
 

Do 2040 roku praca dostosuje się do

nas
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Załączone dokumenty:

W przyszłości ludzie będą pracować w bardziej elastyczny

sposób, decydując o tym gdzie, kiedy i jak długo chcą

wykonywać służbowe obowiązki, podaje najnowszy raport

CBRE. Wszystko zgodnie z aktualnym samopoczuciem

pracownika. W miejscu pracy dostępne będą rozwiązania

odpowiadające zmieniającym się potrzebom np.

dostosowane do nastroju oświetlenie czy usługi z zakresu

zdrowego żywienia. Eksperci CBRE, organizatora konkursu

OFFICE SUPERSTAR 2018, wskazują 5 trendów biurowych

opartych na strategii dbania o dobrą kondycję

pracowników, na które już teraz powinni zwrócić uwagę

pracodawcy.

Trend 1: Swoboda

Brak sztywnego harmonogramu pracy i biuro stanowiące

przestrzeń do wymiany myśli oraz wspólnych spotkań – to

właśnie podstawy idei wellness. Jeżeli tylko pracownicy są

w stanie dobrze współpracować z pozostałymi członkami

zespołu, powinni sami zarządzać swoim czasem.

Trend 2: Dbanie o starsze generacje pracowników

Prognozy Głównego Urzędu Statystycznego zakładają, że

już w 2050 roku w Polsce zabraknie nawet 10,5 mln

pracowników w wieku produkcyjnym, niezbędnych do

utrzymania aktualnego stosunku do osób w wieku

emerytalnym. A to oznacza, że w interesie pracodawców

jest budowanie programów zachęcających do pozostawania

aktywnym zawodowo jak najdłużej.

Trend 3: Zdrowy tryb życia

W interesie pracodawców jest troszczenie się o zdrowie
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swoich pracowników – dzięki temu m.in. obniża się

wskaźnik absencji. Dlatego właśnie nowoczesne biura są

projektowane w taki sposób, aby zachęcać do dbania o

siebie.

Trend 4: Obniżenie poziomu stresu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał, że w 2017 roku

Polacy spędzili na zwolnieniach lekarskich 229 mln dni, a

stres był drugą najczęstszą przyczyną nieobecności.

Ponadto, z sondażu CBRE wynika, że aż 79% pracowników

uważa swoje starania o wypracowanie równowagi między

życiem prywatnym a zawodowym za stresujące.

Trend 5: Indywidualne podejście

Każdy pracownik ma inne potrzeby – czego innego

oczekuje młody rodzic, a czego innego student, który godzi

pracę z nauką. Dlatego firmy powinny podejść do tych osób

indywidualnie. I to nie tylko w zakresie elastyczności godzin

pracy.
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