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Bevezető 

A kurzus elsődleges célja, hogy szélesebb ismeretkörrel felvértezve, hatékonyabb önreflexióval tudjunk nekivágni a munkaerőpiaci
érvényesülésnek, azon belül is a különböző szervezetek és cégek kiválasztási folyamatának. Ennek a témakörnek hatalmas szakirodalma van, de
most nem annyira az elméleti tudás elsajátítása lesz a lényeg. Bizonyos ismeretrészek fontosak lesznek ahhoz, hogy tudjunk beszélni a
különböző munkáltatói érdekekről, szempontokról, esetleges történésekről a folyamat során, de emellett megpróbálunk adni adni egy csomó
jó tanácsot is. Ami vagy bejön vagy nem, de egy biztos: felkészültebben fogjuk kiengedni a kurzust elvégző hallgatókat a munkaerőpiacra, akik
több információ birtokában tudnak nekivágni ennek a fontos életszakasznak. Nincs két olyan cég, ahol ugyanúgy zajlana le a kiválasztási eljárás.
Nem is nagyon szeretnek beszélni erről a cégek, mert ők akarnak mindent és mindenkit irányítani a folyamat során. Amin viszont sokat lehet
változtatni, az a felkészültség, nézőpont és motiváció! Ez már önmagában sokat fog jelenteni a sikerhez vezető úton.

Fontos megjegyezni, hogy az anyag fontos kiegészítője a gyakorlat-orientált, személyes találkozás, ahol kevesebb elmélet és több szituációs
gyakorlat lesz, bizonyos témaköröket mélyebben kivesézve. Ennek megfelelően az elméleti rész nincs mindenhol teljességgel kidolgozva,
pontosan azért, mert ezek az információk még jönni fognak. Például itt most nem lesznek sorba szedve a tipikusnak mondható interjúkérdések,
nincs külön megemlítve a pályakezdőknek javasolt önéletrajztípus, mert ezeket a személyes találkozó alkalmával fogjuk végigvenni.

Az anyag nagyobb tartalmi egységei a következők. Kicsit olvasmányosan átnézzük a globalizáció fogalmát, és annak munkaerőpiacra, illetve
szervezeti kultúrára, munkáltatói elvárásokra gyakorolt hatását. Kitérünk a magyar munkaerőpiac jellemzőire, nem is annyira a konkrét adatokat,
inkább a dinamikáját középpontba állítva. Fontos látni, hogy a konkrét szaktudás mellett melyek azok a személyes tulajdonságok, viselkedési
elemek, készségek és képességek, összefoglalóan kompetenciák, amelyek felértékelődtek a munka világában, és nagy valószínűséggel a
kiválasztási folyamatban is előkerülnek. Ennek megfelelően tágabban fogjuk átnézni a kompetencia fogalmát, fontosságát a munka világában,
és mérési lehetőségeit. A negyedik nagyobb rész pedig az álláskeresési technikákkal foglalkozik, azon belül is azokkal, amelyekről a legtöbbet
érdemes tudni: toborzási csatornákról, a pályázati anyag összeállításáról, a kiválasztási interjúról, az Értékelő Központos gyakorlatról, kicsit a
tesztekről (ezeket inkább majd töltögetni fogjuk a találkozó alkalmával!), stresszkezelésről és bértárgyalásról. Sok mindent lehetne még
megemlíteni és megírni, de most csak ezekre koncentrálunk!

 Tevékenység vagy tananyag beszúrása

1. A globalizációs folyamatok hatása a munkaerő-piaci és vállalati
folyamatokra 

 Tevékenység vagy tananyag beszúrása

2. A magyar munkaerőpiac jellemzői 

 Tevékenység vagy tananyag beszúrása

3. A kompetencia fogalma, szerepe és mérési lehetőségei az álláskeresés
folyamatában 

Szerkesztés 

Önérvényesítés a munkaerőpiacon, 2020 tavasz FÓRUM 

Általános hírek és közlemények, esetleges problémák

   Szerkesztés 

Szerkesztés 

Tananyag - 1. A globalizációs folyamatok hatása a munkaerő-piaci és vállalati folyamatokra   Szerkesztés 

Szerkesztés 

Tananyag - 2. A magyar munkaerőpiac jellemzői   Szerkesztés 

Hazai gazdasági, társadalmi és munkaerőpiaci folyamatok 

A KSH anyag áttekinti az elmúlt időszak fő hazai folyamatait, legyen szó gazdaságról vagy éppen a népesedési folyamatokról.
Érdemes átolvasni, sok fontos és érdekes adat van benne. Nem nehéz feldolgozni, illetve ennyit érdemes is tudni arról, mi is
történik kis hazánkban... Nem kötelező, ajánlott!

    Szerkesztés 

Szerkesztés 
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 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
A felhasználói túra visszaállítása ezen az oldalon
Kezdőoldal
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára





folyamatában 

 Tevékenység vagy tananyag beszúrása

4. Álláskeresési technikák 

 Tevékenység vagy tananyag beszúrása

5. Számonkérés 

 Tevékenység vagy tananyag beszúrása

 Témák hozzáadása

Tananyag - 3. A kompetencia fogalma, szerepe és mérési lehetőségei az álláskeresés
folyamatában 

  Szerkesztés 

Szerkesztés 

Tananyag - 4. Álláskeresési technikák   Szerkesztés 

Felhasznált és ajánlott szakirodalom     Szerkesztés 

Motivációs levél és szakmai CV minták 

Nem túl bonyolult, jól használható mintaanyagok. Ez a megvalósítási szint már elegendő.

    Szerkesztés 

Munkaköri követelmények és kompetencialista 

Az anyag segítséget nyújt önmagunk pozicionálásához, illetve a minket jellemző kompetenciakészlet összeállításához.

    Szerkesztés 

Szerkesztés 

Teszt 

Ha végeztél a teljes anyaggal, akkor töltsd ki a feleletválasztós tesztet. Vigyázz az időlimitre, 15 kérdés - 10 perc! Kétszer
próbálkozhatsz, a magasabb pontszám fog számítani az értékelés során.

A teszt teljesítési határideje: március 18. 18 óra!

 Szerkesztés 

Beadandó feladat 

Tölts fel egy dokumentumot (lehetőleg Word legyen), amibe a következő részeket állítsd össze: 1. egy általad választott
álláshirdetés bemásolva, 2. a jelentkezéshez szükséges szakmai CV-d összeállítva (a gyakorlati foglalkozáson megismert tartalmi
szempontrendszer alapján!), 3. a hozzá illeszkedő motivációs levél.

Vagyis a 3 tartalmi részt egy dokumentumba másold össze, és azt töltsd fel.

Határidő: 2020. május 1. helyett MÁJUS 10.

 Szerkesztés 
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Önérvényesítés a munkaerőpiacon

Tananyag - 1. A globalizációs folyamatok hatása a munkaerő-piaci és
vállalati folyamatokra

Globalizáció, globális, globalitás, globalista, globalizál. A globalizáció kifejezéssel manapság egyre gyakrabban találkozunk, neve szinte minden
világméretű témával kapcsolatosan felmerül. Használata olyannyira beépült már mindennapi életünkbe, hogy szinte már-már el is sablonosodott.
Fogalma maga ritkán kerül definiálásra. Manapság globalizációnak hívnak mindent, ami világméretű, mindent, ami egységes, mindent, ami
„globális”. Globális a felmelegedés, globális a gazdaság, globálisak a problémák. De mégis, hogyan jutottunk el idáig? Honnan ered a globalizáció,
és miként fészkelte be magát a mindennapi ember életébe?

A globalizáció története egészen a gyarmatosítás koráig vezethető vissza. Öt évszázaddal ezelőtt, az európai gyarmatosítás idején több fejlett
európai népcsoport (az angolok, a franciák, a hollandok, a spanyolok, a portugálok, a belgák, a németek), később pedig az amerikaiak is területeket
sajátítottak ki, az utóbb harmadik világnak elnevezett régióból, valamint Ausztrália, Új-Zéland, és Észak-Amerika területeiről. Ezek, a gyarmatosított
területek a kialakulóban lévő globális kereskedelem meghatározó színterei lettek. A megszállt területekre telepesek érkeztek, akik a földrajzi
adottságokat kihasználva, úgymond „felszívták” a terület összes nyersanyagát, majd azokat Európába szállították, és az ott elkészült késztermékeket
juttatták vissza gyarmatterületeikre. A fellendülő kereskedelem az 1860–70-es évekre bontakozott ki teljesen, az „aranykor” idején szinte özönlött a
nyersanyag Európába a tengerentúli gyarmatokról. Természetesen a gyarmatterületek sem maradtak nyersanyag híján, hiszen a javak egy része
visszavándorolt hozzájuk, melyből városokat, utakat, hidakat építettek. Az így (mind európai szinten, mind a tengerentúlon) megindult rohamos
gazdasági fejlődés következtében a világtermelés középpontjába az export került, a kivitelre való termelés 1913-ban meghaladta a későbbi, 1999-
es értékeket is.

A mai értelemben vett globalizációt a szabadkereskedelem és a globális piacgazdaság kialakulásától számítjuk. Időben elhelyezve az 1980-as
évekről beszélhetünk, amikor is az USA, Anglia, majd a szétesett Szovjetunió is újfajta gazdasági irányvonalat vezetett be a területein. E szerint az új
gazdasági modell szerint drasztikusan csökkentették az állam szabályozó szerepét, és teret adtak a vállalatoknak, hogy szabadkereskedelmet
folytathassanak. Ezzel együtt a korlátozásoktól mentes beruházást, a deregulációt, a költségvetési egyensúlyt, az alacsony inflációt és az állami
vállalatok privatizálását a nemzetgazdaság felvirágoztatásának hat lépéses terveként reklámozták. Nem sokkal ezután az áruk és szolgáltatások
mellett már a pénzpiac, a bankok is szabad utat kaptak, Európa, Japán és Észak-Amerika nagy bankjai pár év leforgása alatt beférkőztek egymás
pénzpiacára. A nemzetközi tőkemozgások következtében azonban az 1990-es évektől egyre gyakoribbá váltak a pénzügyi válságok. A
legkatasztrofálisabb példa erre az 1997-es kelet-ázsiai valuták összeomlása volt, minek következtében a helyi cégek egymás után csődöt
jelentettek, és emberek milliói váltak munkanélkülivé. Ezen válság hatása évekig kihatott az ázsiai gazdaságra, valamint az Ázsián kívüli területekre
is. A globalizáció, és a globális gazdaság eszméje ekkor kapta meg első jelentősebb pofonját. 

A gazdasági fejlődés, az exportra való termelés megindulásával megdőlt David Ricardo az export-import egyensúlyáról alkotott elmélete, mely
szerint: a nemzeteknek olyan termékek előállítására kell specializálódniuk, melyekben természet adta előnyöket élveznek, így kedvezőbb
feltételekkel indulnak a piacon fellépő versenyben. Amennyiben minden ország saját földrajzi adottságaihoz igazodva termeli meg a kivitelre váró
termékmennyiséget, úgy az export-termékek mindig vevőre találnak (hiszen nincs két egyforma természeti adottságokkal rendelkező terület, és ami
az egyik országban felesleg, a másikban hiánycikk), így az export és az import mindig kiegyenlítik egymást a piacon. Az exportból nyert hatalmas
profit láttán azonban a gazdasági szereplők „vérszemet kaptak”, elkezdtek olyan termékeket is termelni, melyekhez már nem állt rendelkezésre
természetes úton nyersanyaguk, és az alapanyagokat csakis importtal tudták beszerezni. Az így előállított termékekkel a termelők megjelentek a
kereskedelmi csatornákon is, kiszorítva ezzel a versenyből azokat a piaci szereplőket, akik természetes erőforrásaikból állították elő ugyanazon
árucikket. Az export-import egyensúlyának felborulásával a gazdasági életben hatalmas verseny indult. Ez a verseny mindmáig meghatározza
minden gazdasági nagyhatalom életét. A gazdasági verseny már beleszól az árak alakulásába is (ellentétben Adam Smith közgazdász által
megfogalmazott elmélettel), befolyásolja azokat, az árakat tehát nem a piac, hanem annak szereplői, az eladói és a vevői oldal formálja. Köszönhető
ez azoknak a forradalmi változásoknak, amik az informatika, az elektronika, a technológia terén végbementek. Gondoljunk csak a komputer-
technológia, a műholdak, a légi és tengeri szállítmányozás felfejlődésére. Ezek az újítások olyan lehetőségeket nyitottak meg számunkra, melyek
korábban elképzelhetetlennek bizonyultak. Legyőzhetővé vált a tér, a telephely-kiválasztásban egyre kisebb szerep jut a földrajzi távolságnak. A
pozitívumokkal párhuzamosan azonban megjelentek a negatívum következmények is, az újdonsült technológiák „mellékhatásaként”
megnövekedett a környezetszennyezés, a szén-dioxid-tartalom, a globális felmelegedés, a klímaváltozás. Ezért tiltakoznak hát a környezetvédők a
globalizáció, a szabadkereskedelem és a piacgazdaság ellen. Azok az országok akik a gazdasági szektor erőltetett fejlődésében érdekeltek, sokszor
nem szembesülnek ezen fejlődés egyéb költségeivel, lásd a kínai gazdaság által kipöfögött szmog a kínai városokban (nem kevés egészségügyi
problémát és költséget okozva), vagy éppen Trump amerikai elnök klímaváltozást tagadó nyilatkozatai.

Manapság, ha meghalljuk a gazdasági globalizáció kifejezést, egyből az óriásvállalatok, a multinacionális cégek jutnak az eszünkbe. Nem is csoda,
hiszen némely vállalatnak nagyobb a hatalma, mint egy-egy ország kormányának. Működésüket, és struktúrájukat nem mozgatja más, mint a profit
és az üzleti érdekek fenntartása. Ennek érdekében átgázolnak mindenen, társadalmon, környezeten, kultúrán. Világméretű terjeszkedésük során
globális, kommersz, nyugati kultúrát hagynak maguk után a társadalomra. A fiatal nemzedékekből elveszik a nemzeti hagyományok, és kultúra
tisztelete, elhalványulnak a szokások, a világ pedig megtelik ugyanúgy öltözködő, ugyanolyan tömegkultúrát kedvelő, ugyanazt a terméket
f ó k kk l d é d k á á ál k l ál é k l ák él k k kb á í á d
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fogyasztó gyermekekkel. Minden és mindenki áruvá válik. A multinacionális cégek uralják életünket, kezükben van az irányítás szinte minden
gazdasági területen. Ők irányítják a termelést, ők alakítják ki árainkat, tőlük függnek még a nemzeti kormányok is. Hogyan lehetséges ez? Minden

negatívumuk ellenére a nemzeti gazdaságoknak szükségük van beruházókra, befektetőkre, külföldi tőkésekre. Szükségük van a nagyvállalatokra,
akik munkahelyet teremtenek, és nem utolsó sorban hatalmas vagyont fektetnek a nemzeti gazdaságba. Kettős viszony ez, a kormányok ugyanis
kénytelenek kedvezményeket adni a multiknak, hogy maradásra bírják őket. Függnek tőlük, függnek a tőkétől, függnek a világgazdaságtól. Ez a
globalizáció valódi megnyilvánulása.

Munkahelyeket elsősorban nem az állam teremt. Az állam csak a közszférában „munkáltató”, a nagyobb feladat számára, hogy biztosítsa azon
kereteket, amelyek ösztönzőleg hatnak a beruházásokra, és így a versenyszféra minél nagyobb volumenben tud munkahelyeket teremteni, ami
végeredményben jótékony hatást gyakorol az ország költségvetésére, a befizetett munkáltatói és munkavállalói adókon keresztül. Vagyis kialakítja
az állam a versenyképes adópolitikát, befektet az oktatási rendszerbe, biztosítja a jogállamiságot, infrastruktúrát fejleszt, és még sorolhatnánk a
szükséges lépéseket. Az igazi értékteremtés mindig a vállalkozói szektorban történik, mindegy hogy nemzeti vagy nemzetközi tulajdonban lévő
cégnél, de nyilván egy adott nemzetállam inkább abban érdekelt, hogy a saját vállalkozásai legyenek erősek és versenyképesek.

A globalizáció fogalmaként tengernyi meghatározást szolgáltat nekünk a szakirodalom, ezért megpróbáljuk ezt most csak röviden, de viszonylag
célra orientáltan körbeírni. A globalizáció folyamata a nemzetgazdaságok mind nyitottabbá válását jelenti, olyan jelenségek és lépések sorozata,
melyek segítségével a világ országainak társadalmi-gazdasági tere egyre több ponton kapcsolódik össze. Ebben a folyamatban hajtóerőnek
számítanak a pénzügyi és gazdasági tevékenységek, illetve a lokális integrációs törekvések. Meggyengülnek, átlépésre kerülnek az országhatárok,
beszűkül a nemzetállam kormányának mozgástere, illetve lemondanak az önállóság bizonyos szeletéről. A termékek, szolgáltatások, személyek és
tőke javak áramlása nemzetközivé válik, amit többek között az informatikai forradalom jelentősen felgyorsít. A globalizációban az integrációs
törekvések mellett kulcsszerepet játszanak a multinacionális vállalatok, hiszen országhatárokon átnyúlva viszik magukkal a vállalati kultúrát,
menedzsment-eszközöket és technológiát, és a világkereskedelem jelentős részét bonyolítják. Multinacionális vállalat alatt szoktuk érteni azon
vállalatokat, amelyek külföldön leányvállalatokkal vagy többségi érdekeltségű vállalatokkal rendelkeznek. Helyi szinten bonyolult kapcsolatrendszert
tudnak kiépíteni a beszállítókkal, amelyeknek egy része szintén nem a befogadó országból származik.

A globálizált és globalizálódó gazdaságoknak egyre több külföldi tőkét kell vonzaniuk és ezen belül is növekvő mértékben tudásintenzív tőkét. Ez
egyúttal megköveteli a képzett munkaerővel való ellátás biztosítását is, ami a munkaerő képzettségi színvonalának folyamatos növelését kívánja
meg. Ezzel párhuzamosan a felsőbb oktatási szintek megtérülése világméretekben gyorsul, ami elsősorban a termelés és a termelési folyamatok
tudásintenzívebb irányba történő eltolódásának eredménye. Az oktatás területén ez azt is maga után vonja, hogy növekszenek a felsőbb képzési
szintek iránti mennyiségi és minőségi igények, amit az ezekhez kapcsolódó jövedelmek növekvő egyenlőtlensége még csak tovább erősít. A
globalizációval párhuzamosan és részben annak eredményeként az olcsóbb munkaerő iránti kereslet növekedése sok országban megnövelte a nők
oktatásba történő bevonását a magasabb oktatási szinteken is. Kétségtelen azonban, hogy ebben szerepet játszottak a nők jogainak érvényesítését
célzó mozgalmak is. A globalizálódó gazdaságokban ezzel együtt általában is érvényesülni látszik a kevésbé képzett munkaerő gazdasági értékének
csökkenő tendenciája.

A globalizáció magával hozta a termelési tényezők nemzetközi mobilitását. Nemzetközi tényezőmobilitáson azoknak a termelési tényezőknek
nemzetközi áramlását értjük, amelyek egyébként a nemzetgazdaságon belül is mobilisnak, vagyis helyváltoztatásra, egyik termelési ágazatból a
másikba való átáramlásra többé-kevésbé képesnek tekinthetők (Benczes I. – Csáki Gy. – Szentes T. 2009). Ezalatt elsősorban a munkaerőt és a
vállalkozói tőkét értjük.

