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ÐIUOLAIKINIØ PERSONALO ATRANKOS BÛDØ ANALIZË
G. Rimkevièiûtë

1. Ávadas
Kiekvienà kartà, kai ámonei reikia ádarbinti naujà darbuotojà, kyla problema  kaip ir kur rasti patá geriausià.
Egzistuoja daug ávairiausiø personalo paieðkos bûdø, kuriø skaièius gali bûti ribojamas tik ámoniø vadovø ar personalo skyriø darbuotojø fantazijos. Tobulëjant technologijoms ir arðëjant konkurencinei kovai dël gerø specialistø, ámonës atranda vis daugiau bûdø rasti ir pritraukti
naujus protus. Neámanoma aptarti ir apraðyti visø galimø
darbuotojø paieðkos ir atrankos bûdø, todël ðiame straipsnyje trumpai aptarsime pagrindinius, daþniausiai taikomus metodus.
2. Personalo skyrius: jo reikðmë ir indëlis á ámonës
veiklà
Personalo paieðka ir atranka  viena svarbiausiø sëkmingai dirbanèios ámonës veiklos srièiø, kurios reikðmë
daþnai yra nuvertinama ir ðiai veiklos srièiai neretai nëra
skiriama reikiamo ámonës vadovø dëmesio. Kaip raðoma
Career Juornal interneto puslapyje, personalo skyriai
yra nepatenkinti, kad jiems nëra suteikiama pakankamai
ágaliojimø turëti átakos ámonës veiklai, tik 23 proc. personalo skyriø darbuotojø atsakë, kad jie yra patenkinti
tuo, kokià átakà jø veikla daro ámonës darbui. Galima daryti iðvadà, kad personalo politika ir naujø kadrø pritraukimas tebëra gana opi ámoniø problema, ypaè kai Europoje vyrauja karas dël talentø, kompanijos turi vis daugiau stengtis, kad pritrauktø naujus ir iðlaikyti senus darbuotojus. Kompanijø vadovai labai aktyviai ir daug kalba apie talentø pritraukimà ir iðlaikymà, taèiau kaip ir
anksèiau personalo skyriø veikla lieka ne pagrindinë kompanijos veiklos politika. Dël ðiø prieþasèiø personalo specialistai negali skirti daug savo darbo laiko personalo strategijai, naujø þmoniø pritraukimo taktikai kurti, kadangi
turi dirbti nemaþai kitø darbø, su jø glaudþiai nesusijusiø
tiesiogine veikla. Dël to daugelis apklaustø personalo vadovø teigë, jog planuoja ádiegti naujus technologinius

personalo valdymo sprendimus. Tai leistø efektyviau iðnaudoti darbo laikà, galima bûtø labiau koncentruotis á
personalo strategijos kûrimà ir ágyvendinimà á paprastà
darbuotojø atrankà [1].
Kalbëdami apie patá personalo skyriaus darbo suvokimà, negalime nepastebëti fakto, kad daþnas Lietuvos
kompanijos vadovas ne iki galo supranta personalo vadybos prasmæ ir svarbà. Daþnai personalo vadovas/vadybininkas yra suprantamas kaip þmogus, kuris sudaro darbo sutartis, tvarko personalo apskaità, ieðko naujø þmoniø ir panaðiai, taèiau kol kas palyginti nedaug vadovø
personalo vadybà supranta kaip kur kas platesnæ ir daugiau funkcijø turinèià veiklos sritá [2]. Tikriausiai dël ðios
prieþasties personalo vadovai yra nepatenkinti vadovø skiriamu jiems dëmesiu. Galima daryti prielaidà, kad ámoniø vadovams reikia daugiau informacijos, kà gali daryti
personalo skyriai kompanijose ir kokià realià naudà jie
gali duoti ámonei.
