
VÁLLALATI MUNKASZERVEZÉS 

Sztárok kerestetnek! 
A társaságok tehetséges munkaerőre akarnak szert tenni, de a lehe-
tőségeik egyre szűkülnek, amint az üzleti élet egyre több hozzáértő 
és kreatív munkavállalót igényel. Az amerikai cégek 2005-ben mint-
egy 50 milliárd USD-t költöttek tehetségmenedzselésre, de ez a be-
fektetés nem mindegyikük számára térül meg. A legtöbb társaság 
még mindig nem tudja, hogyan kell a legjobb embereket megtalálni, 
kiképezni és megtartani. Azok számára azonban, akik rendelkeznek 
a „titkos fegyverrel”, mint pl. az Schlumberger, a PepsiCo vagy a 
GE, ez a befektetés jelentős nyereséget termel.  
 
Tárgyszavak: tehetségmenedzselés; utánpótlás; továbbképzés;  

felső vezetés; részmunkaidő; baby-boom. 

Hiány a tehetséges vezetőkből 
Már-már közhelynek számít, hogy az emberek jelentik a cégek leg-

főbb vagyonát, ennek ellenére a legtöbb munkaadó még mindig nem ér-
tette meg ennek a fontosságát. Ahelyett, hogy a munkavállalók fejleszté-
sébe hosszú távú befektetéseket eszközölnének, gyakran a könnyebb 
utat választják, és kívülről érkező csodaszerektől várják a megoldást. 
Minél inkább támaszkodik azonban egy cég a külső tanácsadókra, annál 
nagyobb az esélye annak, hogy kudarcot vall. A tehetség fegyver, és ak-
ként is kell bánni vele. A társaságok többségének vezetői ennek ellenére 
elképesztően kevés figyelmet szentelnek a tehetségek felkutatására és 
megtartására. 

Annak a 20 társaságnak a részvényei, amelyek 2005-ben felkerültek 
arra a listára, amelyen a Hewitt Associates a vezetők számára legjobb 
cégeket rangsorolta, az elmúlt évtized során két kivétellel több mint 
150%-os összmegtérülést hoztak a részvényeseknek. Ezek között a tár-
saságok között van többek között az IBM, a Johnson & Johnson, a Dell 
olajipari vállalat és Jefferson Wells International pénzügyi szolgáltató. 
Noha ezek a cégek különböző ágazatokban tevékenykednek, méretük 
és növekedési stratégiájuk eltérő, egy dologban megegyeznek: mindany-
nyian felismerték, hogy a kiemelkedő teljesítmény titka a tehetséges em-
berekben rejlik, és hogy ezekből az emberekből nem áll rendelkezésre 
olyan sok, hogy pazarlóan gazdálkodhatnának velük (1. táblázat). 



1. táblázat 
A humánerőforrás-gazdálkodás négy leggyakoribb csapdája 

 
Ami tilos (értelmetlen, fáradságos, költséges) Tanulság 

Látszat mérőszámok alkalmazása: 

Gyakori eset, hogy a HR teljesítményét a tevé-
kenységek és nem az eredmények alapján érté-
kelik. Olyan értelmetlen mutatókat alkalmaznak, 
minthogy hány vezető vett részt továbbképzésen. 
A munkavállalók azonban nem ostobák, és az 
ilyen kötelező gyakorlatok, ahol csak a részvétel 
számít, inkább csak a moráljukat gyengítik. 

Jay Conger vezetési tanácsadó 
azt ajánlja, hogy kövessék nyo-
mon azoknak a dolgozóknak a 
teljesítményét, akiket egy vezető 
előléptetett. Ha nem jól teljesíte-
nek, akkor a vezetőt marasztalják 
el. 

Dicséret helyett kritizálás: 

Lényegében minden HR-tréning a hibákra, és 
azok kijavítására, összpontosít. Az rendben is 
van, hogy a gyengeségeket igyekeznek korrigálni, 
de a kutatások azt mutatják, hogy jobb eredmé-
nyeket érnek el azok a programok, amelyek több 
időt fordítanak az emberek jó adottságainak to-
vábbfejlesztésére. 