Munkaerő-áramlás alatt elsősorban két folyamatot szoktak a legtöbbször vizsgálni. Egyrészről a magasan képzett munkaerő elvándorlását, ami
egyik oldalról jelenti az „agyelszívást”, vagyis a munkatárs tartósan letelepszik a fogadó országban és ott munkát vállal, másik oldalról jelenti a
külföldi K+F tevékenységben való részvételt, ami után az illető visszatér és kamatoztatja a megszerzett nemzetközi tapasztalatait. Mindkét esetben
elsősorban a multinacionális cégek szoktak „állni a háttérben”, a földrajzi diverzifikáció magával hozza a humán tőke vándorlását is. A másik fontos
folyamat a (döntően) középfokú szakképzettséggel bíró munkavállalók mozgása, ami irányát tekintve elsősorban a kevésbé fejlett országok felől a
fejlett országok felé mutat. Legtöbbször nem csak a munkát vállalni készülő személy vándorol ki, hanem megy vele a családja is (lásd a
Németországban kialakult török kisebbség, vagy Nagy-Britanniában letelepült közép-európai nációk). Ez a folyamat különösen akkor erősödik fel,
ha a fogadó országban gazdasági fellendülés figyelhető meg (akár csak egy szektoré), és a munkaerőpiac képes felvenni a külföldi, de olcsó
munkaerőt. Valamennyire ez növeli is a befogadó ország versenyképességét, hiszen alacsony munkabérért, még a nem túl nagy „bonyolultságú”
munkákat is el tudja végeztetni, a saját erőforrásait pedig a preferált szektorba tudja irányítani. Fontos megemlíteni a szezonalitás jellegét is, lásd
különböző mezőgazdasági terméket (eper, narancs, virághagyma stb.) betakarítását. A folyamatot azonban negatív jelenségek is kísérik, hiszen
ilyenkor a befogadó ország alacsony végzettségű állampolgárai számára is „beszűkül” a munkaerőpiac, illetve társadalmi aspektus is fellelhető,
főleg válságok időszakában erősödnek fel a nacionalista felhangok, és a kultúrák „találkozása” sem mindig zökkenőmentes, elég megnézni az olasz
vagy a francia példákat a kelet-európai cigány bevándorlókkal kapcsolatosan. A munkaerő nemzetközi áramlása természetesen beleütközik a
nemzetállamok munkaerőpiacot védő rendelkezéseibe. Még az Európai Unión belül is megfigyelhető a protekcionista magatartás, ami ugyan ellent
mond az integráció alapelveinek, de mégis tapasztalható. Ha jogszabályilag nem is, bürokratikusan ezernyi módja van a munkavállalás
megakadályozásának. Adott ország munkaerőpiaca szelektív jellegű szokott lenni, vannak olyan foglalkozások amik keresettek (pl. Skandináviában
az orvosok, egészségügyi dolgozók, Németországban az ipari szektorban alkalmazható munkások), az ő esetükben még szervezett segítség is
elképzelhető, de amit „nem szeretnének”, azt ahol lehet gátolják. A munkaerő áramlása és az egységesülő belső piac vetette fel a szakképzettség
kölcsönös elismerésének folyamatát is.

Tőkeáramlás többféleképpen valósulhat meg, gondoljunk csak a részvénypiacokra, hitelezési tevékenységre, segélyek folyósítására, kölcsönök
nyújtására, témánk szempontjából azonban a külföldi működőtőke-áramlás (foreign direct investment, FDI) bír kiemelt jelentőséggel. A külföldi tőke
beruházások, legalábbis a közvetlen beruházások (és a részvényvásárlás formájában történő portfólióberuházások) a tőkének egy másik országban
való tartós működését és a tulajdonos számára is rendszeres jövedelmet teremtő felhasználását jelentik. A külföldi tőkét befogadó országban pedig
nemcsak új jövedelmek és foglalkoztatási lehetőségek létrejöttét és a rendelkezésre álló finanszírozási források bővülését eredményezi, hanem
többnyire a gazdasági szerkezet kisebb-nagyobb módosulását, a termelési és külkereskedelmi struktúra változását is előidézi (Benczes I. – Csáki Gy.
– Szentes T. 2009). Fontos leszögezni, hogy a beruházás által a tőke tulajdonosa (vagy megbízottja) közvetlenül irányítja a céget.

A működőtőke-áramlás a II. világháborútól 2000-ig szinte töretlenül emelkedett. Utána kis visszaesés következett be (leszámítva Kínát, ahova
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folyamatosan áramlottak a beruházások), majd 2007-ben újabb csúcs következett, az éves nemzetközi működőtőke-áramlás elérte az 1800 milliárd
dollárt. A tőke közel 70%-a a fejlett országokba áramlott, az USA-ba nagyjából a teljes áramlás 13%-a, az EU-15-be pedig a 44%-a jutott. Ázsiába

több tőke áramlott mint az USA-ba (18%), Kína egymaga elviszi a világ tőkeáramlásának 5%-át, ami másfélszerese az egész afrikai kontinensének és
közel négyszer annyi mint amennyi Japánba áramlik.

Magyarország esetében ez a tőkemozgás döntő mértékben tőkeimportot jelent. A tőke e formájának a jelentőségét a fogadó országok számára az
adja, hogy bővíti a rendelkezésre álló termelő kapacitásokat. Másrészt, s ez legalább ilyen, sok esetben pedig még nagyobb hatású körülmény,
hogy az ilyen módon az adott országba telepített működő eszközök általában a fogadó országban addig meglévő eszközök által képviselt
technológiája színvonalát korszerűség és hatékonyság szempontjából meghaladják. Egyúttal új, korszerűbb termelési kultúrát, új műszaki, termelési,
munkaszervezési stb. eljárásokat képviselnek. Ennek megfelelően a munkaerővel szemben is új követelményeket támasztanak, amelyek a munkaerő
képzését, átképzését és továbbképzését is megkövetelik.

A folyamat teljes körű taglalására jelen tananyagban nem kerül sor, de fontosnak tartjuk néhány, a működő-tőke beáramlás bizonyos hatásainak
tárgyalását.

Vállalati szinten elsősorban az alábbi tényezők játszottak szerepet a külföldi tőke privatizációs folyamatok révén történő Magyarországra
településében:

tőkehiányos helyzet megoldása a beruházás által,
új piacok megszerzése,
nemzetközi vállalatcsoporthoz való tartozás, ezáltal piaci stabilizáció és jövőkép,
a fejlett termelési technológia átvétele, géppark-bővítés, know-how, technológiai, műszaki és humán erőforrás fejlesztés,
verseny felvétele a magyar piacon megjelenő külföldi konkurenciával,
új vállalati kultúra és menedzsment-eszközök átvétele,
állami befolyás csökkentése.

A tőketulajdonos esetében a tőkeberuházást az alábbi tényezők tették indokolttá:

új piacok megszerzése, a termelő-kapacitás növelése,
eddig sikeresnek bizonyult magyar márkanevek megvásárlása (így lesz pl. a Pécsi Dohánygyár B.A.T., a Csemege Julius Meinl, a Lehel Elekrolux
vagy a Villanyszerelőipari Vállalat Siemens…),
vállalatbővítés, és ezáltal a globalizálódó világgazdaságban a piaci részesedés növelése,
komparatív előnyök kihasználása, ez elsősorban az európai szinthez viszonyított alacsony magyar munkabérekben mutatkozott meg,
tőkeberuházás támogatása az állam/önkormányzat által (pl. infrastruktúra-fejlesztés, adókedvezmények),
logisztikai szempontok, közeledés a Balkán ill. az orosz piac irányába.

Emellett nem szabad elfelejteni azt a fontos tényezőt, hogy a privatizációs bevétel a költségvetést gyarapította, így lehetőség nyílt az államadósság
törlesztésére és beruházások elindítására. A magyar gazdaság termelékenységének növekedése a rendszerváltás utáni években elsősorban a
leépítésekből és a foglalkoztatottság csökkenéséből származott. Viszont a 90-es évek közepére meghozta hatását az a folyamat, ami a tőkeáramlás
pozitív hozadéka, miszerint a fejlett technológia, korszerű üzemszervezési módszerek, piacorientált „menedzser-felfogás”, munkaerő minőségének
és motivációjának felértékelődése, beruházások szolgáltatták az alapot a termelékenység növekedéséhez.

A működő-tőke beáramlás a gazdasági térszerkezet alakítása mellett jelentős hatást gyakorolt a szakképzési rendszerre is. Egyrészt ezen vállalatok
vonták be a termelési folyamatokba a korszerű technológiát, ami a kompetenciák és szaktudás területén új igényeket generált, másrészt maga a
vállalati szint is egy jelentős képzési helyszínné „nőtte ki” magát. Az új munkatársak betanítása, a specializált szaktudás átadása, a
munkafolyamathoz illeszkedő kompetenciák fejlesztése – nem egyszer az anyavállalat keretein belül – fontos elemmé vált. Emellett meg kell
említeni a vállalat és szakiskola közti kapcsolat szorosabbá fűzését, hiszen nem egy vállalat az iskola részére átadott infrastruktúrával, forrásokkal és
humán tőkével a saját szakember-utánpótlását biztosítja, emelve ezzel a szakképzés színvonalát és stabilitását.

Az elmúlt másfél évtizedben alapvető változások zajlottak le a magyar társadalom és gazdaság szinte minden területén. Ezek a folyamatok
illeszkednek az európai országokban is tapasztalható azon trendhez, amely mélyreható változásokat indított el a gazdaság, az alkalmazott
technológiák, a munkaerőpiac, a szociális és a kulturális szférában. A tudásalapú társadalom alapja az ismeret, az információ és annak
megszerezhetősége. Következésképpen a tudásalapú társadalom, mint információs társadalom (information society), elmélete szerint a
társadalomban az információ előállítása, elosztása, terjesztése, használata és kezelése jelentős gazdasági, politikai és kulturális tevékenység.
Közgazdasági társfogalma a tudásgazdaság, amely szerint az értelem gazdasági hasznosításán keresztül érték jön létre. Az információ a
technológiai fejlődés alapja az ipari társadalomban is fontos szerepet kapott, most viszont már önálló értékké vált. Az információs társadalom
középpontjában az információ-feldolgozó technológia áll. Az "érvényes tudás" felezési ideje (az az idő, mialatt elavulttá válik) a fejlődés gyorsulása
miatt jelentős mértékben csökken (éves, esetleg hónapos nagyságrendre). Állandó követelménye lehet az élethosszig tartó tanulás, mely a
munkavállalótól egyre inkább az ismeretterületek közti mobilitást követeli meg, az egy szakma elsajátításának hagyományos követelménye helyett.
Következtetésképpen a tudáspiac szempontjából fontos az egyének ismeretszintje, és az összefogásuk. A tudásalapú gazdaság olyan gazdasági
szerkezetet jelent, amelyben meghatározó szerepet játszik a tudásintenzív javak és szolgáltatások termelése, forgalmazása, valamint hasznosítása.
Az új közgazdasági irányzatok szerint a tudás az elmúlt évtizedekben fokozatosan a legfontosabb termelési tényezővé vált, illetve válik, s ezáltal a
gazdasági növekedés és a fejlődés kulcsfontosságú közvetlen építőelemét, hajtóerejét jelenti. Gazdasági-társadalmi értelemben a tudásközpontú
társadalom jobb, magasabb és kiegyenlítettebb életszínvonalat biztosíthat, az emberek igényéhez jobban igazodó (kereslet-vezérelt), innovatív
termékek és szolgáltatások felhasználását teheti lehetővé. Ma már széleskörű elméleti és tapasztalati egyetértés van abban, hogy a humán tőke, a
kutatás és fejlesztés (K+F), a technológiai fejlődés és az innováció döntő hatást gyakorol a termelési tényezők komplex termelékenységére, s ezáltal
a gazdasági növekedésre (Báger, 2008). A gazdaság és a meghatározó szervezetek (szakpolitika, foglalkoztatók, oktatás, munkaerőpiac stb.)
kapcsolatát több tényező is befolyásolja:

• a globalizáció – új európai és nemzetközi politikák bevezetése – hatása;
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• az információs és kommunikációs technológiák gyors fejlődése;

• az intellektuális tőke felértékelődése, az egyéni tudás nagyobb értéke;

• a költséghatékonyságra való törekvés.

Az előzőek mellett a tudásalapú gazdaságnak is meghatározó tényezője a foglalkoztatás, a jól képzett munkaerő megléte. A nemzetközi és hazai
munkaerő-piaci környezetet számos tényező befolyásolja. Társadalmi meghatározottsága alapján lényeges, hogy mekkora a rendelkezésre álló
népesség a munkaerőpiacon; milyen elvek és szociális stratégiák hatnak az emberekre, a jólétre és az életszínvonalra; mennyire érvényesül a
szociális biztonság; létezik-e társadalmi és szakmai mobilitás. Gazdasági tényezőit vizsgálva alapvető a piacgazdasági elvek (emberi erőforrás
hatékonyság és megtérülés stb.) érvényesülése; a megfelelő emberi erőforrások rendelkezésre állása; a racionalitás és rugalmasság; a kereslet –
kínálat viszonylagos egyensúlyának biztosítása a gazdaság növekedésével. Az európai népesség elöregedésének folyamata felgyorsult, és a
munkaképes korú lakosság és a nyugdíjasok száma közötti egyensúly elkezd felborulni. Ennek eredményeképpen az aktív, munkaképes korú
lakosság várhatóan csökken, ami a munkaerő rendelkezésre állását veszélyezteti. Ezért az elöregedés komoly kihívást jelent az egészségügyi
szolgáltatások, a gazdasági növekedés, valamint a szociális jólléti rendszerek finanszírozása szempontjából. A fiatalok eltérő munkaszemlélettel,
más kompetenciákkal és egyéni készségekkel jelennek meg a munkaerőpiacon (Nemeskéri és Szellő, 2015).

 

Összefoglalás

Nézzük meg, hogy ez a bonyolultnak tűnő terület miért is fontos a mi témakörünk szempontjából! Ami talán a legfontosabb tényező; a felgyorsult
gazdasági folyamatok felértékelték az emberi tudást, az ember mint munkavállaló értékteremtő képességének meglétét. És ezalatt már ne csak a
kézzel fogható, papírral igazolható tudást értsük, hanem az emberi tulajdonságokat, készségeket, képességeket is. Ezért is fogunk mindjárt
bővebben beszélni a kompetencia fogalmáról. Fontos tulajdonsággá vált a folyamatos megújulásra való képesség, vagyis annak a jelenségnek való
megfelelés, hogy a világ, és ezáltal a munkakörből fakadó elvárások és feladatok folyamatosan változnak, és ennek mindig meg kell tudni felelni,
amihez a kulcs a motiváció és a szakmai fejlődés. Fontos volt látnunk, hogy a külföldi cégek nagy súlyt képviselnek a magyar gazdaságban, mert
döntően ők határozzák meg a piaci folyamatokat és a munka világában uralkodó menedzsment-felfogást, ez pedig a kiválasztási gyakorlatban lesz
nekünk fontos.

 

Fontos fogalmak:

globalizáció, globális vagy világkereskedelem, export-import, piacgazdaság, klímaváltozás, multinacionális cég, külföldi működőtőke, munkaerő-
áramlás, tudásalapú társadalom, információs társadalom, tudásalapú gazdaság

 

Gondoljuk végig a következő kérdéseket:

Mely országok alakítják elsősorban a világgazdasági és világkereskedelmi folyamatokat? Hogyan teszik ezt, és milyen célokból?

Mi lehet az ára az erőltetett gazdasági növekedésnek (társadalmi, gazdasági és globális szinten egyaránt)?

Milyen típusú és felkészültségű munkavállalókban lehet érdekelt egy multinacionális (több országban is jelen lévő) nagy cég?

Miért jó és miért nem jó egy nemzetállamnak, ha túl sok multinacionális cég telepedik meg a munkaerőpiacán?

Utolsó módosítás: 2020. February 1., Saturday, 15:00
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2020 tavasz FÓRUM
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Önérvényesítés a munkaerőpiacon

Tananyag - 2. A magyar munkaerőpiac jellemzői

A magyarországi munkaerő-piaci folyamatok esetében az elemzésünket szétbontjuk két részre. Egyrészt áttekintjük a fontosabb folyamatokat és
adatokat pusztán bemutató jelleggel, majd a második részben kicsit mélyebben megnézzük ezek okait és lehetséges hatásait, vagyis árnyaljuk a
képet, és próbáljuk megérteni a munkaerőpiac jelenlegi dinamikáját.

Az elmúlt évek folyamatait az MTA KRTK KTI kiváló elemzőinek munkája alapján tekintjük át (Bakó Tamás, Hermann Zoltán, Köllő János, Varga Júlia,
2017). Ezek alapján a következő megállapításokat tehetjük:

A népesség iskolázottsága egy fontos minőségi jellemző a munkaerőpiacon, hiszen ez határozza meg a várható munkaerő-kínálat alakulását.

2017-ben és 2018-ban valamennyi végzettségi kategóriában csökken kis mértékben a népesség száma. A felsőfokú végzettségű nők száma
nagyobb mértékben csökken 2017 és 2018 között (nagyjából 10 ezer fővel), mint a felsőfokú végzettségű férfiak száma (nagyjából 5 ezer fővel) de
még így is jelentős különbség marad a felsőfokú végzettségűek számát tekintve a két nem között, a nők javára. A kismértékű változások ellenére a
2011 és 2016 között belépők iskolai végzettségi eloszlása viszonylag stabil, ezért úgy tűnik, hogy megállt az elmúlt 15-20 évet jellemző oktatási
expanzió. Ez abból a szempontból kellemetlen, hogy a népesség iskolai végzettsége minden szinten (alap, közép és felsőfok) elmarad a nyugati
átlagoktól, és ez érdemi akadálya lehet a tudásalapú gazdaság fejlesztésének. Ne értsük félre, nem kell mindenkinek diplomát szereznie, de a mai
fejlett gazdaság magasabb arányban igényli a vezetői, irányítói, tervezői és alkotói munkakörökben a diplomával rendelkező munkaerőt.

A különböző iskolázottságúak munkaerő-kínálata évről évre változik, jelentős részben az aktív korúak demográfiai cserélődése miatt. Minden évben
kilép, azaz nyugdíjba vonul egy korosztály, miközben aktív korba és a munkaerő-piacra lép egy fiatal korosztály. A belépő korosztályok jóval
iskolázottabbak, mint a kilépő korosztályok, de mivel a kilépő korosztályok jóval számosabbak, mint a belépők, ezért a teljes népességen belül az
iskolázottság a be-, és kilépő korosztályok iskolázottsági különbségénél kisebb mértékben javul. Összességében így is csökken az iskolázatlanabbak
száma és aránya. A gond főleg akkor van, ha a fiatalok egy része is úgy lép ki a munkaerőpiacra, hogy nincs befejezett középiskolai végzettsége,
akár alapfokú végzettsége, márpedig a tankötelezettség lecsökkentése 16 évre motorja ennek a jelenségnek.

A népesség számának alakulása kapcsán érdemes egy pillantást vetni a korfára:

http://www.ksh.hu/interaktiv/korfak/orszag.html

Az aktivitás változásainak legfontosabb jellemzői a következők voltak:

Az aktivitás legnagyobb mértékben a legfeljebb általános iskolát végzett 15-19 évesek körében nőtt meg, mely döntően a tankötelezettségi
korhatár leszállításának eredménye. A második jelentős aktivitási ráta-változással jellemezhető csoportot a 60-64 éves korosztály alkotja. Esetükben
az öregségi nyugdíjkorhatár fokozatos kitolása jelenti a döntő okot az aktivás növekedésének a magyarázatában. A legjobb munkavállalási korúak
(30-50 éves korosztály) esetében alapvetően az alacsonyabb végzettségűek növelték viszonylag nagyobb mértékben a munkaerő-piaci
aktivitásukat, melyben a közfoglalkoztatás bővítésének is jelentős szerepe volt. A számokat tekintve ez azt jelenti, hogy a 9,8 milliós népességen
belül nagyjából 4,4 millió ember foglalkoztatott, ami folyamatos növekedést jelent az elmúlt években. Nagy kár, hogy ez jelentős földrajzi
eltérésekkel jár együtt, a Dél-Dunántúlon és Észak-Magyarországon nem annyira jó a helyzet. És ebből a foglalkoztatotti csoportból nagyjából 170-
180 ezer fő közfoglalkoztatott, messze minimálbér alatti fizetéssel. Azt se felejtsük el, hogy a KSH foglalkoztatottnak veszi azokat az embereket is,
akik külföldre járnak ingázva dolgozni, ami azért nagy módszertani baklövés. Ők például nem itthon fizetnek adót, és a fogyasztásuk egy része is
külföldön realizálódik.

