף לניתוח כוח העבודה, המאפשר לארגונים למדוד את 
הקלות היחסית של מיקור, גיוס ושימור כוח עבודה בשוקי עבודה מתחרים ברחבי העולם. הניתוח 

הכלל-עולמי מתייחס ל-75 שוקי עבודה ובודק מעל 90 גורמים בכל שוק וכולל זמינות, יעילות 
עלויות, פרודוקטיביות ורגולציה.

בעזרת הפילוח של כוח העבודה המתאפשר באמצעות  ™Total Workforce Index, ארגונים יכולים בקלות ליצור תקן משווה לתמהיל כוח העבודה 
ויעילות העלויות שלהם במערכי תפעול גלובליים. לראשונה יכולים מעסיקים להיעזר במשאב יחיד שמספק להם גם נקודת מבט כלל-עולמית על 

נושאים כמו גיוון מגדרי, השפעת דור המילניום, השתתפות כוח העבודה בכלכלת החלטורה והפער בין עובדים קבועים לעובדים זמניים בשווקים 
השונים.
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10%
30%

13%
35%

15%
27%

18%
33%

18%
45%

19%
25%

23%
35%

24%
27%

28%
46%

29%
37%

12%
31%

15%
35%

20%
38%

25%
35%

47%
37%

13%
27%

19%
31%

26%
46%

27%
51%

29%
49%

29%
59%

37%

61%

39%
61%

קולומביה

ברזיל

אורוגוואי/פרגוואי

ארגנטינה

מקסיקו

אמריקה המרכזית

קנדה

ארצות-הברית

פרו

יפן

סינגפור

אוסטרליה

מלזיה

הודו

נורווגיה

גרמניה

שוודיה

בריטניה

צ'כיה

צרפת

פורטוגל

פולין

ספרד

איטליה

אירופהאסיה-פסיפית והמזרח התיכוןיבשת אמריקה

ביקוש (העדפה לעבודה זמנית,
לא פורמלית)

היצע (כוח עבודה זמני,
לא פורמלי, רבעון רביעי 2017) סגנון עבודה חלופי – היצע וביקוש

(עבודה תחת חוזה, לפי פרויקט, עבודה עונתית, עבודה זמנית)

34%

38%



6  |    סגנון העבודה הרצוי לנו

חברות לשיתוף רכב הן דוגמה טובה לאופן שבו הסביבה 
המקומית משפיעה על העדפות סגנון העבודה. בשיקאגו, אם 

שאינה עובדת מחוץ לבית יכולה בהחלט להסיע אנשים במסגרת 
Uber ו-Lyft כאשר ילדיה במסגרות לימודים לעומת בריטניה, 

שם נדרש רישום של הרכב.

 , Global Solutions ,ויקטוריה בומבאס, סמנכ״לית
ManpowerGroup Solutions, בריטניה

הפער המובהק ביותר הוא 
בקרב מועמדים שמעדיפים 

עבודה תחת חוזה/עבודה לפי 
פרויקט 

 BBC News, October 9, 2016 6 ״,The Return of Brazil’s Gig Economy״.

ממוצע עולמי
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שוודיה%6

פולין

נורווגיה

צ'כיה

בריטניה

גרמניה

איטליה

צרפת

ספרד

פורטוגל

מלזיה

אוסטרליה

יפן

הודו

סינגפור

ארצות-הברית

קנדה

אורוגוואי/פרגוואי

ברזיל

פרו

מקסיקו

אמריקה המרכזית

ארגנטינה

קולומביה

מעדיף העסקה בחוזה/לפי פרויקט
מועסק כרגע תחת חוזה/לפי פרויקט

מריקה
ת א

ש
יב

תיכון
מזרח ה

ת וה
אסיה-פסיפי

אירופה

שיעור המועסקים בפועל בחוזה/לפי 
פרויקט לעומת שיעור המועדפים עם 
העדפה להעסקה בחוזה/לפי פרויקט

