
Відвідайте нашу веб сторінку:
www.igma3.eu

ПРИЄДНУЙТЕСЬ
ДО
НАС! 

Не можете знайти правильну 
людину для роботи...?

 

Цей проект фінансується за підтримки Європейської Комісії.Проект igma3 
відображає лише погляди автора, і Комісія не може бути Відповідальною за 
будь-яке використання інформації, що міститься тут



Де шукати 
молодих 

талантих людей, 
де отримати 

допомогу та  які 
канали рекрутингу 

існують?

Як мені знайти 
правильну 

людину для 
правильної 

роботи?



Коли я знайду 
талановиту 

молоду людину 
чи  зможу ї ї 

утримати?

Чи складно  
знайти молоду 

людину з 
правильною 

компетенцією  
серед багатьох 

канидатів?

Чи виграє 
організація від 

працевлаштуван 
ня молодої  

людини?



Справа в тому, що в наші дні робото-
давці все більше і більше неохоче пра-
цевлаштовують молодь. Чому так? 
У першу чергу, у більшості випадків 
молодь недосвідчена. Академічні квалі-
фікації, які вони часто мають, не від-
повідають потребам ринку праці, що 
потребує навичок і компетенцій, а не 
академічних знань з цього питання.  

Це призводить до чіткої невідповідно-
сті між пропозицією та попитом у ва-
кансіях на ринку праці; між запитами 
компаній і пропозиціями претенден-
тів на роботу. Особливо, якщо молоді 
люди виходять із складного середови-
ща або належать до груп ризику соці-
альної ізоляції. 

Поширеними є скарги роботодавців, 
які стикаються з труднощами з най-
мом відповідних людей, що є досить 
дивним, враховуючи високий рівень 
безробіття серед молоді, який показує 
наше суспільство.

Інше питання, яке, як видається, впли-
ває на прагнення роботодавців до 
працевлаштування молодих людей, є 
неправильне ставлення, як це показа-
но в багатьох опитуваннях. Ставлення 
включає такі цінності, як відповідаль-
ність, самостійність на роботі, універ-
сальність, адаптивність та можливість 
навчатись. Деякі співробітники кажуть, 
що вони цінують цю якість навіть біль-
ше, ніж досвід і освіту. 
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Більше того, у багатьох випадках робо-
тодавці стверджують, що молоді люди 
не прихильні до праці. Якщо у них не-
має зобов’язань (дітей, позик тощо), 
вони можуть легко вийти з роботи піс-
ля того, як вони знайдуть першу про-
блему і перейдуть до наступної роботи 
або просто насолоджуватимуться пев-
ним проміжком вільного часу.

Як би там не було, тут є проблема. Іс-
нує значний розрив у очікуваннях та 
потребах працівників та роботодавців. 
І знайти рішення є дуже корисним для 
обох сторін, ось чому igma3 є корис-
ним проектом в даних умовах!!!

В думках 
роботодавця...

““Багато підприємств, особливо 
малого бізнесу, відмовляються 
від працевлаштування молодих 
людей які шукають роботу через 
виклики, які вони представля-
ють. Часто вважається, що мо-
лоді талановиті люди не мають 
лояльності до організації, не мо-
тивовані, ними важко керувати 
і вони хочуть більше, а робити 
менше, крім того, їм бракує на-
вичок та досвіду.””

Усі вищезазначені чинники сприяють 
підвищенню рівня безробіття серед мо-
лоді. 
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Головна мета проекту igma3 полягає у сприянні працевлаштуванню серед мо-
лоді шляхом надання роботодавцям необхідної підтримки для пошуку, вибору 
та збереження молодих талантів. Проект поєднує розрив невідповідності між 
потребами роботодавців та компетенціями та талантами молодих людей. 

Поточна ситуація

“ Чи ми говоримо на тій же мові? “” Чи є у нас однакове уявлення про те, що 
означає працювати? “І навіть якщо є, чи достатньо цього, щоб досягти відпо-
відності між пропозицією та попитом у секторі молоді?  

Частково через відсутність співпраці між зацікавленими сторонами, дуже 
часто роботодавці не мають можливості знайти компетентних, відданих 
та талановитих молодих працівників. Є молоді люди, які мають велику при-
страсть та компетентність і готові працювати, але їм важко вийти на ри-
нок праці без попереднього досвіду. Крім того, неправильне спілкування між 
роботодавцем, працівником, консультаційними службами, освітою дорослих, 
професійно-технічною освітою, муніципалітетами та / державними службою 
зайнятості може призвести до того, що роботодавці не виявили потрібної 
компетенції. 

Вищезгадані зацікавлені сторони, а також інші, які втручаються у запрова-
дження молодих людей праці, є різноманітними та різними з обох сторін, моло-
ді та бізнесу.

