UTMANINGAR MED LEDARSKAP PÅ
DISTANS OCH MILLENNIALS

Kompetens inom ledarskap på distans är en av flera
faktorer som kan vara avgörande för att behålla
millennials, en generation som inom 4 år väntas stå för
halva den globala arbetsstyrkan och som dessutom byter
jobb oftare än någon tidigare generation. Det finns en
stark tilltro till att ledarskap på distans kommer fortsätta
öka kommande år och flexibiliteten det medför är något
som millennials värderar högt. Det räcker dock inte att
vara bra på att behålla millennials, man måste även veta
vad deras drivkrafter är och vilka behov de har för att
attrahera dem från första början.
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på respektive företags hemsida

millennials byter jobb oftare än

men överlag är de tillfrågade

och genomsyrar hela företagets

någon tidigare generation. Vad

positiva till generationen. Många

verksamhet, internt är de tydligt

bör man göra som arbetsgivare för

av de tillfrågade har koll på

representerade men hur väl de

att behålla millennials?

önskemålen hos millennials men

syns utåt är väldigt varierande.

frågan är om de är rustade för att

Värderingar är en viktig faktor i

attrahera och behålla dem?

valet av arbetsgivare och något

Samtidigt som en
konkurrensmässig lön och

företagen i regionen bör överväga

utvecklingsmöjligheter är viktigt

Millennials skapar sig en egen

att bli bättre på att presentera

är, enligt en undersökning av
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För att attrahera millennials är
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