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Putem chiar vorbi de un moment de
crizå a for¡ei de muncå specializatå. Sunt
totu¿i pu¡ini tineri dornici så-¿i dezvolte o
carierå în acest domeniu.

Privitå în ansamblu, aceastå crizå
reprezintå ciocnirea între douå genera¡ii:
cei nåscu¡i înaintea anilor ‘80 ¿i cei din
ge nera¡ia nåscutå între 1981-2000. Li se
mai spune genera¡ia Y sau Millennials.
Sunt tineri, gândesc diferit fa¡å de pårin¡ii
lor, au cu totul alt acces la informa¡ie, î¿i
doresc o dezvoltare personalå armo-
nioaså, chiar dacå asta înseamnå o
amânare a anumitor angajamente, cum
ar fi cariera. 

Genera¡ia Y a dovedit u¿urin¡å în ac-
ceparea provocårilor, dar are permanent
nevoie de feed-back constructiv. Chiar
dacå cei în vârstå cred cu tårie cå tinerii
de azi nu sunt în stare så lucreze ceva,
datele aratå cå ei sunt, de fapt, mai perse-
veren¡i ¿i sunt dispu¿i så facå eforturi sis-
tematice atunci când cred în ceea ce fac
sau în proiectele la care lucreazå. 

De¿i a existat o perioadå îndelungatå
în România când tinerii nu mai erau inte -
resa¡i de domeniul agricol, când la modå
erau alte “cariere”, în ultimii ani numårul
de absolven¡i de bacalaureat care aleg så
urmeze facultå¡i cu profil agronomic a
crescut constant. Sigur, nu to¡i o fac
con¿tien¡i de avantajele domeniului. Mul¡i
o fac doar ca så aibå o diplomå. 

¥n activitatea noastrå, de companie de
recrutare, am întâlnit mai ales angajatori
orienta¡i doar spre candida¡i cu expe-
rien¡å, fårå så fie dispu¿i så aloce tinerilor
¿ansa unei formåri în cadrul companiei.
Dar mediul dinamic ¿i competitiv din
agribusiness face ca fiecare specialist så
fie “vânat” din toate pår¡ile. Solicitat de
mai multe companii, deseori specialistul
ajunge så aibå a¿teptåri financiare care
depå¿esc nivelul pe care angajatorul este
dispus så-l ofere. Dar ¿i companiile au de
multe ori a¿teptåri prea mari de la viitorii
angaja¡i.

A¿a cå, în ultimul timp au apårut anga-
jatori care au în¡eles acest lucru ¿i se în-
dreaptå cåtre tinerii abia ie¿i¡i din facul-
tate, dispu¿i så înve¡e ¿i så munceascå
pânå vor ajunge la salarii comparabile cu
cele ale angaja¡ilor cu experien¡å. 

Pe pia¡a for¡ei de muncå din agricul-
turå, mai putem identifica o problemå. ¥n

limbaj specializat i se spune “brand-ul de
angajator”. Momentul în care o companie
se love¿te de propriul såu brand este
atunci când reali zeazå o recrutare. Sunt
situa¡ii în care angajatorul are o imagine
de sine care nu corespunde cu felul în
care este perceputå compania, nici de
propriii angaja¡i ¿i nici de posibilii candi-
da¡i, iar acest lucru duce la dificultå¡i în
atragerea ¿i furnizarea de candida¡i
potrivi¡i cu nevoile companiei. 

Elementele care construiesc un brand
de angajator sunt: cultura organiza¡io -
nalå; valorile organiza¡iei; proiectele de
responsabilitate so cialå; modul de lucru
(formal ¿i informal) ¿i altele. 

Candida¡ii vor så gåseascå la un an-
gajator stabilitatea locului de muncå, con-
tract pe perioadå nedeterminatå, un nivel
salarial corelat cu varia¡ia pie¡ei, autono -
mie ¿i flexibilitate în realizarea sarcinilor
de lucru, posibilitå¡i de promovare etc. 

Angaja¡ii ¿i managerii din agribusi-
ness våd lucrurile diferit ¿i când vine vor-
ba de gradul de implicare ¿i angajament
fa¡å de companie. Astfel, ceea ce îi mo-

tiveazå pe unii poate fi motiv de insa -
tisfac¡ie pentru ceilal¡i. 

Oportunitå¡ile de carierå ¿i modul în
care sunt promova¡i unii dintre angaja¡i
reprezintå deseori subiecte controver-
sate: în timp ce managerii considerå cå
oferå po sibilitå¡i de dezvoltare ¿i pro-
movare angaja¡ilor cel mai bine pregåti¡i,
doar o parte dintre angaja¡i sunt de acord
cu acest aspect.

Cu excep¡ia companiilor multina¡io -
nale, majoritatea jucåtorilor ce acti veazå
în agribusiness au un numår relativ mic
de angaja¡i, ce nu permite implementarea
unei politici de reten¡ie. ¥n cele mai multe
cazuri nu au responsabil sau måcar pro-
ceduri de Resurse Umane. ¥n acela¿i
timp, angaja¡ii dispun de un grad ridicat
de autonomie, ceea ce face foarte dificilå
abordarea constantå de tip management
motiva¡ional.

O datå cu trecerea timpului, chiar ¿i în
companiile puternice din sectorul agri,
nivelul de satisfac¡ie al angaja¡ilor începe
så scadå, în special în ceea ce prive¿te
rela¡ia cu managerul direct. Acesta cu -
noa¿te deja felul în care gândesc salaria -
¡ii ¿i, din påcate, nu mai acordå la fel de
mult timp identificårii nevoilor punctuale
ale acestora. Aceastå plafonare a cana -
lelor de comunicare duce de cele mai
multe ori la despår¡iri bru¿te sau la solu¡ii
de reten¡ie de moment, înså ineficiente
pe termen lung.

Pe fondul unei lipse acute de specia -
li¿ti cu experien¡å în domeniul agri ¿i ca
urmare a intrårii în pia¡å de noi companii,
s-a eviden¡iat un fenomen în ultimul an.
Pentru companiile nou intrate, solu¡ia cea
mai simplå pentru crearea unei echipe
pårea o abordare agresivå, atragerea
celor mai performan¡i vânzåtori de la con-
curen¡å ¿i oferirea unor pachete sala riale
mult mai ridicate decât media pie¡ei (am
asistat de câteva ori la dublarea salari-
ilor). Aceastå strategie nu asigurå succe-
sul, deoarece existå dificultå¡i de inte-
grare a noilor angaja¡i ¿i probleme de
opera¡ionalizare a businessului, ce pot
conduce inclusiv la decizii extreme, pânå
la închiderea businessului.

Probabil cea mai eficientå råmâne
calea de miljoc, apelarea la vânåtori de
personal specializa¡i în ni¿a agri. Aici in-
tervenim noi.
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