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TALENTŲ
PRITRAUKIMAS:
Tikslinio užsienio lietuvio
portreto identifikavimas

25%

gyventojų Lietuvoje sumažėjimas
nuo 1990m.
TMO, 2018

išvykusiųjų 2019 m. buvo aukštos
kvalifikacijos specialistai

30%

STRATA, 2020

90%

naujų darbo vietų ES 2030 m.
reikalaus aukštos kvalifikacijos
CEDEFOP, 2018

Aktyvus siekimas susigrąžinti
iš Lietuvos į užsienį išvykusius
specialistus - būdas Lietuvai
mažinti vis didėjantį atotrūkį
tarp darbo jėgos paklausos ir
pasiūlos.

Work in Lithuania (WIL)
programos tikslas - mažinti
šį atotrūkį ir skatinti aukštos
kvalifikacijos specialistų
pritraukimą ir grįžtamąją
migraciją.

WIL svetainė sulaukia vid. 35 tūkst. apsilankymų
per mėnesį, tačiau kokie yra tikslinio kandidato
kriterijai?

Dėl duomenų trūkumo nėra identifikuotas tikslinio užsienio lietuvio
portretas ir jam aktualus vertės pasiūlymas.

SPRENDIMAI:
LIETUVOS DARBO RINKOS
KONKURENCINGUMAS

Atlikta WIL ir kitų darbo
skelbimų platformų
analizė, siekiant atrasti
konkurencingiausias
nišas

TIKSLINIO UŽSIENIO LIETUVIO
PORTRETAS

Atliktas kokybinis
tyrimas, įtraukiant fokus
grupes ir ekspertinius
interviu, siekiant surinkti
duomenis tikslinio
užsienio lietuvio portreto
identifikavimui

RINKODAROS VEIKSMŲ
OPTIMIZAVIMAS

Paruoštos tikslios
gairės ir ilgalaikė
strategija rinkodaros
veiksmų
optimizavimui

TIKSLAI:

1.

Atlikti diasporos tyrimų analizę, siekiant surasti informacinę spragą
tikslinio užsienio lietuvio apibrėžimui. Kitas žingsnis - atlikti WIL sėkmingų
kandidatų CV analizę, stengiantis nustatyti kandidatų kokybės kriterijus.

2.

Išanalizuoti karjeros galimybių Lietuvoje pasiūlą ir patrauklumą kitų
valstybių kontekste. Tai svarbu, siekiant apibrėžti perspektyvias nišas, kur
Lietuvos vertės pasiūlymas konkuruotų su užsienio rinkų pasiūla.

3.

Identifikuoti tikslinio užsienio lietuvio portretą. Tai padėtų Lietuvai
pritaikyti savo vertės pasiūlymą labai aiškiai auditorijai ir pasiekti ją
efektyviausiais rinkodaros veiksmais.

PROJEKTO EIGA IR
METODOLOGIJA

Išanalizuoti
diasporos tyrimai
Siekiant atrasti žinių apie
užsienio lietuvių auditoriją
spragą, bus išanalizuotos iki
šiol darytos apklausos ir
tyrimai šioje srityje.

Atliktas kokybinis
tyrimas
Norint suprasti užsienio
lietuvių motyvaciją, iššūkius
ir elgseną internete, bus
atlikti semi-struktūruoti
interviu fokus grupėse su
užsienio lietuviais, kuriems
gali būti patrauklus Lietuvos
vertės pasiūlymas.

Išanalizuoti WIL
renkami
duomenys
Lyginami interviu ciklo
rezultatai su WIL renkamais
duomenimis ir
identifikuojamos duomenų
nišos, kurios padėtų sekti
kliento kelionę ir ją tobulinti.

Atlikta šalies darbo
rinkos analizė
Atlikus darbo užmokesčio,
siūlomų papildomų naudų ir
darbdavių keliamų
reikalavimų analizę, atrastos
patraukliausios nišos, kur
Lietuvos vertės pasiūlymas
galėtų būti konkurencingas
kitų valstybių kontekste.

Identifikuotas
užsienio lietuvio
portretas
Šiame etape bus Išanalizuoti
tyrimo duomenys ir
apibrėžtas tikslinis užsienio
lietuvio portretas:
identifikuotas pasiūlos bei
poreikių atitikimas tarp
Lietuvos darbdavių ir
aukštos kvalifikacijos lietuvių
užsienyje.

Parengtos gairės
efektyviems
rinkodaros
veiksmams
Parengtos tikslios gairės
rinkodaros veiksmų
optimizavimui. Pagal
apibrėžtą tikslinio užsienio
lietuvio portretą, bus įtraukti
siūlymai paveikiam Lietuvos
vertės pasiūlymui tikslinėms
auditorijoms.

www.workinlithuania.lt

TIKSLINIO KANDIDATO
PORTRETAS*
"USER PERSONA"

Biografija
Surinkti esminiai biografiniai
duomenys apie užsienio
lietuvį: lytis, amžius,
šeimyninė padėtis,
specialybė, pareigos,
gyvenama šalis, kalbos ir kt.

Asmenybė

Tikslai
Įvardinti konkretūs
profesiniai ir asmeniniai
išvykimo tikslai bei grįžti
motyvuojantys faktoriai,
įtraukiant finansinius
lūkesčius.

Apibrėžtos asmenybinės
charakteristikos:
ekstraversija/intraversija,
polinkis į naujoves ir kt.
Taip pat identifikuotos
pagrindinės vertybės.

Kliūtys
Identifikuotos realios ir
numanomos kliūtys,
susijusios su grįžimu į
Lietuvą bei galimi iššūkiai,
susiję su darbo paieška
Lietuvoje.

Motyvacija
darbe

Apibrėžti svarbiausi
aspektai darbe:
motyvuojantys veiksniai,
nuostatos apie darbą
Lietuvoje ir kt.

Ryšys su
Lietuva
Išsiaiškinta, kokiais kanalais
žmogus renka informaciją
apie Lietuvą, kaip dažnai tą
daro, ar palaiko ryšį su
artimaisiais Lietuvoje ir pan.

Įpročiai ir
pomėgiai
Surinkta bendra informacija
apie veiklą internete, soc.
medijose, dažniausiai
lankomas platformas bei
laisvalaikio pomėgius.

Citata
Atrinkta įsimintiniausia
citata, apibūdinanti
pagrindinius žmogaus
siekius, lūkesčius ir
motyvaciją.

*Apklausų metu identifikuojamas portretas bus išsamesnis ir detalesnis nei nurodoma pavyzdyje.
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