Nagrinëdami Lietuvoje labiausiai áprastà personalo
skyriø funkcijà  darbuotojø paieðkà ir samdà, negalime
nepastebëti, kad naujos personalo paieðkos ir atrankos tradicijos tik dabar ateina á kompanijas, jos pradeda taikyti
daugiau darbuotojø paieðkos bûdø nei anksèiau. Tokias
prielaidas galima daryti remiantis kad ir tokiu faktu, jog
pirmosios personalo paieðkos ir atrankos paslaugø ámonës Lietuvoje atsirado 19901992 metais [3]. Pasaulyje
ðis verslas klesti jau ne vienà deðimtá metø. Dël to Lietuvoje kol kas sunkiai prigyja visame pasaulyje áprastos samdos priemonës, darbuotojø skatinimo ir iðlaikymo programos. Þinoma, negalima paneigti fakto, kad tam tikrus
personalo vadybos apribojimus Lietuvoje verèia daryti
sunkesnë nei kitose pasaulio ðalyse ekonominë padëtis.
Kad ir kaip bûtø, ateinant á Lietuvà uþsienio kompanijoms ir stiprëjant Lietuvos ámonëms, didëja konkurencija rinkoje, kyla reikalavimai personalui ir profesionaliai darbo jëgai. Ámonës personalo paieðkai ir atrankai pradeda skirti vis daugiau dëmesio, kruopðèiau atsirenka darbuotojus, vertinti jø profesines ir asmenines savybes.
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3. Personalo paieðkos ir atrankos metodai pasaulinëje ir Lietuvos praktikoje
Personalo paieðkos ir atrankos bûdø yra labai daug ir
ávairiø. Kiekviena kompanija gali rinktis tinkamiausius
darbuotojø atrankos bûdus, atsiþvelgdama á ámonës padëtá, reikiamà darbuotojo kvalifikacijà ir daugelá kitø
veiksniø. Ieðkant naujø darbuotojø, neretai naudojamasi
jau áprastais ir kiekvienoje kompanijoje ásigalëjusiais metodais, kurie ne visuomet veiksmingi.
Kokie yra galimi personalo paieðkos ir atrankos bûdai? Skirtingi ðaltiniai nurodo skirtingus atrankos bûdus,
kuriuos galima taikyti ieðkant naujø darbuotojø
Darbuotojø atrankos bûdai:
1. Naudojimasis vidiniais kompanijos iðtekliais. Toks
darbuotojø paieðkos bûdas sudaro galimybes ámonës þmonëms uþimti aukðtesnes pozicijas, skatina
ámonës darbuotojus tobulëti, jei nori kilti karjeros
laiptais ámonëje.
2. Atranka, naudojantis savo darbuotojø rekomendacijomis. Darbuotojai yra suinteresuoti rekomenduoti gerà kandidatà, kadangi jauèia atsakomybæ
uþ bûsimà darbuotojà ir nenori susigadinti gero vardo darbdavio akyse. Darbuotojai daþniausiai paþásta þmones, kurie dirba panaðiose srityse ar yra
dirbæ su jais ankstesnëse kompanijose ir gali juos
rekomenduoti.
3. Skelbimai laikraðèiuose. Ði darbuotojø paieðkos
forma yra labai populiari ir, galima sakyti, pagrindinë. Skelbimai laikraðèiuose daþniausiai pritraukia labai daug kandidatø, taèiau labai daþnai daugelis kandidatø neatitinka keliamø kvalifikacijos
reikalavimø [2].
4. Paieðka universitetuose. Ðio darbuotojø paieðkos
bûdo pagrindinis privalumas tas, kad yra priimami jauni ir entuziastingi darbuotojai, kurie linkæ
mokytis ir siekti karjeros. O trûkumas  tai þmonës be darbo patirties, á kuriø mokymà kartais reikia investuoti nemaþai pinigø.
5. Ádarbinimo agentûrø paslaugos. Ðis darbuotojø paieðkos bûdas yra taikomas, kai ieðkoma ávairios
kvalifikacijos darbuotojø ir pagal tai yra renkamasi, kokios ádarbinimo agentûros paslaugomis naudotis.
