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Povzetek: Vpliv informacijske tehnologije je prisoten že v vseh sferah našega življenja in

prav tako ni zanemarljiv na področju pridobivanja novih zaposlenih, saj se vse pogosteje

delodajalci in iskalci zaposlitve zanašajo na spletne zaposlitvene portale. Analizirale smo 162

oglasov za delo na slovenskih zaposlitvenih portalih Zavoda Republike Slovenije za

zaposlovanje, MojeDelo.com in Optius.com. Osredotočile smo se na oglase za vodstveni ali

vodilni položaj, za katere je bila zahtevana VII. stopnja izobrazbe. Preverjale smo lastnosti

vodij, ki se pojavljajo v opisih spletnih oglasov za delo, in nivo zahtevanega znanja iz

informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki se pojavlja v oglasih za delovna mesta na

vodilnih in vodstvenih položajih. Kvalitativna analiza je pokazala, da se osebnostne lastnosti,

ki se najpogosteje pojavljajo v oglasih, vežejo na sposobnosti komunikacije, organiziranja in

načrtovanja ter na timsko delo. Iz kvantitativne analize pa smo ugotovile, da so bila v oglasih

najpogosteje zahtevana znanja za delo z besedili in preglednicami, splošna računalniška

znanja in znanja iz področja podatkovnih baz. Zahteve glede specifičnih programov so bile

pogosteje podane v oglasih za vodstvena delovna mesta. Raziskava je vsekakor izhodišče za

razvoj novega raziskovalnega področja v Sloveniji.

Ključne besede: iskanje delovnega mesta, spletni oglasi, zaposlitveni portali,

informacijsko-komunikacijska tehnologija

UVOD

V zadnjem obdobju se vplivi globalizacije in napredka informacijske tehnologije kažejo

na vseh sferah poklicnega dela, med drugim tudi pri procesu pridobivanja novih zaposlenih.

Tako tuji kot slovenski raziskovalci množično preučujejo sodobne pojave, kot je

e-kadrovanje, vendar pa je kljub temu analiza spletnih oglasov pri nas ena izmed še

neraziskanih tem (Steklasa, 2009). Kakor se dogaja borba na strani iskalcev zaposlitve, se

ravno tako delodajalci trudijo in prizadevajo za to, da bi zaposlili tiste, ki bi bili najbolj

kompatibilni z organizacijsko kulturo in najbolj primerni za izvajanje delovnih nalog. Zato je

smiselno, da se delodajalci v postopku pridobivanja novih zaposlenih osredotočijo na izgled

oglasa.
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V svoji raziskavi smo se zato sistematično lotile analize oglasov za delo na slovenskih

zaposlitvenih portalih, kjer smo preučevale lastnosti iskanih zaposlenih vodij in njihovega

zahtevanega znanja na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju

IKT). Ker je to področje v Sloveniji še neraziskano, naša raziskava ne le postavlja novih

vprašanj, temveč odpira novo področje in s tem motivira raziskovalce k preučevanju tega

raziskovalnega predmeta.

Pridobivanje novih kandidatov za delovno mesto je z vidika delovne organizacije

pomemben proces, ki ima tako kratkoročno kot dolgoročno močan vpliv na samo delovno

organizacijo (Stewart in Brown, 2011). Delovnim organizacijam, ki iščejo nove zaposlene, je

pomembno, da za to porabijo čim manj časa in denarja (Zaletel, 2006). Pri iskanju novih

zaposlenih pa je pomembno upoštevati tudi vidik iskalcev zaposlitve; kakšne so njihove

lastnosti in potrebe, kakšni so njihovi motivi za iskanje delovnega mesta in nenazadnje,

kakšna je njihova motivacija v povezavi z delovnim mestom (Stewart in Brown, 2011).

Trendi na področju zaposlovanja se z leti spreminjajo: nekoč so bili bolj naklonjeni

delodajalcem, danes pa so bližje zaposlenim. Povprečna doba zaposlitve delavca na enem

delovnem mestu se namreč krajša – v povprečju traja le nekaj let. Delovne organizacije zaradi

tega nenehno iščejo nove zaposlene, iskalci zaposlitve pa imajo zato več možnosti iskanja

novih delovnih mest (Zaletel, 2006).

