
Jaunumo koziris versle be patirties neveikia

Technologijų vystymasis bei skverbtis į kasdienį darbą ir spartėjantis gyvenimo tempas skatina įmones rinktis jaunesnius
vadovus. Specialistai sako pastebintys, kad vadovams reikia ne tik išmanyti technologijas, bet ir turėti valdymo įgūdžių.
Būtent dėl šios priežasties jauni specialistai rečiau užkopia ant aukščiausiojo laiptelio.

 Prasidėjo „Geidžiamiausio darbdavio“ rinkimai  Siūlykite kandidatus (http://www.vz.lt/geidziamiausias-darbdavys)

Kristina Vaivadaitė, vadovų paieškos ir atrankos UAB „Pedersen & Partners“ biuro Lietuvoje generalinė direktorė, iš patirties brėžia ribas, ką
vadiname jaunu vadovu.

„Įmonės nori, kad vadovas turėtų ne tik žinių, bet ir patirties. Pasimokyti galima daugelio dalykų, tačiau patirčiai įgyti reikia laiko. Taigi
bendrovės dažniausiai ieško kandidatų 35–45 metų amžiaus grupėje. Šie žmonės, viena vertus, turi patirties, kita vertus, nestokoja drąsos,
noro siekti daugiau, nori įgyvendinti naujus iššūkius. Tai ypač būdinga tiems kandidatams, kurie, pavyzdžiui, padirbo finansų vadovais ir nori
išmėginti savo jėgas įmonės vadovo kėdėje“, – kalba p. Vaivadaitė.

„Kuo ilgiau einu vadovaujamas pareigas, tuo labiau įsitikinu, kad koreliacija tarp gero vadovavimo ir amžiaus vis dėlto yra. Anksčiau maniau,
kad pakanka sukurti inovatyvų produktą ir jau tampi vadovu, gali vadovauti kitiems. Dabar manau, kad akcininkai vadovą samdo ne tik dėl jo
strateginių sugebėjimų, žinių ir patirties, bet labiau dėl jo gebėjimo suburti komandą“, – kalba trisdešimtmetis Vidmantas Salietis, UAB
„Energijos tiekimas“ generalinis direktorius.

Jis nurodo, kad jauni žmonės komandas formuoja iš savo aplinkos žmonių – bendrakursių ir draugų. Šie darbuotojai, nors ir veržlūs,
paprastai turi ribotą patirtį ir yra vienpusiški. O šiuolaikinėsė įmonėse, aiškina p. Salietis, reikalinga turėti skirtingų kompetencijų, patirčių,
amžiaus ir lyčių specialistų. O tokius profesionalus draugėn suburti ir juos valdyti gali tik vadovas, kuris ir pats turi pakankamai reikiamos
patirties.
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Priklauso nuo srities

Skirtingo sektoriaus įmonėms reikia skirtingų kompetencijų vadovų. Progresyvumas, lankstumas ir greitumas ypač būdingas verslams,
kuriuose susipynusios kelios disciplinos, pavyzdžiui, finansinių paslaugų (angl. fintech). O tos organizacijos, kuriose itin daug pokyčių
nevyksta, nusistovėjusią tvarką keičiančių vadovų ieško rečiau.

„Svarstydami galimas kandidatūras su klientais apie amžių nekalbame, o koncentruojamės į žmogaus gebėjimus ir norą įgyvendinti keliamus
tikslus. Juk būna trisdešimtmečių, kurie neturi jokių minčių bei tikslų, ir yra penkiasdešimtmečių, kurie pilni idėjų, nuolat mokosi ir tobulėja“,
– pabrėžia p. Vaivadaitė.

Didžiausių Lietuvos įmonių vadovų skaičius
pagal amžių, %

<30 m. 1,2%

31–40 m. 23,4%

41–50 m. 38,4%

51–60 m. 28%

61–70 m. 8,4%

>71 m. 0,6%

* Vertinama tūkstantis didžiausių Lietuvos bendrovių pagal 2015 m. pardavimo pajamas.
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Pasak jos, atsižvelgiant į lietuviško verslo ypatumus, kad privačios įmonės pradėtos kurti tik šaliai atgavus nepriklausomybę, natūraliai vietos
įmonių aukščiausiojo lygio vadovai buvo gerokai jaunesni nei kitose šalyse. Vertindama tarptautines tendencijas, p. Vaivadaitė nurodo, kad
dabar aukščiausiojo lygio vadovai jaunėja ir Vakarų Europoje.