Az előrejelzés szerint 2017-ben és 2018-ban a 2015-2016-ot jellemző erőteljes foglalkoztatás bővülés folytatódni fog, de csökkenő ütemben. A
foglalkoztatottak számának növekedése 2017-ben a 2,29% lesz, mely 0,59 százalékponttal magasabb, mint a költségvetési törvényben szereplő
1,7%-os érték. A foglalkoztatás bővülés 2018-ban meg fog torpanni, melynek döntően a kedvezőtlen demográfiai helyzet és a munkanélküliek nem
megfelelő képzettségi szintje az oka. A munkapiacra belépő korosztályok végzettségi eloszlása dominálja a kilépő korosztályok végzettség szerinti
eloszlását, amely azt eredményezi, hogy a munkaképes korosztály átlagos végzettségi szintje nő. Az átlagos végzettségi szint növekedése pedig az
egyik legfőbb forrása a gazdasági növekedésnek.

Ugyanakkor markáns része lett a magyar munkaerőpiacnak a munkaerőhiány.

Az üres állások száma az elmúlt években úgy növekedett, hogy egyidejűleg csökkent a munkanélküliség, de alig esett vissza a nyilvántartott
munkanélküliek és a közmunkások együttes száma. A magyar munkaerőpiac fokozódó strukturális meg nem felelés és súrlódások jeleit mutatja. A
toborzási nehézségek fokozódását a munkaerő-forgalom élénkebbé válása kísérte, ami vissza is hat a hiánnyal kapcsolatos panaszokra, mert a
munkavállalók intenzívebb mozgása - állandó munkahely-rombolási ütem mellett - a betöltésre váró munkahelyek, üresedések intenzívebb
mozgását is jelenti. Ezzel függ össze az utóbbi három évben felgyorsult bérnövekedés szerkezete. Az elmúlt években a vállalatok a korábbinál
valamivel többet fizettek a pályakezdőknek és a részmunkaidősöknek, akikkel részben pótolhatók az elveszített munkáskezek. Gyorsabban nőttek a
bérek a sok fiatalt alkalmazó és a fiatalodó vállalatoknál.
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A KSH jelenleg 55-60 ezer üres, betöltetlen álláshelyet mér, ami a nyár közeledtével ugrásszerűen meg fog nőni. Vagyis a munkanélküliség a
munkaerőhiány egyszerre van jelen a munkaerőpiacon, csak éppen nemmegfelelési problémák vannak, ami elsősorban a képzettségbeli hiányokból
fakad.

A bérdinamikára továbbra is erős hatást gyakorol a minimál-bérszabályozás. Jelentősen csökkentek az ágazatok, valamint a tulajdoni szektorok
közötti bérkülönbségek. Ahhoz, hogy a ma is jelentős munkaerő-tartalékot a gazdaság képes legyen felszívni, javítani kellene az állástalanok
piacképességét. Erre a jelenlegi – a munkanélküliséget túlnyomó részt közmunkával kezelő – foglalkoztatáspolitikai gyakorlat alkalmatlan. Fontos
volna a korlátozottan piacképes munkanélküli tömeg utánpótlásának elvágása.

A havi munkajövedelmek alakulását itt lehet megtekinteni:

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qli040b.html

Itt pedig a minimálbér emelése követhető nyomon:

http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qli041.html

A 2017-es munkaerő-piaci folyamatok és pontos adatokat itt lehet átolvasni:

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/mpf/mpf1712.pdf

Kicsit nehezebben megfogalmazva, kiegészítve a pénzügyi aspektussal itt a Magyar Nemzeti Bank összegző jelentése is, bár itt már hajlamosak
átsiklani néhány fontosabb, ugyanakkor kevésbé sikeres indikátor felett:

http://www.mnb.hu/letoltes/hun-ir-11.pdf

Nézzük meg ezeket a jellemzőket kicsit részletesebben! Ami leginkább szembeötlik a magyar munkaerőpiacon, az a munkaerőhiány jelensége. Ez
főleg azért jelent problémát, mert a beruházások gátja, és ez elmaradt adóbevételt, meg nem teremtett munkahelyet, ki nem fizetett munkabért
stb. jelent, ami aztán továbbgyűrűzik és más szereplőket is érinteni fog.

Hihetetlen mértékben nő a munkaerőhiánnyal küzdő cégek száma Magyarországon, a legsúlyosabb az építőiparban a helyzet: ott a cégek 60 %-a
jelölte meg ezt, mint a termelést leginkább korlátozó tényezőt. Egy évvel korábban ez az arány 40 % volt (KSH felmérések alapján). A
feldolgozóiparban hasonlóan rossz a helyzet. A vállalatok több, mint harmada (36%) gondolta úgy, hogy az általános munkaerő hiánya a
növekedésének legfőbb akadálya, és még többen voltak azok, akik a „képzett munkaerő” hiányát okolták: a feldolgozóipari cégek közel fele (44%).
Ennek az iparágnak csaknem húszezer dolgozóra lett volna szüksége 2017 nyarán, de az állások többsége nem került betöltésre a mai napig sem. A
szolgáltató szektorban a cégek 37%-ának okoz problémát a munkaerő megtalálása. A szakmai szervezetek (pl. iparkamara, agrárkamara,
szakszervezetek) a hivatalos adatoknál (50-60 ezer hiányzó fő) nagyobbra teszik versenyszférából hiányzók számét: 100-200 ezerre, akik azonnal el
tudnának helyezkedni a munkaerőpiacon. Abszurd módon, a magyar gazdaság növekedésével a munkanélküliség még nagyobb lehet. A munkáltatók
a dolgozók elkötelezésén túl (fizetések emelése, elvárások csökkentése, képzések) próbálnak elmozdulni az automatizálás és a robotizálás irányába,
ami kiválthatja a legegyszerűbb fizikai tevékenységet biztosító munkaerőt.

A közmunkások munkaerő-piaci helyzetét (státusát) nehéz pontosan meghatározni, de az biztos, hogy sem piaci alapon, sem az állami szektorban
foglalkoztatottnak nem lehet őket tekinteni. A pozitív, valódi értékeket teremtő eseteken túl a rendszer maga inkább egy roppant szigorú
feltételekhez kötött és a függési viszonyokat felerősítő, megalázó segélyezés. Ráadásul, a hivatalos állásponttal ellentétben nem segít visszajutni a
(piaci) munka világába (legalábbis keveseknek, mindössze a közmunkások 10-12 %-a jut vissza a valódi elsődleges munkaerőpiacra). És hogy a
kormány hogyan szeretné ezt ösztönözni? Úgy tűnik, hogy egyebek mellett a minimálbér és a közmunkás minimálbér közötti távolság növelése
által. A havi bruttó 81.600, nettó 54.300 forintos közmunkás minimálbér idén egy forinttal sem emelkedett, és nem is tervezik az emelését.

Más dimenzióban adja fel a leckét a munkanélküliség területi egyenetlensége, területi eloszlása. Vannak olyan területek (Budapest, Közép-
Magyarország, Észak-Dunántúl), ahol a munkanélküliség gyakorlatilag megszűnt, de közben Kelet-Magyarországon vagy a Dél-Dunántúlon
továbbra is 7-8%-os rátát mér a hivatalos (vagyis a közmunkásokat foglalkoztatottnak tekintő) statisztika. A Budapest – Győr – Székesfehérvár
aranyháromszög gazdasági szívóhatása olyan mértékű, illetve bizonyos területek leszakadása olyan mértékű, hogy Borsodban, Nógrádban egyes
falvakat már a kiürülés, elnéptelenedés veszélye fenyegeti. Az ország külső és belföldi migrációjának egyértelmű nyertese Közép-Magyarország,
míg a kevésbé fejlett térségek elkezdtek “kiürülni”. Ezek a migrációs folyamatok pedig jobban rányomják a bélyegüket az egyes régiók
népességének alakulására, mint a többi, fejlettséghez kevésbé kapcsolódó demográfiai trendek (születés, halálozás. A belső vándorlás ugyanakkor
nem jelent mindenki számára megoldást. Sokan „ragadnak” a leszakadó régiókban elsősorban megfelelő képzettség híján, vagy egyéb a földrajzi
mobilitást gátló tényezők matt (pl. elértéktelenedő saját tulajdonú ingatlan és bérlakások hiánya a célterületen). Ezekbe a régió nem áramlik a
munkahelyteremtést biztosító cégek tömege, sőt ha csak tehetik, máshova költöznek.

A munka fetisizálása (“munka alapú társadalom”) az Orbán-rendszer egyik jellemzője. De mi a baj azzal, ha a kormány azt szeretné, hogy minél
többen dolgozzanak? A válasz a kérdésben rejlik. A probléma a mennyiségi szemlélet, a minél többen hangsúlyozása. Mintha mindegy lenne, hogy
mit, pedig az nagyon nem mindegy! A XXI. században nem attól erős egy gazdaság, ha sokan dolgoznak, hanem attól, ha minél többen végeznek
magas hozzáadott értékű munkát. Az egyszerű munkafolyamatok automatizálhatóak, az összeszerelő üzemben végül nem maradnak munkások,
mert helyüket átveszik a náluk sokkal termelékenyebb robotok. A feladat tehát a képzettség, a tudás növelése és a munka fogalmának
újragondolása, mert hosszú távon nem kérdés, hogy a mai fogalmaink szerint sokkal kevesebben fognak dolgozni. Nagyszabású kutatást végzett az
OECD abban a témában, hogy a szervezet 32 tagországa közül melyiket mennyire fogja érinteni az emberi munka automatizálása, vagyis a
dolgozók robotokkal való helyettesítése. (Magyarországot sajnos nem vizsgálták.) A kérdés az volt, hogy az adott ország összes munkavállalójának
mekkora hányadát cserélhetik le belátható időn belül robotokra. Összességében arra jutottak, hogy a vizsgált 32 ország összes ma létező
álláshelyének majdnem a fele veszélybe kerülhet valamilyen mértékben. Ezen belül az összes OECD-s állás 14 százaléka van komoly veszélyben, ami
azt jelenti, hogy 70 százaléknál nagyobb az esély az automatizálásukra, míg az álláshelyek további 32 százaléka veszélyben van, ami 50 és 70
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százalék közötti automatizálási esélyt takar. Ebben a kategóriában nem feltétlenül veszik majd át teljesen a robotok a munkát, de annak olyan
jelentős részét viszont igen, hogy a meló jellege - az ember szempontjából - alapvetően meg fog változni. Az eredmények általánosságban azt

mutatják, hogy az angolszász és a skandináv országokat, illetve Hollandiát érinti a legkevésbé az automatizálás, míg a leginkább Szlovákiát, a kelet-
és dél-európai országokat, illetve Németországot, Chilét és Japánt. A két végpont Norvégia és Szlovákia: az előbbiben mindössze az összes
álláshely 6 százaléka van komoly veszélyben, míg utóbbi esetében ez az arány ennek több, mint ötszöröse, vagyis 33 százalék. Szlovákia
toronymagas első helye lényegében az ország extrém torz ipari szerkezetének köszönhető: aránytalanul nagy az autóiparuk - az egész világon
náluk gyártják a legtöbb autót a lakosságszámra vetítve - az autógyártás pedig hagyományosan jól automatizálható. A cégek itt ráadásul különösen
motiváltak a robotosítás felgyorsításában, mivel Kelet-Európát az egyre durvább munkaerőhiány jellemzi. Mivel a két ország gazdasági szerkezete
nem tér el túlzottan, valószínű, hogy eszerint Magyarországot is az átlagnál durvábban érinti majd az automatizálás. A jelentés szerint a robotosítás
leginkább a gyáripart és a mezőgazdaságot érintheti, bár a szolgáltatásokon belül is léteznek olyan alterületek - például a posta, a személy- és
teherszállítás - amelyek jól automatizálhatók. A folyamat várhatóan nem egyenletesen érinti az egyes ágazatokat, hanem úgy, hogy az alacsonyabb
képzettséget igénylő munkakörökben sokkal magasabb lesz, míg a több kreativitást és személyes hozzáadott értéket igénylő munkakörökben alig
lesz érezhető. Vagyis a Szlovákiához és hozzánk hasonló bedolgozó országok járnak a legrosszabbul, ahol specializált, de egyszerű, kis hozzáadott
értékű munkafolyamatokat végeznek.

A teljes tanulmány (sajnos csak angolul): https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/2e2f4eea-en.pdf?
expires=1523353967&id=id&accname=guest&checksum=7054B96287B460A5B9BE3BE4F1E60841

Nagy probléma az elvándorlás, talán nagyobb is mint a sokat emlegetett bevándorlás. A KSH 370-400 ezer főre teszi a tartósan külföldön élő vagy
ingázó dolgozó magyar állampolgárok létszámát. Ez a 2013-as Munkaerő-felmérés adatai szerint 100.000 fő volt. Legutóbb már a gazdasági
minisztérium is 800 ezer főről beszélt. Az elvándorlás részpiaci hiányokat hoz létre: közismert példák az orvosok Svédországba vándorlása vagy a
turizmusban-vendéglátásban dolgozók Ausztriába áramlása. A kivándorlás azokat a területeket érinti elsősorban, amely területeken a szívó
gazdaságokban munkaerő-hiány van, az elvándorlás oka elsősorban a kivándorlás miatt realizált pozitív bérkülönbségből következő jóléti nyereség.
Egyéni szinten bizonyos személyes képességek és tudás (pl. nyelv) ismerete, valamint alkalmazkodóképesség és mobilitási hajlandóság megléte
elengedhetetlen. Ebből következően a kivándorlók a maradókhoz képest átlagosan fiatalabbak és jobban képzettek.

A Mérce Blog írása kiválóan mutatja be a munkaerőhiány másik fontos jellemzőjét, ami alapvetően az oktatási rendszer problémaköreihez köthető. A
piaci állásajánlatok alapján a betöltetlen álláshelyek többnyire szakképzett és/vagy magasabb végzettségű munkaerőt igényelnek, míg az
álláskeresők (munkanélküliek és közmunkások) inkább alacsony (alacsonyabb) iskolai végzettséggel, képzettséggel bírnak. A hazai munkaerő-
állomány minősége az utóbbi évek során sokat romlott. A 2008-09-es válság után jött kormányok mindent megtettek annak érdekében, hogy a
magyar gazdaságot összeszerelő üzemmé változtassák, amelynek ismérve az olcsó munkaerő. Az olcsó munkaerő azonban nem magasan képzett,
hiszen az már nem lenne olcsó.

A közoktatási rendszert folyamatosan változtatjuk, mégse sikerül megtalálni az egészséges tartalmat és belső egyensúlyt. Továbbra sem a
kompetencia alapú megközelítés a meghatározó, hanem az elméleti lexikális anyag leadása és visszakérdezése. Az jelenti a jó minőséget, ha vissza
tudod adni a – sokszor felesleges – tudásanyagot. Az iskolakötelezettségi korhatár leszállítása, a közoktatás centralizációjából fakadó problémák, a
köz- és felsőoktatásból kivont 100 milliárdok, az állami helyeken lévők röghöz kötése, az elavult és bürokratikus minősítési rendszerek, eljárások
mind-mind okai annak, hogy a magyar oktatási rendszer finoman szólva is lehetőségei alatt teljesít.

Ironikus, hogy miközben a kormányzati foglalkoztatáspolitika azon munkálkodik, hogy az alacsony iskolai végzettségűek elhelyezkedését segítse
(járulékkedvezmények), addig a kormányzati oktatás (vagy a társadalompolitika) növeli a munka nélkül lévő, alacsony képzettségű réteg létszámát,
ezzel mintegy lehetetlen küldetéssé varázsolva a munkanélküliek ezen szegmensének csökkentését.

A munkaerőpiac igényeit nehéz előre jelezni, kiszámítani, pláne 5-10 évre előre. Mivel a finomhangolás a végső képzési fázisban történik, ezért nem
lehet másra törekedni, mint hogy a közoktatás és az azt követő középfokú oktatás olyan biztos alapokat, rugalmas és adaptív szemléletmódot,
kreatív és önálló problémamegoldásra képes ismereteket adjon, amikre a változó munkapiaci keresleti oldal alapozni tud. A rugalmasság ezért azt
jelenti ebben az esetben, hogy ha kell, akkor ma biciklisfutár a munkavállaló, de holnapután átképzéssel panaszkezeléssel lesz képes foglalkozni.

Az oktatási rendszer elégtelen kibocsátása azonnal leszűrhető a hiányszakmák jelenlétéből. Baranya megyében már látjuk a 2019/2020-as tanévre
javasolt szakmák listáját, amelyek tanulói a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjban részesülnének, hogy így tegyük vonzóbbá számukra ezen
szakmák (és döntően MTMI szakmák!) választását. A lista nagy átfedésben az országos átlaggal, és a következő szakmák szerepelnek rajta:

·       Ács

·       Asztalos

·       Bádogos

·       Elektronikai műszerész

·       Elektronikai technikus

·       Épület- és szerkezetlakatos

·       Erősáramú elektrotechnikus

·       Gazda

·       Gépgyártástechnológiai technikus

·       Gépi forgácsoló

·       Gyakorló ápoló

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/2e2f4eea-en.pdf?expires=1523353967&id=id&accname=guest&checksum=7054B96287B460A5B9BE3BE4F1E60841


·       Hegesztő

·       Húsipari termékgyártó

·       Ipari gépész

·       Kőműves

·       Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

·       Mechatronikai technikus

·       Mezőgazdasági gépész

·       Műanyagfeldolgozó

·       Női szabó

·       Szoftverfejlesztő

·       Szőlész-borász

·       Vegyész technikus

·       Villanyszerelő

·       Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő

A magyar közoktatás nem ad eleget azokból a készségekből, amelyek a majdani munkavállalóknak szükségesek lennének az ilyen típusú
rugalmassághoz. A magyar közoktatásban még mindig azon van a hangsúly, hogy mit nem tud a diák, és nem azon, hogy mit tud. Túl sok a
tananyag, felesleges terheket cipelnek a diákok, stb. – ahogy a Tanítanék Mozgalom és mások megfogalmazták nem is olyan régen.

Ha érdekel egy versenyképes oktatási rendszer víziója, érdemes ezt végigolvasni: http://ckpinfo.hu/kockaskonyv/

Jól működő oktatási rendszer nélkül nem működik a munkaerő átképzése sem, amely tankönyvi szinten a munkaerő keresleti és kínálati oldala
közötti szakmai-képzettségi eltéréseket lenne hivatott mérsékelni. A hazai átképzési rendszer és felnőttképzési rendszer gyakorlatilag lebénult, az
egyetlen érdemi próbálkozás a felnőttek Szakképzési Centrumokba való terelése, újabb szakképesítés megszerzése céljából. Viszont érdemi
szakképzés nem lehetséges hasznosítható alapkészségek nélkül, amiért az alapfokú képzés a felelős. Ennek bővebb kifejtése már a szakképzési
fejezetben történik meg.

Ezen témakörben érdemes a következő kisfilmeket végignézni:

http://www.tanitanek.com/2016/12/26/igy-tanitanek-a-tanitanek-mozgalom-hatreszes-filmsorozata-az-oktatas-alapertekeirol/

Egy remek tanulmány az érettségi védelmében, a 3 éves duális szakképzés árnyékában: http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1501.pdf

 

Összefoglalás

helyett tegyük ide a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének javaslatcsomagját. Egy olyan szervezetről beszélünk, amely 1902-ben
alakult, és jelenleg a versenyszféra több mint 60%-át képviseli mind a befektetett tőke, mind a forgalom és a munkavállalók számát tekintve. 6000
közép- és nagyvállalatot, 51 szakmai és 15 megyei-regionális szövetséget tömörít. Az MGYOSZ 2004 óta tagja az 1958-ban alakult
BUSINESSEUROPE-nak, ami Európa legbefolyásosabb munkaadói érdekképviseleti szervezeteként 35 ország 41 munkaadói szövetségét tömöríti, és
25 multinacionális vállalat is közvetlen tagja. A csúcsszervezet által képviselt 20 millió kis-, közép- és nagyvállalat összesen 120 millió embernek ad
munkát az Unióban.

https://mgyosz.hu/hirlevel/20160623_MGYOSZ_javaslat_a_magyarorszagi_munkaerohiany_kezelesere.pdf

 

Fontos fogalmak:

népesség iskolázottsági szintje, munkaerő-kereslet, munkaerő-kínálat, minimálbér, közfoglalkoztatás, elvándorlás, ingázás, hiányszakma,
automatizált munkafolyamatok, robottechnológia, foglalkoztatáspolitika, munkaerőhiány

 

Gondoljuk végig a következő kérdéseket:

Miért érdekelt az állam és a társadalom a minél kisebb munkanélküliségben és magasabb foglalkoztatottságban?