6. Dalyvavimas karjeros dienose. Personalo specialistai gali susitikti su daugeliu kandidatø, atlikti
trumpus interviu ir potencialiausius kandidatus pasikviesti iðsamesniems pokalbiams kompanijoje.
Kompanija gali susidaryti kvalifikuotø potencialiø darbuotojø duomenø bazæ ir prireikus pasikviesti ðiuos þmones á darbà.

7. Valstybiniø darbo birþø paslaugos. Geras bûdas
rasti þemesnës kvalifikacijos darbuotojø ar paprastø darbininkø.
8. Skelbimai internete ir duomenø bazës. Labai sparèiai populiarëjantis darbuotojø paieðkos bûdas. Internetu galima gana greitai rasti norimà darbuotojà, naudotis didelëmis kandidatø duomenø bazëmis internete [4].
Kiti galimi kandidatø ðaltiniai darant personalo atrankà patiems darbdaviams:
1. Vyresnio amþiaus kandidatai. Neretai kompanijos
nori ádarbinti jaunus ir energingus þmones, taèiau
vyresnio amþiaus darbuotojai gali duoti didelæ naudà kompanijai atneðdami savo patirtá. Ðio kandidatø paieðkos bûdo trûkumas tas, kad vyresnio amþiaus kandidatai, turëdami didelæ darbo patirtá,
aukðtai vertina savo sugebëjimus, todël nori didesnio nei jaunas darbuotojas atlyginimo, su kuriuo sieja ir savo bûsimàjà pensijà.
2. Paþinèiø tinklas. Tai yra vienas geriausiø, taèiau
retai taikomø darbuotojø paieðkos bûdø. Reikia
leisti ámonës darbuotojams, verslo partneriams,
kaimynams ir kitiems paþástamiems þinoti, kad yra
ieðkomas darbuotojas (aiðku, jei pavieðinimas apie
darbuotojo paieðkà nepakenks ámonës veiklai) ir
yra didelë tikimybë, kad reikiamas þmogus bus surastas.
3. Reklama profesiniuose þurnaluose. Ðis darbuotojø paieðkos bûdas gali bûti labai efektyvus ieðkant
tam tikros srities profesionalo.
4. Darbuotojai pagal sutartá. Ðis darbuotojø paieðkos
ir ádarbinimo metodas vis populiarëja. Toks darbuotojas nëra nuolatinis ámonës darbuotojas ir gali bûti priimtas ir atleistas labai greitai. Daþniausiai tokie darbuotojai priimami tam tikriems projektams ar uþduotims atlikti.
5. Seni darbuotojai. Neretai darbuotojai iðeina á kitas kompanijas ir ásitikina, kad darbo sàlygos ten
nëra tokios pat geros, o kartais net ir blogesnës nei
ankstesnëje darbovietëje. Jei ið ámonës iðëjo geras
ir perspektyvus darbuotojas  galima jam po kurio laiko paskambinti ir paklausti, ar jis nori gráþti
á savo ankstesnæ darbo vietà.
6. Socialiai remtini darbuotojai. Ðio tipo darbuotojai
gali bûti randami naudojantis darbo birþø turima
informacija. Neretai tai þmonës, turintys vienokiø
ar kitokiø sutrikimø (invalidumà), taèiau darbo vietos pritaikymas, kad jie galëtø efektyviai dirbti,
daþniau kainuoja gana nedaug, ir ámonei teikiamos lengvatos dël tokio darbuotojo ádarbinimo atperka ðià investicijà [5].
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4. Ádarbinimo agentûros Lietuvoje
Ðiuo metu Lietuvoje vyrauja keletas ádarbinimo agentûrø tipø, kuriø paslaugos, atsiþvelgiant á teikiamø paslaugø lygá, yra brangios arba nekainuoja nieko.
