
Istnienie tych podziałów pokoleń na rynku pracy jest podawane czasami w wątpliwość z
uwagi na brak dowodów naukowych. Warto jednak zwrócić uwagę na różnice, w jakich
czasach się wychowywali i jaki mieli dostęp do nowych technologii. Wszystkiego można
się nauczyć, jednak niezaprzeczalnym faktem jest, że najmłodsze pokolenia mają większą
łatwość w odnajdywaniu się w aplikacjach i pomocach cyfrowych. Robią to intuicyjnie.
Szacunek do pracy i szybkość zmiany miejsc pracy jest również trudna do podważenia.
Wiedząc to czasami łatwiej planować zadania i realizować plany. Najlepiej, aby każdy
robił to, w czym się dobrze czuje i odnajduje.

Jak skutecznie motywować personel w lokalu gastro

- Dlaczego sposoby motywowania mogą się nieco różnic dla różnych grup wiekowych.
- Sprawdź, jakie są główne różnice pomiędzy pokoleniami. 
- Co różni pokolenia i jak zachowują się na rynku pracy.

Pokolenie Z
To osoby urodzone po 1995r to pierwsze pokolenie, które się urodziło w czasach
ogólnodostępnego internetu. Social media i internet towarzyszą im od dzieciństwa.
Są mobilni, otwarci na zmiany, większość z nich z ogromną łatwością porusza się po
aplikacjach. Często łatwiej im komunikować się przez komunikatory niż w realu.
Mają opinię roszczeniowych. Współpracujące z nimi osoby szczególnie te, które dzieli
duża różnica wieku, widzą problemy w dogadywaniu się z nimi i jakością powierzonych
zadań. 
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Pokolenie Y
Nazywani potocznie Milenialsami. Urodzeni pomiędzy 1980 a 1996 r. Wychowywali się
więc już w realiach wolnego rynku. Na własne oczy widzieli, jak zapełniają się półki w
sklepach oraz zwiększa wybór i dostępność towarów i usług.
Nie urodzili się z "telefonem w ręku" ale dostęp do internetu rozwijał się wraz ich
dorastaniem, dzięki temu dość łatwo weszli w cyfrowe obszary życia. Dłużej mieszkają z
rodzicami. Cenią sobie swobodę i elastyczny czas pracy. Cechuje ich pewność siebie i
niecierpliwość trudno im coś narzucić.

Pokolenie X 
Urodzeni w latach 1965-1979, dziś mają 40+. W czasie gdy byli dziećmi, zaczęły się
Polsce największe zmiany ustrojowe. Cenią sobie kontakty międzyludzkie i komunikację
bezpośrednią. Trochę zagubieni w dzisiejszym świecie, pamiętają telefony na poczcie
i telegramy od cioci. Są ambitni i dążą do celów, jakie sobie ustawiają. Cenią sobie
tradycyjne wartości i w większości szanują pracę.

Baby boomers
Pokolenie powojennego wyżu demograficznego. Dziś mają 50+.
Osoby w wieku około emerytalnym. Osoby zanurzone jeszcze w starym świecie, często
niechętnie odnoszące się do powszechnej cyfryzacji. W większości cenią sobie pracę i
doceniają, jak mogą ją wykonywać, będąc na emeryturze. Doświadczeni życiem potrafią
dogadać się z innymi na płaszczyźnie zawodowej. Drażni ich lekkość bytu najmłodszych
pokoleń i brak szacunku do pracy. Są lojalnymi pracownikami. Nie przepadają za
wdrażaniem wszelkich nowości od razu w życie. Bywają nieco oporni w pracy z nowymi
technologiami.
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Nie zapominaj o szkoleniu pracowników. Nie wymagaj wyników sprzedażowych od
nowych osób, które nie wiedzą jak to zrobić dobrze. Nie masz pieniędzy na szkolenia
całego zespołu? Naucz się sam i przekazuj im swoją wiedzę.

Jak skutecznie motywować personel w lokalu gastro

Jasno komunikuj swoje plany i pomysły. Powiedź, na czym Ci zależy.
Bez współpracy pracowników trudno jest cokolwiek zrealizować z powodzeniem.

Bądź sprawiedliwy do wszystkich pracowników. Daj szansę na gratyfikację również
pracowników niemającym bezpośredniego wpływu na sprzedaż. Pracownicy kuchni nie
mają dostępu do klientów, ale od nich też zależy czy gość wróci ponownie.
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Zasady przyznawania premii czy prowizji powinny być przejrzyste i dostępne dla
wszystkich pracowników. Mogą być różnice na poszczególnych stanowiskach, 
ale ustalenia powinny być jawne i satysfakcjonujące większość.

Motywuj personel finansowo i emocjonalnie. Nie zaniedbuj dobrego samopoczucia
Twojego zespołu.

Chcesz wyników? Daj ludziom narzędzia i nieco swobody. Inwestuj w rozwój
pracowników i ich wiedzę będzie to z korzyścią dla lokalu. 
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Wywiązuj się z ustaleń i obietnic. Jeżeli chcesz, aby pracownicy rzetelnie pracowali, nie
możesz zmieniać zasad wg własnego "widzi mi się". Stracisz ich zaufanie i czasami
załogę.

Przemyśl, jakie sposoby motywacji pasują do Twojego zespołu. Zapytaj ich o zadanie, co
jest dla nich atrakcyjne pieniądze czy nagrody?

Chcesz, aby Twój zespół cię szanował i nie oszukiwał? Bądź dobrym przykładam.
Gdy pracownicy czują się oszukiwani lub widzą, że szef to robi, mają mniejsze skrupuły,
aby też tak się zachowywać.

Gdy wprowadzasz jakiś system premiowania, rób notatki z wyników sprzedażowych.
Monitoruj, co działa, a co nie. Omawiaj z pracownikami na bieżąco wyniki.

Dostosuj powierzone zadania do umiejętności, świetny kelner może być kiepskim
managerem, a pomoc kuchenna może się okazać fantastyczna w sprzedaży. Dawaj
ludziom szanse i słuchaj ich pomysłów i przemyśleń.

Pamiętaj o drobiazgach dla swojego zespołu na Święta i urodziny, mała rzecz a sprawia
cuda. Wszyscy mają uczucia tylko czasami pod grubą skorupą:) 

Wyznaczaj realne cele, wprowadzaj je stopniowo. Plany złożone i odległe w czasie są
trudniejsze do realizacji.