Marcus Buckingham saját kutatá-
sa szerint a legjobb vezetők ide-
jük 80%-át arra fordítják, hogy az 
emberek erősségeit fokozzák. 
Érdemes őket utánozni! 

Külső megmentő keresése: 

A vezérigazgatói pozíciók 40%-át a társaságok 
külső emberekkel töltik be, és ez esetenként 1-3 
millió dollárjukba kerül. Az új emberek esetében 
azonban 40-60%-kal nagyobb az esélye annak, 
hogy az első 18 hónapban kudarcot vallanak. 

Bár komoly erőfeszítést igényel, a 
legjobb társaságok saját maguk 
nevelik ki vezetői utánpótlásukat. 
Felmérések szerint a vezető tár-
saságok 85%-a az általuk kikép-
zett vezetők közül választottak 
vezérigazgatót. 

A divat követése: 

Nincs olyan tanácsadó guru vagy készen kapható 
szoftver, amely egy cég valamennyi toborozási és 
képzési problémáját és szükségletét megoldhat-
ná. Ennek ellenére a társaságok mindig készek 
nagy pénzeket fizetni a legújabb „divathóborto-
kért”. 

Azt kell szem előtt tartani, hogy 
az adott társaságnak mire van 
szüksége, és ennek eléréséért 
türelmesen és kitartóan kell dol-
gozni. 

 



A Hewitt felméréséből kiderült, hogy míg a jó társaságok 85%-ánál a 
vezérigazgatók előléptetéssel kerültek a jelenlegi pozíciójukba, a többi 
vállalatnak csak 68%-ánál keresték házon belül a vezérigazgatót. A leg-
rosszabb helyzetben lévők többször is próbálkoztak azzal, hogy alkal-
mas külső embert találjanak.  

A Dial például, amely olyan, a tehetséggondozásáról közismert kivá-
ló cégekkel áll versenyben, mint a Colgate-Palmolive, vagy a Procter & 
Gamble, a legutóbbi három vezérigazgatóját kívülről hozta a céghez. A 
Coca-Cola Co. ezzel szemben házon belül választott rosszul. Az elmúlt 
hét évben a Coke által kinevelt vezérigazgatók rendre kudarcot vallottak 
a társaság felfuttatásában, és a társaság részvényei csupán 58% megté-
rülést hoztak, miközben a következetes vezetés modelljének számító 
Pepsi majdnem négyszer jobb eredményt ért el. 

A kudarc tehát költséges dolog, és egyre inkább az lesz, mivel a né-
pességcsökkenés következtében egyre nehezebb tehetséges embereket 
találni (a 77 milliós baby-boom generáció lassan eléri a nyugdíjkorhatárt, 
a 24 és 40 közöttiekből álló X-generáció tagjai pedig mindössze 46 milli-
óan vannak.) Az elkövetkező 5-6 évben az 500 legnagyobb társaság fel-
ső vezetőinek várhatóan a fele nyugdíjba vonul. A népességcsökkenés 
hatását pedig tovább súlyosbítja, hogy az 1990-es évek elején a társa-
ságok leépítésekkel próbálták javítani a mérlegeredményeiket. Ezzel azt 
demonstrálták a munkavállalóiknak, hogy nem érdemes lojálisnak lenni. 
A folyamat eredményeként ma már nagyon kevés olyan társaság van, 
amely elegendő tehetséges vezetővel rendelkezik.  

2005-ben az amerikai társaságok mindent együttvéve megközelítőleg 
50 milliárd USD-t költöttek tehetségfejlesztésre. Ahogy a globális verseny 
egyre erősödik, a cégek olyan embereket keresnek, akik elég rugalmasak 
ahhoz, hogy felvegyék a gyorsuló tempót, ugyanakkor elég kreatívak ah-
hoz, hogy a világ minden táján felkeltsék a vásárlók figyelmét. Mivel a 
globális gazdaság kétszer olyan ütemben fejlődik, mint az amerikai, a nye-
reség egyre inkább külföldről érkezik. A fejlett piacokon a növekedés pe-
dig gyakran az olyan humánerőben intenzív ágazatokban jelentkezik, mint 
a technológia, informatika és a kommunikáció. A gazdasági hivatal elem-
zése szerint 2004-ben ez a szegmens az USA gazdaságának ugyan csak 
4%-át tette ki, a gazdasági növekedésnek azonban 13%-át adta.  