על סמך תוצאות הסקר בלבד, קל יותר לזהות את הפער בין סגנונות העבודה 
הקיימים בקרב מועמדים לבין ההעדפות שלהם. כמעט בכל שוק )ראו תרשים 

עמודות מימין(, יותר מועמדים מעוניינים בעבודה תחת חוזה ובעבודה לפי 
פרויקט ממספר העובדים המועסקים בסגנון זה בפועל. הפער צר יותר אצל 
מועמדים המעדיפים עבודה במשרה חלקית. אשר לעבודה עונתית, בקנדה, 

קולומביה, איטליה ומקסיקו, מספר המועמדים המועסקים במשרה חלקית גבוה 
כיום פי-שניים ממספר המועמדים המעוניינים בסגנון עבודה שכזה. בכלכלת 
החלטורה, מספר המועמדים שזו העדפתם הראשונה עדיין קטן למדי. ואולם 

בשוק של ברזיל מספרם גדול )14 אחוזים מהמועמדים מעדיפים עבודה 
בכלכלת החלטורה(, דבר המשקף את המסורת הארוכה של מדינה זו בתחום 

של עבודה לא פורמלית וזמנית, או bicos בפורטוגזית.6

בברזיל, 14% 
מהמועדים מעדיפים 

עבודות חלטורה
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בדיקה של העדפות סגנון עבודה בקרב מועמדים חושפת את הגורמים הייחודיים 
המשפיעים על סגנון העבודה הרצוי בעיניהם. מהנתונים עולה שמדובר בשילוב של 

נסיבות, גישות ושאיפות. מידת העניין של מועמדים בסגנונות עבודה חלופיים קשורה 
בקשר הדוק עם מידת העניין שלהם בגמישות בשעות העבודה. למרות שהמועמדים 

ממשיכים לייחס ערך עליון לשכר ולסוג העבודה, גמישות בשעות העבודה היא הגורם 
המשפיע הבא בחשיבותו בקרב מי שמעדיפים מודלים חלופיים של עבודה. דוח 

ManpowerGroup הנקרא 'GigResponsibly# : עליית סגנון העבודה של הדור 
הבא' מאשר את הקשר בין מודלים חלופיים של עבודה לגמישות. מבחינתם של 

עובדים עונתיים, המוטיבציה תלויה במיקום הגאוגרפי. לעומתם, אצל מועמדים 
המעדיפים עבודה לפי פרויקט, הזדמנויות קידום מדורגות במקום השלישי, אחרי שכר 
וסוג העבודה. אפשר ללמוד מכך שמסלול הקריירה ממשיך למלא תפקיד חשוב אצל 

מועמדים אלה. 

נכונות ליטול סיכונים ודרגת האוטונומיה הרצויה בעיני מועמדים חשובות אף הן. כאשר 
נשאלו על הסיבות לעניין שלהם במודל חלופי של עבודה, מועמדים שהעדיפו עבודה 

תחת חוזה, עבודה לפי פרויקט ועבודה בכלכלת החלטורה ציינו כגורם חשוב את 
העיסוקים שלהם ביזמות )35, 37 ו-40 אחוזים, בהתאמה(.  אוטונומיה היא גורם חשוב 

גם בקרב מועמדים המעדיפים עבודה תחת חוזה, עבודה לפי פרויקט או עבודה בכלכלת החלטורה משום שהם לא נדרשים לשעות קבועות, 
לדין וחשבון לגורם חיצוני והם אחראים באופן אישי לתוצאות )ראו תרשים עמודות להלן(. מועמדים המעדיפים תעסוקה עונתית או חלקית 

מעריכים את ההכנסה היציבה אך מוכנים לוותר על האוטונומיה, לרוב כדי לאפשר להם לטפל בילדים/קשישים או ללמוד.