Spletni zaposlovalni portali so vse bolj učinkovit in aktualen način iskanja zaposlitve,

saj ponujajo številne sodobne možnosti pri iskanju zaposlitve. Glede na klasične ne-virtualne

medije so v prednosti predvsem zaradi možnosti hitrega in obsežnega dostopa do informacij o

stanju in spremljanju razmer na delovnem trgu. Hitrejše in bolj učinkovito je tudi navezovanje

stikov med zaposlenimi, poleg tega omogočajo tekočo komunikacijo med delodajalcem in

iskalci zaposlitve (Kovač, 2012). V zadnjih letih so se pojavili novi, sodobnejši zunanji načini

privabljanja iskalcev dela v delovno organizacijo: oglaševanje na spletnih straneh podjetij,

spletni zaposlitveni portali, karierni spletni sejmi, samoiniciativne ponudbe iskalcev

zaposlitve (preko e-pošte, osebnega stika z delodajalcem, usmerjenega komuniciranja z

delovno organizacijo, mreženja), dnevi odprtih vrat v delovnih organizacijah, konference,

spletne mrežne aplikacije (kot je LinkedIn) (Steklasa, 2009; Zaletel, 2006).

Objava prostega delovnega mesta je v Republiki Sloveniji zakonsko določena v 25.

členu Zakona o delovnih razmerjih, ki delodajalca zavezuje k javni objavi oglasa za delovno

mesta vsaj tri dni pred iztekom roka za prijavo na delavcu običajen način (npr. na oglasnih
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mestih poslovnih prostorov delodajalca ali na spletnih omrežjih). Po 26. členu Zakona o

delovnih razmerjih pa obstajajo tudi nekatere izjeme, pri katerih se pogodba o zaposlitvi

sklene brez javne objave. Izjeme zajemajo na primer podpis delovne pogodbe zaradi

spremenjenih okoliščin; kadar gre za zaposlovanje iz naslova štipendiranja; kadar delovna

organizacija zaposluje invalida, pri zaposlitvi za določen čas, ki traja največ tri mesece ali pri

zaposlitvi za nadomeščanje začasno odsotnega delavca (ZDR-1; 2013).

Oglaševanje delovnih mest na spletu

J. Kovač (2012) predlaga naslednje kategorije spletnih strani, preko katerih lahko iskalci

zaposlitve iščejo prosta delovna mesta: javne službe zaposlovanja, zaposlitvene agencije in

zaposlitveni portali, e-časopisi, e-uprave, spletne strani podjetij. Nekatere izmed naštetih

služb pa iskalcem zaposlitve nudijo še informacije o delovanju trga delovne sile, pristopih

iskanja dela in so jim v pomoč pri pisanju življenjepisa ali prijavi na delovno mesto

(Ivanuša-Bezjak, 2006).

Prednost oglaševanja na spletu je, da so oglasi vidni in dostopni dlje časa kot v tiskanih

medijih, poleg tega dosežejo več ljudi. Iskalci zaposlitve se zaradi tega lahko hitro odzivajo

na oglase. Delodajalcem takšna oblika oglaševanja omogoča prihranek časa in manjše

finančne stroške tekom celotnega procesa zaposlovanja novih zaposlenih. Preko internetnih

baz in portalov imajo namreč zaposlovalci dostop do potencialnih novih zaposlenih in do

njihovih življenjepisov, hkrati pa so iskalci zaposlitve preko istega sistema informirani v

primeru objave novega delovnega mesta (Boštjančič, 2009; Steklasa, 2009). Vendar pa ima

oglaševanje na spetu tudi določene omejitve. S spletnimi oglasi namreč dosežemo le

uporabnike spleta, kar poveča možnost diskriminacije, večja je tudi možnost neresnih prijav

in tehničnih ovir (npr. okvare strežnika) (Steklasa, 2009).

Značilnosti kakovostnih spletnih oglasov za delo

M. Pervanje in Kragelj (2009) podajata kar nekaj standardov, kako oblikovati učinkovit

oglas za delovno mesto. Poudarjata, da je ključno, da je v njem izpostavljeno delovno mesto

in strokovni izzivi, ki jih ponuja delovno okolje. S tem namreč delodajalec privabi motivirane

iskalce zaposlitve, za katere obstaja večja verjetnost, da se bodo v podjetju zadržali dalj časa.