Всі ці організації використовують свої власні методи консультацій та працев-
лаштування. Але все-таки зусилля марні з трьох основних причин:

• Між ними немає координації: одні й ті самі послуги надаються одній 
особі кілька разів або хороші послуги пропонуються в невідповідні мо-
менти. Немає переходу інформації від одного зацікавленого учасника 
до іншого, таким чином повторюються завдання знову і знову, не орі-
єнтуючись на проблеми, потреби клієнта, його/її недоліки тощо. 

• Відсутність професійного стандарту та навчання фахівців у сфері кар’єр-
ного консультування.

• Ключовий гравець,  тобто роботодавець, не бере участі в роботі! 
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Це призводить до безлічі ресурсів, які часто дають відчуття втрати часу робо-
тодавцю, а у випадку молодих людей з труднощами - відчуття демотивації та 
втрати самооцінки. Крім того, на рівні системи недостатня співпраця при-
зводить до: a) неправильного управління державними коштами на повторю-
ваних заходах; б) неможливістю відслідковувати результати та, таким чином, 
можливість оцінювання наданих послуг; в) зникнення молодих людей з держав-
ної системи, наприклад, муніципального благополуччя або системи ДСЗ, на чор-
ний ринок. Оцінка Єврофонду передбачає, що в 2011 році вартість безробіття 
серед молоді дорівнювала 1,21% ВВП, тобто щорічна втрата для ЄС становила 
153 млрд. євро. 

Необхідною умовою вирішення вищезгаданих завдань є об’єднання всіх міс-
цевих зацікавлених сторін, включаючи роботодавців, та їх участі в процесі ке-
рівництва, яка пропонує спеціальну модель, основану на дійсності, навчальних 
та професійних можливостей для молоді для того, щоб підтримати їх успішну 
корпорацію на ринку праці.

Як покращити ситуацію?

Роботодавці є основними зацікавленими 
сторонами igma3, тому потрібні ваші цінні вклади!!! 
Це означає, що потрібно інвестувати мінімальний 

проміжок часу для формування майбутньої 
робочої сили, яка потребує вашої організації.

Igma3 пропонує інструменти та підтримку 
всім зацікавленим сторонам. Igma3 реагує на 

необхідність тісної співпраці між роботодавцями 
та іншими зацікавленими сторонами (ДСЗ, 

професійна підготовка та організації підготовки 
дорослих, радники тощо).
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Що представляє собою методологія 
igma для роботодавця?   

igma методологія пропонує новаторське рішення для роботодавця розши-
рити процеси найму для залучення молодих, компетентних та таланови-
тих працівників відповідно до вимог та потреб роботодавця. 

Рішення базується на залученні роботодавців до мережі місцевих і регіо-
нальних мереж із представленням державних служб зайнятості, консульту-
вання та молодіжних НУО для покращення можливостей для участі в роботі, 
оскільки методологія igma3 пропонує інструменти, орієнтовані на координа-
цію стратегій між організаціями, а також на процеси управління трудовою ін-
теграцією молодих людей. Роботодавці, які беруть участь у програмі igma3, 
отримають вигоду від співпраці з мережею та пошуку зацікавлених сторін, 
які допоможуть їм отримати відповідні кандидати на вакансії та відповідно до 
необхідного профілю. Введення роботи далі, з подальшим контролем та ке-
рівництвом молодої людини, забезпечує гарантії успіху у виконанні роботи. 
Така співпраця могла б гарантувати правильний підхід з самого початку, 
надаючи роботодавцю інструменти для розробки потрібного профілю, процес 
набору та методологія оцінки стануть початком співпраці.  

Створення мережі служб зайнятості, навчання, соціальна інтеграція, неурядо-
ві організації та роботодавці на місцевому рівні забезпечують більшу ефектив-
ність у керівництві та підготовці молоді, а також кращу інсталяцію на робочо-
му місці.
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Чому варто залучатись?   

 9 Отримати доступ до електронної платформи igma3 для навчання мереж 
зацікавлених сторін для тренінгу, профілювання та оцінки навичок мо-
лодих людей для забезпечення кращої відповідності з потребами робо-
тодавця. 

 9 Будьте готові використовувати інструменти, які сприятимуть формуван-
ню та оцінці молодих людей, щоб забезпечити правильну відповідність 
між наявною компетенцією та потребами роботодавця.  

 9 Бути частиною мережі навчальних програм для професійно-технічних 
навчальних закладів та отримати можливість отримати відповідне нав-
чання людей для потрібних посад.

 9 Бути частиною транснаціональної мережі професіоналів, що працюють 
з консультуванням та зайнятістю, для обміну знаннями та ноу-хау в цій 
галузі. 

 9 Зробіть свій бізнес частиною спільноти! Залучайтесь до місцевого роз-
витку Вашого регіону.

 9 Забезпечити зворотний зв’язок для формування майбутньої робочої 
сили.