„Anksčiau Vakarų Europoje didesnių bendrovių 45 metų vadovas buvo laikomas gana jaunu, o paprastai tokias pareigas eidavo 50-mečiai ir
vyresni, o dabar ši riba pasislinko penkeriais metais. Jaunų vadovų gausėjimą lemia technologijos, skaitmenizavimas. Mat žmogui, kuris
nemąsto skaitmeninėmis kategorijomis, būti lyderiu organizacijoje tampa sunkiau. Kita vertus, verslas tampa globalus, neužtenka suprasti
tik savo veiklą, reikia į verslą žvelgti plačiau. Be to, pats verslas greitėja, o spartumas dažniausiai siejamas su jaunumu“, – teigia p. Vaivadaitė.

Ko ieško

Tik amžiaus kaip svarbios dedamosios, apibūdinančios vadovo gebėjimus, išskirti nederėtų. Pašnekovė pabrėžia, kad bendrovės ieško
kandidatų, kurie norėtų tobulėti, nevengtų pokyčių, būtų be išankstinių nuostatų.
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„Jei daug pasiekęs vadovas ateina į bendrovę ir viską jau žino iš anksto, tokio tipo vadovų nelabai kas ir benori. Organizacijos ieško vadovų,
kurie siekia ką nors sukurti, o ne pritaikyti tai, kas dešimt ar dvidešimt metų veikė kitur. Juk pasaulis keičiasi, o kartu su juo kinta visos
industrijos ir verslas“, – apie gebėjimą nuolat siurbti žinias kalba pašnekovė.

Įvertinusi technologijų pažangą, spartėjantį verslo tempą, p. Vaivadaitė prognozuoja, kad po kelerių metų Lietuvoje aukščiausiojo lygio
vadovų amžiaus riba gali kiek pasislinkti žemyn. Dabar vadovų amžiaus rėžis yra 35–45 metai, o po kelerių metų jis galėtų prasidėti ir 33
metais, svarsto pašnekovė.

„Pasaulis juda labai greitai, žmonės sparčiau kaupia patirtį, kuri praverčia profesinėje veikloje. Vadinasi, greičiau gali tapti vadovais. Vis dėlto
drastiškų pokyčių neturėtų būti. Vadovui reikia įvairiapusės patirties, kurios vadovėliuose neperskaitysi. Patirtis įgyjama dirbant, mokantis iš
klaidų. Kita vertus, vadovui svarbu suvokti, kur link juda industrijos, kokia skaitmenizavimo reikšmė. Jei vadovas to nesupranta, jam bus vis
sunkiau dirbti“, – apibendrina pašnekovė.

Pranašumai ir trūkumai

Ponas Salietis, UAB „Energijos tiekimas“ generalinio direktoriaus pareigas pradėjo eiti nuo 2015 m. spalio. Įmonėje dirba apie 30 žmonių.
Pašnekovas tiesiogiai vadovauja įvairių grandžių vadovų komandai.

„Daugiausia tiesiogiai bendrauju su skyrių vadovais. Dalis vadovų yra panašaus amžiaus, kiti – vyresni. Pastabų dėl savo amžiaus nesulaukiu“,
– kalba p. Salietis.

Kaip darbdaviui parduoti save darbuotojui (http://www.vz.lt/verslo-valdymas/2017/05/04/kaip-darbdaviui-parduoti-save-darbuotojui?
utm_content=connected)
Šiuolaikinio verslo matematika: tvarumas lygu pelningumas (http://www.vz.lt/verslo-valdymas/2017/04/25/siuolaikinio-verslo-
matematika-tvarumas-lygu-pelningumas?utm_content=connected)

Pašnekovas pabrėžia, kad šiuolaikiniam vadovui, be verslo išmanymo, itin svarbu gebėti bendrauti, ieškoti kompromisų, išgirsti kitų
komandos narių nuomonę.

„Kalbant apie jaunus vadovus, tai pastebiu ir savo kasdieniame darbe, – dažnai esame nekantrūs. Darbe norime visko čia ir dabar, o juk
versle procesai taip greitai nevyksta. Taigi jauniems vadovams nuolat tenka savo nekantrumą nustumti į antrą planą“, – patirtimi dalijasi p.
Salietis.

Kita vertus, nurodo pašnekovas, jauni vadovai, nors ir stokoja patirties, palyginti su vyresniais lyderiais, turi ir savų pranašumų. Pirma,
gebėjimas ne tik naudotis technologijomis, bet ir suvokimas, kaip technologiniai sprendimai gali palengvinti kitų komandos narių darbą.
Antra, dažnas jaunas vadovas studijavo užsienyje, todėl laisvai kalba angliškai ir turi tarptautinės patirties, kurią noriai taiko kasdieniame
darbe.

VŽ su banku „Nordea“ rengiamo projekto „Lietuvos verslo lyderiai“ nominacijos „Jaunasis metų CEO“ nugalėtojas paaiškės apdovanojimų
ceremonijoje birželio 21 d.
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