Hogyan lehetne növelni a hiányszakmákra való beiskolázást?

Miért nem lesz fenntartható a gazdasági növekedés az oktatási rendszer strukturális reformja és hatékonyságának emelése nélkül?

Szólnak-e érvek a közmunka-programok mellett?

http://ckpinfo.hu/kockaskonyv/
http://www.tanitanek.com/2016/12/26/igy-tanitanek-a-tanitanek-mozgalom-hatreszes-filmsorozata-az-oktatas-alapertekeirol/
http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1501.pdf
https://mgyosz.hu/hirlevel/20160623_MGYOSZ_javaslat_a_magyarorszagi_munkaerohiany_kezelesere.pdf
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Önérvényesítés a munkaerőpiacon

Tananyag - 3. A kompetencia fogalma, szerepe és mérési lehetőségei
az álláskeresés folyamatában

Az emberi erőforrás a XXI. századra a vállalatok legértékesebb része lett, ellentétben a XIX. és XX. századokkal, ahol az eszköz, illetve az alkalmazott
technológia játszotta a főszerepet. Napjainkban két ugyanolyan tevékenységet folytató vállalatot az különböztet meg egymástól, hogy az ott
dolgozók milyen „szürkeállománnyal”, tudással, motivációval, innovációs képességgel rendelkeznek, azaz az rendelkezik versenyelőnnyel, amelyik
nagyobb figyelmet fordít az ott dolgozók hatékonyabb kiválasztására és fejlesztésére. A humán erőforrás gazdálkodással kapcsolatos feladatok
többsége ma már kompetencia-elven keresztül történik, lásd kiválasztás, ösztönzés, emberi erőforrás fejlesztés, teljesítményértékelés vagy éppen
ösztönzésmenedzsment. Témakörünk szempontjából különös fontos a kompetencia fogalmának értelmezése a munka világában, és a kiválasztási
folyamatban betöltött szerepének, a köré szerveződött menedzsmentfelfogásnak a megértése.

A kompetencia-elvű megközelítés felértékelődése

A tudás megszerzésének és alkalmazásának fontosságával az Európai Unió is foglalkozott, és ennek érdekében felszólította a tagállamokat, hogy
dolgozzák ki a az Egész életen át tartó tanulás (Lifelong Learning) során elsajátítandó „új alapkészségek európai referenciakeretét”. A
referenciakeretnek tartalmaznia kell az információs és kommunikációs technológiák, a technológiai kultúra, az idegen nyelv, a vállalkozás és
szociális kapcsolatok területén minimálisan megkövetelt készségeket. 2002-ben a stockholmi Európa Tanács kiegészítette az alapkészségeket az
alábbiakra: írás-olvasási és számolási készség (alapvető készségek), alapkompetenciák a matematika, a természettudományok és a technológia
terén, az információs és kommunikációs technológiák, és az egyéb technológiák alkalmazásához kapcsolódó készségek, a tanulás tanulása, szociális
készségek, vállalkozói készség és kulturális befogadás készsége.

A referenciakeret meghatározást később átalakították kompetenciává, amelynek definícióját így határozták meg: „a kompetencia a készségek,
ismeretek, adottságok és attitűdök együttesére utal, és a „know-how” mellett a tanulásra való képességet is magában foglalja. A 'kulcskompetencia'
olyan kompetencia, amely az élet következő három összetevőjének valamelyike szempontjából döntő:

·       a személyiség kiteljesítése és az egész életen át tartó fejlődés (kulturális tőke) - a kulcskompetenciáknak képessé kell tenniük az embereket arra,
hogy életük során olyan személyes célok elérésére törekedjenek, amelyek kijelölését személyes érdeklődésük, törekvéseik és a folyamatos tanulás
iránti vágy határozza meg;

·       aktív állampolgári szerepvállalás és beilleszkedés a társadalomba (társadalmi tőke) - a kulcskompetenciáknak mindenki számára lehetővé kell
tenniük a társadalom életében való aktív részvételt;

·       foglalkoztathatóság (emberi tőke) - minden egyes embernek képesnek kell lennie arra, hogy tisztességes munkához jusson a munkaerőpiacon.”

A kompetencia definiálását a kiváló teljesítmény és sikeresség utáni kutatás igénye alakította ki a 1960-as években. Ezekben a kutatásokban a
kiemelkedő teljesítményhez kapcsolódó ismeretek, készségek, és a hozzáállás együttesét vizsgálták ok-okozati összefüggésben. A vizsgálatok
kimutatták, hogy a készség, ismeret az ún. látható, tudatos, könnyen fejleszthető rész, míg az Én-kép, képesség és motiváció sokszor rejtve marad,
emiatt csak nehezen fejleszthető. Ezt mutatja be Spencer-McCleland- Spencer Jéghegymodellje is, amit a Competence at Work című művében
találunk meg (1. ábra).

 

1. ábra Spencer „jéghegymodellje”

https://moodletest.pte.hu/my/
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https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=2049


 

Forrás: Spencer, 1993

 

A fentebb felsorolt jellemzők (kompetencia-összetevők) a tudatosság különböző szintjein vannak. Úgy képzelhetjük el őket, mint egy jéghegyet. A
legtudatosabbak a vízszint fölött vannak és láthatóak, a kevésbé tudatos vagy tudattalan jellemzők a víz alatt vannak és a jéghegy láthatatlan részei.
A kihívást az jelenti, hogy a kevésbé látható kompetenciákat nyilvánvalóvá tegyük, és ezáltal fel tudjuk használni a humán erőforrások területén. A
kompetenciák csoportosítása során sokféle személyes jellemzőt is figyelembe kell venni azok mellett, amiket 1-1 adott munkakör elvárásként
fogalmaz meg. Ezeket úgynevezett kompetenciaklaszterekbe lehet sorolni és jéghegymodellként vált ismertté: készségek, ismeretek, szociális
szerepek, énkép, személyiségvonások, motivációk. Ezeket egyéni kompetenciáknak is nevezik, hiszen az alapvető személyes jellemzőket
tartalmazzák, amelyek benne vannak az illető cselekedeteiben. Az első és második szinten megnevezett ismeretek és készségek a szellemi és fizikai
feladatok teljesítésében jelennek meg, amely a megfigyelhető tudással és gyakorlattal van kölcsönhatásban. Ezek azok a jellemzők, amelyek ahhoz
kellenek, hogy az illető megfelelően ellássa a munkáját, meg tudja tartani a pozícióját. A harmadik szint a képességek, amely az értékeket, az
erkölcsi, etika nézeteket foglalja magába. Ezek elsősorban a személy számára fontosak és a célja, hogy megtegye őket. A negyedik szint az énkép,
melynek nevében is benne van, hogy jelentése az, hogy az adott személy mindennek látja önmagát. Ez a belső tulajdonságokat tartalmazza. Ez
határozza meg, hogy a személy hogyan viselkedik kivételes helyzetekben. Hátránya, hogy ezeket nehéz tanítani és fejleszteni, annak ellenére, hogy
jól láthatóak. A motiváció az ötödik szint, amely azt befolyásolja, hogy mit teszünk, ezáltal a viselkedésünket terelhetik bizonyos célok,
magatartások irányába.

Richard Boyatzis 1982-ben jelentette meg a The Competent Manager című könyvét, amelyben ún. kompetenciaprofilokat határozott meg, azaz egy
adott tevékenység elvégzéséhez milyen ismeretekkel, készségekkel, képességekkel kell rendelkeznünk, és milyen legyen az adott tevékenységhez
kapcsolódó attitűdszint. Spencer & Spencer által 1993-ban megjelentetett Competence at Work már mintegy 1500 kompetenciamodellt és ehhez
kapcsolódó profilokat tartalmazott egyes foglalkozástípusokra lebontva.

A kompetenciákhoz kapcsolódó készségek, képességek felsorolása és fontossági sorrendbe állításával meghatározhatóak azok a tulajdonságok,
amelyek segítségével az adott munkakörhöz kapcsolódó feladatokat sikeresen el lehet látni. Így egyszerűbb különbséget lehet tenni a közepesen és a
kimagaslóan teljesítők között, azaz beazonosítani azt, hogy miben kell fejlődni ahhoz, hogy a közepes teljesítmény kiemelkedővé válhasson.
Szerencsére minden kompetencia tanulható, az csak gyakorlás és hozzáállás kérdése, persze nem mindegy, hogy ki milyen készségekkel és
képességekkel rendelkezik.

A kompetencia alapú tanulás és fejlesztésének fontosságát jelzi, hogy az Európai Unió megalkotta az Európai Parlament és a Tanács 2006/962/EK
ajánlását az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról. Ezzel egyben rámutattak arra, hogy a munkaerőpiac csak a
használható és alkalmazható tudással rendelkezőknek fog lehetőséget biztosítani. Így az intézményeknek, illetve a képzéssel foglalkozó
szakembereknek folyamatosan kell a változó munkaadói igényeket figyelni, mérni, és ezeknek megfelelő oktatási tematikát kialakítani.

Ennek alapjait tette le Richard Boyatzis, amikor bevezette a kompetencia-alapú oktatást az MBA képzésben. Az alábbi kérdésekre keresett
válaszokat interjúiban:

•        Végzős diákok: kik a sikeresek és miért?

•        Munkaadók: milyen készségeket és tudást várnak el a végzősöktől? Milyennek találják őket? Mennyiben felelnek meg az elvárásoknak?



•        Tanárok: milyen hatást kívánnak elérni oktatásukkal? Mire helyezik a hangsúlyt? Miért?

•        Diákok fejlődése: hogyan és miben változtak tanulmányaik során? (Oktatási program elején és végén történő felmérések.)

•        A kompetenciairodalom: melyek a különböző foglalkozások kompetencia profiljai?

Ebből a megközelítésből már érezhető a szándék, ami az oktatási tartalom (és módszertan), illetve a munka világa által elvárt tudáselemek
összehangolására irányul. Ma már evidenciaként kezelhető, hogy az átmenet a képzési rendszerből a munka világába ott a legkönnyebb, ahol
beépülésre kerülnek a munkáltató által visszajelzett erősségek vagy éppen hiányosságok.

Napjaink egyik legtöbbet használt kifejezésévé vált a kompetencia, amellyel mind a napi-, és a szakmai szóhasználatban, ennek definíciójával és
megközelítésével találkozhatunk. A kompetencia fogalmának meghatározását, a kompetenciák csoportosítását többféle szempont alapján is el
lehet végezni. Az egyik megközelítés szerint a kompetenciák egyik csoportját olyan általános kompetenciák alkotják, melyek elsajátítása nem
kötődik semmiféle speciális tantárgyhoz. Ezek között tartják számon a szakértők a kommunikációs, problémamegoldó tanulási-, gondolkodási
képességeket, a kreativitást, motiváltságot, együttműködést kiváltó képességeket. Ide tartoznak a szociális vagy interperszonális kompetenciák is. A
másik csoportba azok a kompetenciák tartoznak, amelyeket csak bizonyos tantárgyak tanulása során lehet elsajátítani. A gyakorlati problémák
megoldásához leginkább a tapasztalatokba ágyazott specifikus ismeretek szükségesek.

A szakirodalom rengeteg definíciót fogalmazott meg a kompetencia fogalmára. Egyfajta közös metszetként tekinthető az a megfogalmazás, hogy a
kompetencia olyan, a velünk született és tanult készségek, képességek, ismeretek, tapasztalatok összességének rendszerbe szerveződése, mely
képessé teszi az egyént a mindennapi élet és a munka világának különböző kihívásainak való megfelelésre. Vagyis a kompetencia jelentése:

•                  szűkebb értelemben: készségek, képességek rendszere,

•                  tágabb értelemben: olyan általános felkészültség, amely tudásra, tapasztalatokra, értékekre, beállítódásokra épül.

A 2012 előtti felnőttképzési törvény megfogalmazásában a kompetencia definíciója:

„A felnőttképzésben részt vett személy ismereteinek, készségeinek, képességeinek, magatartási, viselkedési jegyeinek összessége, amely által a személy
képes lesz egy meghatározott feladat eredményes teljesítésére”.

A kompetenciákra vonatkozó elméletek az iskolai oktatásból, a megtanult ismeretek alkalmazásához szükséges képességek vizsgálatából fejlődtek
ki. A kompetencián olyan „viselkedéshalmazt” értünk, amely segítségével hatékony válaszokat tudunk adni a szervezet által elvárt követelményekre.
A kompetens (rátermett) emberek az ismereteiket, képességeiket, személyiségüket, attitűdjeiket, értékrendszerüket úgy tudják felhasználni, hogy a
feladatukat kiválóan végezzék el.

A gazdaságnak az a fontos, hogy a munkaerőként jelentkező szakember valamit eredményesen meg tudjon csinálni.

 

Forrás: Hogya, 2010

 

Az egyén szintjén maradva a kompetenciáknak öt összetevőjét határozhatjuk meg (2. ábra):

1. Ismeretek, a tudás (knowledge): információk, amivel a személy rendelkezik;

2. Készségek, jártasságok (skills), melyek bizonyos fizikai és szellemi feladatok teljesülésének képességét adják;

3. Önértékelés, szociális szerepek, melyek személyes értékek (value) mentén szerveződnek, tehát olyan attitűdök, értékek, melyeket a személy
fontosnak ítél, hogy legyenek vagy megtegye őket pl. siker, karrier;
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4. Személyiségvonások (character), vagyis pszichikai-fizikai jellemzők és a helyzetekre, információkra adott válaszok;

5. Motivációk (motivation), irányítják, befolyásolják, szelektálják a viselkedést bizonyos magatartások, célok felé.

A kompetencia típusai

Az általános képzés (közoktatás, köznevelés) az általános kompetenciák kialakítására törekszik, amely részben azokat a jellemzőket tartalmazza,
amelyek gyakran előfordulnak, illetve általánosan alkalmaznak (írás, olvasás, számolás), és amelyek megteremtik az alapot ahhoz, hogy a
funkcionális kompetenciák kialakíthatók legyenek, amelyek a kimagasló teljesítményt szolgáló szakmai tudást foglalják magukba. A funkcionális
kompetenciák kialakítása alapvetően a középfokú szakképzési rendszerben és a felsőoktatásban, valamint a nem iskolarendszerű képzések keretei
között zajlik. A kompetenciák harmadik csoportja, az ún. kulcskompetenciák, amelyek a szervezet, intézmény stratégiai céljait támogatják; ezek
termelése részben a munkaszervezeten kívül, részben azon belül folyik.

A kompetencia kutatások fellendülésének egyik következménye, hogy a téma differenciált megközelítésre törekvő szaktudományok folytonosan
növekvő számú kompetenciát tartanak nyilván. A fogalmak sokfélesége a szakember számára is nehézzé teszi a tájékozódást a kutatási eredmények
között, így hasznosnak bizonyult az a kezdeményezés, hogy a kompetencia fogalmának gyakorlati hasznosíthatósága érdekében határozzák meg a
legfontosabb munkahelyi kompetenciák körét.

Az OECD szerint jelenleg a legfontosabb munkahelyi kompetenciák a következők:

Interperszonális kapcsolatok terén:

•        csapatmunkára való képesség egy közös cél elérése érdekében

•        vezetői képesség

Személyiségvonások:

•        motiváltság és pozitív hozzáállás a feladatokhoz

•        tanulási képesség, fejleszthetőség

•        problémamegoldó képesség (probléma felvetése, meghatározása, megoldási alternatívák áttekintése és a legjobb megoldás kiválasztása)

•        hatékony kommunikáció a kollégákkal és az ügyfelekkel

•        elemzési készség

Munkakompetenciák:

•        rugalmasság

•        kreativitás

•        kezdeti önálló döntéshozatal

•        idegen nyelv ismerete

•        magabiztosság

•        kritikus szemlélet

•        lehetőségek feltárása

•        felelősségtudat

•        cselekvőképesség

Vezetői kompetenciák:

•        vezetés

•        más emberek motiválása

•        hibából való tanulás

•        kapcsolattartás, kapcsolatépítés

•        más emberekre való hatás

•        döntéshozatal

•        az eredményre és a folyamatok véghezvitelére történő fókuszálás



•        stratégia előállítás

•        etikus hozzáállás

Ha a kompetenciákat a munkaerőpiac által igényelt olyan személyes tulajdonságokként fogjuk fel, melyek elsődlegesen az oktatási rendszerben
eltöltött idő során alakulnak ki az egyénekben, akkor a kompetenciáknak ebben a meglehetősen gyakori értelmezésében két oldal különül el: az
egyiken az egyén áll, a maga munkavégző képességével (tudástőkéjével), a másikon a munkaadó, a maga elvárásaival. A két fél sikeres (azaz
gazdasági hasznot hozó) találkozásának alapfeltétele az egyén megfelelő kompetencia szintje – azaz, hogy az egyén azt tudja, amit a munka során
elvárnak tőle. Ebben az összefüggésben természetszerűleg terelődik a figyelem az oktatási rendszerre. Az oktatási rendszer teljesítményét értékelő
elemzések újra és újra azt igazolják, hogy az oktatási rendszer részlegesen alkalmazkodott az úgynevezett munkaerő-piaci elvárásokhoz. Az oktatás
ugyanis bizonyos (strukturális) fáziskéséssel követi a gazdasági viszonyaiban és értékrendjében folytonosan változó társadalom mozgását. Más
kérdés, hogy az egyes oktatási rendszereknek nagyon is fontos minősítő paramétere az, hogy a rendszer vagy annak szegmensei milyen mértékben
és milyen fáziseltolódással illeszkednek a munkaerőpiac elvárásaihoz.

A gazdasági életben zajló gyors változások, az információs és kommunikációs technológiák viharos ütemű elterjedése azt eredményezte, hogy a
munkaviszonyban állók a munka mellett, vagy magával a munkatevékenységgel sajátítanak el új ismereteket. A jelenség korábbról is ismert. A
munkaerőpiac mindig is értékelte és megbecsülte a munkatapasztalatban felhalmozott tudást – a rutint. A fejlődés napjainkra kialakult üteme,
valamint egyes munkaterületeken az igényelt tudás összetettsége azt eredményezték, hogy lényeges mértékben növekedett a hatékony
munkavégzéshez szükséges nem formális tanulással megszerzett tudásmennyiség szerepe. Ebből következően a humán erőforrás fejlesztésre
vonatkozó vizsgálódásokban a nem formális tanulás tényezőinek vizsgálata növekvő jelentőségre tett szert. A figyelem középpontjában az a kérdés
áll, hogy a munka során támasztott elvárások eredményeként milyen kompetenciák megszerzése szükséges a munkavállalók részéről, illetve hogy
amennyiben magát a munkavégzést bizonyos értelemben képzési folyamatként fogjuk fel, e képzési folyamat eredményeként mely készségek és
milyen módszerek alkalmazásával ismertethetők el.

A kompetencia szerepe a munka világában

A kompetenciákat már széles körben alkalmazzák a munka világában. A technológiai fejlődés és a tercier szektor térnyerése különösen felértékelte
a kompetenciák szerepét, hiszen a szakmai tudás alkalmazásán túl számos egyéb tudáselem is döntően befolyásolja az értékalkotás folyamatát.

A „kiinduló szituáció” esetében a kompetenciákat két irányból lehet megközelíteni:

·       az egyik az a halmaz, amit a munkáltató az adott feladatkör ellátásához meghatároz (ennek alapja a munkakörelemzés és a munkaköri leírás),

·       a másik pedig azok a készségek, képességek tárháza, amelyekkel a leendő munkavállaló rendelkezik.

Ha ezek összhangban vannak, akkor megfelelően fog teljesíteni a dolgozó, és a vállalat eléri céljait, így egyfajta győztes-győztes szituáció alakulhat
ki. A kompetenciák kitermelése döntően a képzési és fejlesztési rendszerekhez kötődik (legyen az az iskolarendszerű oktatási rendszer, munkahelyi
továbbképzés vagy éppen felnőttképzési, közművelődési szegmens).