A legjobb tehetséggondozók 

Mit tehetnek ebben a helyzetben a társaságok? Létezik vajon egy 
csodaképlet (2. táblázat)? 



2. táblázat 
A tehetséggondozás története 

 

1881. – beindul az első vezetőképzés 
Josheph Warton, a Bethlehem Steel alapítója, túl költségesnek találja, hogy saját maga képezze ki a cég 
munkatársait, meggyőzi a Pennsylvania Egyetemet, hogy indítson üzleti képzést. 
1900. – az első MBA-program 
Dartmouth-ban megnyitják az első MBA-iskolát. 10 évvel később a Harvardon végez az első évfolyam – 8 
diákkal. (2002-ben az USA-ban 120 875-en szereztek MBA-diplomát.) 
1911. – a taylorizmus megjelenése 
F. W. Taylor megjelenteti Principles of Scientific Management c. művét, amelyben amellett érvel, hogy a 
menedzsment univerzális elveken és tételeken alapuló tudomány. 
1943. – executive MBA 
A Chicagói Egyetemen elindul az első, társaságvezetőknek szóló MBA-képzés. 
1956. – vezetőképzés házon belül 
A General Electric megnyitja saját menedzsment „iskoláját”. A kezdeményezés annyira sikeres, hogy töb-
bek között a Boing és a HomeDepot vezérigazgatója is a „GE vezetőképző akadémiáról” kerül ki.  
1959. – „a tudás munkásai” 
P. Drucker vezetéselméleti szakember Landmarks of Tomorrow c. művében elemzi a manuális munka 
jelentőségének hanyatlását, és bevezeti „a knowledge workers” fogalmát, amellyel a munkavállalók új típu-
sát jellemzi. 
1980. – munka és elégedettség 
Hackman-Oldham szerzőpáros Work Redesign c. munkájában amellett érvel, hogy a munkavállalóknak 
értelmet és felelősségérzést kell találniuk a munkájukban ahhoz, hogy jól teljesíthessenek. 
1980-as évek vége – a 360 fokos visszajelzés 
Ettől kezdve a főnökök is szembesülnek a beosztottak kritikájával. Ezeknek az értékeléseknek az elvégzé-
se óriási üzletet jelent a tanácsadó cégeknek. 
1990. – teljesítményalapú fizetések 
A befektetők tiltakoznak az ellen, hogy az 1980-as évek végén bekövetkezett recessziót mindenki megérez-
te a fizetésén, a vezérigazgatókat kivéve. A megoldás: teljesítmény szerinti fizetés.  
1990-es évek közepe – a vezérigazgatók tanítója 
Ki az aki megmondja egy vezérigazgatónak, amit senki más nem mer elmondani? Hát a magántanára. 
Például Marshall Goldsmith, aki évente több mint 150 000 USD-t kér minden egyes ügyfelétől. 
1997. – érzelmi intelligencia 
Daniel Goleman bestsellere (Primal Leadership: Realizing the Power of Emotional Intelligence) egy új ipar-
ágat indít el, amelynek célja, hogy segítsen a vezetőknek megérteni, mit is jelentenek a visszajelzések. 
1999. – fejvadászat mesterfokon 
Az online állásközvetítés csúcspontjára ér, amikor a Monster.com 1,6 millió USD-t fizet egy 30 másodper-
ces reklámért a Szuperkupa-közvetítésekor. Az internetes fejvadászat is hozzájárult a munkaerő lojalitásá-
nak további csökkenéséhez. 
2005. – Action Learning: tanulás élesben 
Ez a terjedőben lévő képzési forma azon alapul, hogy az unalmas tantermi oktatás helyett az ígéretes te-
hetségeknek a gyakorlatban, valós problémák megoldásán keresztül biztosítanak tanulási lehetőséget. 
Ezzel a diákok mellett a módszert alkalmazó társaságok (pl. IBM, General Electric, Johnson & Johnson) is 
jól járnak. 