 9 Контактуйте з консультантами, рекрутерами, організаціями з професій-
но-технічної освіти та першими, хто знає про можливості навчання, ста-
жування та можливості фінансування для найму молодих людей..

 9  Дізнайтеся, як ваш бізнес може отримати користь, наймаючи молодих 
людей!
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Чому наймати на роботу
молодих людей?

Подвійний підхід до igma3 може допомогти у подоланні перешкод / переко-
нань, які перешкоджають нам залучати молодь. З одного боку, навчальні 
інструменти igma3 спрямовані на кращу підготовку молодої людини до ре-
ального робочого середовища, а з іншого боку, мережа зацікавлених сторін 
сприяє підвищенню ефективності та професіоналізму серед зацікавлених сто-
рін (консультантів, кадрових агентств, ДСЗ, роботодавців тощо). Igma3 справ-
ді полегшує цей процес!!! 

Залишивши скептицизм щодо залучення молодих людей, пам’ятайте, що 
вони можуть багато чого зробити, і вони можуть відігравати важливу роль у 
допомозі Вам у рості та розвитку організації. 

І ось чому: 

• Це інвестиції у вашу майбутню робочу силу та промисловість.

• Це спосіб залучити талановитих людей у вашій громаді чи регіоні.

• Молоді люди часто технологічно підковані і можуть принести свіжі ідеї.

• Тренінг молодих людей сприяє розвитку навичок менеджерів та керів-
них кадрів.

• Залучення до навчання - це спосіб постійно триматись у курсі подій у 
вашій галузі.

• Наявність молодих працівників може бути корисним для вашої репута-

ції та для розвитку послуг та продуктів для молодіжного ринку.
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Зробіть нове зображення
в своїй організації!

Молоді люди дуже енергійні: у них велика кількість потенціалу і вони жада-
ють нових знань. Це може бути передано їх колегам і допомогти “активувати 
їх” на робочому місці. З одного боку, Ви можете бути впевнені під час обгово-
рення можливості працевлаштування молодих людей, вони будуть справді 
з ентузіазмом. Ви можете бути впевнені, що вони будуть в захваті від своєї 
першої “реальної” роботи і дуже хочуть вчитися і розвивати свою кар’єру.

Молоді люди, як правило, роблять додаткову роботу, щоб мати гарне вра-
ження, яке триватиме, а також довести, що вони можуть зробити більше. 
Оскільки вони дуже хочуть брати участь та сприяти, вони можуть надихнути 
своїх колег зробити це також

“ Вони будуть в захваті від своєї першої “реальної” роботи, і вони завжди 
будуть робити більше.”

Молоді працівники можуть допомогти у розвитку компетенції робочої 
сили. Молоді люди можуть допомогти у підвищенні робочої сили. Коли ви 
розробляєте успішний рекрутинг, ви можете досягти більш успішних резуль-
татів, ніж очікувалося. Наприклад, введення молодої людини в команду дає 
іншим працівникам можливість розвивати власні навички, такі як навчання, 
наставництво та управління. Крім того, молода людина може представити 
нові та оригінальні знання та перспективи, пропонуючи нові ідеї та рішення, 
а також посилювати хороше співставлення із цінними результатами для 
команди та організації. Нарешті, молоді працівники можуть допомогти, пе-
редаючи свій ентузіазм команді та допомагаючи уникнути впливу того, що 
повсякденна рутина може знадобитися команді, такий як феномен «групової 

думки».

“Вони мотивовані та зацікавленні навчатись”
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Молоді люди мають переваги: у них може бути брак дос-
віду, проте молоді працівники, як правило, легше навчаються, тому 
що вони керуються, прагнуть вчитися і вже не мають досвіду, який би 
сформував робочу поведінку та настрій.

“Прийом молодої людини може дати вам вплив у виду працівника, якого 
вони стають. Ви можете працювати з ними для заохочення спіль-
них цінностей та належних практик з самого початку.”

Опитування, проведене Комісією з питань працевлаштування та нави-
чок у Великобританії (UKCES), показує, що основними причинами для 
роботодавців, які шукають молодь, є:

• здатність формуватися (32% роботодавців).

• ентузіазм (30% роботодавців).

• готовність навчатися (20% роботодавців).

У правильному навколишньому середовищі та з на-
лежним керівництвом та наглядом молоді люди мо-
жуть надати перевагу компанії і здивувати навіть 
найвимогливіших роботодавців.
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Отримайте переваги igma3 
Візьміть участь!

Ще один корисний звіт, підготовлений компанією «Бізнес у суспільстві» 
у Великобританії, висвітлює п’ять ключових причин, чому підприєм-
ства повинні інвестувати в молодь на основі думки та досвіду майже 
800 роботодавців:

1 Зростаючий талант та планування робочої сили: Зростання 
“таланту-каналу зв’язку” допомагає забезпечити майбутнє зростання 
та надає конкурентну перевагу.