אוטונומיה וניהול סיכונים הם 
גורמי מוטיבציה מרכזיים

אוטונומיהגורמי מוטיבציה בסגנונות עבודה מועדפים

זמן לעסקים אחרים

זמן למשפחה

רמת הכנסה בסיסית

מעדיף משרה מעדיף חלטורות
חלקית

מעדיף העסקה לפי 
פרויקט

מעדיף עבודה תחת 
חוזה

מעדיף תעסוקה 
עונתית

33%
40%

35%

26%
21%

29%

38%41%

30%
37%

31%
26%26%

35%
29%32%

24%
28%31%34%

שביעות רצון בעבודה: בקרב מועמדים המעדיפים עבודה תחת חוזה ועבודה חלקית נרשמת רמה גבוהה יותר של שביעות רצון 
בעבודה )34 ו-33 אחוזים, בהתאמה( בהשוואה לעבודה בכלכלת החלטורה )29%(, עבודה זמנית )28%( או עבודה עונתית )27%(. אפשר 

להסיק מכך שהבחירות האלה מושפעות יותר מנסיבות ומאחריות.



d

14%12%

57%

איטליה

7%
14%

70%

שוודיה

8%
13%

67%

נורווגיה

7%7%19%

61%

גרמניה

7%
11%

70%

פולין
26%

9%

50%

צ'כיה

8%8%19%

59%

הודו 7%19%

58%

מלזיה

6%
11%11%

61%

יפן

6%
28%

58%

אוסטרליה

8%17%

62%

סינגפור

באוסטרליה, רוב מוחץ של המועמדים )יחס של 10 ל-1( מעדיף עבודה חלקית על פני עבודה תחת חוזה או לפי פרויקט. דבר זה מתרחש במקביל 
להתרחבות רבה בתעסוקה בתחומי שירות כמו בריאות, חינוך, תיירות ואירוח.7 לעומת זאת בארצות-הברית, במקרים רבים עבודה במשרה חלקית היא 

נחלתם הכמעט בלעדית של סטודנטים, שיש להם התחייבויות לימודיות.

יפן היא בין השווקים היחידים בעולם שיש בהם העדפה כלשהי לעבודה זמנית )שישה אחוזים(, ייתכן שבשל העלייה במגמת ה'שופו' )בעלות מקצוע 
החוזרות לעבודה חלקית לאחר לידה(.8 בכל המקומות, עבודה עונתית היא סגנון העבודה הכי פחות רצוי, ולכן יוצרת סביבה רבת אתגרים למעסיקים 

התלויים בעובדים עונתיים.

סקר העדפות המועמדים העולמי

55%

16% 7% 3% 2% 1%13%

כלל-עולמי

מעדיף משרה מלאה

מעדיף משרה חלקית

מעדיף עבודה תחת 
חוזה

מעדיף העסקה לפי פרויקט

מעדיף חלטורות

מעדיף משרה זמנית

מעדיף תעסוקה עונתית

.Business Insider Australia, September 21, 2017 ״,The RBA just explained why part-time employment has risen so quickly in Australia״ ,David Scutt 7 

.The Japan Times, February 21, 2014 ״,Top Talent Turn Part Timers After Childbirth״ ,Tomoko Arima 8

8  |    סגנון העבודה הרצוי לנו
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6%16%

70%

ארצות-הברית

19%18%

44%

מקסיקו

6%18%

63%

קנדה

11%18%18%

43%

ארגנטינה

14%9%14%

50%

ברזיל

29%

15%

34%

קולומביה

24%19%

33%

פרו

15%18%

43%

אמריקה המרכזית

0%

6%22%

63%

בריטניה

5%13%

72%

צרפת

28%
12%

51%

ספרד

12%12%
8%

60%

פורטוגל

23%20%
31%

פרגוואי/אורוגוואי

3 ההעדפות הראשונות בכוח העבודה משתנות לפי השוק 
נראה שיש שוני רב בין שווקים בהסדרי העבודה שאינם כרוכים במשרה מלאה המועדפים על המועמדים, ככל הנראה כתוצאה משילוב בין דמוגרפיה של 
כוח העבודה, רמת התיעוש, רמת החיות של הכלכלה והסביבה הרגולטורית. בברזיל, ההעדפה של מועמדים לעבודה בכלכלת החלטורה )השיעור הגבוה 
ביותר בין כל השווקים( כרוכה בהעדפה לעבודה חלקית )14 אחוזים(, דבר המתקשר היטב להעדפות סגנון חיים בשוק שבו תעסוקה במשרה מלאה לא 