A kompetencia szó latin eredetű és a competo szóból származik, melynek jelentése, hogy a cselekvő elengedő képességgel rendelkezik céljai
megvalósításához. Alapvetően kiindulhatunk abból, hogy a kompetencia nem más, mint ami megkülönbözteti egymástól az embereket azon kívül,
hogy milyen iskolai végzettséggel vagy munkatapasztalattal rendelkeznek. Általában kapcsolatban áll a hatékony viselkedéssel, ezért fontos
megkülönböztető eszközként szolgál a különböző teljesítményt elérő kollégák összehasonlítására. A kompetenciákat tehát mindenképpen
összefüggésbe hozzák a viselkedéssel, magatartással, amelyekkel leírható tulajdonságok együttesének tartják. Olyan alapvető személyes
jellemzőknek tartják, amelyek alapján egy adott munkakörben dolgozó munkatárs egy adott szituációban megmutatkozó viselkedését jól
körülírhatóvá teszik, illetve meghatározzák egy munkatárs teljesítményét. Tekinthető a kompetencia egyfajta tudásnak is, amelyben a cselekvésre
való képesség jelenik meg. Ugyanakkor ismeretek, készségek, képességek, értékek összességének is tekintik, amelyek a magas
munkateljesítményhez köthetőek. Ezen meghatározások mellett tekinthető mérőeszköznek is, amelyet a szervezetek az elérni kívánt eredmények
eléréséhez használnak, amelyek alapján történhet a kiválasztás az egyes munkakörökre. Emellett azon képességek összessége, amellyel a szervezet
biztosítani tudja az ügyfél megelégedettségét és folyamatainak minőségét erősíteni (Nemeskéri és Pataki, 2007).

Összességében elmondható, hogy a kompetencia nem más, mint olyan mérhető személyes tulajdonságok, készségek, képességek, értékek,
jártasságok, magatartások összessége, amelyeket a munkavállaló felhasznál a munkavégzés közben, ezáltal hozzájárul a magasabb teljesítmény
biztosításához. Figyelembe kell venni, hogy a személyiség fontos elemeivel nem foglalkozik a definíció és megállapítja, hogy a kompetencia
környezetfüggő, hiszen új közegben veszíthetünk belőlük az ismeretlen helyzetek kialakulása miatt.

Sveiby a kompetenciákat öt, egymással összefüggésben lévő összetevőre bontotta. Úgy gondolta, hogy van egy olyan része, amelyet formális
tanulás során sajátítunk el, tulajdonképpen a tények ismeretét jelenti, információkon keresztül jutnak el hozzánk. Ezt explicit tudásnak nevezi. A
jártasság már inkább gyakorlati tapasztalást feltételez, amelyek főként tréning, gyakorlatok során sajátítható el. Mindezek mellett kommunikációs
képességet is jelenthet. A tapasztalat a döntések megalapozottságát készítik elő és lehetőséget nyújt a múlt hibáiból és sikereiből való tanulásra,
amelynek tudatában tudjuk döntéseinket meghozni. Mélyebbre tekint vissza az értékítélet, mint összetevő megemlítése, amely az egyének közötti
kapcsolatokon keresztül közvetített kultúrára, hagyományokra nyúlik vissza és azt határozza meg, hogy az egyén mit hisz, mit tart helyesnek. A
társadalmi közeg pedig az egyének közötti kapcsolatból épül fel és ezáltal meghatározza a szervezeti magatartást.

A kompetencia fogalma tehát szorosan összefügg a munkahelyen elért teljesítménnyel, ennek mérésével, hiszen azon emberi tulajdonságok
összességének tartják, amelyek elengedhetetlenül fontosak egy munkakör sikeres betöltéséhez és az elvárt teljesítmény eléréséhez. Olyan
tulajdonságok összessége, amely meghatározható a viselkedéssel, magatartással. Azt tudjuk megállapítani általa, hogy a szervezetben dolgozó mire
képes, milyen munkakör ellátására a legalkalmasabb. Sokszor egy meghatározott szituációhoz kapcsolódik, hogy abban az adott helyzetben az



egyén hogyan cselekszik, milyen kompetenciák használatát, alkalmazását feltételezi a viselkedése. Ha az egyénnek nincsenek meg a megfelelő

kompetenciái egy adott feladat ellátására, akkor a munkakört csak rövid időre, vagy nagy energia-befektetéssel tudja csak ellátni. Fontos, hogy az
emberek viselkedése mindig a szervezet céljait szolgálják. Képviselnie kell a szervezet által korábban felállított stratégiát, kultúrát, az ebben
meghatározott célokat, értékeket és közelebb kell vinniük a vállalatot az elképzelt jövőképéhez.

Fontos megállapítás, hogy a kompetencia sokkal fontosabb, mint a tudás és a gyakorlat együttvéve. Ha az utóbbi kettőt nézzük, akkor nagyon sok
embernek lennének ugyanazok a jellemzőik, hiszen itt főleg a diplomából, bizonyítványokból, munkatapasztalatokból ítélnek. Ennél sokkal
fontosabb az adott személy motivációja, énképe, lelkesedése, amely érdemi különbséget tud tenni a dolgozók között és szelektálja a sikeres
alkalmazottat a sikertelentől (Gyökér, Finna és Krajcsák, 2010).

Minden szervezet alapja a munkakör és ennek teljes körű meghatározása. Ebben a folyamatban elengedhetetlen az adott munkakörhöz szükséges
kompetenciák meghatározása, kialakítása, leírásba foglalása. Egy adott munkakör kialakításakor és elvárásainak megvizsgálásakor, a szervezet nem
használja fel az egyén kompetenciakészletében rejlő összes kompetenciát, csak azokat, amelyeket az adott munkakör hatékony betöltéséhez
szükségesnek ítél meg. Pont emiatt kiemelten fontos, hogy a szervezet létrehozza saját kompetencia-szótárát, illetve saját kompetenciamodelljét,
ezek felhasználásával az egyes munkakörökhöz kapcsolódóan úgynevezett kompetenciaprofilokat tud kialakítani. Ez mind hozzájárul ahhoz, hogy
azonos munkakörökhöz azonos elvárások legyenek megfogalmazva. Azonban tisztában kell lennünk azzal, hogy se a munkaköri leírások, se a
kompetenciaprofilok nem állandóak, így fel kell készülni, ezáltal alkalmazkodni kell a folyamatos változásokhoz. A korábban említett
kompetenciamodellt kétdimenziósnak tekintik, amely áll az alapkompetenciákból, amelyek minden munkavállaló számára kötelező elvárások
halmazát jelölik, illetve a szakmai kompetenciakövetelményekből, amelyek a munkakörök, beosztások elvárásaihoz alkalmazkodnak.

Fontos, hogy a szervezet rugalmas legyen, rendelkezzen a megfelelő alkalmazkodóképességgel és gyorsan tudjon reagálni a környezeti
változásokra. Ehhez mind hozzájárul a pontosan meghatározott munkakör, amely jelenti a feladatok definiálását és a körülmények tisztázását. A
kompetencia alapú HR menedzsment lehetővé teszi a megfelelő emberi erőforrás hatékonyabb és az elérendő cél felé irányított kihasználását,
emellett pedig több oldalról megközelíthető. Az egyik iránya, amikor a munkakör és a szervezet igényeiből vezeti le a kompetenciaigényeket és
ezekhez illeszti az alkalmazottak kompetenciáit a különböző kiválasztási, beilleszkedési, személyzet-és szervezetfejlesztési, képzési, oktatási és
karriertámogatási folyamatok során. A másik irány, amikor függetleníti az alkalmazott kompetenciáit az adott munkakör által megkövetelt
feltételektől és ehelyett teljes egészében nézi, ami a szervezet kompetenciapotenciálját fogja alkotni. Itt az adott személy és a meglévő
kompetenciái figyelembevételével rendelnek hozzá megfelelő és teljesíthető feladatokat.

Kompetenciaelemzés és mérés

A munkáltatónak az az érdeke, hogy a munkakörre azt a jelöltet vegye fel, aki az adott munkatevékenység esetén a legtöbbet tudja nyújtani. A
kiválasztás folyamatát és annak eszközrendszerét máshol tárgyaljuk, de a tematikus mondanivalóba szorosan illeszkedik a kompetenciák mérésének
módszertana is, ami gyakorlatilag nagy átfedéseket mutat. A munkáltató törekszik a jelölt képességeinek megismerésére, és ehhez különféle
módszertani megoldásokat választhat, természetesen mérlegelve a munkakör fontosságát, bonyolultságát, megkívánt tudást, költségeket és az
időt. Jelen anyagban felvillantjuk a kompetenciamérés három lehetőségét, a következő területeken:

·       kompetenciák mérése teszten keresztül,

·       strukturált interjúval és

·       gyakorlati feladatokkal.

Ennek valós gyakorlata hatalmas módszertani arzenált jelent, ezért nem is vállalkozhatunk a teljes körű bemutatásra. Azt azonban mindenképpen
érdemes számba venni, hogy mi várhat ránk a kiválasztási folyamatban!

A munkáltató által meghatározott kompetenciák meglétét vagy hiányát többnyire kompetenciatesztekkel szokták vizsgálni. A vizsgálatok célja, hogy
a tesztkérdésekre válaszolva, megismerhessék a kitöltő tipikus munkahelyi viselkedését. A tesztben állításcsoportokat hoznak létre 144 - 480
kérdésből. Egy-egy állításcsoportban általában három kérdés szerepel, és ezek közül ki kell választani, azt, ami tipikus, leginkább jellemző, majd azt,
amelyik legkevésbé jellemző.

A tesz kitöltése - kérdésektől függően - 30-90 percet vehet igénybe. Mivel a tesztkérdések megválaszolásakor a pillanatnyi hangulat befolyással bír,
ezért célszerű olyankor kitölteni, amikor tesztkitöltő a kívánt időt a kérdések megválaszolásának tudja szentelni, és nem zavarják mindenféle
telefonok vagy egyéb dolgok.

Online felület esetén az előre feltöltött minták alapján a válaszokat összesíti a rendszer, majd szöveges értékelést küld mind a tesztet kitöltő
személynek, mind a bejelentkezéskor meghatározott vezetőnek. Papíralapú kitöltésnél külön el kell végezni a kiértékelést, amely során mindig
figyelembe kell venni azt, hogy a leírás a vizsgált személyén alapul, de többnyire jól tükrözi a vizsgált személy tényleges viselkedését. A kérdőívben
használt kérdéscsoportok ún. „erőltetett választásos” formát tartalmaznak, azaz megnehezítik azt, hogy a vizsgált személy másmilyennek tüntesse
fel magát, attól, ahogyan általában szokott viselkedni. Ezek a tesztek drágák, és a felmérést végző cégek tulajdona (szellemi tőkéjük), ezért mind a
tesztkérdéseket, mind az elemzéseket bizalmasan kell kezelni! A leírásban szereplő információk érvényessége kb. 1 év, azaz nagy valószínűséggel -
amennyiben valamilyen nagyobb esemény (pl. megrázkódtatás) nem jön közbe, - a kitöltést követő egy évben hasonló marad a viselkedése a
kitöltő személynek.

Nézzünk egy példát a munka világából. A GlobaliSME tréningcég a vezetői kompetenciát 10 fokú skálán méri, oly módon, hogy meghatározza a

·       Vezetői képességeket, azon belül:



o   Vezetést;

o   Tervezést és szervezést;

o   Minőségre törekvést;

o   Meggyőzést;

·       Szakmai képességeket, azon belül:

o   Szakmai tudást;

o   Problémamegoldást;

o   Szóbeli kommunikációt;

o   Írásbeli kommunikációt;

·       Vállalkozói képességeket, azon belül:

o   Üzleti tudatosságot;

o   Kreativitást és innovációt;

o   Tettre készséget;

o   Stratégiai érzéket;

·       Személyiségvonásokat, azon belül:

o   Társas érzéket,

o   Rugalmasságot;

o   Tűrőképességet;

o   Motiváltságot

vizsgálja. A kapott eredményeket egymás mellé állítva mutatja meg, hogy a vizsgált személy rendelkezik-e vezetői kompetenciákkal vagy sem
(beosztotti viselkedés a hangsúlyos), illetve melyek azok a területek, amelyeket a jobb vezetői kvalitások, illetve az eredményesség, hatékonyság
érdekében fejleszteni kell. Az értékelő lap a következő:





A különböző sorokhoz különböző feladatok társulnak, amelyek végeredményben árnyalt képet nyújtanak a vizsgált személy kompetenciáiról, és a
munkáltató az eredmények tükrében a munkatárs további munkájáról. Az ideális vezető kompetenciakörét a következőképpen lehetne
megfogalmazni:

A kompetenciákat ún. strukturált interjú segítségével is szokták mérni. Ilyenkor a vizsgált személlyel egy kérdőívet töltetnek ki, amelyben az egyes
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kompetenciákhoz tartozó tevékenységek alkalmazására kérdeznek rá egy 4 fokozatú skálán. Egy példa a kivitelezésre:

 

KÉRDŐÍV A VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉRTÉKELÉSÉHEZ

Az értékelt munkatárs

Neve: ……………………………………….……

Vezetői beosztása: ………………………...…..…

  0

nem

megfelelő

1

kevésbé

megfelelő

2

megfelelő

 

3

kiemelkedő

FELADATVEZÉRLÉS, IRÁNYMUTATÁS

1. Hozzáértően, hatékonyan
irányítja a vezetése alatt állókat.

       

2. A feladatok megvalósítása
érdekében gyors, határozott
döntéseket hoz.

       

3. Elvárásai, iránymutatásai
világosak.

       

4. A feladat megvalósítását
követően visszacsatolja az
eredményeket, értékeli a munkát.

       

5. A csoportcélok kijelölésénél
szem előtt tartja az intézmény
célkitűzéseit.

       

6. Megtalálja a legjobb
eszközöket a munkatársak
motiválására.

       

HELYZETFELISMERÉS, KREATIVITÁS

7. Váratlan helyzetekben is
feltalálja magát.

       

8. Eredeti, fantáziadús javaslatai
vannak.

       

9. Élére áll az új
kezdeményezéseknek, kreatív
megoldásokra ösztönzi
munkatársait.

       

10. Az intézmény egészére
pozitívhatású kezdeményezései,
javaslatai vannak.

       

11. Rugalmasan bánik a
különböző munkastílusú
kollégákkal.

       

12. Figyel a külső források
bevonásának lehetőségeire,
ösztönzi a pályázati
tevékenységet

       

MUNKATÁRSAK FEJLESZTÉSE, ÖSZTÖNZÉSE, SAJÁT FEJLŐDÉS

13. Támogatja az újszerű,
fejlesztést célzó elképzeléseket.

       

14. Reálisan, tárgyilagosan        



értékeli kollégái munkáját.

15. Elkötelezettsége, lelkesedése
magával ragadó, pozitív
kisugárzású.

       

16. Elismeri, ha hibázik, tanul
belőle.

       

17. Nagy figyelmet fordít a
munkájához kapcsolódó friss
információk megszerzésére.

       

18. A feladatok delegálásánál
figyelembe veszi a személyes
kompetenciákat.

       

EMBERI KAPCSOLATOK, KOMMUNIKÁCIÓ

19. Empatikus, korrekt módon
viselkedik mindenkivel.

       

20. Véleményt, ötleteket,
javaslatokat kér munkatársaitól.

       

21. Jó együttműködő, szívesen
dolgozik együtt másokkal.

       

22. Logikusan, világosan fejezi ki
gondolatait szóban és írásban.

       

23. Hitelesen, hatékonyan
kommunikál, ígéreteit megtartja.

       

24. Hatékonyan menedzseli az
intézményt, ápolja a külső
kapcsolatokat.

       

Elért pontszám:       ….. / 72

 

Kiváló: 100-80%

Alkalmas: 79-60%

Kevéssé alkalmas: 59-30%

Alkalmatlan: 30% alatt

 

A kérdőív értékeit diagram formájában szemléltetik. A minta kompetencia-felmérés értékeit az alábbi diagram mutatja be (fiktív kitöltéssel, csak a
példa kedvéért):



 

Forrás: lapok, ábra és űrlap esetében egyaránt GlobaliSME, 2016

 

A diagram megmutatja, hogy mely területeken vannak hiányosságok, hol vannak kimagasló kompetenciák. Egyértelműen látható a példán, hogy a
kreativitás és az újítások ösztönzése fejlesztendő terület a vizsgált személynél, míg a szakmai hitelesség és információkkal rendelkezés kimagasló
erőssége. Ez a diagram szemléletes és megfelelő alapot nyújt a strukturált interjú lefolytatásához. Az interjúban az adott pozícióban nyújtott
viselkedésére kell fókuszálni. Meg kell ismerni a fejlesztendő területeket, hogyan és mit cselekszik a vizsgált kompetenciákat illetően. Mielőtt a
fejlesztendő területekben elmélyed az interjúzó, érdemes megvizsgálni azt, hogy az adott pozíciót mi jellemzi, milyen feladatokat kell elvégezni,
milyen elvárásoknak kell megfelelni, valamint az adott munkakör ellátásához milyen kompetenciák szükségesek.

Például: egy értékesítésben dolgozó vezetőnek eltérő kompetenciákkal kell rendelkezni egy adminisztrációs vezetőhöz képest. Míg az előbbinél az
újítások, a szóbeli kommunikáció, a lendületben tartás a fontos, addig az utóbbinál a szabálykövetés, az írásos kommunikáció az elsődleges.

A minta esetnél maradva, a vizsgált személynél érdemes rákérdezni:

·       Mit jelent az állandóság, a megszokás számára?

·       Mi a véleménye a rutinról?

·       Milyen sűrűn érdemes egy-egy folyamatot felülvizsgálni?

·       Mikor kell egy folyamatot felülvizsgálni?

·       Milyen sűrűn kell újdonságokat bevezetni?

·       Hogy végzi el az adott újítás bevezetését?

·       Hogyan kommunikálja az újításokat a munkatársai felé?

·       Kivel szokott egyeztetni?

·       Mi az ő szerepe az újítások kifejlesztésénél, bevezetésénél?

·       Milyen akadályokba szokott ütközni?

·       Kikkel szokott konfliktushelyzetbe kerülni? Miért?

·       Ha egy új folyamatot kellene a jövőben bevezetnie, mit csinálna másképp az eddig tapasztaltak alapján?

Az interjú alapján pontosan meg lehet határozni, hogy mely területekre kell fókuszálni és milyen tényezők húzódhatnak meg a háttérben. A
strukturált interjúval a kiváltó okot kell megszüntetni, ezáltal a fejlesztendő terület átalakulhat eredményes területté, ami a két fél együttes érdeke.

A kompetenciaelemzés egy másik formája az, amikor a vizsgált személlyel szituációs helyzetgyakorlatot (szimulációt) végzünk. Az adott
munkakörhöz meghatározásra kerülnek az elvégzendő feladatok, és a feladatokhoz hozzárendelnek kompetenciákat.

A szimuláció előnye az interjúval szemben, hogy a vizsgált személynek be kell mutatnia, hogy a feladatot hogyan, milyen minőségben végzi el. Ez
l já l h t h tá i h d lk ik f l d t l é é éh ük é k t iá l ib i kk di il i t



alapján meg lehet határozni, hogy rendelkezik-e a feladat elvégzéséhez szükséges kompetenciával, amennyiben igen, akkor pedig milyen szinten
van.

A kompetenciák mérésének egyik legösszetettebb módszere a kiválasztási (AC) és a fejlesztési központ (DC). Ezt a módszert az 1960-as években
kezdte el a CIA alkalmazni elsősorban új ügynökök kiválasztására.