Ádarbinimo agentûrø tipai:
1. Paslaugas darbdaviams teikia nemokamai.
a. Valstybinës darbo birþos. Darbdaviai gali
kreiptis á darbo birþas, siûlydami laisvas darbo vietas, ir darbo birþa informuoja þmones, kurie gali
kreiptis á darbdavá.
b. Privaèios ádarbinimo agentûros. Ðios ádarbinimo agentûros su darbo ieðkanèiais asmenimis
sudaro sutartis, siûlo jiems darbo vietas ir darbo
ieðkantys asmenys moka uþ teikiamas paslaugas.
Darbdaviams ði paslauga nekainuoja, taèiau ðios
agentûros neatlieka darbuotojø atrankos, o tiktai
siûlo kandidatus.
2. Paslaugos darbdaviams mokamos. Ðiø ádarbinimo
agentûrø paslaugø spektras yra gana didelis  nuo
personalo paieðkos ir atrankos iki darbuotojø mokymo ir esamo personalo ávertinimo. Daþniausiai
á tokias kompanijas kreipiamasi tuomet, kai reikia
labai aukðtos kvalifikacijos darbuotojø, vidutinio
ar aukðtesnio lygio vadovø, t. y. pareigø, á kurias
sunku rasti reikiamø darbuotojø. Ádarbinimo agentûros turi keletà privalumø. Jos gali atlikti anoniminæ darbuotojø paieðkà ir santykinai greitai rasti
reikiamø kandidatø (atsiþvelgiant á jø duomenø bazæ). Pagrindinis ádarbinimo agentûrø trûkumas yra
tas, kad jø paslaugos yra gana brangios (uþsienio
praktikoje yra imamas 2030 proc. metinio kandidato uþdarbio mokestis) ir visuomet lieka tikimybë, kad kandidatas bus pasiûlytas kitai kompanijai, kai praeis tam tikras laikas (kadangi kandidatas nëra iðtrinamas ið agentûros duomenø bazës).
Ðiame personalo paieðkos metodø sàraðe nëra iðvardyti visi bûdai, kuriais kompanijos ieðko ar yra ieðkojæ
naujø darbuotojø. Kuo toliau, tuo daþniau pastebima tendencija, kad, norëdami rasti gerø darbuotojø á laisvas darbo
vietas, darbdaviai turi parodyti vis daugiau iniciatyvos ir
iðradingumo. Lietuvos sàlygomis tai gali atrodyti keistai,
kadangi oficialus nedarbas yra gana didelis (oficialiais
darbo birþos duomenimis, 2003 metais bedarbiø skaièius
Lietuvoje buvo 12,4 proc.) ir, atrodo, neturëtø bûti sudëtinga, taèiau reali situacija yra ðiek tiek kitokia. Nors nedarbo lygis ir yra gana aukðtas, taèiau ðá skaièiø daugiausia sudaro þemos kvalifikacijos darbininkai, o gerø specialistø trûksta. Ámonës, norëdamos rasti tinkamø þmoniø, turi taikyti visus prieinamus darbuotojø paieðkos ir
atrankos bûdus, derindamos juos tarpusavyje. Kompanija, kuri reikiamo darbuotojo ieðko naudodamasi tik vienu
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ðaltiniu, gali skaudþiai nusivilti ir nerasti reikiamo darbuotojo. Aideen McGinn savo apþvalgoje nurodo, kokiais
personalo paieðkos bûdais daþniausiai ámonës, ieðko personalo:
 skelbimai vietiniuose laikraðèiuose (16 proc.),
 skelbimai tarptautiniuose laikraðèiuose (20 proc.),
 ádarbinimo agentûros (12 proc.),
 koledþai (8 proc.),
 asmeninai ryðiai (20 proc.),
 skatinimas (vidinë paieðka) (12 proc.),
 kiti metodai (12 proc.) [6].