Oglas za delovno mesto mora vsebovati naslednje vsebinske sklope: predstavitev

podjetja, naziv delovnega mesta, kompetence, vrednote in strokovna merila za postopek izbire

kandidatov, odgovornosti, ki jih prinaša delovno mesto. Poleg tega naj vsebuje še navedbo
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oblike delovnega razmerja, vabilo oziroma ponudbo, kaj delodajalec ponuja in zaključek z

informacijami v zvezi s prijavo in postopkom izbire kandidatov (Pervanje in Kragelj, 2009).

Kompetence vodij

Vodenje je proces upravljanja skupine z namenom doseganja skupnega cilja, ki je

odvisen od prispevka vseh članov skupine. Vodje so posamezniki, ki na drugačen način od

drugih članov skupine spodbujajo skupino pri njenem delovanju, preko komunikacije in

usmerjanja članov skrbijo za pozitivno klimo v skupini. Pri tem vloga vodje sčasoma vedno

bolj prehaja iz direktivnih načinov vodenja v manj direktivne (Ahmed, 2018). V vsakem

primeru pa je način vodenja povezan z uspešnostjo doseganja končnega rezultata; torej

delovnih ciljev in nalog (Senthill, 2018). Vse bolj se uveljavlja delitev kompetenc vodenja v

tri kategorije: intelektualne kompetence, managerske kompetence in čustvene kompetence.

Pod intelektualne kompetence sodijo kritična analiza in presojanje, vizija za prihodnost in

strateška perspektiva. Managerske kompetence se vežejo na načrtovanje, spremljanje in

ocenjevanje dela, komunikacijske kompetence, kompetence motiviranja in spodbujanja

članov, sposobnosti odločanja. Čustvene kompetence pa vključujejo sposobnosti zaznavanja

in prepoznavanja svojih čustev in čustev članov skupine (Ahmed, 2018).

M. Ivanuša-Bezjak (2006) v svojem delu obravnava naloge managementa v sodobni

organizaciji v 21. stoletju. Za osnovne dejavnosti vodij navaja načrtovanje, organiziranje,

usmerjanje in nadzorovanje. Pomembno je, da vodja pri načrtovanju zna opredeljevati cilje

organizacije in načine za doseganje le-teh. Dober organizator je tisti vodja, ki učinkovito

usklajuje človeške in materialne vire. Vodja mora imeti razvite sposobnosti vplivanja,

motiviranja in usmerjanja vedenja posameznikov, nadzorovati mora potek in dosežke dela

glede na predhodno postavljene standarde ciljev.

Vpliv informacijsko-komunikacijske tehnologije na področja poklicev

Pavlin (2007) označuje zahodno družbo kot informacijsko, v kateri so informacije in

IKT že splošno dostopne. Razvoj družbe na tem področju prinaša spremembe tudi na

poklicnem področju, saj se uporaba IKT veča in širi v večini sektorjev in poklicev. Mikulec in

Fatur (2012) predpostavljata pomembne vplive računalništva na druge znanosti, kot so

biologija, matematika, medicina do te mere, da bo računalniška znanost postala poleg

eksperimentov in teorij tretji steber znanosti. Ugotavljata, da je računalništvo perspektivno

predvsem na področju tehnologije, gospodarskega razvoja in je naravnano k povezovanju z

drugimi panogami.
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Raziskovalni problem naše raziskave je pregled slovenskih spletnih zaposlitvenih

portalov. Želimo preučiti spletno oglaševanje delovnih mest na treh slovenskih spletnih

straneh z oglasi za delovna mesta. Zanima nas, kakšne oglase za delo predstavljajo spletni

zaposlitveni portali, kakšne lastnosti vodij se pojavljajo v opisih spletnih oglasov za delo in

kakšen je nivo zahtevanega znanja IKT, ki se pojavlja v oglasih za delovna mesta na vodilnih

in vodstvenih pozicijah.