 



A helyzet az, hogy nincs olyan módszer, amely minden társaságra 
és minden ágazatra alkalmazható lenne. A legjobbaknak azonban van-
nak közös vonásaik: valamennyien egyedi megoldásokat alkalmaznak, 
és csupán minimális külső segítséget vesznek igénybe. Alkalmas embe-
reket bíznak meg a humánerőforrás-gazdálkodással, és a legjobban tel-
jesítő munkatársaikra összpontosítanak. Az alábbiakban közelebbről is 
megvizsgálunk néhány ilyen társaságot. 

Schlumberger – Olajipar 

Miközben az olajárak a világpiacon az egekbe szöknek, az olajtár-
saságok egyre távolibb helyeken keresik az új lelőhelyeket. A sokéves 
rekordnyereséggel a zsebükben a cégeknek van miből finanszírozniuk a 
fúrásokat. Van azonban egy visszatartó erő, ami még a kőolajnál is rit-
kább: a tehetséges mérnöki gárda.  

A recesszió idején bekövetkezett tömeges elbocsátások és a me-
nőbb ágazatok felfutása miatt az Egyesült Államok egyetemein egyre 
kevesebb olajmérnököt képeznek: 2005-ben mindössze 1500 jelentkező 
volt, ami 85%-kal kevesebb, mint 1982-ben, amikor a Dallas volt a leg-
népszerűbb tv-műsor.  

A válság hatására az ágazatban megindult a harc a tehetségekért. A 
legnagyobb olajtársaságok a szolgáltatástól igyekeznek jól képzett em-
bereket elcsábítani, és sehol nem találnak alkalmasabb jelölteket, mint a 
Schlumbergernél. Az olajkitermelési szolgáltatásokat nyújtó óriáscég, 
amelynek 2004-ben 11,5 milliárd USD volt a nettó árbevétele, nemrégi-
ben veszítette el egy mélytengeri fúrási szakemberét, akit az egyik ügy-
fele háromszoros fizetést ígérve csábított el. És ez még azelőtt volt, hogy 
a Katrina hurrikán lecsapott a Mexikói-öbölre. Azóta a helyzet csak rosz-
szabbodott.  

A társaság személyzeti igazgatója mégsem aggódik, hiszen a társa-
ság az aktuális gazdasági helyzettől függetlenül mindig is nagy gondot 
fordított az utánpótlás kinevelésére – és most van miből válogatniuk. Ha 
például Brazíliában van szükség országmenedzserre – egy mobil, portu-
gálul jól beszélő, tehetséges és ambiciózus vezetőre –, akkor a humán-
erőforrás-vezető csak beírja a megfelelő kritériumokat az intranetes ke-
resőprogramba, és pillanatok alatt 31 név bukkan fel az adatbázisból. Az 
adatbázis nem csupán a szokásos önéletrajzi adatokat tartalmazza. A 
szakmai előélet mellett jóval személyesebb információkat is meg lehet 
tudni belőle. Ez nem egy készen vett program, hanem a Schlumberger 
saját fejlesztése, és az adatbázisból 80 országban, több száz irodában 



van lehetőség keresésre. A technológia mellett a Schlumberger egyik 
legnagyobb erőssége, hogy a világ bármely tájáról képes tehetséges 
embereket felkutatni és fejleszteni.  

Ennek eredményeként a társaság az elmúlt évtizedben 241% ho-
zamot biztosított a részvényeseinek, ami jóval meghaladja a Standard & 
Poor –500-as tőzsdeindex 156%-os követelményét. Az emberek óriási 
befektetést jelentenek a társaságnak. Ezért ha elveszítik valamelyik ki-
magasló teljesítményt nyújtó munkatársukat, ugyanolyan alapos vizsgá-
latot indítanak az okok feltárására, mint egy fúrótorony súlyos, többórás 
termeléskiesést okozó meghibásodása esetén. A vizsgálat része az el-
beszélgetés a távozó dolgozóval, amelynek az eredményét közzéteszik 
az intraneten.  