בהכרח מציעה הטבות או הגנות משופרות. 
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מועמדים שמעדיפים סגנון עבודה שאינו כרוך במשרה מלאה נוטים פחות לחפש משרות באתרי 
אינטרנט של מעסיקים מאשר מבקשי עבודה המחפשים משרות מלאות. יוצאים מכלל זה הם עובדי 

כלכלת החלטורה, שהאינטראקציה שלהם עם אפליקציה או עם אתר האינטרנט של החברה מקשרת 
ישירות בינם לבין עבודות החלטורה שלהם. מועמדים המעדיפים עבודה תחת חוזה או לפי פרויקט 

נוטים למנף רשתות חברתיות בחיפושיהם אחר משרות. 

חשיבותן של רשתות חברתיות

באמריקה הלטינית, מעסיקים קטנים רבים כלל אינם משקיעים באתרי האינטרנט של חברותיהם. הרשתות החברתיות הן הערוץ 
הראשון בחשיבותו לגיוס מועמדים. באשר לעובדים עונתיים, כאשר המיקום הגאוגרפי הוא בעל חשיבות מרכזית, אנחנו שולחים 

מגייסים לתוך הקהילה כדי ליצור התקשרויות ולגייס עובדים פנים אל פנים.

פרנסיסקו חבייר דיאס אורטגה, מנהל, ManpowerGroup Solutions מקסיקו

אתר האינטרנט של החברה

עמיתים

רשתות חברתיות

תוצאות חיפוש באמצעות
מנועי חיפוש

איגודים בענפי תעשייה

מעדיף משרה מלאהאפליקציות לנייד

59%

32%

46%46%

17%
22%

מעדיף עבודה תחת חוזה

52%

33%

45%

33%

15%
23%

מעדיף העסקה לפי פרויקט

55%

32%

50%

40%

19%
23%

מעדיף משרה חלקית

55%

29%

46%
42%

12%

22%

מעדיף תעסוקה עונתית

46%

26%

38%
32%

17%
21%

מעדיף משרה זמנית

46%

25%

39%
34%

14%
19%

מעדיף חלטורות

59%

32%

50%48%

12%

26%

שיטות חיפוש עבודה 
לפי סגנון עבודה 

מועדף
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הפתרון: צוות ManpowerGroup Solutions יצר גישות נפרדות להערכת השכר שמשלם הלקוח ב'משפחות' של משרות בכל שוק. 
בארצות-הברית, הניתוח בחן כל תפקיד, בדק את תארי התפקידים ותיאורי והתאים אותם לשוק. בסינגפור, הפרויקט בדק עלויות של העסקת 
עובדי קבלן לפי שעות ואת השכר השנתי של עובדים. בנוסף חושבה גם העלות של עובדים בשכר שעה כדי שהלקוח יוכל להבין את פוטנציאל 

ההוצאות הישירות של שתי הקטגוריות האלה של כוח העבודה ולייצר על סמך נתונים אלה תמהיל כוח עבודה מתאים לשוק.

התוצאות: טקסונומיית המשרות יצרה תובנות 
ביחס להתאמה בין התעריפים של עובדי החברה לבין 
כל שוק והנחתה את תהליכי תכנון כוח העבודה של 
הלקוח לעתיד. הדבר סייע לו להגיע לתמהיל מיטבי 
בכוח העבודה, לשינויים במצבת כוח האדם, בסיווגי 
עובדים ובהקצאה של משאבים – הן בארה״ב והן 

בסינגפור. 