METODA

Vzorec

Vzorec oglasov, ki smo jih v naši raziskavi obravnavale, zajema oglase za vodstvena in

vodilna delovna mesta, ki so zahtevali najmanj VII. stopnjo izobrazbe s slovenskih

zaposlitvenih portalov. Na začetku je vzorec zajemal 162 oglasov, a smo po natančnem

pregledu ugotovile, da kljub iskanju po ključnih besedah nekateri oglasi niso zadostovali

kriterijem (vodstveni ali vodilni položaj, zahtevana VII. stopnja izobrazbe) ali pa so se oglasi

ponavljali na več portalih, ki so bili vključeni v raziskavo, zato smo jih morale izločiti. S tem

se je velikost vzorca zmanjšala na 120 spletnih oglasov. Naknadno pa smo morale izločiti še

nekaj oglasov, ki so zahtevali izobrazbo s področja računalništva in glede IKT znanj ni bilo

podanih nobenih zahtev, saj nismo mogle sklepati o zahtevanih znanjih, ki so bila

predpostavljena z izobrazbo. V analizo je bilo tako na koncu vključenih 105 oglasov.

Postopek

V raziskavo smo vključile tri zaposlitvene portale – Zaposlitveni portal Zavoda

Republike Slovenije za zaposlovanje, MojeDelo.com in Optius.com. Zaposlitveni portal

Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje smo vključile, ker ima v državi najpomembnejšo

vlogo na področju zaposlovanja. Poleg zaposlitvenega portala javne službe zaposlovanja smo

želele pregledati še dva zasebna zaposlitvena portala, in sicer enega izmed največjih

slovenskih zaposlitvenih portalov po številu povprečno ponujenih oglasov za delovno mesto,

t.j. MojeDelo.com in enega manjšega po številu povprečnih oglasov za delo, t.j. Optius.com.

Spremljanje in beleženje vseh za to raziskavo relevantnih zaposlitvenih oglasov je

potekalo na vseh treh izbranih zaposlitvenih portalih med 30. 10. in 12. 11. 2019. Kriterij

vključitve posameznih zaposlitvenih oglasov smo določile na podlagi ključnih besed, ki se

pomensko vežejo na izraz ‘vodja’ ali nakazujejo nanj: vodja, upravljalec, upravitelj, skrbnik,

lead, glavni, koordinator, poslovodja, skupinovodja, referent, delovodja, višji, mojster,
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operater, vodilni, izmenovodja, odgovorni, predstavnik, HR, direktor, kadrovnik, manager.

Izbrani besedni izrazi so bili določeni na podlagi pregleda opisov nazivov delovnih mest na

izbranih zaposlitvenih portalih in prosto določenih sinonimnih besed besede ‘vodja’. V

nadaljevanju smo po pregledu vsebine oglasa tiste oglase delovnega mesta, ki niso oglaševali

vodilnega ali vodstvenega delovnega mesta, izključile.

Vse zaposlitvene portale smo za kvalitativni del raziskave najprej pregledale in

analizirale, kaj glede na iskalce zaposlitve ponujajo. Preverile smo, kakšne so možnosti

iskanja različnih delovnih mest glede na naziv (področje) in stopnjo zahtevane izobrazbe,

območje, področje dela in delovni čas. Nato smo analizirale, katere kategorije (informacije o

delodajalcu, informacije o delovnem mestu, naloge delovnega mesta, izobrazba, druge

zahteve in pogoji, informacije o delovnem času) se pojavljajo v oglasu in jih primerjale med

zaposlitvenimi portali. V vsebinsko analizo smo vključile pregled osebnostnih lastnosti vodij,

ki se pojavljajo v opisih del.

V okviru kvantitativne analize pa smo oglase kategorizirale glede na področje dela

organizacije (delo z ljudmi/ne delo z ljudmi) in položaj iskanega zaposlenega

(vodstveni/vodilni). Vodilni položaj smo opredelile kot delovno mesto direktorja oziroma

glavnega odgovornega zaposlenega v delovni organizaciji, ki je hierarhično na najvišjem

položaju, vodstveni položaj pa smo opredelile tista delovna mesta, ki ni najvišje v hierarhiji,

ampak vključuje vodenje neke delovne skupine. Nato pa smo jim glede na posamezna

področja IKT znanj (besedila in preglednice, grafični programi, komunikacijski programi,

podatkovne baze, programska orodja, specifični programi in splošno), pridale številsko

vrednost (0 – ni omenjeno, 1 – je omenjeno).

Pregledale smo število zahtev IKT znanj po posameznih področjih v vseh zbranih

oglasih. Za primerjavo skupinama glede na položaj in področje dela organizacije smo

uporabile Mann-Whitneyev U in Wilcoxonov W test. Vse podatke smo statistično analizirale

v programu SPSS (IMB Statistics).