Az AC, DC egy vagy több napos esemény, amelyen általában 5-8 fős csoportok vesznek részt, akiket a csoportlétszámmal megegyező számú
megfigyelő (bíró) figyel. A csoport tagjai kapnak egyéni és csoportban megoldandó feladatokat (pl: bemutatkozás, előre kiadott szakmai feladat
prezentálása, meghatározott feladatok gyakoroltatása: haszonérvelés, kifogáskezelés, értekezlettartás, feladatkiosztás, stb.), és a feladat kidolgozás
és megvalósítása alatt a bírók - előre elkészített bírálati lapon - folyamatosan figyelik és jegyzetelik cselekedeteiket, egymással kapcsolatos
interakciójukat. A nap végén összesítik az eredményeket, majd az esemény végén négyszemközt ismertetik a résztvevőkkel meglátásaikat, illetve AC
esetén a végeredményt is. A bírák a szakmai vezetésből és HR területéről kerülnek ki.

Az AC célja, hogy az adott pozícióra az előre meghatározott kompetenciáknak megfelelő embert válasszanak ki, a DC célja pedig, hogy a
személyeket bizonyos kompetencia(k) elsajátításában segítse. Mind az AC, mind a DC a legköltségesebb módszerek közé tartoznak, mivel a
résztvevők, a bírák, és a levezető tréner idejüket és aznapi munkájukat - ilyen értelemben - nem a szokványos napi feladatokkal töltötték, így azokat
másnak kell elvégeznie vagy nekik kell bepótolniuk.

A gyakorlati fejlesztések esetében (szimuláció, AC, DC) nagyon figyelni kell arra, hogy az elérni/megfigyelni kívánt kompetenciához megfelelő
feladat párosuljon, mert sokszor előfordul, hogy az adott feladat csak részben támogatja a kompetenciaszintnek megfelelő elvárásokat. Ezért is
fontos az, hogy trénerek (akik a feladatokat kitalálják és levezetik) mindig egyeztessenek a szakmai vezetéssel és a HR-rel is.

Ezekről a témakörökről még szó lesz a kiválasztási folyamat során is.

 

Összefoglalás

Nézzük meg, hogy ez a bonyolultnak tűnő terület miért is fontos a mi témakörünk szempontjából! A munka világában az vált a legfontosabbá,
hogy a munkavállaló képes legyen a munkaköréből fakadó feladatok ellátására. A képesség azonban csak részben függ a szaktudástól, kellenek
hozzá olyan készségek, képességek, viselkedési elemek, személyiségjellemzők, amelyek hatékonyan tudják elősegíteni a munkamozzanat
elvégzését. A munkavégzés nem más, mint hatékony viselkedés. Ha a cég fejével gondolkozok: milyen munkavállaló kell nekem? Aki a
leghatékonyabb munkavégzésre alkalmas. Hogyan fogom ezt megmérni? Lebontogatom a munkaköri elvárásokat kompetenciákra, és elkezdem
vizsgálni a jelentkezőt. Ha álláskereső vagyok, mit kell tennem? Be kell tudnom mutatni magamról, hogy mire vagyok képes. Itt ér össze a két oldal!

 

Fontos fogalmak:

alapkészségek a mai világban, „jéghegymodell”, adott munkakör kompetenciaprofilja, kompetencia-elvű megközelítés, munkahelyi kompetenciák,
hatékony viselkedés, kompetenciák mérése

 

Gondoljuk végig a következő kérdéseket:

Ha egy meghirdetett munkakörre két ugyanolyan végzettségű egyén jelentkezik, melyiküket fogja a cég alkalmazni?

Milyen kompetenciák értékelődhettek fel a munka világában az elmúlt 10-15 évben? Mi a helyzet az idősebb generációval? Okozhat-e ez a
folyamat konfliktusokat a generációk között?

Mit jelenthet az, ha egy cég „minőségközpontúságot” követel meg a munkatársaktól (munkakörtől függetlenül)? Milyen kompetenciák lesznek
ebben a helyzetben kulcsfontosságúak?

 

Utolsó módosítás: 2020. February 1., Saturday, 15:01

◄ Hazai gazdasági, társadalmi és 
munkaerőpiaci folyamatok

Ugrás... Tananyag - 4. Álláskeresési technikák ►
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Önérvényesítés a munkaerőpiacon

Tananyag - 4. Álláskeresési technikák

A fejezet célja, hogy végig vegyük mi is történik, történhet egy toborzási majd kiválasztási folyamat során. Amit nagyon fontos látni: nincs egy
sematizált és univerzális megoldás, minden cég máshogy keres és más módszertani megoldást alkalmaz. Vagyis arról tudunk beszélni, hogy mi
várható, és minél inkább felkészülünk a különböző lehetőségekre, annál kisebb az esélye, hogy meglepetés ér minket. A konkrét kiválasztási eszköz
mindig a cégen múlik; mennyi időt szánnak rá, mennyi forrást, vagy épen mire képes a HR-es… 

Emberi erőforrás biztosítás szervezeti szinten 

Mielőtt belevágnánk az álláskeresési technikák taglalásába, fontos tisztába tennünk magát az alapszituációt. Ez főleg amiatt fontos, hogy
gondolkodni tudjunk a munkáltató fejével, lássuk az ő érdekrendszerét és szempontjait, mert ha ezeket megértjük, könnyebben tudunk arra
fókuszálni, hogy nekünk (mint álláskeresőnek) mit kell tudni felmutatni.

Magát az álláskeresést az teszi lehetővé, hogy munkaerőhiány van a szervezetnél. Hogy miért, elbocsátások, kilépések vagy kapacitásbővítés miatt,
az most teljesen mindegy. A lényeg, hogy van lehetőség munkaerő felvételére. Kit keresnek? A legjobbat. Rendben, de mi határozza meg a
kritériumrendszert? Ki a legjobb? Röviden megfogalmazva: az aki az adott munkaköri feladatoknak és a munkakörből fakadó elvárásoknak a
legjobban megfelel. Vagyis ez lesz az a prizma, amin keresztül mindenkit megnéznek és megmérnek, mert a cég tudja, hogy kit keres, és a
kiválasztás során ezeket a tulajdonságokat fogja majd keresni a jelöltekben is.

Nekem jelöltként két dolgom van: egyrészt meg kell próbálnom minél több információt beszereznem arra vonatkozóan, hogy mik az elvárások (és
ezért kell például az álláshirdetéseket nagyon figyelmesen elolvasni!), másrészt be kell tudnom mutatni, hogy én milyen kompetenciákkal,
tudáselemekkel rendelkezem, ráadásul arra fókuszálva, ami a cégnek is fontos. Ez nem könnyű feladat.

Mire törekszik a cég? Egyrészt a toborzás során szeretne minél nagyobb célcsoportot megszólítani, hogy nagyobb legyen a merítési bázis, másrészt
a jelentkezők esetében szeretné azt kiválasztani, aki a leginkább megfelel a munkaköri elvárásoknak. Ehhez pedig információk kellenek, amit a
jelölttől fog beszerezni, így vagy úgy… Minél több az információ, annál megalapozottabb döntést tud hozni. Vagyis a kiválasztás nem más, mint
hogy információs mozaikkockákból összerakja a cég azt a képet, ami alapján döntést hoz. Mi a dolga az álláskeresőnek? Azokat az információs
kockákat kell tudnia felvillantania, amelyek alapján róla egy kedvező kép fog kirajzolódni. Ez nem a füllentést jelenti! Hanem azokat az
információkat, amelyekre a cég a munkakör kapcsán kíváncsi, illetve azt amit én mint potenciális munkavállaló tudok felmutatni. A hatékonyság itt
azt jelenti, hogy azt tudjam elmondani vagy megmutatni magamról, amire ők is kíváncsiak. Pontosan erre próbálunk majd koncentrálni a gyakorlat
során.

Toborzáskor a szükséges mennyiségű és megfelelő tudással, képességekkel, kompetenciákkal rendelkező munkavállalókat belső és külső források
igénybevételével tudják megszólítani a szervezetek. A külső és belső források igénybevételének összetétele több tényezőtől függ: a szervezet
rendelkezésére álló munkaerő-állománytól, az igényelt munkaerő összetételétől, a helyi munkaerő-piaci jellemzőktől, a szervezet munkaerő-piaci
pozíciójától (Koncz, 2004). Jellemzően mindkét forrásból, kombinálva elégítik ki a szervezetek a munkaerő szükségletüket.

Belső források azok a jelenlegi munkavállalók, akik a szervezeten belül előléptethetők vagy áthelyezhetők, illetve azok a korábbi munkavállalók, akik
visszahívhatók és újraalkalmazhatók. Az előléptetés során a munkavállalót a szervezet számára fontosabb, magasabb, a munkavállaló részére pedig
nagyobb felelősséggel járó pozícióba, munkakörbe helyezik. Áthelyezéskor a munkavállaló előléptetés nélkül kerül másik munkakörbe. A
munkaköri rotáció során a munkavállaló betanul egy másik munkakörbe, és átfogó képet kap a szervezet működéséről, amely alapja lehet egy
későbbi előléptetésnek.

A belső források alkalmazásának előnye, hogy a meglévő munkavállalók már ismertek a szervezet számára, több hiteles információval rendelkeznek
róluk, ezáltal könnyebben és jobban minősíthetők. Gyorsabb és olcsóbb, továbbá a munkavállalók részére motiváló hatása van, nagyobb
munkateljesítményre sarkall. Hátránya azonban, hogy szűkebb körből lehet választani és rivalizálást, ellenséges légkört alakíthat ki a szervezeten
belül, illetve ugyanaz a munkatárs egy másik munkakörben, akár magasabb beosztásban, nem törvényszerű, hogy ugyanazt a megbízható
teljesítményt nyújtja.

A belső toborzás eredményessége az alkalmazott módszertől is függ. Az egyik módszer a betöltendő munkakör meghirdetése hirdetőtáblán,
újságban vagy belső információs hálózaton keresztül (pl. intranet), ahol a munkavállalók könnyedén hozzáférhetnek az információkhoz. Fontos,
hogy mindenki számára egyértelműen kiderüljenek a követelmények (személyes és szakmai egyaránt), a munkakör specifikációi, a jelentkezés
módja és határideje. A másik módszer a szakértelemleltárak, tudástárak alkalmazása. Adatbankot hoznak létre, melyben a munkavállalók fontos
adatait rögzítik (például: végzettségek, szakmai tapasztalatok, képességek, kompetenciák). Ezek alapján pedig könnyebben kiválaszthatók a
lehetséges jelöltek.

https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=34
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=34#section-4
https://moodletest.pte.hu/mod/page/view.php?id=2050


A külső források számunkra most fontosabbak, mert itt nyílik lehetőség a céghez való belépésre. Természetesen a külső források alkalmazásának
számos előnye van. Szélesebb körből lehet választani, a szervezetbe újonnan belépő munkavállalók új ötleteket, új nézőpontokat, új
munkaszervezési, irányítási, termelési technikákat hozhatnak magukkal. A fiatalok esetében felmerül az a szempont, hogy jobban a cég arculatára
lehet őket fejleszteni, nincsenek még rossz vagy jelen környezetben nem használható beidegződéseik. Hátránya azonban, hogy hosszadalmasabb
és költségesebb a kiválasztási folyamat és nagyobb a beválás kockázata.

Az alkalmazott módszerek köre meglehetősen széles. Ilyenek például a hirdetés (interneten, újságban), munkaerő közvetítés, fejvadászat, munkaerő
kölcsönzés, munkaügyi hivatalok kiközvetítése, közvetlen jelentkezés, ösztöndíjas rendszer, gyakornoki rendszer, állásbörzék (oktatási
intézményekkel való kapcsolattartás), szakmai szervezetekkel való kapcsolattartás, vagy akár meglévő munkatársak által „hozott” ajánlások.
Munkatársi ajánlásra példa a pécsi Hauni Hungaria esetében régóta működő rendszer, hogy ha a munkatárs alkalmazható és hosszabb távon
beváló munkatársat hoz a cégnek, „fejpénzt” kap érte. A hatékonyságot különösen az adja, hogy a már ott dolgozó munkatárs teljesen átlátja a
munkafeladatot, ezt el tudja mondani, illetve érdekelt abban, hogy a leendő kollégával jól együtt tudjon dolgozni, így nyilván erre figyelni fog az
ajánlásnál is.

Miért fontos ez nekünk? Egyfajta belső forrásként fog jelentkezni az a megoldás is, hogy nem hirdetik meg az állást, hanem a munkatársi
ajánlásokban bíznak. Ezért is kell már az álláskeresési csatornákat is különválasztani.

Online és offline álláskeresési csatornák 

Az internet elterjedésével az elmúlt évek során megváltoztak az álláskeresés módszerei. A mai gazdasági környezetben, bármikor álláskeresővé
válhatunk, azonban érdemes tudni milyen álláskeresési technikák vannak online és offline. Az online álláskereséshez az álláskereső személynek
célokat kell kitűznie, hogy milyen szakterületen keres állást és ezt követően érdemes böngésznie az interneten. Lehetősége lesz értesítésekre,
hírlevelekre feliratkozni, adatbázisokba regisztrálni, valamint kihasználni a közösségi médiában rejlő potenciálokat. Offline álláskeresés alatt azok a
technikák értendő, melyhez személyes jelenlét szükséges, az álláskeresőknek ki kell terjeszteni kapcsolatrendszerüket, ugyanis szakértői becslések
szerint az állások 80 %-a nincs meghirdetve.

A toborzást illetően az eddigi trend kezd kicsit megváltozni. Az újsághirdetéseket már teljesen kiszorította az internet. Az állásokat már ott is kell
hirdetni, ahol a munkavállalók és az ő ismerőseik is megtalálhatók –a közösségi portálokon. Ezeken folyamatosan jelen kell lenniük a
munkáltatóknak (3. ábra).

 

3. ábra Az álláshirdetési módszerek hatékonysága

Forrás: CVonline

Online álláskeresési technikák 



Az internet térnyerésével az elsőszámú álláshirdetési lehetőség, az álláskereső portálok használata. Az álláskereső portálokon a hirdetések minősége
dönti el, hogy hol érdemes munkát keresni. Fontos az egyszerű használat és kereső funkció, ugyanis ennek segítségével szakterületnek megfelelően
lehet állásokat keresni. Az alapján érdemes válogatni, hogy a nagyobb cégek, mely álláshirdető oldalakat használják, mivel a kisebbekre kevesebb
állás kerül fel. A portálokon többnyire nemzetközi hátterű közép és nagyvállalatok, személyzeti tanácsadók hirdetései szerepelnek. Lényeges
szempont, a portállal szemben, hogy naprakész információk szerepeljenek és a lejárt hirdetéseket időben eltávolítsák az oldalról. Jó pont a
honlappal kapcsolatban, ha van hírlevélre feliratkozási lehetőség, mivel itt érdeklődési területnek megfelelően állítható össze a hírlevél tartalma, így
biztos nem marad le egy álláslehetőségről sem. Lényeges szempont, hogy a cégek hirdetései mellett, az álláskeresőnek legyen lehetősége a
portálra önéletrajzot feltölteni, mivel a cégek szívesen nézelődnek az adatbázisokban. Jelenleg a legnagyobb álláskereső portálok: CVonline,
Profession, Jobline, Workania, Monster. Több portál próbál tematikus cikkekkel, blogokkal, feltöltött anyagokkal is segítséget nyújtani a hozzájuk
ellátogatóknak. Nyilván a versenyhelyzet előhozza azt, hogy a szolgáltatók rá vannak kényszerítve a fejlesztésekre, és ennek nyertese általában a
felhasználó.

Egy másik út a vállalati adatbázisba való regisztráció. Álláskereséskor célszerű azoknak a cégeknek a honlapját és munkaerő-kínálatát kigyűjteni,
amely a jelentkező tapasztalatának és érdeklődési körének megfelelő szektorban működnek. Sok cégnek saját karrierportálja van, ezek a hirdetések
többnyire csak itt jelennek meg. De ne felejtsük el, ezeken a karrierportálokon rengeteg információ van az elvárásokkal kapcsolatosan! Ezeket
mindenképpen célszerű felderíteni, hogy a meghallgatás vagy jelentkezés során már ezekre tudjunk fókuszálni. Nézzük meg a Mercedes
magyarországi karrier oldalát. „A Daimler - mint a világ egyik vezető autóipari vállalata - elkötelezett a ma és holnap mobilitásának hosszú távú
fejlesztő megoldásai iránt. Üzletpolitikánk központjában a tisztesség áll. Szenvedély, tisztelet, integritás és fegyelem: ezen értékek mentén dolgozunk.”
Vagyis mit kell nekem elsősorban bizonyítanom a kiválasztás során? Hogy a szükséges szakmai kompetenciák mellett én mint potenciális
munkavállaló motivált vagyok, elkötelezett, számomra első a cég, amiért hajlandó vagyok 110%-on teljesíteni, be tudok illeszkedni a csapatba, és
fegyelmezetten azt csinálom amit mondanak nekem. Ezek az alapvető elvárások, amelyek biztosan elő fognak kerülni többször is a kiválasztás
során, és ha ezekkel gond van, akkor borítékolható a nemleges válasz. A konkrét álláshirdetéseken felül érdemes regisztrálni az oldalra és feltölteni
az önéletrajzot, mert megüresedett pozíció esetén az adatbázisban keresnek szakember után. Amennyiben a honlapon nincs állás meghirdetve,
érdemes a HR-es elérhetőségét megkeresni, és konkrétan pályázatot benyújtani a céghez, indokolva miért dolgozna szívesen náluk.

A közösségi média szinte az életünk minden területét átszövi, így nem maradhat ki az álláskeresés sem. Korábban a közösségi platformokat szakmai,
magánéleti célokra használták, azonban a határvonalak kezdenek összemosódni. A Facebook, Linkedin közösségi médiumokat sokan használják
arra, hogy kapcsolatba kerüljenek személyzeti tanácsadókkal, lehetséges munkaadókkal. Ahhoz, hogy ezeket az oldalakat karrier szempontból
előnyként formázhassuk, némi rutin kell, mivel a közösségi médián keresztüli toborzás és álláskeresés napjainkban már megszokott. A közösségi
médiában folyó álláskereséshez szükséges, hogy hatékonyan kell tudni információkat gyűjteni, melynek két oka van: az egyik, hogy sok olyan
információt és kapcsolatot lehet szerezni, kialakítani, amivel mások valószínűleg nem rendelkeznek; a másik viszont az, hogy kevesen használják ki a
közösségi média nyújtotta lehetőségeket, pedig mindenki számára adott és nyilvános információkat szolgáltat.

Közösségi médiában állásinformációkhoz jutás:

1, LinkedIn-en olyan pozíció név beírása a keresőbe, ami érdekel. Pillanatokon belül szakemberek profiljait jeleníti meg, akikről információkat lehet
megtudni a cégről, iparágról, amelyben dolgoznak.

2, Facebookon nyilvános posztban megkérdezni az ismerősöket, tudnak-e abban az iparágban munkát, amelyben szívesen dolgozna. Vannak
kifejezetten álláskereső csoportok melyhez célszerű csatlakozni, vagy lájkolni az álláskereső oldalak Facebook-oldalát, mint a két legtöbb követővel
rendelkező Szárnyas Fejvadász vagy a Közösségi munkaközvetítő.

A közösségi média lehetőséget nyújt olyan szakemberekkel kapcsolatba kerülni, akikkel másképp nem lenne lehetőség: személyzeti tanácsadókkal,
ügyvezetőkkel, felsővezetőkkel. A közösségi médiában rejlő potenciálok kiaknázásának a titka az, hogy tudatosan és jól kell csinálni. Emellett
ajánlott odafigyelni a közösségi médiában való részvételre, mivel a HR-esek ellenőrzik a jelöltek Facebook és LinkedIn profiljait. De hisz ezek nem is
hivatalos információk, mondhatnánk, de mégis a legtöbb cégnél megnézik a jelentkezők profilját; mi van rajta, milyen csoportoknak a tagja, milyen
képeket posztolt, milyen imidzset próbál magáról kialakítani, tapasztalható-e a szélsőség a profiljában.

