2013 m. Talentų banko
efektyvumo vertinimo
apklausos rezultatai
(pilotinis tyrimas)
Vilniaus teritorinė

darbo birža

2013 m. talentų banko efektyvumo vertinimo pilotinės apklausos rezultatai
2013 metų pradžioje Vilniaus teritorinės darbo biržos Talentų banko duomenų bazėje buvo
2036 dalyviai. Siekdami išsiaiškinti, kaip jie vertina Talentų banko funkcionavimo kokybę,
darbo biržos darbuotojai per 2013 m. spalio, lapkričio mėnesį tiesioginio interviu būdu
apklausė 81 asmenį (apklausos rezultatų patikimumas – 90 proc.), iš jų: 36 (44 proc.) vyrai, 45 (56 proc.) –
moterys, 3 (4 proc.) - jaunesni nei 20 m. amžiaus asmenys, 66 (81 proc.) – nuo 20 iki 29 m. amžiaus, 12
(15 proc.) – asmenys vyresni nei 29 m. amžiaus. 68 (84 proc.) respondentai gyvena mieste, 13 (16 proc.) –
gyvena kaimo vietovėse.
58 proc. apklaustųjų informaciją apie Talentų banką sužinojo iš darbo biržos darbuotojų.
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Apklausti asmenys, pasirinkę atsakymą „Kita“, teigė, kad apie Talentų banką jie sužinojo gavę pranešimą elektroniniu
paštu, Jaunimo darbo centre, savo mokymosi įstaigoje, seminaro, informacinio susirinkimo metu, perskaitę lankstinuke.
Ar pakanka informacijos apie talentų banką?
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Pakanka
Atmintinėje, įteikiamoje registruojantis
Darbo biržoje;
Darbo biržoje apsilankymu metu;
Televizijoje, vietinėje spaudoje;
Renginių, seminarų metu;
El. paštu atsiunčiamoje informacijoje

Nepakanka, manau
informacijos galėtų būti
daugiau (kur? – įrašykite)

2013 m. talentų banko efektyvumo vertinimo pilotinės apklausos rezultatai
Respondentai atsakė į anketoje pateiktus kitus klausimus:

Taip (šiais metais)
Taip (anksčiau)
Ne
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(iš 81 apklausto DB kliento 69 asmenys (85 proc.) yra paskelbę,
12 (15 proc.)- nėra paskelbę)
Studijuoju, tačiau jau ieškau
darbo

Proc.
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Ar esate paskelbęs savo gyvenimo
aprašymą (CV) Talentų banke?

80

Proc.

Baigiau studijas ir ieškau
darbo

8 5
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Kodėl paskelbėte savo CV Talentų
banke? (Į klausimą atsakė tik 69 asmenys,

Dirbu, tačiau noriu pakeisti
darbo vietą

paskelbę CV)

Kita (ieškau darbo konkrečiai
pagal išsilavinimą ir darbo
patirtį)

70

Ar darbdavys kvietė Jus į darbo pokalbį, kai paskelbėte CV Talentų banke? (Į klausimą
atsakė tik 69 asmenys, paskelbę CV)
Proc.
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2013 m. talentų banko efektyvumo vertinimo pilotinės apklausos rezultatai
Atsakydami į klausimą „Per kiek laiko paskelbus CV Talentų banke, darbdavys Jus pakvietė į
darbo pokalbį?“ 25 respondentai, (36 proc. visų 69 asmenų, paskelbusių CV) pakviesti į darbo
pokalbį, teigė, kad:
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Per 1 sav. nuo CV
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Per 2-3 mėn. nuo CV
paskelbimo
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Per daugiau nei 3 mėn.
nuo CV paskelbimo
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60 proc. visų respondentų teigė, kad
Talentų banko programa yra naudinga ir
reikalinga, 33 proc. nuomonės neturėjo,
o 7 proc. ši programa atrodė
nereikalinga.
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2013 m. darbdaviams teiktų paslaugų vertinimo apklausos rezultatai

Išvados
-

58 proc. apklaustųjų informaciją apie Talentų banką sužinojo iš darbo
biržos darbuotojų;

-

84 proc. respondentų pakanka informacijos apie Talentų banką;

-

85 proc. apklaustų darbo ieškančių asmenų yra patalpinę savo
gyvenimo aprašymus Talentų banke;

-

70 proc. Talentų banko dalyvių teigė, kad baigę studijas skelbė
duomenis apie save norėdami greičiau susirasti darbą;

-

36 proc. asmenų, paskelbusių duomenis apie save Talentų banke,
sulaukė iš darbdavio kvietimo į darbo pokalbį;

-

60 proc. visų respondentų teigė, kad Talentų banko programa yra
naudinga ir reikalinga.

