
17 04     www. poslovni-savjetnik.com        

VUCA čelnik: što se događa na 
međunarodnom tržištu rada?

Već nekoliko godina možemo vidjeti re-
meteće promjene na komercijalnim tržištima 
i u ponašanju potrošača, konkurencija znat-
no raste i trebamo biti fleksibilniji, inovativniji 
i usmjereni prema potrošačima. Većina čelni-
ka polako vidi i shvaća što se događa. Neki su 
već počeli reagirati.

 Međutim, primjećujete li i brze promjene 
na međunarodnom tržištu rada? Shvaćate li 
da se u Europi odvija „rat za talente“? Čak i na 
globalnoj razini? Kako će promjene na tržištu 
rada utjecati na vašu unutrašnju organizaci-
ju? Vaša radna snaga, vaši zaposlenici moraju 
obavljati većinu posla za vas. 

Oni jesu ili će uskoro postati vaše „usko 
grlo“. Kako u tvrtku dovesti najbolje ljude kako 
bi se istaknula i postala ili ostala konkurentna? 
Postoji nekoliko važnih promjena:

• tržište rada postaje mnogo fleksibilnije 
s porastom fleksibilnih radnika, ugovora na 
određeno vrijeme, savjetnika itd.

• nove kompetencije i vještine postaju ne-
izmjerno važne zbog internacionalizacije, pro-
mjena na tržištima, proizvodnje, suradnje

• mnogo će zanimanja nestati, a razvit će 
se nova; pogledajte samo, primjerice, 25 novih 
zanimanja koja danas ne postoje, a bit će po-

trebna u većini sektora u 2020. godini
• demografski se podaci brzo mijenjaju; 

umirovljenje sada često dolazi nakon 65. godi-
ne, pa su dostupni stariji, iskusniji radnici

• neke zemlje imaju manjak talentiranih 
ljudi jer ih je mnogo napustilo državu

• prognozira se strukturni nedostatak za-
poslenika u mnogo sektora u više zemalja, npr. 
40 000 u Hrvatskoj (godišnje), 80 000 ili više u 
zemljama zapadne Europe (godišnje!)

• zaposlenici (generacije Y i Z) zahtijevaju 
uvažavanje i priznanje za svoj doprinos i žele 
obavljati posao koji odgovara njihovim talenti-
ma i ambicijama. Od sad oni mogu birati svog 
poslodavca. 

 VUCA čelnik: od visokih potencijala do 
upravljanja talentima

Zbog brzih promjena na tržištu rada, u ro-
botici itd., već nekoliko godina možemo vidjeti 
da politika usredotočena na visoke potencija-
le više ne funkcionira. Tvrtke su se prebacile na 
upravljanje talentima. Vidimo da se uz tvrtke 
i cijele države natječu kako bi u svoju zemlju 
dovele najbolje talente. Nekoliko zemalja već 
nudi ekskluzivne uvjete i posebne kolegije za 
strane studente kako bi došli na njihova sve-
učilišta, a od tamo se mogu zaposliti na zani-
mljivim poslovima. Visoko rangirane države 

prema Izvješću o međunarodnoj konkuren-
tnosti (Svjetski ekonomski forum) već mnogo 
godina ulažu u privlačenje najboljih dostupnih 
(stranih) ljudi. 

Primjerice, ja sam ponosan što učim sku-
pine posebno odabranih stranih studenata na 
Sveučilištu u Tilburgu (Nizozemska). Vrlo je za-
nimljivo vidjeti i čuti kakve su ambicije i želje 
tih studenata, na čemu rade i što rade kako bi 
postigli svoje ciljeve. 

VUCA čelnik i upravljanje ljudskim 
potencijalima

Jedan od važnih novih zadataka profesio-
nalnog odjela za upravljanje ljudskim poten-
cijalima nije samo novačenje talentiranih 

zašto  
čitam 

Potrebno je pratiti trendove i 
vidjeti što konkurencija radi te 
je stoga važno pronaći kvalitetne 
informacije na jednom mjestu. 
Zanimljive teme i još zanimljiviji 

sugovornici, razglog su više zašto volim 
zaviriti u Poslovni savjetnik

Petra Novak
Voditeljica marketinga Terma Tuhelj
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