Külön kört képviselnek a személyzeti tanácsadó, fejvadász, állásközvetítő, munkaközvetítő, diákszövetkezeti megoldású és mindenféle hasonló
szolgáltatású szervezetek. A személyzeti tanácsadók alsó és középszintű pozíciókra, míg a fejvadászok többnyire felsővezetői pozíciók betöltéséhez
keresnek szakembert. Álláskeresőként a célok kitűzésekor minél több személyzeti tanácsadó és fejvadász céghez javasolt beregisztrálni, mivel ők
több céggel tartják a kapcsolatot és elsőként értesülnek arról, hogy hol és milyen területen történt üresedés. Előfordul, hogy nem hirdetnek meg
egy állást, hanem az adatbázisukból dolgoznak, sőt cégek is kérnek adatbázis hozzáférést, hogy a regisztrált álláskeresők önéletrajzaiból
válogassanak, azért hogy ne kelljen meghirdetni a pozíciót, ezáltal előfordulhat, hogy konkrétan a cég fogja a jelöltet megkeresni. A személyzeti
tanácsadók és fejvadászok portálján bontott kategóriánként láthatóak az információk álláskeresőknek és munkaadóknak. Az álláskeresők rovaton
belül lehet megtalálni a cégek aktív álláshirdetéseit, de lehetőség van hírlevélre való feliratkozásra is mely kényelmes, mivel így a kiválasztott
területeken megjelenő állásokról azonnali üzenet érkezik. Érdemes regisztrálni az oldalon, ahol nemcsak önéletrajzot és email címet kell csatolni és
megadni, hanem egy adatlapot is ki kell tölteni. Fontos, hogy az adatok pontosan legyenek megadva, mivel sokféle típusú önéletrajz fellelhető, így
pedig egységes adatlapon szerepel minden információ. Néha már a határ is elmosódik állásközvetítő cég és online jelenlét között. Több szervezet
célirányosan keres munkavállalókat, leszűkítve azt a foglalkozási kört amire toboroznak. De ez néha csak jó, mert plusz szolgáltatásokat tudnak a
tevékenység mellé tenni, és így nőhet a hatékonyság. Például van olyan cég, amelyik csak Németországba keres szakmunkásokat, de ennek az a
titka, hogy rögtön mindenben tudnak segíteni; a német nyelvű CV megírásában, jelentkezésben, munkavállalási papírmunkában, így nem csak
ténferegnek a jelentkezők, hanem nagy eséllyel gyorsan munkához is jutnak, kiszámítható módon.

A munkaerő-kölcsönzés és a munkaerő közvetítés népszerű szolgáltatások a munkaerőpiacon, azonban két eltérő intézményről van szó. A
munkaerő-közvetítő elősegíti az állást kereső személy és a munkáltatók találkozását munkaviszony létesítése céljából, azonban az állást keresőktől
nem kérnek pénzt. A közvetítő az álláskeresővel nem létesít foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, hanem a szolgáltatást megrendelővel köt
szerződést, akinek a nevében álláshirdetéseket tesznek közzé az interneten. A munkaerő-közvetítő a megbízóval egyeztetett állás betöltésére
keresnek szakembert ehhez kapcsolódóan kijelölnek egy tanácsadót aki a folyamatot felügyeli a toborzás kiválasztástól a szervezetbe való



keresnek szakembert, ehhez kapcsolódóan kijelölnek egy tanácsadót, aki a folyamatot felügyeli a toborzás kiválasztástól, a szervezetbe való
beillesztésig. A kiválasztási folyamat során telefonos előszűrést követően hívják be a jelölteket, interjúztatnak és teszteket töltetnek ki velük,

ellenőrzik a referenciákat (amennyiben a megrendelő kéri). A következő lépés, hogy bemutatják a legesélyesebb jelöltek pályázati anyagát a
megrendelőnek, majd kiértékelést követően kiértesítik a kiválasztásra nem kerülő jelölteket. A munkaerő-közvetítő az állás betöltése után még
figyelemmel kíséri a beillesztési folyamatot, ezt utógondozásnak nevezik. Az álláskereső az interjúk során olyan információk birtokába kerülhet,
mely egy másik állás betöltésekor előnyös lehet pl. az önéletrajzról, elvárt kompetenciákról vagy versenyképes fizetésről. Érdemes minél több
munkaerő-közvetítőhöz beregisztrálni, hogy akár az ottani lehetőségek közül sikerüljön állást találni. Munkaerő-kölcsönzéskor, a munkáltató
(megbízó) az erre szakosodott cégek valamelyikével felveszi a kapcsolatot, akik állandó alkalmazásba veszik fel a dolgozókat, majd a munkáltatók
igényeinek megfelelően kiközvetítik őket. A kölcsönbeadó cég részt vesz a toborzás- kiválasztásban, majd munkaszerződést köt a munkavállalóval,
ezáltal ő lesz a foglalkoztató, így a munkaügyi adminisztráció, bérek kifizetése is a hozzá tartozik. A munkavégzés helye a partnercégnél van. A
munkaerő-kölcsönzés speciális háromszereplős jogi forma, mivel két munkáltató és egy munkavállaló áll kapcsolatban egymással. Munkaerő
kölcsönzési szolgáltatások az álláskeresők részére ingyenesek, viszont kölcsönvett munkavállalóként a törvényi szabályozás szerint 5 évig lehet
dolgozni. A munkaerő kölcsönzés elsősorban a termeléssel összefüggő, illetve az adminisztratív és szolgáltatási jellegű munkakörök esetén
jellemző.

Persze az állami munkaerő-piaci intézményrendszer is megjelenik ezen a területen. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2013-ban indította el TÁMOP
program keretében finanszírozott https://vmp.munka.hu/ címen elérhető online munkaerő-piaci portálját, amely ingyenesen segíti az
álláskeresőket. A szolgáltatás lehetőséget nyújt az álláskeresőknek, hogy regisztrációt követően feltöltsék önéletrajzukat a portálra, a
munkaadóknak pedig, hogy online módon bejelentsék állásajánlataikat. A regisztrációt követően a portálon keresztül az álláskeresőknek kilistázza
azokat az állásajánlatokat, mely önéletrajzuk alapján megfelelő lehet. A munkaadóknak segítséget nyújt abban, hogy az önéletrajz adatbázisból
megtalálják a megfelelő jelölteket, megüresedett állásaik betöltéséhez. Az oldalon többségében szakmunkához, kereskedelemhez és gyártáshoz
kapcsolódó munkalehetőségek vannak meghirdetve. A portál lehetővé teszi, az álláskeresőknek és a munkáltatóknak, hogy könnyebben és
egyszerűbben egymásra találjanak. A közszférába elhelyezkedni vágyóknak a www.kozigallas.gov.hu oldal nyújt segítséget a megüresedett
pozíciókról.

Offline álláskeresési technikák 

Az állásbörzéken elsősorban a végzős diplomás fiatalok részére keresnek kiállító munkaadókat, lehetőséget nyújtva az álláskeresők számára, hogy
rövid idő alatt sok céggel kapcsolatba kerüljenek. A börzéken többnyire nyelvtudást igénylő IT, mérnök és műszaki végzettségűeknek kínálnak
álláslehetőséget, ami nem diszkrimináció, hanem egyszerűen ezek a munkakörök szenvednek leginkább a munkaerőhiány miatt. Az egyetemek által
szervezett állásbörzék közül érdemes kiemelni a BME-t, Corvinus-t, és a Miskolci Egyetemet. Ezek a börzék február második felében indulnak, és
tavasz végéig tartanak. Az állásbörzék közül lényeges a HVG Állásbörze, ami ősszel és tavasszal kerül meghirdetésre nemcsak főiskolásoknak,
egyetemistáknak, hanem pár éves munkatapasztalattal rendelkezőknek is. Az állami munkaügyi kirendeltségek is szerveznek állásbörzéket 1 -1
régió álláskeresői részére, de ez az aktivitás egyre kevésbé meghatározó, az állam nem töri össze magát ezen a színtéren (sem) a szolgáltatásokkal.
A hagyományos állásbörzéken felül léteznek virtuális állásbörzék, mely a hagyományos börze és az állásportálok ötvözete. A felület néhány napig
működik, és chaten keresztül lehet kapcsolatba lépni a kiállító munkaadókkal. Ilyen virtuális börzét tart fél évente a Monster vagy tartott korábban a
Profession, az egyetemek közül viszont eddig egyedüliként az ELTE szervezett. Célszerű kilátogatni ezekre a börzékre még akkor is ha éppen nem
keresünk állást, mert találkozni lehet a cégekkel, lehet kérdezni tőlük az elvárásokat (!) illetően, bepillantást nyerünk a cég szervezeti kultúrájába,
illetve egyéb szolgáltatásokat lehet igénybe venni (próbainterjú, grafológus, pályatanácsadó stb.).

A networking, vagyis a kapcsolati tőke a mai piacgazdaságban ugyanolyan hasznos és elengedhetetlen, mint a régi időkben, mivel rendkívül sokat
adhat egy-egy állás elnyeréséhez. A networking tudatos kapcsolatépítés, melyet a magyar emberek egyre jobban kihasználnak, ugyanis kutatások is
alátámasztják, az állások kb. 80 %-a nincs meghirdetve. Első lépésként készíteni kell egy listát az ismerősökről, barátokról, munkahelyi
kapcsolatokról, majd felkeresni őket, érdeklődni hogylétük felől, ezt követően egy rövid beszélgetés után megoszthatjuk velük, hogy jelenleg
álláskeresési helyzetben vagyunk. A megkereséseket akár személyes találkozó is követheti, ahol érdemes figyelmesen hallgatni, később miután
megosztottuk helyzetünket, kérjük a segítségét, tanácsát, abban kit keressünk fel. A beszélgetés végén beszéljük meg a következő lépést, email,
telefon stb., mivel a végső cél, hogy megkapjuk egy olyan személy elérhetőségét, aki segíteni tud, akihez be tud ajánlani. Arra mindenképpen
figyelni kell, hogy ne legyünk túl direktek. Sokak számára ez nem a legkellemesebb szituáció. Kérni kell valamit, azt mutatjuk, hogy kiszolgáltatott
helyzetben vagyunk, biztos nem fog segíteni… Lehetnek ilyen gondolataink. De azt ne felejtsük el, hogy soha nem tudhatjuk ki milyen
álláslehetőségről hallott éppen, kinek milyen ismerőse van, éppen hol keresnek valakit munkatársi ajánlással, vagyis még hivatalos álláshirdetés sem
jelenik meg. Ezért kell már a folyamat elején elkészítenünk a szakmai CV-nket, hogy azt egy felmerülő lehetőség esetén két gombnyomással át
lehessen küldeni a megfelelő személynek.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat a fővárosi és megyei kormányhivatal foglalkoztatási és munkaerő-piaci feladatot ellátó szakigazgatási
szervezeteiből (azaz a munkaügyi központokból), illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalai foglalkoztatási és
munkaerő-piaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szervezeteiből (azaz a kirendeltségekből áll). Az NFSZ feladatai között segíti az
álláskeresőket és a munkáltatókat a megfelelő munkahely és legalkalmasabb munkaerő megtalálásában, valamint a foglalkoztatási támogatások és
ellátások megállapításában. Az álláskeresők és munkáltatók számára ingyenes szolgáltatásokkal, foglalkoztatási programok működtetésével segíti
elő a foglalkoztatást. Az álláskeresőket személyre szabott tanácsadással, a munkaadókat pedig a cégek igényei szerint tervezett szolgáltatással és
támogatással segíti. A hálózat kirendeltségeihez forduló álláskeresőket direkt és indirektmódon segíti munkához. A direkt eszközök az NFSZ által
biztosított munkaerő-közvetítéshez kapcsolódnak, az indirekt eszközök pedig a humán szolgáltatásokat és szakmai képzéseket jelentik. Fontos:
ahhoz, hogy szolgáltatást vagy támogatást tudjunk igénybe venni, regisztráltatni kell magunkat. Csodákat ne várjunk az állami munkaerő-piaci
rendszertől, de bizonyos támogató funkciói hasznosak lehetnek.

Álláskeresőknek nyújtott humán szolgáltatási tanácsadás:

•        Munkaerő-piaci információ nyújtása;
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•        Egyéni (alap) tanácsadási formák:

o   Munkatanácsadás;

o   Pályatanácsadás;

o   Pályaválasztási tanácsadás;

o   Pályamódosítási tanácsadás;

o   Álláskeresési tanácsadás

•        Rehabilitációs tanácsadás;

•        Pszichológiai tanácsadás;

•        Mentorálás;

•        Pályaorientációs csoportos foglalkozás;

•        Álláskeresési technikák oktatása, kiscsoportban;

•        Álláskereső klub, kiscsoportban.

•        Speciális szolgáltatási helyeken nyújtott fentieknek megfelelő szolgáltatások, és speciális szolgáltatások. A szolgáltatás helyei, ill.
intézményrendszere:

o   Rehabilitációs Információs Centrum (RIC)

o   Foglalkoztatási információs Tanácsadó (FIT)

o   EUROFIT

o   EURES

o   Foglalkoztatási Információs Pontok

Az álláskeresőnek célravezető érdeklődni a munkavállalást elősegítő hazai támogatási formákról:

•        Mikro - Kis és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

•        "Első munkahely garancia" program

•        Munkatapasztalat szerzés támogatása

•        Mobilitási támogatások

•        Foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás

Több helyen lehet találni karrierirodákat, például a Pécsi Tudományegyetemen is (http://ptekarrieriroda.hu/). A karrier irodák azért jöttek létre, hogy
tanácsadói és információ szolgáltatási tevékenységükkel segítsék a hallgatókat a munkaerőpiacon történő eligazodásban. Különböző fórumok,
rendezvények szervezésével találkozási felületet biztosítanak a frissen végző szakembereknek és a cégeknek.

Legjellemzőbb tevékenységeik:

•        Karrier-tanácsadás,

•        Munkaerő-piaci információk gyűjtése, feldolgozása és közzététele,

•        Önéletrajzírás, segítség a megírásban,

•        Állásinterjúra felkészítés,

•        Állásközvetítés, toborzás, kiválasztás,

•        Szakmai gyakorlati lehetőségek felkutatása,

•        Állásbörzék szervezése,

•        Tréningek szervezése.

Érdemes hozzájuk benézni, és igénybe venni a szolgáltatásokat!

A munkáltatói elvárások 



Minden munkáltató azt szeretné, ha értékes munkavállalókkal tölthetné meg a céget, akik hatékonyan dolgoznak, és többszörösen megtérül a
beléjük invesztált mindennemű befektetés. Az ELTE 2008-as felmérésében, mely főleg a frissdiplomásokkal szembeni elvárásokra fókuszál,
felsorolták a munkáltatók által legfontosabbnak tartott elemeket. A megkérdezett munkaadók legnagyobb arányban a kommunikációs készség
mellett tették le voksukat. Ebbe a csoportba értették az idegen nyelv ismeretét, a szóbeli és írásbeli kommunikációt és a prezentációs készséget. A
kommunikációt általánosságban azért emelték ki ennyire, mert a csapatmunkára egyre nagyobb igény van a munkavégzés során, ahhoz pedig
elengedhetetlen, hogy tudjanak egymással hatékonyan értekezni a csoport tagjai. Az információk pontos és érthető megosztása megnöveli a
hatékonyságot, míg az asszertív kommunikáció eszközei segítik a jó légkör fennmaradását. A prezentációs készség szerepe már a munkakeresésben
is megjelenik, hiszen a jelentkezőknek ma már ki kell tűnniük, el kell tudni adniuk magukat. Majd később a munkahelyen, az értekezleteken és
megbeszéléseken is fel kell mutatniuk, hogy mit tudnak. A projektmunkák kapcsán is nagy hangsúlyt kap az effektív prezentációs készség, és a
csoportkommunikációban is meghatározó szereppel bír. Az idegen nyelv ismerete nélkülözhetetlenné vált a multinacionális vállalatok egyre
nagyobb térnyerésével. Ma már egy világnyelv középfokú ismerete alapkövetelmény, de sok esetbe már nem elégséges feltétel (a magyar
vállalkozói kör jelentős részére ez a megállapítás nem érvényes, tehát nem az idegen nyelv tudása lesz a meghatározó). A szakmai nyelv ismerete
már a szakmai tudás területéhez tartozik. A tényleges tudást ugyan nem a felsőoktatásban szerezzük meg, hanem gyakorlati úton, munkavégzés
közben, de az alapokat, elméleteket és többek között a szakmai nyelv egyes elemeit megtalálhatjuk a képzések tematikáiban.

A munkáltatók nagyra értékelik, ha valaki az egyetemi tanulmányai mellett egyéb tevékenységekkel is foglalkozik. A motiváció óriási erővel bír,
hiszen az érdeklődés és a szorgalom párosítása nagyobb sikereket képes generálni, mint az alapvető képességek. A motiváltságot a fiatalság egyik
legnagyobb előnyének tekintik, hiszen a fejlődés és elismerés iránti vágyuk ellensúlyozni tudja a gyakorlat hiányából eredő hátrányaikat. A
motiváltságon belül megemlíthetjük az ambíciót, elhivatottságot, a dolgozni és bizonyítani akarást, valamint azt a képességet, hogy minél
hamarabb képes legyen megszerezni azokat a szükséges készségeket, mely az értékes munkaerővé váláshoz elengedhetetlen. Ha valakiben
megvan a szakma iránti érdeklődés és a vágy, hogy minél jobbá váljon benne, akkor hosszútávon a nagyobb befektetéseket is megérik, mint az a
munkavállaló, aki csupán azért jelentkezik egy pozícióba, mert éppen nincs más. A kommunikáció, szakmai tudás és motiváció hármasán túl
fontosnak tartották külön kiemelni a tanulékonyság és a csapatmunkára hajlandóság területeit is. A konkrét munkavégzéshez köthető
tulajdonságok közül az önállóság, kezdeményező készség, rugalmasság, nagy teherbírás és a számítástechnikai ismeretek jelentek meg legtöbbször a
megkérdezettek által fontosnak tartott készségek/képességek listáján. Ezek a tulajdonságok és elvárások többnyire lefedték az fiatalok előnyeinél
említett jellemzőket. Kiegészítésképpen a reális önbecsülésről, problémamegoldásról és alkalmazkodóképességről esett szó a munkaadók
megkérdezése során. Összesítve minden kritériumot megszületett az általánosan ideálisnak mondható jelölt jellemzése, ami az adott
szakmák/pozíciók sajátos követelményeivel kiegészíthetők. „Az ideális jelölt jellemzői: magas szintű szakmai felkészültség, tárgyalóképes
kommunikáció legalább két idegen nyelven, nagy munkabírás, szakmai elhivatottság és motiváció, önálló munkavégzésre és egyben
csapatmunkára való képesség, folyamatos igény a tanulás és fejlődés iránt, az egyetemi/főiskolai évek alatt szerzett legalább 6 hónapos gyakorlat,
megfelelő önértékelés.”

Emellett a HR szakértők még sok elemet vizsgálnak a személyes találkozás alkalmával, például a jó megjelenést, ideértve az öltözéket, ápoltságot és
az összképet. A határozott fellépés gyakran fontosabb az első benyomás kialakulásakor, mint a külalak. A pályakezdő fiatalok elutasításának
leggyakoribb okai is előkerültek a beszélgetések során. A szükséges idegen nyelv ismeretének hiánya, vagy túlzottan alacsony szintje, a szakmai
hiányosságok, motiváltság hiánya, túlzott bérigény, nem megfelelő önértékelés, önállótlanság és talpraesettség hiánya, a kommunikációs készség
nem megfelelő szintje, felkészületlenség, valamint a számítástechnikai ismeretek hiánya is kizáró tényező lehet.

