ﭼﺮا ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺪام در ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻢ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؟  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
اﻣﯿﺮ ﻣﺴﺘﮑﯿﻦ | ﺟﻤﻌﻪ ۱۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۳
دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﮐﺠﺎ و در ﮐﺪام ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﯾﺪ؟ ﻧﺎم »ﮔﻮﮔﻞ« ﻫﻤﺮاه در ﺻﺪر ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ
ﻫﺎی اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل درﺧﺸﯿﺪن اﺳﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد را اراﺋﻪ داد ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ،
 ،Patrick Pichetteﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮔﺴﺘﺮش در ﺗﻤﺎم زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﮔﺮﭼﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرش را در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  5800ﻧﻔﺮ اﻓﺰاﯾﺶ داد اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮان
ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻮﮔﻞ ،ﺳﻮال ﺟﺎﻟﺒﯽ را در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮد Carlos Kirjner .از
ﻣﻮﺳﺴﻪ  Bernstein Researchﮐﻪ ﻗﺒﻼ در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ارزش ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﮔﻮﮔﻞ را  ۱۰۰۰دﻻر ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ
ﮐﺮده ﺑﻮد ﭘﺮﺳﯿﺪ:
»ﺷﻤﺎ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اﺧﯿﺮ  ۲۰۰۰ﻧﻔﺮ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﺮدﯾﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎل ﻗﺒﻠﺶ ،دﺳﺖ ﺑﻪ
اﺳﺘﺨﺪام  ۱۷۰۰ﻧﻔﺮ زده ﺑﻮدﯾﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ
ﻓﺮاوان ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی روی ﻧﻤﯽ آورﯾﺪ؟ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺑﮕﻮﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا ﺑﻪ ﺟﺎی  ۳۰۰۰ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ دوره ی ﻣﺎﻟﯽ ،ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ
اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ  ۲۰۰۰ﻧﻔﺮ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟«
ﺟﻮاب ﮐﻮﺗﺎه :ﮔﻮﮔﻞ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ را ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ اﯾﻦ
ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﻄﺎﺑﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ را ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و اﮔﺮ ﻓﺮض را ﺑﺮ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﻧﯿﺰ
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻼﻗﻪ ای ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﺨﺒﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺠﺎ و ﻫﺪر دادن اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎﯾﺸﺎن را
ﻧﺪارد.
ﺟﻮاب ﺑﻠﻨﺪ Pichette :ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،ﻓﺼﻞ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﺨﺪام در ﮔﻮﮔﻞ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺳﻮم اﺳﺖ ﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ؛ اﯾﻦ
ﻓﺼﻞ ،زﻣﺎن ﻫﺠﻮم ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻼن داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺴﺖ .وی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪن در ﮔﻮﮔﻞ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺴﺖ و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ را دارﯾﺪ ،اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﺷﺪ.
وی ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ در ﺑﺨﺶ رﻫﺒﺮی ﻧﯿﺰ دارای ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﺳﺖ .او ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
»رﻗﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺟﺬب ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﺮﮐﺘﺘﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﮕﺬارد ،زﯾﺎد ﻧﯿﺴﺖ .از

دﺳﺖ ﻧﺪادن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و اﺳﺘﺨﺪام  ۵۰۰۰ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ وارد ﮐﺮدﻧﺸﺎن در ﻫﯿﭻ
ﺗﯿﻤﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﻫﯿﭻ ﻓﺎﯾﺪه ای ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ«.
وی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» :از اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد را ﭘﯿﺪا
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد؟ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﺳﻮال ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﻘﺪار اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ای داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﻓﺮاد ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﻮﮔﻞ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎزﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮده وﻟﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼﺷﻤﺎن در زﻣﯿﻨﻪ رﻓﻊ اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد«.
از ﭼﮑﯿﺪه ی ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی  Pichetteﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺘﻮﺟﻪ دو ﻣﻮرد ﺷﺪ ﮐﻪ در اﺳﺘﺨﺪام در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ؛  (۱ﺧﺎص ﺑﺎﺷﯿﺪ (۲ .در وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮوﯾﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎد ﺷﺪه در ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی  ۲۰۱۴و  ۲۰۱۳ﻫﻢ اﯾﻦ آﻣﺎر ﻫﺎ از ﺗﻌﺪاد
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد را اراﺋﻪ داد ﮐﻪ ﻣﺮورﺷﺎن ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ ﻧﯿﺴﺖ:
در ﺳﺎل  :۲۰۱۴ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۴اﻗﺪام ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺪام  ۵۳.۶۰۰ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺗﻤﺎم
وﻗﺖ ﻧﻤﻮده اﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۵۱.۵۶۴ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﺳﺎل  :۲۰۱۳ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺗﻌﺪاد  ۴۷.۷۶۵ﮐﺎرﻣﻨﺪ )  ۴۳.۸۶۲ﻧﻔﺮ
ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﮔﻮﮔﻞ و  ۳.۸۹۴ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﻮﺗﻮروﻻ( داﺷﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺑﺮاﺑﺮ
ﺑﺎ  ۴۶.۴۲۱ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ) ۴۲.۱۶۲ﮔﻮﮔﻞ و  ۴.۲۵۹ﻣﻮﺗﻮروﻻ( ﺑﻮده اﺳﺖ.
آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد ﺑﺮای اﺳﺘﺨﺪام در ﮔﻮﮔﻞ دارﯾﺪ؟
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

