
Mi lesz veled hazai logisztika?

Elemzés a hazai munkaerőpiacról egy németországi toborzási

kampány tanulságai alapján



Mi vár a hazai logisztikai piacra, amit eddig
sem kímélt a 2020-as évtized?
Erre a kérdésre kerestük a választ az elemzésben, amelyben a LogiJobs logisztikai

állásportál legfrissebb külföldi projektjének tanulságait foglaljuk össze.

Mi újat mutathat a projekt?
Friss helyzetjelentést és néhány húsbavágó adatot a hazai logisztikai HR piac jelenéből

(2022 Q3-Q4). (Rögtön ki is térünk rájuk.)

Ha még nem ismernél minket:
A LogiJobs Magyarország első és egyetlen logisztikára, valamint ellátási láncra szakosodott

állásportálja. Szakportálként célunk, hogy összekössük az iparágban dolgozó vagy
pályakezdő tehetségeket az állást kínáló cégekkel.

Ezzel is csökkentve a szektort (így valószínűleg a te cégedet is) évek óta sújtó

munkaerőhiányt.

Nézzük az elemzés alapját adó megbízás
részleteit és a KPI-okat.

1. Megbízás időtartama: 2022 júniustól szeptember végéig

2. A feladat: 20-30 munkatárs toborzása németországi partnerünk számára, raktári

áruátvevő pozícióra.

3. Jelenlegi állapot (2022 Q3 vége): 70 jelentkező, akik közül 12 már kint dolgozik a

partnernél. A többiek pedig havonta 4-8 fős bontásban követik majd őket.

4. Az állás meghirdetésének időpontja: 2022. június eleje

Jelentkezők eloszlása életkor szerint:

● Eleinte a 40, majd a 30+ korosztály jelentkezett zömében.



● Július végétől a jelentkezések száma a triplájára nőtt. A jelentkezők már túlnyomó

részben a 30 alatti, vidéki településen élő álláskeresők közül kerültek ki.

Egyik szemünk sír, a másik nevet.

Logisztikai állásportálként célunk, hogy a megrendelőket minél több ígéretes jelölttel kössük

össze. Ezt a célt most sikeresen elértük, ám valahol mégis szomorúak vagyunk. Hiszen

ezek a kiváló szakemberek egy másik országban folytatják tovább, ami a teljes magyar
logisztikai szektornak veszteség.

Miről árulkodik nekünk ez az eset?

A pályakezdők úgy érzik, nincs esélyük itthon a
szakmában boldogulni.

Ez, a meglévő munkaerőhiány mellett, finoman szólva is tragédia az iparágnak. Toborzási

adataink alapján, Kelet-Magyarország különösen érintett ebben. Innen érkezik ugyanis a

legtöbb jelentkezés.

Hazánkban már 2021-ben több mint 21000-el kevesebb szakember

dolgozott szállítás és raktározás területen, mint 2019-ben.1

A nemzetközi piac is kezd magához térni a pandémia után, így a logisztikára nehezedő

kihívások nem fognak enyhülni.2 Szakértők 2050-re, csak az EU-ban, 60%-os növekedéssel

számolnak a teherszállításban.3 Mit jelent ez a hazai piacnak? Még több, az általunk leírthoz

hasonló esetet, ami a logisztikában jól ismert munkaerőhiányt hazánkban is tovább erősíti.

3 European Comission: Mobility and Transport
https://ec.europa.eu/transport/sites/default/files/2019-transport-in-the-eu-current-trends-and-issues.pd
f

2 HR trends in the logistics industry | Randstad
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“Go West, Young Man” - Keletről Nyugatra

Nemcsak a tőlünk nyugatabbra elhelyezkedő országokban, de hazánkban is ez a trend. A

szakképzett munkaerő jellemzően Kelet-Magyarországról Nyugatra, onnan pedig

Németországba és más EU-s országokba vándorol. A helyükre pedig ukrán és román

munkavállalókat hívunk.

Tudjuk, ez sok esetben kényszermegoldás, ami először még olcsóbbnak is tűnhet. Ám, ha a

bérhez elkezdjük hozzáadni

● a cég által biztosított szállás árát,

● a toborzáshoz szükséges külön fejvadász cég díját,

● vagy a helyi állásportálokon (mint például a LogiJobs román, szlovák, szerb oldalán)

való hirdetés költségét, már kevésbé rózsásak a költségvetési kilátások.

Ehhez pedig hozzájön, hogy egy más nemzetiségű munkatársat nemcsak betanítani, hanem

integrálni is kell az új környezetbe. Hiszen egy más kultúrából, közegből érkező embernek

időbe telik beilleszkedni. Pláne, ha még a nyelvet sem beszéli.

Milyen lehetőségei vannak a logisztikai
cégeknek?