Kaip galime matyti ið pateiktø duomenø, populiariausi
darbuotojø paieðkos bûdai yra asmeninai ryðiai, ádarbinimo agentûros ir skelbimai laikraðèiuose. Career Juornal interneto tiklalapyje yra pateikiami tyrimo, kuriame
buvo apklausti 566 personalo vadovai ar vadybininkai ir
439 darbo ieðkantys þmonës, rezultatai. Jie pateikë personalo paieðkos efektyvumo vertinimus. Kaip paèius
veiksmingiausius darbuotojø paieðkos bûdus personalo
vadovai nurodë asmeninius ryðius  95 proc. apklaustø
personalo specialistø. Tarp populiariausiø paieðkos bûdø
buvo ávardytas internetas  88 proc., skelbimai laikraðèiuose  96 proc. ir darbuotojø rekomendacijos  91 proc.
(þr. pav. ). Papraðyti ávardyti efektyviausià darbuotojø paieðkos bûdà 61 proc. apklaustø personalo specialistø nurodë, kad tai yra asmeniniai ryðiai [1].
Jei kompanija darbuotojo paieðkai negali skirti pakankamai laiko, idealiausias variantas yra rinktis konsultacinæ ádarbinimo agentûrà, kuri suras tinkamà darbuotojà.
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Didelis konsultacinës ámonës privalumas yra tas, kad jose dirba þmonës, kuriø pagrindinis darbas  ieðkoti ávairios profesijos, iðsilavinimo ir kvalifikacijos þmoniø, ir
jie gali greitai, efektyviai visais ámanomais metodais rasti tinkamø þmoniø. Be jokios abejonës, toks paieðkos bûdas yra brangesnis nei kiti, taèiau sutaupytas laikas ir praktiðkai 100 proc. garantija, kad darbuotojas bus surastas,
atperka gana didelæ konsultaciniø ámoniø paslaugø kainà.
5. Darbuotojø paieðkos ávairiuose ðaltiniuose
specifika
Atsigaunant ekonomikai, sëkmingai besivystanèioms
ámonëms reikia vis daugiau naujø darbuotojø. Ðie poreikiai tai pat susijæ ir su padidëjusia darbuotojø kaita bei
paèiø darbuotojø migravimu ið vienos ámonës á kità ar á
uþsienio ðalis.
Áprasti darbuotojø paieðkos bûdai  tai darbuotojø paieðka per darbo skelbimus laikraðèiuose, per atrankos
agentûras ar paþástamus. Jau daugiau nei puspenktø metø
Lietuvoje yra ir dar vienas darbuotojø paieðkos bûdas 
tai paieðka internetu, kurio esmæ sudaro darbo skelbimø
pateikimas internete ir potencialiø darbuotoju duomenø
baziø kaupimas.
Darbuotojø atranka pagal laikraðèiø skelbimus yra senas ir áprastas bûdas, pasiþymintis didelës auditorijos pasiekiamumu, reklamine funkcija. Ðiuo metu laikraðèius
visai nesunku iðskirti ir ávertinti, kuriame ið jø tikslingiausia ieðkoti atitinkamø darbuotojø. Pvz., akivaizdu, kad
galima suskirstyti laikraðèius pagal auditorijos pasiekiamumà ir tikslines grupes, nuspræsti, kur tikslingiausia ieðkoti darbuotojø ir pateikti skelbimus, nes tai lemia darbuotojo paieðkos sëkmæ bei sànaudas.
Segmentacija ir skirstymas yra ávairus. Vienuose laikraðèiuose galima iðskirti þemos kvalifikacijos darbuotojø
grupæ, kituose kvalifikuotà  paieðkos ðaltiná lemia ámonës poreikiai. Segmentacija esti ir pagal ieðkomà darbuotojo pareigybæ  vadovo, direktoriaus, vadybininko, buhalterio, programuotojo ir kitø specialistø paieðkos skelbimus tikslingiausia pateikti tose skiltyse, á kurias jie labiausiai atkreipia deëmesá. Taip yra áprasta Vakarø pasaulyje. Ði logika masiðkai vyrauja ir Lietuvos rinkoje,
todël nesinaudojama kitais efektyviais ðaltiniais. Laikraðèiø pasirinkimas taip pat priklauso nuo ámoniø politikos,
turimos darbuotojø paieðkos patirties, ávaizdþio kûrimo
politikos, biudþeto ir kitø objektyviø arba subjektyviø
veiksniø.