Annak érdekében, hogy mindig elsőként válogathassanak a legjobb 
tehetségek közül és segíthessenek az oktatási intézményeknek, hogy a 
diákjaikat a legmagasabb műszaki és minőségi elvárásoknak megfelelő-
en készíthessék fel, a Schlumberger 44 fontos műszaki képzési prog-
ramba (többek között a Massachusetts Műszaki Intézetbe, a Kazahsztáni 
Nemzeti Műszaki Egyetemre, a Pekingi Egyetemre és a mexikói UNAM-
ra) delegál magas szintű vezetőket „nagykövetként”.  

A nagykövetek jelentős költségvetéssel gazdálkodnak, amelyből az 
egyetemi kutatásokat finanszírozhatják. Egy nigériai munkatársuk, aki 
több mint 20 éve dolgozik a társaságnál, és Dél-Amerika kivételével 
minden kontinensen szerzett tapasztalatokat, a nigériai Ibadani Egyete-
men képviseli a céget. Nagyköveti munkája nagyrészt abban áll, hogy 
segíti az egyetemet, hogy teljesíthesse a társaság oktatási elvárásait. Az 
együttműködés kezdetén több millió dollár értékű felszerelést adomá-
nyoztak az intézménynek, amely révén egy csúcsminőségű olajipari ok-
tatási központot sikerült létrehozni. Mára már több nigériai mérnök dol-
gozik a társaságnak a világ minden táján, mint ahány külföldi Nigériában.  

A Schlumberger többnyire nemzetközi tulajdonban lévő ügyfelei 
nagyra értékelik, hogy a társaság, amely munkavállalói 140 országból 
származnak, mindenhol helyi embereket alkalmaz. Ez segített a társa-
ságnak, hogy az olyan nehéz piacokra is, mint Oroszország és Angola, 
az elsők között jusson be. 

Az egyetemekkel folytatott szövetség csupán az első lépése a tár-
saság stratégiájának. A leszerződtetést követően a mérnökök egy há-
roméves képzési programon vesznek részt, amely elméleti és gyakorlati 
oktatást foglal magába. 2–4 hónap munkahelyi gyakorlatot követően, 12 
hetet töltenek a társaság 10 oktatási központjának valamelyikében. 30–
36 hónap után a mérnökök képzése azzal zárul, hogy beszámolnak egy 

 



általuk végrehajtott projektről. Ha ez a vizsga sikeres, akkor alkalmassá 
válnak az előléptetésre.  

Sok más társasággal ellentétben, a más szakterületeken jól teljesí-
tők a humánerőforrás-gazdálkodásban is kipróbálhatják magukat. A HR-
dolgozók 40%-át ezek a „vendégmunkások” teszik ki.  

Persze nem mindenkinek sikerül végigcsinálnia a kiképzést, senki-
nek sem garantál nyugdíjas állást. Az újonnan felvett mérnököknek a 
40%-a még a harmadik év vége előtt kihull a rostán. És nem mindenki 
lelkesedik ezért a rendszerért. Egyes volt alkalmazottak a társaságot ar-
rogánsnak, szűklátókörűnek, a kultúráját pedig klikkesedőnek tartják, de 
valószínűleg minden erőteljes kultúrával bíró társaságot érnek hasonló 
kritikák. Ennek ellenére sokan csinálnak karriert a Schlumbergernél. A 
felső vezetők 80%-a egyenesen az iskolapadból került a céghez, ahol 
végigjárták a ranglétrát. Az előléptetés lehetősége az emberek többsé-
gére lelkesítően hat, és megakadályozza, hogy kiégjenek.  

Dell – Informatika 

A társaságnál 2004-ben egy új vezető-továbbképző programot indí-
tottak útjára, amelyen a részt vevő menedzserek egy olyan tíznapos tré-
ningen találkozhattak egymással, ahol többek között lehetőségük volt 
arra, hogy a Dell elnökével és vezérigazgatójával stratégiai kérdésekről 
beszélgessenek.  