REZULTATI

Predstavitev rezultatov smo razdelile na dva dela – na kvalitativni in kvantitativni del

analize, ki sta predstavljena v nadaljevanju.
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Kvalitativna analiza

Pregled spletnih zaposlitvenih portalov z oglasi

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Uradna državna institucija, ki je zadolžena za področje zaposlovanja, je Zavod

Republike za zaposlovanje, ki ima svoje spletne strani že od leta 1995. Ponuja tri glavne

vsebinske kategorije: iskalci zaposlitve, delodajalci in trg dela. Iskalci zaposlitve lahko iščejo

prosta delovna mesta preko možnosti osnovnega in naprednega iskanja. Osnovno iskanje

omogoča določanje območja (regije), v katerem se delovno mesto ponuja. Napredno iskanje

pa ima več kriterijev in omogoča iskanje preko območja (območna služba), izobrazbe (raven

in naziv), poklica (naziv, skupina) in ključne besede z delovnim časom. Oglasi za delovno

mesto imajo veliko možnih kategorij: naziv delodajalca, naslov delodajalca, kontaktna oseba

delodajalca za kandidate, naziv delovnega mesta, opis del in nalog, upravna enota delovnega

mesta, izobrazba, trajanje zaposlitve, delovni čas, vozniški izpit, znanje jezikov, računalniška

znanja, drugi pogoji, termin prijave, način prijave kandidatov in poskusno delo. V kategoriji

računalniških znanj je možno izbirati med podkategorijami urejevalniki besedil, delo s

preglednicami, delo z bazami podatkov, programiranje, poznavanje računalniških omrežij,

poznavanje operacijskih sistemov, računalniško oblikovanje. Pri vsaki podkategoriji je

določen nivo znanja (osnovno ali zahtevno). Kategorije oglasov so spremenljive in se

prilagajajo vsebini oglasa, oglas pa je zaradi velikega števila razčlenjenih kategorij zelo

strukturiran.

MojeDelo.com

Mojedelo.com je eden izmed večjih zaposlitvenih portalov, ki je začel delovati v letu

2004. Ponuja štiri glavne vsebinske kategorije: delovna mesta, študentska dela, podjetja in

nasveti. Iskalci zaposlitve lahko iščejo prosta delovna mesta preko osnovnega iskanja, ki

vključuje področje dela in območje, in naprednega iskanja, ki vključuje področje dela,

območje, stopnjo izobrazbe, vrsto zaposlitve in delovni čas. Oglasi za delovno mesto imajo

naslednje kategorije: opis delovnega mesta, kaj pričakujemo in kaj nudimo.

Optius.com
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Optius.com je relativno novejši zaposlitveni portal, ki deluje pod delovno organizacijo

Moja zaposlitev d. o. o., in je pod tem imenom začel delovati v januarju 2019. Ponuja tri

glavne vsebinske kategorije: za iskalce zaposlitve, delodajalce in novice. Iskalci zaposlitve

lahko iščejo prosta delovna mesta preko osnovnega (ključna beseda) in naprednega iskanja, ki

vsebuje možnosti izbire območja, področja dela, stopnjo izobrazbe, delovno organizacijo,

obliko dela in čas objave oglasa. Oglasi za delovno mesto nimajo stalnih kategorij v opisu

delovnega mesta, temveč se oglasi tako slogovno kot tudi vsebinsko razlikujejo in nimajo

enotne strukture. Pomembno se med sabo razlikujejo v značilnostih oblikovanja in izgleda

oglasa.

Vsebinska analiza oglasov

V vsebinski analizi smo spremljale, kakšne lastnosti zaposlenih so prisotne v oglasih in

jih razvrstile v kategorije, ki so prikazane v Tabeli 1.

Tabela 1. Frekvenčna porazdelitev osebnostnih lastnosti v oglasih

osebnostna lastnost f

komunikativnost 42

organiziranost, načrtovanje 35

timsko delo 34

odgovornost 21

vodenje ljudi 20

natančnost 20

samoiniciativnost 20

samostojnost 19

stalno izpopolnjevanje, karierni razvoj 13

razmišljanje* 12

socialne spretnosti 11

vodenje projektov 10

zakonodaja** 10

ustvarjalnost 10

motiviranost 8

fleksibilnost 8

zanesljivost 7

odločanje 6

mednarodno okolje*** 6

reševanje problemov 5

vztrajnost 4

pogajalske sposobnosti 4

koordinacija 3

osebna urejenost 3

sistematičnost 3
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ciljna usmerjenost 3

odprtost 2

asertivnost 1

aktivnost 1

samozavest 1

*analitično razmišljanje, **poznavanje in spremljanje zakonodaje na delovnem področju, ***sposobnost in
pripravljenost dela v mednarodnem okolju