1
5 הצעות מעשיות

מקצועני כוח אדם בעלי רוח חדשנית יכולים למנף את התוצאות 
מסקר העדפות המועמדים כדי לשפר את תכנון כוח העבודה בעתיד 

ולשפר טאלנטים מצטיינים. הנה חמש הצעות:

האתגר: בחברה חשובה לנפט וגז, נוצרה רמת נראּות לקויה ביחס לחוזים ותפקידים לעובדים במשרות מלאות באתרים השונים בצפון 
אמריקה ובאסיה. תהליך הגיוס המבוזר הוליד אתגרים מרובים, ביניהם בעיות בגיוס מנהלים, בחירת תארים וקביעה שרירותית של שכר. אתגרים 

נוספים נבעו ממחסור בכישורים ומשוק עבודה מצומצם. 

התאמת אסטרטגיות כוח עבודה למיקום

סיפור הצלחה

נוכח השוני הגדול בין העדפות המועמדים בשווקים השונים, טוב יעשו המעסיקים אם יגבשו אסטרטגיות כוח 
עבודה בהתאם להעדפות המועמדים בשוק הספציפי שלהם. תאגידים רב-לאומיים נדרשים לזהירות מיוחדת, שכן 

יישום של אסטרטגיה שמתאים, לדוגמה, לאירופה לא בהכרח ייתן תוצאות משכנעות בשווקי דרום אמריקה. 

התאימו גישה לנסיבות

אתר האינטרנט של החברה

עמיתים

רשתות חברתיות

תוצאות חיפוש באמצעות
מנועי חיפוש

איגודים בענפי תעשייה

מעדיף משרה מלאהאפליקציות לנייד

59%

32%

46%46%

17%
22%

מעדיף עבודה תחת חוזה

52%

33%

45%

33%

15%
23%

מעדיף העסקה לפי פרויקט

55%

32%

50%

40%

19%
23%

מעדיף משרה חלקית

55%

29%

46%
42%

12%

22%

מעדיף תעסוקה עונתית

46%

26%

38%
32%

17%
21%

מעדיף משרה זמנית

46%

25%

39%
34%

14%
19%

מעדיף חלטורות

59%

32%

50%48%

12%

26%

שיטות חיפוש עבודה 
לפי סגנון עבודה 

מועדף



 הנתונים מדגישים את חשיבותה של הגמישות בעיני המועמדים המעדיפים עבודה במשרה חלקית. 
עובדים אלה נוטים במידה גוברת לוותר על ביטחון תעסוקתי למען שעות גמישות, בחירת פרויקטים ואיזון נוח יותר בין 
החיים האישיים למקצועיים. מעסיקים שמעוניינים לגייס עובדים במשרות מלאות יידרשו לבחון דרכים לשוות למשרות 

אלה מאפיינים שדומים יותר לעבודה תחת חוזה או לפי פרויקט, כולל אי-תלות במיקום.

2גמישות רבה יותר במשרות מלאות
סיפור הצלחה

סיפור הצלחה

האתגר: חברת טכנולוגיה מרשימת Fortune 500 נדרשה לאייש תפקידים מיוחדים של גיוס 
ומיקור על בסיס תנודתי, לרוב בהקשר למועדי הגשה של דוחות מס. החברה נזקקה לפתרון 

שניתן להרחיב או לצמצם בהתראה קצרה ולהיעזר במגייסים מנוסים במיוחד כדי להגדיל 
במהירות את מספר האנשים העובדים בתהליכים בלעדיים וספציפיים לחברה. ואולם בשל האופן 

קצר-המועד של המטלה, החברה התקשתה לגייס מגייסי קבלן מצטיינים מדי שנה.

האתגר: בחברה מסוימת לייצור מנועי דיזל, עובדים מיומנים מפעילים את פס הייצור אך תמיד קשה לאתר עובדים עם מיומנויות 
שמתאימות להרכבת בלוק המנוע. התנודות בביקוש והמחסור במיומנויות טכניות זמינות הקשו על החברה לשמר עובדים מיומנים.

הפתרון: Manpower הובילה את האסטרטגיה של אותה חברה לגיוס עובדים מיומנים על ידי גיוס ממוקד של עובדים שהעדיפו את 
הגמישות של משרות לא קבועות. צוות הקבע במפעל מנהל את כל כוח העבודה הגמיש. לרוב, כ-300 עובדי Manpower עם הסדרי 

עבודה גמישים עובדים לצד הצוות הקבוע של החברה, אם כי יש תנודות במספר הזה בהתאם לצורכי פס הייצור. 