A technikai forradalom rakétasebességgel fejlődő társaságainak 
többségéhez hasonlóan a Dell is sokáig megengedhette magának, hogy 
a kezdeti lendületre támaszkodva biztosítsa vezetői számára a kihíváso-
kat és a pezsgést, és ne foglalkozzon a humánerőforrás fejlesztésével. 
Az emberek bármit megadtak azért, hogy egy ilyen dinamikus cégnél 
dolgozhassanak, és a társaságtól kapott részvényopciók a középveze-
tőkből is milliomosokat csináltak.  

A növekedés üteme azonban lelassult, és a társaság vezetői 2002-
ben felismerték, hogy a sikerhez ma már nem elegendő a kiváló minő-
ség, az alacsony árak és a csúcshatékonyság kombinációja, a tehetség-
gondozást sem hanyagolhatják el. A Dell kidolgozott egy új képzési prog-
ramot, amelyben elsősorban a cég felső vezetői oktatnak. Az elnök és a 
vezérigazgató egy 360 fokos értékelésnek is alávetették magukat abban 
a reményben, hogy ezzel példát mutatnak a többi vezetőnek. A fizetése-
ket ma már részben az is befolyásolja, hogy egy vezető mennyire fej-
leszti jól az embereit.  



Ennek eredményeként mára a vezetők átszervezték a munkájukat, 
és idejük 30–35%-ában az embereikkel foglalkoznak, és személyes 
mentorként tevékenykednek más vezetők mellett. A vezető-továbbképző 
program része a rendszeres teljesítményértékelés és visszajelzés.  

Bár még nem telt el elég idő ahhoz, hogy biztosan ki lehessen jelen-
teni, hogy a program bevált, a felmérések azt mutatják, hogy jó úton ha-
ladnak. A munkavállalók elégedettsége az elmúlt 15 hónap alatt 20%-kal 
javult, az igazi megmérettetést azonban az jelenti majd, hogy sikerül-e 
ezeket a munkavállalókat megtartani, és kinevelni belőlük a következő 
vezetői generációt. 

Johnson & Johnson – Gyógyszeripar 

A gyógyszeróriás rendkívüli mértékben terjeszkedő cég. Az elmúlt 
tíz évben a felvásárlásainak összértéke elérte a 30 milliárd dollárt. Tehát 
semmi szokatlan nem volt abban, hogy 1999-ben megvásárolta a 
Centocor Inc. társaságot, amelynek volt egy ígéretes terméke, a 
Remicade nevű gyógyszer. A Remicade rendkívül sikeresnek bizonyult a 
J&J számára csakúgy, mint azok a felső vezetők, akik a Centocor meg-
vételekor a társasághoz kerültek.  

A felvásárlásokat követően gyakran komoly nehézségeket jelent a jó 
vezetők megtartása, a J&J azonban jelentős sikereket könyvelhetett el 
ezen a téren is. Ez a társaság nagymértékben decentralizált struktúrájá-
nak köszönhető, amely nagy mozgásteret biztosít a vezetők számára – 
és az fontos szempont azok számára, akik hozzászoktak az önállóság-
hoz. 

A Johnson & Johnson abban is az élen jár, hogy az ambiciózus me-
nedzserek számára mindig új kihívásokat biztosít. A Centocortól átvett 
egyik vezető például korábban nagy molekulájú, injekcióval beadott 
gyógyszerkészítmények fejlesztésével foglalkozott. A J&J azonban első-
sorban a tablettagyártókra jellemzően kis molekulájú gyógyszereket fej-
lesztett. A társaság nemcsak, hogy meghagyta a vezetőt a munkakör-
ében, de egy kétéves átmeneti időszakot biztosított a számára, hogy ki-
tanulhassa a kis molekulájú gyógyszerek fejlesztését. Ez a vezető jelen-
leg 5500 dolgozó munkáját irányítja, és mintegy 2 millió USD kutatás-
fejlesztési keret felett rendelkezik.  

