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Sondaj: 45% dintre români vor sa-si schimbe locul de munca, dupa încheierea
pandemiei
Primul lucru pe care îl vor face 45% dintre români, dupa pandemie, va fi sa îsi schimbe locul de munca, iar
cea mai mare încredere în sansele de a gasi un post disponibil o au IT-istii, specialistii si muncitorii
calificati, reiese dintr-un sondaj întocmit de o platforma de recrutare online.
Potrivit eJobs România, 14,5% dintre respondenti nu au în plan sa faca vreo schimbare, 11% vor sa urmeze un
proces de reconversie profesionala, iar 9% au de gând sa plece din tara.

De asemenea, 6,5% din totalul celor chestionati spun ca vor sa-si deschida un business odata ce economia îsi va
reveni, în timp ce 5% se gândesc sa solicite o marire salariala.
Întrebati care cred ca sunt categoriile profesionale care îsi vor gasi cel mai usor un loc de munca la finalul
pandemiei, 23% dintre participantii la sondaj au pus pe primul loc specialistii, iar 21% cred ca sansele cele mai
mari le au IT-istii si 15% mentioneaza muncitorii calificati. În ierarhie urmeaza tinerii fara experienta (14%),
muncitorii necalificati (12,5%) si candidatii peste 45 de ani (7,4%).
Conform datelor centralizate, pe ultimele locuri apar liber profesionistii (freelancers) - cu 4,3% dintre sufragii, si
managerii (2,8%).
În acest context, peste jumatate dintre români (52%) sunt de parere ca acum este cel mai bun moment pentru a se
angaja sau a-si schimba locul de munca, în timp ce 20% cred ca, în aceasta vara, va fi ocazia potrivita pentru o
astfel de schimbare, 12% cred ca din toamna, iar 10% estimeaza ca abia din 2022 piata muncii îsi va reveni.
Principalul motiv pentru care cei mai multi candidati ar schimba în acest moment angajatorul este un salariu mai
mare, mentionat de 31% dintre respondenti. 17% ar pleca pentru oportunitati mai bune de crestere, 12% s-ar muta
într-o companie mai stabila si 11% ar pleca daca ar gasi un loc de munca într-un alt domeniu de activitate.
O pondere de 6,1% dintre cei chestionati au declarat ca ar renunta la locul actual de munca daca ar avea
posibilitatea sa plece în alta tara si tot atât de multi si-ar da demisia pentru un pachet de beneficii extra-salariale
mai bun decât cel pe care îl au în prezent.
Sondajul eJobs a fost realizat în perioada aprilie - mai 2021, pe un esantion de 700 de respondenti.
În acest moment, peste 28.000 de locuri de munca pentru Romania si strainatate sunt disponibile pe platforma
eJobs si, pentru acestea, sunt înregistrate, în fiecare luna, între 1,1 si 1,5 milioane de aplicari.
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