הפתרון: כדי להבטיח שהמגייסים יהיו מעודכנים לחלוטין לגבי המיומנויות הדרושות באותו 
רגע, ManpowerGroup Solutions אחראית להכשרת העובדים אצל הלקוח ולקליטת הצוות 
העונתי. הזדמנויות הקידום כוללות הצטרפות למערך הליבה של מגייסי כוח אדם עם התמחות 

במספר פונקציות, דבר המאפשר להם לפעול בחלקים שונים של הארגון בהתאם לצרכים 
העסקיים גם מעבר לעונת דוחות המס, באופן המבטיח אחידות ומעורבות לאורך השנה כולה.

התוצאות:  על ידי הבטחת בנייה של מיומנויות, מעורבות והזדמנויות קידום, התוכנית 
הצליחה ליצור שיעור תשואה גבוה במיוחד למגייסים עונתיים מצטיינים. בנוסף, צוות איתור 

הטאלנטים הפנימי של החברה מדווח על שיפור באיכות המגויסים וברמת שביעות הרצון של 
מנהל הגיוס.

התוצאות:  בעזרת שותף להשמת כוח אדם המבין את התרבות והקדימויות של החברה, מצליחה אותה חברה לשמור על כוח עבודה 
מעורב ובו עד עשרים אחוזים עובדי Manpower המצוידים במיומנויות שיכולות לתרום ליעדי הייצור, אך מעוניינים בגמישות של משרות לא 

קבועות. התוכנית מאפשרת גמישות גם בהתאם לשינויים בהעדפות העובדים. לדוגמה, החברה גייסה קרוב ל-200 עובדים של 
Manpower למשרות קבועות.

התאמת אסטרטגיות כוח 
עבודה למיקום

גם עובדי ייצור רוצים גמישות

מועמדים המחפשים סגנון עבודה חלופי, 3
כמו עבודה לפי פרויקט או בחוזה, נוטים 

גם להעניק עדיפות גבוהה להזדמנויות 
לקידום ולשדרוג מיומנויות. מועמדים 

מסוימים מוכנים אפילו לעבור לתעסוקה 
במשרה מלאה, אם המעסיק יכול להציע 
להם מסלול קריירה של צמיחה אישית 

וחדשנות.

קידום ושדרוג 
מיומנויות מקבלים 

תעדוף גבוה יותר
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מועמדים המעדיפים עבודה לפי פרויקט או עבודה תחת חוזה מסתמכים על רשתות 4
הקשרים שלהם למציאת המשרה הבאה. ומאחר שסגנון העבודה הזה כרוך בנוהלי 

גיוס פחות רשמיים, הם עשויים להשתמש באתר האינטרנט של החברות באופן אחר 
לגמרי מעובדים המבקשים תעסוקה במשרה מלאה. מומחי כוח אדם מיומנים ישתדלו 
למנף רשתות פורמליות ולא פורמליות של מועמדים המעדיפים עבודה תחת חוזה או 

לפי פרויקט ובמקביל, ליצור גם מסלולים יעילים ומשוכללים להגשת מועמדויות 
לחברה. המועמדים הללו מעדיפים עבודה בסגנון אחר ועל המעסיקים לשקף זאת 

בכל היבט של חוויית המועמד שהם יוצרים. 

יצירה פעילה של רשת קשרים

סיפור הצלחה

האתגר: חברה גלובלית למוצרי צריכה ביקשה לרענן את התוכנית הכשרת המנהלים שלה כך שתתאים לצעירים. היישום החל 
בפיליפינים. תוכנית ההכשרה האינטנסיבית בת השבוע הייתה קורס הסימולציה העסקית הראשון בפיליפינים שהציע חוויית למידה 

ייחודית ברמה עולמית לבעלי פוטנציאל מנהיגות מבטיח. בתוך 30 יום בלבד, נדרשה החברה להזמין 1,500 סטודנטים להגיש מועמדות 
לתוכנית. 