Paieðkos per atrankos agentûras pranaðumai  paprastai kandidato tinkamumas, psichologinis pasirengimas jau
bûna ávertintas, tad ámonës sutaupo laiko. Reikiamo specialisto agentûra ieðko internetu, laikraðèiuose, skelbdama uþklausas, arba naudoja jau sukauptas duomenø ba-
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zes. Ámonëms, ieðkanèioms darbuotojø, vis svarbiau naudotis agentûrø paslaugomis, nes didëja darbuotojø migracija ir kaita, todël bendrovëms svarbu rasti motyvuotà
ir patikimà darbuotojà, kurio motyvas nebûtø vien gauti
atlyginimà.
6. Iðvados
1. Personalo paieðka ir atranka  viena svarbiausiø
sëkmingai dirbanèios ámonës veiklos srièiø.
2. Lietuvoje naujos personalo paieðkos ir atrankos tradicijos dar kuriamos, kadangi pirmos personalo paieðkos
ir atrankos paslaugø ámonës Lietuvoje atsirado 19901992
metais o pasaulyje ðis verslas klesti jau ne vienà deðimtá
metø.
3. Darbuotojø paieðka internetu  tai sparèiausiai populiarëjantis personalo paieðkos bûdas, nes tai greita
paieðka. Pirmøjø kandidatø galima sulaukti po keliø minuèiø nuo skelbimo pasirodymo. Taip pat darbdavys arba
agentûra pati gali ieðkoti darbuotojø gyvenimo apraðymo
duomenø bazëje pagal ávairius kriterijus.
4. Efektyvu darbuotojø ieðkoti naudojantis laikraðèiais, ir internetu. Galima iðskirti keletà ðio bendro naudojimo pranaðumø darbdaviui: patenkinamas ámonës reklaminis uþdavinys, nes ji figûruoja tiek internete, tiek
laikraðtyje; maksimalus aktyvios auditorijos pasiekiamumas  kandidatai gauna informacijà ten, kur jie daþniausiai lankosi, be to, informacija elektroninëje laikmenoje
labai greitai pasiekia potencialius darbuotojus. Tad apie
laisvà darbo vietà praneðama tinkamiausiems kandidatams.
5. Lyginant techninius darbuotojø paieðkos dalykus,
ðis procesas skiriasi pateikiant skelbimus spaudoje ir internete. Darbdavys, duodamas skelbimà á laikraðtá, gali
naudoti ávairias spalvas, ávairø dizainà, turinio apimtá. Trûkumas priklauso nuo pinigø, ið anksto turi bûti planuojama eiga ir vykdomi uþsakymai. Internete naudojama visa
spalvø gama, skelbimas pateikiamas tuoj pat, informacija iðsiunèiama elektroninëmis þinutëmis, skelbimai laikomi tam tikra paèios ámonës nustatytà laikà toje paèioje
vietoje. Taip pat nedaugëja sànaudø dël turinio apimties
didëjimo ar koregavimo. Neigiami aspektai  ribotas priëjimas; tai tiesiogiai susijæ su interneto iðvystymo lygiu ir
naudojimo aktyvumu ðalyje.
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THE ANALYSIS OF MODERN WAYS OF SAMPLING
PERSONNEL
G. Rimkevièiûtë
Summary
This article includes the analysis of modern ways of sam-

pling personnel. Several ways are presented in detail: the significance of the section of personnel, the methods of searching
personnel in Lithuania and in the worlds practice, job agencies
in Lithuania  their types and advantages, the specifics of job
hunting in different sources. The conclusions about searching
for personnel on-line: advantages, shortcommings, technical aspects (are given different ways of searching for personnel), effectiveness (in percents) are compared. Some aspects are illustrated by pictures (the most effective ways of searching for personnel).
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