Največkrat so se v oglasih pojavljale osebnostne lastnosti, vezane na sposobnost

komunikacije (f = 42), organiziranja in načrtovanja (f = 35) ter timsko delo (34), najmanjkrat

pa so se pojavile osebnostne lastnosti, ki se nanašajo na asertivnost, aktivnost in samozavest (f

= 1).

Med vsebinsko analizo smo bile pozorne na nenavadne, neobičajne in redke izraze, ki

so se pojavljali v opisih delovnih mest. Poleg običajnih navedb delovnih nalog in opisnikov

osebnostnih lastnosti smo zasledile tudi naslednje opise: 'veselje do dela v ekipi' in 'veselje do

občasnega dela na terenu', 'predstavlja izziv', 'oseba, ki uživa v delu', 'oseba, ki si želi in ceni

prijazno in spodbujajoče okolje', 'ponujamo vam naslednje izzive'.

Kvantitativna analiza

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati kvantitativne analize oglasov. Prikazujejo

pogostost navedbe programov po različnih kategorijah računalniških znanj in razlike v

navedenih področjih glede na delovno pozicijo (vodstvena – vodilna) ter področje, na katerem

delovna organizacija, ki je oglas objavila, deluje (delo z ljudmi – ni delo z ljudmi).
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Slika 1. Število zahtevanih oglasov po posameznih kategorijah računalniških znanj

Iz Slike 1 je razvidno, da so bila v oglasih najpogosteje zahtevana omenjena znanja za

delo z besedili in preglednicami (48 oglasov), od teh je bil najpogosteje omenjen program

Excel (5 oglasov). Sledijo splošna računalniška znanja (38 oglasov), med katerimi je bil

najpogosteje zahtevan MsOffice (11 oglasov) in zahteve na področju podatkovnih baz (35

oglasov) ter poznavanje grafičnih programov (22 oglasov). Nekoliko redkeje so bili zahtevani

specifični strokovni programi (14 oglasov), programska oprema (11 oglasov) ter

komunikacijski programi (3 oglasi). Znotraj kategorije programske opreme so bili

najpogosteje navedeni programi SAP (4 oglasi) ter programa CAD in ERP (3 oglasi).

Tabela 2. Primerjava med zahtevanimi računalniškimi znanji v oglasih za delo glede na
položaj (vodilni ali vodstveni položaj)

N M Mann-Whitne
y U

Wilcoxon
W

Z p

besedila in
preglednice

vodilni 24 48,69 868,5 1168,5 -0,92 0,360
vodstveni 81 54,28

grafični
programi

vodilni 24 50,75 918,0 1218,0 -0,59 0,559
vodstveni 81 53,67

komunikacijski
programi

vodilni 24 55,88 903,0 4224,0 -1,83 0,068
vodstveni 81 52,15
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podatkovne
baze

vodilni 24 48,63 867,0 1167,0 -0,98 0,326
vodstveni 81 54,30

programska
orodja

vodilni 24 47,50 840,0 1140,0 -1,90 0,058
vodstveni 81 54,63

specifični
programi

vodilni 24 46,00 804,0 1104,0 -2,18 0,029
vodstveni 81 55,07

splošno vodilni 24 44,94 778,5 1078,5 -1,77 0,076
vodstveni 81 55,39

Iz Tabele 2 lahko razberemo, da je prišlo do statistično značilne razlike med podanimi

zahtevami na oglasih za delo med vodstvenimi in vodilnimi delovnimi mesti na področju

specifičnih strokovnih programov. Torej so zahteve glede specifičnih programov statistično

značilno pogosteje podane v oglasih za vodstvena delovna mesta kot v oglasih za vodilna (p =

0,029). Pomembnih razlik glede podanih zahtev pri drugih kategorijah računalniških znanj

med oglasi za vodstvena in oglasi za vodilna delovna mesta ni bilo.