הפתרון: ManpowerGroup Solutions הקימה צוות מיוחד לתכנון ויישום של פתרון שיתמקד במיקור יצירתי ובפנייה למועמדים 
דרך ערוצים דיגיטליים ורשתות חברתיות. בין היתר, נעזר הצוות בהיכרות העמוקה שלו עם ערוצי מיקור מקומיים ורשתות חברתיות 

ובדרך זו גיבש את אסטרטגיות הפנייה היעילות ביותר, כולל פנייה ממוקדת דרך פייסבוק. חשבון ייעודי שימש לגיוס רשמי לתוכנית וצבר 
מספר גדל והולך של אנשי קשר, הכל תוך שמירה על בידול מהמותג הכולל של החברה.

התוצאות: הפנייה הגיעה לכל 
הסטודנטים שהחברה סימנה ו-1,500 

מתוכם הוזמנו באופן ישיר להגיש 
מועמדות לתוכנית. בפנייה למועמדים 
בעלי כישורים גבוהים, הפתרון הצליח 
להגדיל את מספר המועמדים שעברו 
את הסינון מ-100 ל-500 סטודנטים.

לפגוש את המועמדים היכן שהם נמצאים: הרשתות החברתיות
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5
הכלי של 9MapowerGroup Solutions  שנקרא  Alternative Workforce Solutions( AWS( מציג אסטרטגיות שיכולות לסייע לעסקים לגייס טאלנטים 

גם מחוץ לערוצים המקובלים של כוח עבודה זמני, רכישת שירותים ותעסוקה פנים-ארגונית באמצעות השירות המציע הן לחברות והן לעובדים יותר 
גמישות ונוחות, לרוב באמצעות ממשקים ייעודיים ומבוססי ענן. פתרונות מתקדמים כוללים חברות השמה אינטרנטיות, מערכות לניהול עובדי פרילנס, 

שוקי טאלנטים ציבוריים, מיקור-המונים )crowdsourcing(, מיקרו-משימות וענני טאלנטים פרטיים.

פנייה למומחים ובעלי מקצוע המכירים 
את הנוף

סיפור הצלחה האתגר: חברת שיווק גדולה נזקקה לפונקציית גיוס עם הפנים לעתיד, שתוכל לתמוך בתוכניות ההתרחבות האגרסיביות של החברה. 
במקביל, התנודות העונתיות בביקושים וגיוסי כוח אדם גדולים יצרו אתגרים משמעותיים בטווחי זמן קצרים, באופן שהשפיע לרעה על 

השגת היעדים לטווח הארוך. 

הפתרון: ManpowerGroup Solutions גיבשה תוכנית גמישה שיכולה 
לתת מענה על הצרכים המשתנים של הלקוח. הפתרון מתאים למספר סוגים 

של פרויקטי RPO וכולל פתרון עונתי ליצירת מאגר טאלנטים מקושרים 
בעזרת WorkMyWay.com – קהילת טאלנטים שמפעילה 

ManpowerGroup Solutions ומקשרת בין 250 חברות לעובדים המחפשים 
הסדרי עבודה גמישים. 

התוצאות: הודות ל-WorkMyWay.com, החברה הצליחה להגדיל את 
מספר המועמדים העונתיים החוזרים ולהגביר את רמת הנאמנות באמצעות 

תקשורת שוטפת בין המגייסים, המועמדים והזדמנויות לתעסוקה עונתית 
חלקה.

התחברות לקהילות של טאלנטים לתמיכה בגיוס עונתי

חומר קריאה נוסף: פרטים נוספים על הסדרי עבודה חלופיים וכיצד חברות יכולות להגיע להבנה טובה יוצר על 
ההעדפות של עובדים בשוק העבודה. המאמר של ManpowerGroup #GigResponsibly: עלייתו של סגנון העבודה של הדור 

הבא מציע תובנות נוספות המסבירות כיצד לשלב את אפשרויות הבחירה והגמישות של סגנונות העבודה החדשים עם 
הביטחון של סגנונות תעסוקה מסורתיים.

