KARIERNI RAZVOJ

MILENIJCI – NAŠI SODELAVCI
V vsakem podjetju se srečujemo raznovrstni ljudje različnih starosti. Ne moremo iz svoje
kože, zato na delovno mesto prinašamo svoje osebnostne lastnosti in navade. Za dobro
medsebojno sožitje je treba to različnost upoštevati ter iskati povezovalne lastnosti.
V delovnem timu ni prostora za medsebojno tekmovanje posameznikov.
NATAŠA CENTA IN MOJCA HAFNER JEREB

RAZVRSTITEV IN ZNAČILNOSTI
POSAMEZNIH GENERACIJ

Poleg povsem osebnih značilnosti lahko
med predstavniki iste generacije
opazimo stične točke. Poudariti je treba,
da posamezniki lahko popolnoma
odstopajo od povprečja. Mnogo je
lastnih značajskih in v primarni družini
privzgojenih lastnosti, ki niso tipične za
določeno generacijo. V nadaljevanju
povzemam razdelitev posameznikov v
štiri generacije.
1. VETERANI – tradicionalisti, rojeni v
obdobju 1920–1945. Večinoma so že
upokojeni.
2. OTROCI IZOBILJA – t. i. generacija
babyboom, rojena 1946–1965. »Uči
se, da ti ne bo treba delati,« so
predstavniki te generacije pogosto
slišali. Privzgojili so jim delovne
navade, pa tudi pohlep. Živeli so v
času hipijevskega gibanja. Vrednote
te generacije so povezane s trdim
delom in karierizmom. Pri delu so
zelo zavzeti in lojalni, družina je na
drugem mestu.
3. GENERACIJA X je že v času šolanja
ali takoj ob nastopu službe začela
delati z računalniki. Gre za posameznike, rojene 1966–1985. Doživeli so
masovno brezposelnost v devetdesetih letih, gospodarski kriminal,
ekološke katastrofe, politične igre
ipd. Zato so mnogi predstavniki
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cinični in skeptični. Večinoma gre za
visoko izobražene ljudi z veliko
delovnimi izkušnjami, ki so samostojni in cenijo gibljiv delovni čas. Na
prvo mesto postavljajo zasebno
življenje, družino, zabavo in počitek.
Avtoritete ne upoštevajo.
4. GENERACIJA Y so posamezniki,
rojeni 1986–2000. Revija TIME jih je
označila kot »THE ME ME ME
GENERATION« (generacija jaz jaz
jaz) in jih prikazala s sliko dekleta, ki
se leže fotografira. Označili so jih kot
lene, vase zagledane in nesamostojne. Zraven je hudomušno dodano:
»Zakaj nas bodo prav oni rešili? Ker
so miroljubni, demokratični,
tolerantni, ustvarjalni in predvsem
– so najbolj izobražena generacija v
zgodovini človeštva.«
Ta generacija je doživela razpad
sistemov in zamenjavo vrednot.
Vzgajani so bili ob polnih hladilnikih, brez skrbi in pripravljenosti na
težke čase. Internet jim je dal
občutek povezanosti in dosegljivosti.
Dovoljeno jim je bilo vse, kar so si
zamislili in zaželeli, da bi se lahko
popolnoma razcveteli in razvili vse
svoje zmožnosti.
Žal tudi zanje niso odpravljeni hudi
časi, čeprav jih z vzgojo ni nihče pripravil nanje. Vse ogroža terorizem;
gospodarska kriza le spi; klimatske
spremembe zahtevajo mnoge
omejitve; raka nismo odpravili;
vojni, politični, ekonomski in
ekološki begunci pritiskajo na vrata
razvitega sveta; internet s svojo
virtualnostjo ni prinesel sreče … Zato
si bodo morali pridobiti realističen
odnos do sveta, se vzgojiti za
skromnost in delavnost. To lahko
reši ljudi v času krize, danes še polni
hladilniki ne smejo zavesti nikogar.
Generacija Y je zelo sposobna, a
raziskave kažejo, da nima delovnih
navad in discipline. Delati hočejo
povsem samostojno, brez nadzora,