1. Bérfejlesztés

Mi, a LogiJobs-nál úgy látjuk, ahhoz, hogy enyhítsünk a hazai cégeket sújtó

munkaerőhiányon, perspektívát kell teremtenünk a magyar logisztikai szakemberek

számára.

El kell fogadni, hogy ehhez sok cégnél szükség lesz bérfejlesztésre, mert nemcsak

egymással, hanem a globális piaccal is versenyezni kell.

2. Céges márkaépítés

Több energiát kell fektetni a cég meglévő erőforrásainak kiaknázásába.

https://logijobs.hu/munkaadoknak/


Igyekeztek rugalmasan állni a kollégák kéréseihez, folyamatosan fejlesztitek az irodát vagy a

telephelyet? Esetleg hihetetlenül összetartó nálatok a csapat? Akkor ne rejtegessétek őket a

raktárban! Ezek mind olyan tényezők, amelyek ma az álláskeresők számára sokat nyomnak

a latba. Persze, csak akkor, ha megfelelően alá vannak támasztva, és nemcsak le van tudva

az álláshirdetésben annyival, hogy “ igényes munkakörnyezet” vagy “jófej, fiatalos csapat”.

Hol kellene ezeket megmutatni az álláskeresőknek?

Például egy céges márkaoldalon, ahol képek, videók, kollégák visszajelzései segítségével

győzhetitek meg az ígéretes jelölteket. A legtöbb álláskereső ugyanis céget és nem pozíciót

választ. Szerintünk ez az egyik kulcsa a sikeres toborzásnak, ezért biztosítunk díjmentesen

személyre szabható céges márkaoldalt minden hirdetésünk mellé.

3. Célzott álláshirdetés

A felhasználói szokások megváltoztak, ezért az álláshirdetések is kénytelenek ehhez

igazodni. Biztosan tapasztaltad már, hogy míg korábban egy generalista állásportálra

feltöltött hirdetésre több tucat releváns CV érkezett, ma már jó, ha egy fél tucat befut. Ez
azért van, mert a fogyasztói szokások megváltoztak.

● Egyrészt, ha tudjuk mit keresünk (pl. logisztikai állást), szívesebben böngészünk

olyan oldalakat, amelyek az adott témára specializálódtak. Ezért fordul elő, hogy a

Logijobs oldalát naponta (átlagosan) 20.000 érdeklődő látogatja.

● Másrészt pedig, egyre több a passzív álláskereső. Őket úgy tudjuk gyorsan és minél

olcsóbban elérni, ha odamegyünk, ahol minden nap megfordulnak: a közösségi

média oldalakra. Mi például ezért népszerűsítjük az oldalon megrendelt Prémium

hirdetéseket Facebook és Google Ads hirdetések segítségével.



7 adat és következtetés, amit elvihetsz az elemzésből

1. Az elemzés alapjául szolgáló németországi állás a közel 4 hónapos toborzási

időszak alatt kezdetben a 40 és a 30+ korosztályt mozgatta. Majd 2022. július

végétől egyre nagyobb számban jelentek meg a 30 alatti, vidéki településen élő
álláskeresők.

2. A pályakezdők úgy érzik, nincs esélyük itthon a szakmában boldogulni. Egyre

nagyobb számban fordulnak a külföldi logisztikai munkák felé. (Míg korábban ez

inkább a 30+ korosztályra volt jellemző.)

3. Hazánkban már 2021-ben több mint 21000-el kevesebb szakember dolgozott

szállítás és raktározás területen, mint 2019-ben.4

4. A nemzetközi piac kezd magához térni a pandémia után, így a logisztikára nehezedő

kihívások várhatóan nem fognak enyhülni.5

5. Szakértők 2050-re, csak az EU-ban, 60%-os növekedéssel számolnak a

teherszállításban.6

6. Trendek: Keletről Nyugatra
A szakképzett munkaerő jellemzően Kelet-Magyarországról Nyugatra, onnan pedig

Németországba és más EU-s országokba vándorol. A helyükre pedig ukrán és

román munkavállalókat hívunk.

7. Milyen lehetőségei vannak egy ilyen helyzetben a logisztikai cégeknek?
● Bérfejlesztés

● Céges márkaépítés
● Célzott álláshirdetés

6 European Comission: Mobility and Transport
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Érdekelnek további kifejezetten

logisztikára szabott HR témák?

Például:
Hogyan küzdhető le a minden logisztikai cég életét megkeserítő emberhiány?

Milyen eszközökkel lehet motiválni a meglévő munkavállalókat?

Maradj hírlevél-feliratkozónk és havonta 2 levelet küldünk
neked a témában!

Ha úgy érzed, már semmi újat nem tudunk mutatni, 1 perc alatt leiratkozhatsz. :)

Nálatok is van egy nyitott pozíció?

Segítünk betölteni! Munkaadóknak - logijobs

https://logijobs.hu/munkaadoknak/