ManpowerGroup Solutions/TAPFIN Alternative Workforce Solutions (AWS)   9

מומחי גיוס יכולים לסייע למעסיקים לצפות מראש ולנהל את צורכי כוח העבודה שלהם משום שהם 
מבינים את כוח העבודה הזמין ואת הביקוש לעובדים זמניים עם מערכי מיומנויות שונים. לדוגמה, 
קרובים לסיום ויכולים 'להזיז' עובדים  מגייסי כוח אדם יודעים מתי פרויקטים טכנולוגיים ספציפיים  
מחברה לחברה. עובדים שנדרשים לעבודה בחנויות ובמחסנים בעונות קניות עמוסות יכולים לעבור 

למשרות בתחום האירוח בעונות שיא בתיירות.
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לקריאת תובנות נוספות בנושא משיכת המועמדים הטובים והמוכשרים ביותר 
manpowergroupsolutions.com/candidatepreferences בקרו באתר
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:ManpowerGroup Solutions הצטרפו לשיח המתנהל בערוצי הרשתות החברתיות של
  

ManpowerGroup Solutions

 @MPGrpSolutions

manpowergroupsolutions.com

ManpowerGroup Solutions אודות
חברת ManpowerGroup Solutions מספקת ללקוחותיה שירותי מיקור חוץ בתחום של משאבי אנוש, בראש ובראשונה 
בנושאים כמו גיוס בקנה מידה גדול ויוזמות עתירות כוח עבודה המבוססות על תוצאות. בכך היא נוטלת על עצמה חלק הן 

בסיכונים והן ברווחים של לקוחותיה. היצע הפתרונות שלנו כולל ספקי שירותים מנוהלי-TAPFIN, מיקור חוץ מבוסס טאלנטים, 
ייעוץ אסטרטגי בענייני כוח עבודה, פתרונות תעסוקה חוצי גבולות, מיקור חוץ מבוסס טאלנטים ותהליכי גיוס במיקור חוץ 

 ManpowerGroup Solutions .תחום שבו אנחנו בין הספקים הגדולים בעולם של גיוס כוח אדם קבוע וניהול כוח אדם זמני –
  . Right Management-ו Experis   , Manpower הכוללת גם את , ManpowerGroup  היא חלק ממשפחת החברות של

 . ManpowerGroup Solutions  2019©   כל הזכויות שמורות. 

פרטים נוספים על משתתפי הסקר
במבט כולל, מבקשי העבודה שהשתתפו בסקר היו בני 18-65 המועסקים כיום. בסך הכל השיבו על שאלון הסקר ברחבי 

 ,)n=750( קנדה ,)n=753( ברזיל ,)n=756( אוסטרליה ,)n=747( העולם 17,995 משתתפים. להלן הפירוט לפי שוק: ארגנטינה
אמריקה המרכזית )גואטמלה, פנמה וקוסטה-ריקה, n=742(, קולומביה )n=742(, צ'כיה )n=747(, צרפת )n=751(, גרמניה 

)n=749(, הודו )n=751(, איטליה )n=761(, יפן )n=751(, מלזיה )n=756(, מקסיקו )n=755(, נורווגיה )n=750(, פרגוואי/
 ,)n=755( שוודיה ,)n=740( ספרד ,)n=752( סינגפור ,)n=755( פורטוגל ,)n=748( פולין ,)n=747( פרו ,)n=752( אורוגוואי

.)n=745( וארה״ב )n=740( בריטניה

המשיבים מייצגים חתך של גיל, רמת הכנסה, מצב תעסוקתי )כלומר, משרה מלאה, משרה חלקית, עבודה תחת חוזה(, רמת 
קריירה וענף.

הקבוצה הגדולה ביותר הייתה של עובדים מנוסים שאינם מנהלים )28%( ולאחריה מנהלים )18%(, עובדים ללא ניסיון )16%(, 
סטודנטים )לתואר ראשון/שני( )20%(, מנהלים בכירים )6%( ומנהלים בכירים )4%(.
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