Pożądane umiejętności pracownika w 2018 roku

6 kompetencji, które przedstawiamy poniżej warto nabyć w najbliższej przyszłości.
Dlaczego? Bo stają się coraz bardziej pożądane wśród pracowników. Jeśli więc
chcemy podnieść swoje kwalifikacje i stać się bardziej atrakcyjni na rynku pracy,
powinniśmy zainteresować się kursami/szkoleniami z tych kilku dziedzin.

Programowanie - każda współczesna firma (nie ważne z jaką dziedziną związana) musi
obecnie odnaleźć się w nowoczesnych technologiach - a zatem jej pracownicy także.
Tworzonych jest wiele szkoleń/kursów, także dla osób, nie mających wcześniej do
czynienia z IT. Każdy może znacznie podnieść swoje kompetencje w tym zakresie, nawet
w kilka miesięcy.

Umiejętności cyfrowe - obsługa komputera i pakietu MS Office w CV może już nie
wystarczyć. Warto poszerzać swoją wiedzę o inne programy, pocztę elektroniczną,
komunikatory - może nawet zdobyć Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
(ECDL). Dzięki temu pracodawca będzie wiedział, że potrafimy prawidłowo obsłużyć
oprogramowanie i szybko wykonać polecone zadania.

Języki obce - angielski, niemiecki - znajomość tych języków jest szczególnie ceniona w
dużych międzynarodowych firmach. Także francuski, hiszpański lub języki niszowe jak
szwedzki i chiński, mogą pomóc nam zdobyć pracę. Motywacją do nauki niech będzie to,
że osoby znające języki obce zarabiają więcej.

Prawo jazdy - w niektórych branżach jest to wręcz niezbędny wymóg, a w pozostałych
coraz częściej pojawia się jako jeden z warunków na danym stanowisku. Gdy więc
walczymy z dużą konkurencją na współczesnym rynku pracy, umiejętność prowadzenia
samochodu może zaważyć o naszym zatrudnieniu.

Samoorganizacja - obecnie żyjemy szybko i w dużym stresie. Pracodawcy cenią więc
osoby, które potrafią dobrze zaplanować swoje zadania, właściwie ocenić sytuację,
realizować kilka działań. Cecha samoorganizacji nie jest związana z wykształceniem, ale
często jest dla firmy tak ważna, że sprawdza się lub pyta o nią już w procesie rekrutacji.

Przebranżowienie się - praca na jednym stanowisku od skończenia nauki do emerytury
jest właściwie niemożliwa. Bardzo cenna okazuje się umiejętność do zmian. Istnieje duże
prawdopodobieństwo, że zostaniemy zmuszeni w życiu do zmiany stanowiska w firmie, a
nawet całkowitej zmiany branży, w której obecnie pracujemy. Elastyczność i chęć
poznawania nowych dziedzin staje się niezbędna. Osoby, podejmujące ryzyko
przebranżowienia się są często cenione przez pracodawców.
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