Kuidas leida häid töötajaid?
leb varem või hiljem ikka vaadata ringi ka
selles kardetud Y generatsioonis.
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Tegelikkuses ei olegi paljukardetud Y generatsioon üldse halb valik. Juhul muidugi,
kui neil on hea kasvukeskkond. Ja hea pinnase sellisele uue ellusuhtumisega noore
arengule loob ühe olulise tegurina kindlasti
väliskogemus.
Väliskogemus – hea start tööelule?

Sündimus väheneb, eluiga pikeneb ning
rahvastik vananeb. Tööandjad pistavad
juba mõnda aega rinda väljakutsetega,
millega pole varasemalt tulnud kokku
puutuda – tööealist elanikkonda jääb
järjest vähemaks ning need, kes peale
kasvavad, on hoopis teisest puust. Nad
on millenniumipõlvkonnast, kellest on
kirjutatud ja räägitud palju ning nii mõnigi fakt võib kõlada tööandja kõrvadele
kahtlaselt või isegi hirmutavalt. Y generatsioon ei püsi ühel töökohal kuigi pikalt, nad tahavad vaba graafikut töötamiseks, eelistavad kaugkontorit, ei talu
rutiini, tulevikule ei mõtle jne.
Millenniumipõlvkonna eripärad
Targad tööandjad kujundavad oma brändi
ja hoiavad kümne küünega kinni väärtuslikest töötajatest, keda on aastatega välja
koolitatud, et nad oleksid veel pikalt valmis
organisatsiooni hüvanguks panustama.
Aga kui need väärtuslikud pikaajalised töötajad ikkagi otsustavad lahkuda. Olgu põhjus siis milline tahes. Mis saab siis? Siis tu-

Mida annab siis see väliskogemus? Avatud
maailmavaate – oskuse näha oma nabast
kaugemale. Kes on üksi, ilma pereliikmete
ja sõpradeta elanud mõnda aega välisriigis,
avastades iseennast ja maailma, saab sealt
lisaks iseseisvusele ja adekvaatse(ma)le
enesehinnangule kaasa ka loomupärase
soovi uusi asju õppida, kogeda. Lahutamatu osana tuleb keeleoskus ning võõras
kultuuris elades kujuneb ka noore inimese
tolerants.
Soomlaste 2012. aastal läbi viidud põhjalik uuring Hidden Competences näitas samuti, et noor arendab endas vahetusaasta
jooksul kõige enam järgmisi omadusi, mida
aga hindavad kõrgelt ka tööandjad:
• uudishimu, õpihimu ja teotahet ning
orienteeritust loovatele lahendustele;
• efektiivset ja mõtestatud tegutsemist
kindlate eesmärkide nimel;
• pingetaluvust ja oskust jääda
stressirohketes olukordades iseendaks.
Vahetusaasta YFUga gümnaasiumi ajal
on ainulaadne kogemus, mida mitte üksi
teine programm hiljem pakkuda ei suuda.

Toetav vahetusperekond, vabatahtlikest
tugivõrgustik, keskkooli miljöö, kohalikud
sõbrad ning see, et noor ei pea muretsema
oma sissetuleku pärast, loob erilise kombinatsiooni tingimustest, mis soodustavad
enesearengut ning keeleõpet.
Just vahetusõpilased on need inimesed,
kes tulevikus julgevad kätt tõsta ja olla aktiivsed ja avatud liikmed ühiskonnas. Aastaga saadud ainulaadne kogemus on selline
stardipakk tulevikku, mida väärtustavad ka
ettevõtjad – igaüks soovib leida noori töötajaid, kes on õpihimulised, loovad, mõtestatud tegutsemislaadi ja kõrge pingetaluvusega.
Vahetusaastale YFU Eestiga
YFU Eesti abil kogeb seda elumuutvat elamust igal aastal üle saja noore – kolmkümne ringis saabub Eestisse, ligi seitsekümmend läheb Eestist laia maailma. Tagasi
kodumaale jõudes on nad muutnud.
Nad on avatumad ning laiema silmaringiga, aidates tulevikus Eesti ühiskonda ja majandust kujundada. Nad on valmis suurteks
tegudeks, et muuta maailma avatumaks ja
tolerantsemaks, et muuta Eesti jätkusuutlikuks ja edumeelseks riigiks!
Vaata lisa www.yfu.ee või küsi lisa yfu@
yfu.ee