Tabela 3. Primerjava med zahtevanimi računalniškimi znanji v oglasih za delo glede na

področje dela organizacije (delo z ljudmi ali ni delo z ljudmi)

N M Mann-Whitn
ey U

Wilcoxon
W

Z p

besedila in
preglednice

delo z ljudmi 29 68,21 748,0 3674,0 -2,94 0,003
ni delo z
ljudmi

76 48,34

grafični
programi

delo z ljudmi 29 54,67 1053,5 3979,5 -0,49 0,622
ni delo z
ljudmi

76 52,36

komunikacijski
programi

delo z ljudmi 29 53,31 1093,0 4019,0 -0,22 0,823
ni delo z
ljudmi

76 52,88

podatkovne
baze

delo z ljudmi 29 64,47 769,5 3695,5 -2,92 0,004
ni delo z
ljudmi

76 48,63

programska
orodja

delo z ljudmi 29 52,93 1100,0 1535,0 -0,03 0,978
ni delo z
ljudmi

76 53,03

specifični
programi

delo z ljudmi 29 46,00 899,0 1334,0 -2,47 0,013
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ni delo z
ljudmi

76 55,67

splošno delo z ljudmi 29 57,53 960,5 3896,5 -1,13 0,258
ni delo z
ljudmi

76 51,27

Iz Tabele 3 je razvidno, da so se zahteve na posameznih področjih računalniških znanj

glede na področje dela organizacije (delo z ljudmi, ni delo z ljudmi) razlikovale v treh

kategorijah. Organizacije, ki delujejo na področju dela z ljudmi, so v oglasih pogosteje

navajale zahtevo po znanju dela z besedili in preglednicami (p = 0,003) ter podatkovnimi

bazami (p = 0,004). Organizacije, ki pa niso v osnovi usmerjene na delo z ljudmi, pa so

pogosteje navajale znanja specifičnih programov (p = 0,013).

RAZPRAVA

Kvalitativni del

Po pregledu zaposlitvenih portalov lahko zaključimo, da se med seboj ne razlikujejo

pomembno. Najstarejši zaposlitveni portal je bil vzpostavljen pod okriljem javne službe za

zaposlovanje (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje) in ponuja največ oglasov za

delovna mesta. Oglasi za delo so v primerjavi z ostalima zaposlitvenima portaloma bolj

strukturirani – imajo več razdelanih vsebinskih kategorij, ki se prilagajajo zahtevam

delovnega mesta in ponudbi zanj. Optius.com se pomembno razlikuje v oblikovalnih

značilnostih oglasov, ki so v osnovi najmanj strukturirani, bolj raznoliki in dopuščajo večjo

ustvarjalnost. MojeDelo.com bi lahko glede na strukturiranost uvrstile na drugo mesto.

Zanimivi so nam bili tudi izrazi, ki so v spletnih oglasih izstopali v načinu predstavitve

delovnega mesta, ki bi nekoga veselilo in mu predstavljalo izziv. To se sklada z ugotovitvami

raziskovalcema Stewart in Brown (2011), ki opozarjata, da je potrebno pri iskanju novih

zaposlenih upoštevati njihove potrebe, pričakovanja in motivacijo. Podobno poroča tudi

Zaletel (2006), da je celoten proces zaposlovanja vse bolj prilagojen iskalcem zaposlitve.

Najpogosteje omenjene osebnostne lastnosti za iskalce zaposlitve so se nanašale na

komunikacijske sposobnosti, organiziranost in načrtovanje ter sposobnosti timskega dela. Ta

ugotovitev glede ključnih kategorij se sklada tudi z ugotovitvami predhodnih raziskovalcev

(Ahmed, 2018). Opisi sposobnosti ali lastnosti, ki se ne povezujejo s kompetencami vodij, pa

se nanašajo na poznavanje in spremljanje zakonodaje, pripravljenost za sodelovanje v

mednarodnem okolju, pripravljenost stalnega izpopolnjevanja in kariernega razvoja.
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Kvantitativni del

Skozi kvantitativno analizo oglasov smo dobile nekatere zanimive rezultate, ki se nam

zdijo smiselni in predstavljajo dobro izhodišče za nadaljnjo raziskovanje v tej smeri. Večje

število specifičnih strokovnih programov za vodstvena delovna mesta se nam zdi smiselno, če

predpostavljamo, da so delovne naloge vodstvenega položaja bolj povezane z dejanskim

delom na področju, za katerega se prijavljajo, medtem ko morajo biti zaposleni na vodilnih

položajih vseeno bolj izurjeni v koordinaciji in so zato manj pogosto v stiku z dejanskim

delovnim področjem podjetja. Potrebno je tudi upoštevati delitev delovnih mest glede na

položaj v tej raziskavi. Vodilno delovno mesto vključuje le glavne vodje (direktorje) delovnih

organizacij, ki imajo v osnovi bolj reprezentativno funkcijo kot vodstveno delovno mesto.