2 Універсальні навички, навички та мотивація молодих людей. 
Роботодавці зазначили, що молодь має бажання вчитися (47%), свіжі 
ідеї та нові підходи (43%) та мотивація, енергія та оптимізм (42%). 
Якщо молодь є кваліфікованою, вона може принести в організацію 
більш сучасні навички та освіту. Молоді люди мають унікальну 
спрямованість на технології та соціальні медіа.

3 Різноманітність робочої сили:  роботодавці визнають необхідність 
залучення молодих людей для того, щоб різноманітність їх робочої 
сили також відображала їхню клієнтську базу. Більш різноманітна 
робоча сила пропонує різні точки зору, навички, цінності та досвід.

4  Бренд роботодавця:  роботодавці залучають молодих людей до 
їхніх організацій для участі в їх громаді, що посилює їхній бренд 
роботодавця.

5 Економна ефективність:  більш рентабельно вирощувати 
власну робочу силу, ніж намагатися придбати навички та таланти 
пізніше. Кілька міжнародних досліджень показують, що прибуток 
від інвестицій у навчальні програми роботодавцю показав, що 
роботодавці можуть відшкодувати свої витрати протягом одного-
двох років після закінчення навчання. 
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Освіта 

Роботодавець

Муніципалітет  

НУО

Ринок
праці 

ПТНЗ

Консультанти

igma Methodologie

Метою методології igma3 є забез-
печення ефективного керівництва 
молодими людьми на освіті та рин-
ку праці шляхом узгоджених заходів 
на рівні зацікавлених сторін, а також 
управління розвитком соціальної ін-
теграції. Одним з важливих елемен-
тів методології є стратегії та методи 
роботи на посаді, які кар’єрні рад-
ники можуть використовувати для 
залучення роботодавців до процесу 
оцінювання та набору персоналу на 
основі потреб роботодавців. Одні-
єю з головних ключових факторів 
успіху є запровадження менеджера, 
який слідує за індивідуальним про-
гресом у співпраці з відповідними 
фахівцями в мережі.

методологія igma була успішно 
впроваджена в 8 країнах ЄС, а саме 
Швеції, Нідерландах, Греції, Норве-
гії, Кіпрі, Іспанії, Великобританії та 
Україні. Мережі зацікавлених сторін 
у всіх країнах-партнерах підтверди-
ли, що методологія є дуже важли-
вою для підвищення якості послуг з 
індивідуальними потребами в цен-
трі. Методологія була адаптована 
до різних груп з великою відстані до 
ринку праці, з небагатьма згадува-
ними новоприбулими біженцями. 

Низько кваліфіковані люди та люди 
з різними типами інвалідності. Се-
редній рівень успішності інтеграції 
цільової групи в освіту / зайнятість у 
пілотних заходах становив 60-70% у 
всіх країнах-партнерах.
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igma платформа електронного навчання 

Курси igma3 пропонуються учасникам регіональної мережі зацікавлених сто-
рін, до складу якої входять люди, які зараз працюють з молоддю, для навчан-
ня дорослих, добровільної роботи чи ринку праці. Професіонали, які беруть 
участь у цьому курсі, є частиною регіональної мережі зацікавлених сторін, яка 
постійно розвивається:

• Роботодавці,
• Практикуючі спеціалісти (консультанти),
• Люди, які приймають рішення,
• Молодіжні організації / НУО,
• Інші люди чи організації, що працюють з молоддю

У платформі Moodle учасники можуть знайти допоміжні матеріали: літерату-
ру, приклади, вправи для учасників, допоміжні матеріали для учасників тощо. 
Ці матеріали можуть бути використані у поєднанні з вправами, викладеним в 
описі навчального плану.

Курс електронної платформи пропонує 4 модульні курси на 7 мовах 
(англійська, шведська, грецька, іспанська, голландська, українська та 

норвезька).

Якщо ви хочете увійти на платформу електронного навчання 
http://elearning.igma3.eu/ та дотримуйтесь курсу igma3,

зв’яжіться з партнером у вашій країні,
щоб отримати сьогодні свої повноваження !!!
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euprojects@dimitra.gr
www.dimitra.gr

eu@mmclearningsolutions.com
www.mmclearningsolutions.com

info@revalento.nl
www.revalento.nl

info@documenta.es
www.documenta.es

info@ecwt.eu
www.ecwt.eu

spv.smov@gmail.com
www.smov.vn.ua 

Для отримання додаткової 
інформації зв’яжіться з партнером 

у вашій країні!

Координатор проекту:

Партнери проекту:

Bergsbrunnagatan 1,  
753 23 Упсала, Швеція

T  +46 18680000

E  info.uppsala@folkuniversitetet.se

www.folkuniversitetet.se


