Предпочитания на софтуерните специалисти при търсене на работа

от възможните обяснения на високия процент в полза на интересната работа и възможността за повече активна разработка.
Айтем „Квалифициран и компетентен
екип“ е предпочитание за започване на
работа, посочено сумарно от 51% от респондентите. Интересно е да се отбележи,
че другият сходен айтем „малък и сплотен
екип“ е потвърдена като „по-скоро вярно“
или „напълно вярно“ предпочитание от
30% от софтуерните специалисти и това бе
една от причините да отпадне от настоящата скала.Разглеждането на тези две предочитания съвместно дава възможност да се
предоложи, че ИТ специалистите по-скоро
предпочитат да работят в екип от специалисти, които могат да се справят с предизвикагелства, отколкото да изберат просто
приятелски настроена, неформална група
от колеги.
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ИТ специалистите при избор на работно
място, за българския ИТ пазар се появяват
някои съществени допълнителни причини
за избор на работа в дадена компания. Това
са международна компания, получените
референции за компанията и особено непосредствените впечатления от интервюиращите.
Резултатите позволяват да се отправят и
някои препоръки към компаниите при привличането на ИТ специалисти. Въпреки че
заплащането е и вероятно ще остане водещ
показател, основното в предпочитанията
на експертите е свързано с приложението
и развитието на техния професионален капацитет. Осигуряването на възможност за
повишаване на квалификацията и уменията, интересна работа и проекти, както и
възможности за повече активна разработка
води до добро позициониране на компаията на трудовия пазар. Важно е да се има
предвид обаче, че и неформалната страна
на имиджа на компанията също е от значение – репутацията на компанията и референциите, които циркулират за нея, и дори
поведението на хората, които я представляват, привличат или отблъскват специалистите без дори компанията да подозира
това. Поради изключително конкурентната
среда при привличането на ИТ специалисти, дори малки преимущества могат да
донесат значителни ползи. В този смисъл,
периодичното правене на изследвания за
начина, по който се възприема компанията сред общността на ИТ специалистите и
тренирането на хората, които интервюират
кандидатите за работа, могат да се окажат
добра инвестиция.

Литература
BASSCOM.org. 02/10/2012. Bulgarian IT Industry
Barometer 2012. Retrieved from:https://www.
basscom.org/RapidASPEditor/MyUploadDocs/
BASSCOM_BITIB__2012.pdf
Gagne, M., Deci, E. L. (2005). Self-determination
theory and work motivation. Journal of Organizational Behavior, 26(4), 331-362.
Jemielniak, D. (2008). Software engineer or an artist? Programmers’ identity choices. Tamara
Journal, 7(7.1), 20-36.

212

Ал. Щетинска, И. Зиновиева

Roberts, J. A., Han, H. & Slaughter, S. (2006). Understanding the motivations, participation, and
performance of opensource software developers: A longitudinal study”. Management Science,
(52)7, 984–999.

Wallgren, L. G., Hanse, J. J. (2007). Job characteristics, motivation and stress among information
technologyconsultants: A structural equation
modeling approach. International Journal of Industrial Ergonomics, 37(1), 51-59.

Al. Shtetinska and I. Zinovieva
Abstract. Software industry is one of the leading sectors in the global as well as in the regional economy.
It offers high remuneration, good working conditions, and appealing career prospects. Nevertheless, there
is a tendency for growing shortage of software experts, which is a double edged sward - being a challenge
for the companies but providing growing labour market power to the available experts. In view of the high
practical importance of the matter, the present study focuses on the job preferences of information technology (IT) experts. We first develop a questionnaire for measuring job preferences (Cronbach alphas above
.80) and then apply it to 239 IT experts. Both structure of the preferences and the relative weight of each
one are discussed. Based on the results, wе offer some ideas for attracting software experts.
Keywords: software experts, job preferences, information technology, job search, career, software industry
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