Ključno vlogo pri njih namreč igrajo kompetence vodenja, ki so se v predhodnih raziskavah

izkazale za izjemno pomembne pri doseganju delovnih nalog in posledično organizacijskih

ciljev (Senthill, 2018).

Nadalje so se pokazale značilne razlike tudi med zahtevami glede na področje dela same

delovne organizacije. Predvidevamo, da je do takšnih razlik prišlo zaradi različnih

predpostavk o računalniškem predznanju prijavljenih kandidatov. Pri delovnih organizacijah,

katerih delo se bistveno dotika dela z ljudmi (npr. HR podjetja), so namreč v oglasih

statistično značilno pogosteje navajali zahteve po računalniških znanjih iz kategorije besedila

in preglednice podatkovne baze. Menimo, da je takšno znanje na vodilnih in vodstvenih

delovnih mestih v delovnih organizacijah, ki se primarno ne ukvarjajo z ljudmi (npr.

programerstvo, biologija), to že nekakšen standard. Morda je določen nivo IKT znanja danes

že samoumevna zahteva delovnega mesta, ki se kaže kot posledica vključevanja in širjenja

računalništva in s tem povezanih IKT znanj v področja ostalih znanosti (Mikulec in Fatur,

2012). Zaradi tega je potem smiselno nižje število navedenih znanj iz kategorij besedila in

preglednice ter podatkovne baze pri delovnih organizacijah, ki se primarno ne ukvarjajo z

ljudmi. Specifični programi so bili pogosteje navajani v podjetjih, katerih dejavnost se ne veže

na delo z ljudmi. To razumemo kot nekakšno realno potrebo po specifičnih računalniških

znanjih, ki je pri delovnih mestih v podjetjih, ki se v osnovi ukvarjajo z ljudmi, ni. Če

povežemo to s predhodno ugotovitvijo, lahko sklepamo, da se ta znanja specifičnih

programov še niso tako uveljavila, da bi predstavljala standard zahtev, kot so znanja iz

kategorij besedila in preglednice ter podatkovne baze.

Predpostavke naše kvantitativne in kvalitativne analize bi se morale še dodatno preveriti

z nadaljnjimi raziskavami, ki bi na naša vprašanja, ki so se odprla tekom tega raziskovanja,
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lahko odgovorile. Ali obstajajo kakšni standardi znanj IKT, ki so se uveljavili v zadnjem

času? Če ja, kateri so ti standardi, kakšne kompetence in znanja predvidevajo? Kakšna znanja

računalniške pismenosti zahtevajo delodajalci? Zanimivo bi bilo torej raziskati, kako se

kadrovske službe delovnih organizacij oz. tisti, ki so v podjetju zadolženi za pridobivanje

novih kadrov, odločijo, katera IKT znanja bodo v oglasu za delo izpostavili in kakšno

usmerjevalno vlogo imajo pri tem iskalci zaposlitev na zaposlitvenih portalih.

V nadaljnjih raziskavah bi bilo smiselno vključiti še več oglasov iz daljšega časovnega

obdobja, saj bi tako dobili boljši vpogled v raziskovalni problem in večjo ekološko veljavnost

rezultatov. Morda bi se pojavile tudi razlike v zahtevanih znanjih IKT glede na področje dela

oziroma poklic ali zahtevane izobrazbe, česar pa nismo zajele v tej raziskavi.

Zaradi omejenega vzorca so zbrane informacije predvsem informativne narave, ki pa

nakazujejo določene trenutne smernice in prihodnje usmeritve. Uporabnost ugotovitev naše

raziskave vidimo še v odpiranju novega raziskovalnega problema. Zdi se nam, da je ta

raziskava primerna za osnovni pregled stanja oglasov za delo in zahtevanih kompetenc

raziskovalnega vzorca, hkrati pa je dobra odskočna deska za nadaljnje raziskovanje

problematike.
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