A tehetséggondozási rendszer a folyamatos adásra épül. A vezető-
ket nem csupán az alapján ítélik meg, mennyire jók a tehetségek fejlesz-
tésében, hanem hogy mennyi tehetséget „exportál” más üzletágakhoz. 
És ez a lényeg: sok társaságnál támogatják, hogy a tehetséges vezető-

 



ket munkakörváltással fejlesszék, a főnököket nagyon nehéz meggyőzni 
arról, hogy a jó embereiket elengedjék. Az elmúlt években a társaság 
kutatás-fejlesztési tevékenységének javult az általános megítélése, és az 
emberkísérletek utolsó szakaszáig eljutott molekulák száma 5 év alatt 2-
ről 17-re emelkedett.  

IBM -Informatika 

Az IBM a General Electric és a Procter & Gamble mellett azok közé 
a társaságok közé tartozik, amelyeket a tehetséggondozás mintakép-
ének tekintenek. A társaság a közlemúltban elindított egy programot, 
amelyet munkaerő-menedzsment kezdeményezésnek neveztek le. Ez 
egyfajta házi változata a Monster.com internetes állásközvetítőnek. A 
rendszer egy 33 000 önéletrajzot tartalmazó adatbázisra épül, és lehető-
vé teszi, hogy a vezetők az adott projektekhez szükséges készségek 
szerint keressék a megfelelő munkavállalókat. A kezdeményezés átülteti 
a gyakorlatba mindazokat a tapasztalatokat, amelyeket a társaság több 
évtizedes hardvergyártóként a humánerőforrás logisztikájáról szerzett.  

A program máris rendkívül hatékonynak bizonyult, és 500 millió 
USD-t takarított meg az IBM-nek. Javult a vállalat termelékenysége is. 
Amikor például februárban az egyik egészségügyi ügyfélnek klinikai ta-
pasztalatokkal rendelkező tanácsadóra volt szükség, a rendszer szinte 
azonnal megtalálta a megfelelő jelöltet – egy volt ápolónőt. Ez a keresés 
korábban legalább egy hétig is eltartott volna.  

A kezdeményezés legnagyobb hatása azonban minden valószínű-
ség abban rejlik, hogy segít a vezetőknek felmérni a munkavállalók 
készségeit, és elemezni azok viszonyulását az üzleti kilátásokhoz. 2005-
ben az IBM 750 millió dolláros éves képzési keretéből mintegy 400 milliót 
fordított arra, hogy a munkavállalóinak azokat a készségeit fejlessze, 
amelyek a jövőben a legkeresettebbek lesznek. 

Jefferson Wells – pénzügyi szolgáltatások 

A Jefferson Wells rugalmas munkaidő biztosításával igyekszik leg-
jobb munkavállalói kedvében járni: 

– A társaság 2000 alkalmazottjának 10%-a heti 30 órás munkaidő-
ben dolgozik, és a juttatásokat is megkapja.  

– További 20%-ot, akik csak egyes projektekben vesznek részt, en-
nél is rövidebb munkaidőben foglalkoztatnak, és ők nem része-
sülnek juttatásokban.  



– A fennmaradó 70% teljes munkaidőben dolgozik, de jóval na-
gyobb szabadságot élveznek az idejük beosztásában, mint a nagy 
multiknál dolgozó társaik, akik számára az utazások gyakran 
rendkívüli megterhelést jelentenek.  

A Jeffersonnál felvételi követelmény a legalább 7 éves szakmai ta-
pasztalat. Ezen a szinten a munkatársak eléggé professzionálisak és 
önállóak ahhoz, hogy folyamatos felügyelet nélkül is ellássák a munkáju-
kat, és a legjobb teljesítményt nyújtsák. A Jefferson Wells munkaszerve-
zése a helyi irodákra alapul. Ha egy munkatársuknak valamelyik megbí-
zó telephelyén kell dolgoznia, azt is úgy szervezik, hogy lehetőleg közel 
legyen az otthonához, és minden nap haza tudjon jutni.  

Ennyi részmunkaidős alkalmazott munkájának irányítása és össze-
hangolása összetett feladatot jelent, a befektetés megtérül. Azáltal, hogy 
a társaság ilyen nagy hangsúlyt fektet a munka és a magánélet össze-
egyeztetésére, a szakma legkiválóbb képviselőit tudja megszerezni és 
megtartani.  
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