
رویکردهای و فرصت های جذب

در بستر چالش های کنونی

دومین کنفرانس جذب و استخدام-احمد حسنی



سواالت و مسائل اساسی حال و آینده جذب

یا می توانم از خانه کار کنم؟آ: آینده دورکاری و سوال بسیاری از حرفه ای ها

ماهیت مشاغل و نیازمندی های شغلی در معرض چه تغییراتی است؟

سمت و سوی آینده جذب چیست؟



نگاهی به دورکاری و تجارب آن: روندی مهم در استخدام حال و آینده

افزایش دورکاری

مزیت ها و فرصت های دورکاری

ریسک های دورکاری



مهمترین روندهای فعلی در جذب

اهمیت بستر شبکه های اجتماعی برای استخدام•

توجه به استعدادها و کم رنگ شدن توفیقات گذشته•

رقابتی تر شدن جذب استعدادها و تحلیل ها•

تغییر در ترجیحات متقاضیان کار•

•V-Rآمده است و خواهد ماند

https://www.talentnow.com/recruitment-statistics-2018-trends-insights-hiring-talented-

candidates/

https://www.talentnow.com/recruitment-statistics-2018-trends-insights-hiring-talented-candidates/


پیش بینی هایی در مورد آینده استخدام

استخدام کمتر و برنامه ریزی تامین ظرفیت از داخل پررنگ تر: 1پیش بینی

حرکت به سمت تنوع بیشتر: 2پیش بینی

استخدام مجازی خواهند ماند: 3پیش بینی

https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/future-of-recruiting/2020/future-of-recruiting



ادامه-پیش بینی هایی در مورد آینده استخدام 

استخدام کنندگان به سمت کار از راه دور حرکت خواهند کرد: 4پیش بینی 

دبرندکارفرمایی به همدلی و اقدامات مرتبط با آن وابسته می شو: 5پیش بینی

تغییر در مهارت ها هم استخدام کنندگان و هم استخدام شوندگان : 6پیش بینی 

https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/future-of-recruiting/2020/future-of-recruiting
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مدیران استعداد یاب و نشانه های استعداد

Whereو  Whatبعد  Whoاول 

استخدام بر مبنای قابلیت ها

نه: پاسخ به تردید در استخدام

آرزو و اشتیاق

زود آموختن

نشانه هایی در گذشته



جمع بندی عناصر کلیدی 



اولویت استعدادها، مهارتهای بالقوه و قابل انتقال



تمرکز بیشتر بر توسعه و یادگیری به نسبت جذب



کم رنگ شدن مرزهای جغرافیایی برای دست یابی به استعدادها



تغییر در انتظارات حرفه ای ها



حرکت  به سمت مربی گری

اب به مدیران و رهبران توصیه می کنم در مورد انتخ
هایشان و قواعد آن بازنگری کرده و به جای تالش

به ( آنطور که می خواهند)برای شکل دادن افراد 
ون معا: لورن گاردنر). سمت مربی گری حرکت کنند

(استعدادیابی جهانی در مایکروسافت