ne da bi se zavedali odgovornosti in
sprejeli posledice svojega (ne)dela.
Če jim v organizaciji kaj ni všeč,
sploh ne pridejo več v službo. Ne
upoštevajo poslovnega oblačenja in
protokolov. Vsakomur povedo, kaj si
mislijo, brez pomisleka in pred
vsemi. Skrbijo zase, se zabavajo,
družijo s prijatelji ipd. Močno jih
zanimajo človekove pravice in okolje,
vendar se niso pripravljeni odreči
sladkim sadovom razkošnega
življenja.
5. GENERACIJA Z – (mavrični, indigo
otroci) še vedno obiskujejo fakultete,
šole in vrtce, saj so rojeni po letu
2000. Kakšni bodo, bo jasno, ko bodo
začeli hoditi v službo.
To je popolnoma digitalizirana
mladina. Njihov svet je virtualen,
imajo zelo kratek spomin in menda
le osemsekundno sposobnost prave
koncentracije. So altruisti. Želijo
delati nekaj za izboljšanje sveta in
skrbeti za okolje. Njihov inteligenčni
kvocient je nadpovprečno visok
(130). Pridobivajo znanje in diplome.
Kaj točno bodo prinesli svetu, še ni
jasno. Trenutno so še preveč
zaposleni s Snapchatom in doseganjem »next level« v aktualni igrici.

POSLOVNO SODELOVANJE Z
MILENIJCI

Med milenijce štejemo osebe, rojene
med letoma 1980 in 2001. Torej je zajeta
celotna generacija Y ter manjši del
generacij X in Z.
Kako biti optimističen pri tako različnih lastnostih generacij, ki morajo
sodelovati? Posamezne generacije
imajo o sebi drugačno mnenje, kot ga
imajo druge generacije o njej. To lahko
vodi v nesoglasja in težave, ki povzročajo še večje razlike in nerazumevanje.
Dobesedno nastajata dva bloka: starejši
– mlajši. Izkušnje starejših in sveže
znanje mladih je treba združevati in
najti medgeneracijsko sožitje.
www.adma.si
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Najprej je treba uskladiti način
komunikacije. Starejši raje komunicirajo osebno, saj se tako lahko razgovorijo, zanesejo pa se tudi na govorico
telesa. Mlajšim je bližja elektronska
komunikacija. Želijo si predvsem
jasnih in nedvoumnih, pozitivnih
navodil in sporočil brez prepovedi in
nikalnic. Mlajši sporočajo in sprejemajo le komunikacijo na povsem miselni
ravni, včasih celo v na svoj način
kodiranem jeziku. Dovolj so čustvenčki
in kratka enostavčna sporočila z
minimalnim številom znakov.
K boljšemu razumevanju in sodelovanju pripomorejo dobri odnosi. Drug
drugega moramo spoštovati. Poštenost
in dobrohotnost se takoj začutita. Zlasti
mlajši so zelo občutljivi na zlaganost,
neiskrenost in zavajanje. Ne odklanjajmo drugih zaradi lastnih predsodkov,
povezanih z oblačenjem, nakitom,
tatuji ali frizuro.
Starejši delavci naj bodo mlajšim
mentorji. Pogosto jim morajo pomagati
k samostojnosti in kultiviranemu
vedenju. Vsi, tako mlajši kot starejši, so
www.adma.si

enako pomemben del kadra v podjetju.
Starejši naj mlajšim postavijo cilje, ne
pa predpišejo tudi poti do njih. Tudi
mlajši lahko s svojih zanimanjem,
občudovanjem in priznanjem za
preteklo delo v starejših dobijo prave
prijatelje, zaveznike in svetovalce pri
delu.
Najpomembnejše pri vzpostavljanju
medsebojnih odnosov so osebnostne
lastnosti posameznika. Zato ima
vsakdo dolžnost graditi svojo osebnost.
Zavestno moramo upoštevati drugega,
ga skušati razumeti in sprejeti.
Potruditi se moramo biti dober človek,
zvest in lojalen podjetju. Pripravljeni
moramo biti prisluhniti težavam in
upoštevati medsebojno različnost. Le v
iskrenosti lahko najdemo skupen jezik,
ki je temelj za dobre odnose. O sodelavcih ne govorimo okrog; nič ne ostane
skrito in z obrekovanjem povemo
veliko o sebi.
Poiskati moramo skupne vrednote
in interese. Lepo in za koga presenetljivo pri milenijcih je, da tudi zanje
družina ostaja najvišja vrednota – višja

od zdravja, uspeha in denarja. Ustvariti
družino je smisel njihovega življenja.
Prepričana sem, da bodo pripravljeni
storiti veliko, da zagotovijo pogoje za
uspešno družinsko življenje. Na tem
temelju je mogoče graditi. S primerno
spodbudo in lepim ciljem, kar družina
zagotovo je, je mogoče premostiti
marsikatero oviro, doseči lepo sodelovanje in prijateljske odnose.
Sodobne IT-rešitve omogočajo
spremljanje ravni zahtevane kompetence, veščine in znanja zaposlenih.
Vodstvo lahko razporedi prave ljudi na
prava mesta, da bodo v največji meri
pokazali svoje sposobnosti in znanja ter
doprinesli k uspehu podjetja. Pa srečno
in vse lepo ob sodelovanju.
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