Fónai Eszter készített egy kutatást 2013-ban, hogy a nagyobb álláskereső portálokon megtalálható álláshirdetésekben milyen elvárások
szerepelnek. A kutatás készültekor a témában legnagyobb kínálattal rendelkező weboldalak a következők voltak: profession.hu, workania.hu,
jobline.hu, valamint a jobmonitor.hu, ami magába foglal több álláskereső gyűjtőoldalt is. A legnagyobb álláskínálattal az értékesítés/kereskedelem/
üzlet, a gyártás/termelés, IT/telekommunikáció, mérnök/műszaki területek rendelkeztek, továbbá szakmunka és adminisztráció/irodai munka iránt is
volt kereslet. A leggyakrabban előforduló tudás alapú elvárások között szerepelt a felsőfokú végzettség (egyetemi vagy főiskolai diploma), több
éves szakmai tapasztalat az adott területen, tárgyalóképes idegen nyelvtudás szóban és írásban, felhasználói szintű MS Office csomag ismerete,
külső és/vagy belső auditálásban szerzett gyakorlat. A személyiséghez köthető készségek között a következők jelentek meg többségben:
határozott fellépés, magabiztosság, elfogulatlanság, kreativitás, jó munkabírás és terhelhetőség, eredményorientáltság, strukturált gondolkodás,
proaktív személyiség. Az elvárásnál szereplő felsőfokú diploma nem minden esetben ténylegesen szükségszerű az adott pozíció elvégzéséhez,
mégis sokan ragaszkodnak hozzá, mert úgy gondolják, hogy aki átmegy a felsőoktatás több szintű szűrőjén - mint a felvételi, az évközbeni
teljesítések és a záróvizsga-, azok jobban megállják a helyüket. Röviden megfogalmazva az egyetemi végzettség jelentése: „Aki elvégzett egy
egyetemet, az bármit meg tud tanulni!”. A legtöbb tudást úgyis az adott munkahelyen fogják magukba szívni, ott ismerkednek meg az adott cégnél
használt informatikai rendszerekkel, vállalati kultúrával és a konkrét munkafeladatokkal. Részben ez a szemléletmód vezetett ahhoz az ördögi
körhöz, hogy már minden pozícióban a magasabb végzettséggel rendelkezőt részesítik előnyben, még ha az állás ezt nem is feltétlen követelné
meg. A piac túltelítettsége miatt a magasan képzettek kiszorítják az alacsonyabb kvalifikációval bírókat, mert kénytelenek elfogadni azokat a
pozíciókat is, melyekhez alacsonyabb végzettség is elegendő lenne. Egy másik érdekes elvárás a szakmai tapasztalat, melyet a pályakezdőktől is
elvárnak, hiába nem volt még lehetőségük megszerezni. Ez egy óriási paradoxon, hogy hogyan szerezzen valaki munkatapasztalatot, ha a
tapasztalatszerzéshez is tapasztalat kell (erről a nem életszerű követelményről a közösségi médiában sok mém kering). Sok elvárás hirtelen
irreálisnak tűnik, ez a pályakezdőket még inkább elbizonytalanítja tudása és kompetenciája tekintetében. Azok, akik nem rendelkeznek még
tapasztalattal a munkahelykeresést illetően, sokkal jobban félnek a kudarctól, mint a már gyakorlott kortársaik, éppen ezért sokkal nagyobb bennük
a bizonyítási vágy, ami előnyére válhat.

A pályázati anyag 

A következő alfejezetben röviden átnézzük a pályázati anyagok összetételét, mely alapvetően az önéletrajzból és a kísérőlevélből áll, illetve azokból
a csatolandó dokumentumokból, amiket feltüntetnek az álláshirdetésben vagy pályázati anyagban (végzettséget igazoló okiratok, referenciák,
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erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozatok stb.). Hiába ismeri az álláskereső a különböző technikákat, ha nem ismeri a versenyképes önéletrajzírás és
kísérőlevél titkait, ugyanis egy jól összeállított pályázat az első lépés az állás elnyerése felé. Egy jó önéletrajz kiemeli a pályázót a jelentkezők közül,

előnyhöz jut a többiekhez képest, ezért is fontos tudni, mire kell odafigyelni. Az önéletrajz (CV) elkészítésének szabályai teljesen eltérnek a korábbi
években elfogadott hagyományos típusú önéletrajzokhoz képest, inkább már a sematikus, letisztult, kreatív önéletrajzokat részesítik előnyben, mert
áttekinthetőbb és lényegre törőbb. Egy dolgot ne felejtsünk el: a pályázati anyagot olvasó szakember tudja, hogy kit keres, ezek az elvárások a
munkaköri tartalmakból fakadnak, és keresi azt a jelentkezőt, aki ennek a leginkább megfelel. A döntéshez pedig információra van szüksége! Vagyis
a hatékonyság itt azt jelenti, hogy azt adom neki az anyagomban, amire kíváncsi, vagy amit mindenképpen tudnia kell rólam. A pályázó felelőssége
ott van, hogy be kell tudnia mutatnia önmagát, ami azért – valljuk be – nem is könnyű feladat.

Az interneten rengeteg önéletrajz minta közül lehet választani, arra viszont ügyelni kell, hogy mindig az álláshirdetéshez és a megpályázni kívánt
pozícióhoz kell igazítani a CV- t, mivel a HR-es egyből kiszúrja, ha az álláskereső nem vette a fáradtságot, hogy átalakítsa a sablont. Vagyis nem
gond ha több helyre pályázunk, de vigyázni kell arra, hogy a címzettet, megpályázandó munkakört, dátumot stb. átírjuk és aktualizáljuk! És egy
másik szempont. Sokat lehet olvasni a kreatív önéletrajzokról, amelyek annyira menőek, hogy a HR-es csak rápillant, és már fel is veszi a jelentkezőt.
Ez csak duma, tessék elfelejteni. Csak ismételni tudom, a HR-esnek az információ kell. De az is igaz, hogy amit kiad a jelentkező a kezei közül, az őt
minősíti, és rámutat az igényességére és a preferenciáira. Olyan munkakörre keresnek embert, aminek szerves részét jelenti az adminisztrációs
tevékenység, ügyiratok készítése, kezelése, jelentések írása stb. A jelölt bead egy olyan gépelt pályázati anyagot, ami tele van helyesírási hibával,
rossz a tördelése, nincs benne sorkizárás, igénytelen az elrendezése a szövegnek. Ön felvenné?

És ami a legfontosabb! Az álláshirdetésben figyelni kell a rejtett üzenetekre, meg kell keresni a kulcsszavakat és beleépíteni az önéletrajzba az elvárt
készségeket, képességeket. Ezért beszéltünk ennyit a munkáltatói elvárásokról, kompetenciákról és fontos, munka világában nélkülözhetetlen
tulajdonságokról. Mutassa be magát ebből a nézőpontból, tudjon beszélni a kompetenciáiról, lehetőleg azokat előre tolva, amelyek elvárásként is
megfogalmazódnak az álláshirdetésben!

A gyakorlati foglalkozás keretében erről még beszélni fogunk!

Magyarországon a hirdetések többségében fényképes önéletrajzot kérnek, mely az első benyomást kelti a HR-esben. Ha nem írják ki, hogy
fényképes önéletrajz kell, akkor is célszerű fényképpel ellátott CV-t készíteni. Legyen önmaga. Ügyelni kell, hogy a fotó aktuális legyen, elegáns
öltözetben, bizalmat keltő mosollyal, mivel ha belegondolunk, szívesebben együtt dolgozunk egy olyan személlyel, aki kiegyensúlyozottságot és
optimizmust sugároz. Ennek okán a fotónak az egyéniségünket kell tükröznie. Ne az érettségizős képet tegye rá, készíteni kell egy jó képet. És ami
fontos, a kép elrendezése ízléses legyen, ne legyen se túl kicsi, se túl nagy, a jobb felső sarokba igazítva, és arányos legyen!

A digitális világban az önéletrajzokat már számítógéppel kell elkészíteni, lehetőleg pdf formátumba átalakítva, viszont vannak olyan meghirdetett
pozíciók ahol kézzel írott önéletrajzokat kérnek (nem sok ilyen van…).

A normál, megszokott és alapnak tekinthető önéletrajznak tartalmaznia kell:

·       Személyes adatok: név, cím, telefonszám, email cím, mindenképpen pontosan megadva.

·       Képzettségi adatok: a jelenből kiindulva visszafelé kell felsorolni a képesítéseket, iskolákat, tanfolyamokat, viszont csak a pozícióhoz kapcsolódó
képesítéseket érdemes beírni. Vagyis első helyen a jelenlegi tanulmány legyen, vagy az utoljára befejezett, és úgy megyünk visszafelé,
középiskoláig. Óvoda már nem kell J Tessék kiírni a képzésben eltöltött időt (évszám, hónap), a képző intézmény nevét, és a szak vagy képzés
pontos nevét.

·       Szakmai tapasztalat: kronológiai sorrendben jelenből visszafelé haladva kell felsorolni, mely tartalmazza a munkaviszony időtartamát, a
munkáltató nevét és a feladatkör rövid leírását. Tehát ne csak a munkakör elnevezését tüntessük fel, hanem aktivitások szintjén megfogalmazva,
hogy mi volt a munkakör tartalma.

·       Nyelvismeret és számítástechnikai ismeretek: a nyelvismeret szintjét kell tüntetni, hogy milyen nyelven, szinten beszél, van-e nyelvvizsgája stb.
Ha nincs nyelvvizsgája, akkor is fel kell tüntetni a beszéd- és íráskészség szintjét. Soha ne felejtsük el: az esetek többségében a munka világában a
tudás fontosabb, mint a papír! Kivéve a közszférát, ott a bürokrácia miatt fontos a papír. A tudás viszont nem mindig fontos, elnézve a parlamenti
közvetítéseket… A számítástechnikai ismereteknél azokat a programokat kell beleírni, amit ismer és tud használni. Az Office szinte alapnak számít,
de az SPSS, SAP vagy egyéb vállalatirányítási szoftverek használata aranyat érhet! A Facebook nem számít J

·       Érdeklődési kör, hobbi: ide a hobbi, szabadidős elfoglaltságok tartoznak, viszont ez nem képezi fontos részét az önéletrajznak. Egy mondat,
röviden.

·       Referencia: nem elvárás, viszont nem árt, ha korábbi munkahelytől referencia személy elérhetősége megadásra kerül. Pályakezdőként minden
referencia fontos! Vagyis bárhova elmegy dolgozni, gyakorlatra, projektmunkára, mindig kérjen egy pársoros referenciaigazolást! Csak annyit, hogy
milyen munkakörben volt, milyen aktivitásokat végzett, és meg voltak vele elégedve. Fontos lehet!

A kísérőlevél legyen egyedi és kiegészítése az önéletrajznak. Azokat az elvárásokat, tapasztalatokat és erősségeket kell kiemelni, ami a meghirdetett
pozíció betöltéséhez relevánsak lehetnek. Ki kell hangsúlyozni, miért szeretne a cégnél dolgozni, és amennyiben rá esne a választás, miért lenne a
legalkalmasabb a pozíció betöltésére. A kulcs az egyediség, mert amennyiben a HR-es figyelmét felkeltette az önéletrajz, akkor olvassa el a
kísérőlevelet, mely segít eljutni az interjúig. Fontos! Nem a szakmai önéletrajzot kell még egyszer leírni. Itt már alapként kezeljük azt, amit oda
egyszer már leírásra került. Itt elsősorban a rátermettséget kell tudni megfogalmazni! Olvassunk majd bele a mintákba, és meg fogjuk érteni. Itt is
igaz az, hogy igényes anyagot kell kiadni a kezeink közül. A motivációs levél hivatalos levél, a maga szabályaival és elvárásaival. Van címzett,
megszólítás, tárgy, tagolás, dátum, aláírás, elköszönés stb. Vigyázzunk ezzel!

A kiválasztási interjú 



Mi is az a kiválasztási interjú? A pályázati anyag kapcsán a legnagyobb kérdés az volt, hogy egyáltalán teljesül-e a megfelelés a jelölt végzettsége és
kompetenciái, illetve a munkaköri elvárások között. Ha igen, akkor nagy valószínűséggel egy állásinterjú fog következni, aminek a célja az, hogy
még több információt szerezzen be a cég a jelöltről, egy árnyalt képet kapjon a jelölt szakmai és személyiségbeli tulajdonságairól, akár össze tudja
hasonlítani egymással a jelölteket, majd döntést hozzon. Vagyis itt már a jelölt minden tulajdonsága terítékre kerül, a szakmai végzettségtől a
személyiségvonásokon át a vállalati kultúra által determinált elvárásokig minden.

Az interjú során a legfontosabb szempont a szakmai kvalifikáltság lesz. De fontos lesz minden más is, amit megtapasztalnak. Gondoljunk arra, hogy
a döntés során egy személy bekerül egy szervezetbe, egy csoportba, ahol másokkal fog együtt dolgozni. Vagyis a szakmai rátermettség mellett a
személyiséget jellemző tulajdonságok is meghatározóak lesznek, mert egy nehezen elviselhető emberrel (nyilván szubjektív, hogy kit nevezünk
annak…) nem mindenki akar együtt dolgozni.

Ennek megfelelően az interjúk többsége is nagyjából három részből fog állni:

·       A kérdések egy része a szaktudást fogja vizsgálni, ki mennyire tudja ellátni a munkaköréből fakadó feladatokat. Pontosabban megpróbálja a
HR-es bejósolni azt, hogy mi várható a jelölttől.

·       A második tartalmi rész a személyiség vizsgálata objektív kérdések és szubjektív megítélés alapján: milyen a munkamorálunk, motivációnk,
személyiségjegyeink, csoportmunkára való hajlandóságunk és várható betöltött szerepünk stb.

·       A harmadik fontos rész a vezetői készségek vizsgálata. Ez a rész értelemszerűen a vezetői pozíciókra jelentkezőknél hangsúlyos. De szinte
mindenkit érhetnek ebbe a témába vágó kérdések, hiszen egy beosztott munkatárs is gyakran lát el olyan koordinációs feladatot, ami mások
vezetését, irányítását foglalja magában.

Vagyis: releváns szaktudás és személyiségjegyek.

Nem lehet előre tudni, hogy mi lesz az interjú lefolyása, mit fognak kérdezni, hogyan fogják kérdezni, egyáltalán mire hogyan kíváncsiak. Próbáljuk
meg kicsit rendszerezni a fejünkben az információkat, és akkor lesz a legnagyobb esélyünk arra, hogy a lehető legjobban helyt tudjunk állni a
megmérettetés során.

Magukat az interjúkat 3 nagyobb csoportba lehet osztani a kérdések jellege és a lefolytatás alapján. Nézzük ezeket!

A nem strukturált avagy tradicionális interjú lényege, hogy nincsenek előre meghatározott kérdések, inkább egy kötetlen beszélgetésnek tűnhet az
interjú, ahol esetleges tartalmi elemek merülnek fel, és ebből próbál a kérdező egy képet összerakni. A legtöbb cég, ahol nincs is külön
kiválasztásért felelős személy, ezt csinálja. Vagyis itt a lényeg a végzettség lesz, hol volt gyakorlaton, mit csinált eddig, és fontos lesz a „Meséljen
magáról!” témakör, mert itt el kell tudni mondani magáról, hogy mire képes, milyen erősségei vannak, miért lesz Ön egy ideális munkatárs. Ez jó is,
meg rossz is. Jó, mert nagy esély van irányítani a mondanivalót, rossz abból a szempontból, hogy tudni kell magáról beszélni abból a nézőpontból,
ami a munka világában fontos. Fontos lesz a szimpátia és a jelöltek összehasonlítása! Tud rá készülni? Igen, írjon össze magáról egy oldalt, mutassa
be a kompetenciáit, szakmai karriert, és ezt tudni kell természetes módon, koncentrálva előadni.

A strukturált interjú keretében előre meghatározott kérdésekkel találkozunk, melyeket egy adott sorrendben tesz fel az interjúztató. Gyakran ezek a
kérdések konkrét múltbéli eseményekre vonatkoznak, és pl. úgy hangzanak, hogy „Tudna egy példát mondani, amikor egy nehéz ügyféllel volt
dolga?” Ez a kérdezési stratégia és interjútípus – amit kompetencia vagy viselkedés alapúnak hívunk – abból indul ki, hogy a múltbeli viselkedés
alapján lehet következtetni valakinek a jövőbeli viselkedésére. A kompetencia alapú interjút azzal a céllal dolgozták ki, hogy csökkentsék a
megérzés szerepét a kiválasztásban, és a lehető legpontosabban, objektív kérdésekkel tudják felmérni a jelöltek szaktudását, tapasztalatát, és
személyiségét. Ezért beszéltünk korábban a kompetencia fogalmáról annyit, illetve a munkáltatói elvárásokról. Itt most ennek a vizsgálata fog
megtörténni, ahol már a jelöltnek kell bizonyítania. Tud rá készülni? Igen, próbálja meg összegyűjteni a szakmai gyakorlat és munkaviszony során
tapasztalt szituációkat, tegye össze, hogy akkor mi történt, miért történt, és mi lett a megoldás vagy eredmény. Ez a szituáció lehetett valamilyen
szakmai siker, pl. jól oldott meg egy Önre bízott feladatot, negatív esemény, pl. összeveszett egy munkatárssal (és akkor ennek körülményei és
rendezése lesz fontos), vagy ügyféllel való esemény, bármi… A lényeg, hogy a saját szerepét tegye benne tisztává, mert ezekből az információkból
próbálják azt bejósolni, hogy miként viselkedik munkavégzés közben. Érdemes hazudni? Egyrészt nem, mert vagy kiderül, vagy Ön lesz rá később a
cáfolat munkavégzés közben, másrészt nem tudja, hogy mit várnak el, vagyis mihez kellene igazodni…

A félstrukturált interjú a legnehezebb típus, de mivel a kérdezőnek is nehéz, kevés helyen használják, inkább csak a tapasztaltabb multicégeknél. Az
interjú nagyjából 45-60 percet jelent, kis bemelegítéssel, aztán a cég és a munkakör bemutatásával, majd a faggatás jön, aztán a végén Ön is
kérdezhet. A kérdések alapvetően kompetencia alapúak, de addig fog belekérdezni az illető, ameddig tiszta képet nem kapott, vagy úgy érzi
minden információt kiszedett a szituációból. Tehát egyrészt tudja mit fog kérdezni, másrészt ha valamit hall (vagy éppen nem hall…), akkor annak
utánamegy, ezért a félstrukturált jelző. Amit itt fontos látni: a kérdező információt akar, tudni azt, hogy Ön mire képes. Ne a nyaggatás részét
vegyük fel, ne legyünk emiatt idegesek, ne gondoljuk tovább a történetet, hanem arra koncentráljon, hogy magáról a lehető legtöbbet tárja fel, és
lehetőleg ez illeszkedjen is az elvárásokhoz. Ha tudja, terelje arra a szót, amit mindenképpen el szeretne mondani, mert azt erősségnek érzi. Önnek
is lesz arról információja, hogy a munkakör mit nyújt (tartalmat, felelősséget és kompenzációt tekintve), vagyis Önnek is van lehetősége mérlegelni,
hogy tényleg ez az állás kell-e. Itt azért érdemes több dolgot is mérlegelni. Fontos dolog: mindegy milyen stílusban kérdez az illető, Önnek az a
dolga, hogy ne billenjen ki, próbáljon magabiztos maradni és koncentrált. Magával foglalkozzon, azzal amit monda, legyen összeszedett és
kommunikatív. A stresszkezelés résznél még beszélünk erről.

Az interjú legtöbbször több fordulóból áll. A fordulók közt változhat, hogy a következő körben mire fókuszálnak, esetleg már a jelöltek
összehasonlítása történik. Az sem kizárt, hogy újabb személyeket vonnak be a meghallgatásba; szakmai vezetőt, munkatársat arról az osztályról,
ahova a felvétel szólna, hogy más aspektusból is találkozzanak a jelöltekkel. Ha máskor nem is, az utolsónak szánt meghallgatásnál biztosan jelen
lesz a lehetséges jövőbeli felettes is, mert nagy valószínűséggel az ő bólintása nélkül nem lesz felvétel. Mint említettem, a kkv-szektorban nem
valószínű a több kör, ott egy mélyebb beszélgetés várható.



Talán könnyebb megérteni az interjú jelentőségét, ha belenézünk a HR-es fejébe, mit is fog figyelni az interjú során:

·       Nézni fogja a céges kompetenciák meglétét a jelölt esetében. A céges kompetencia fakad a vállalati kultúrából, mindenkire vonatkozik, és a
legalapvetőbb elvárásokat öleli fel, pl. minőségszemlélet, kommunikációs készség, motiváltság, ügyfél-orientáltság stb.

·       Sorra veszi a munkakör betöltéséhez szükséges szakmai és személyes kompetenciákat. Megpróbálja bejósolni azt, hogy milyen hatékonyságú
munkavégzésre vagy alkalmas azon elvárások közt, amit ő ismer és feltérképezett.

·       Fontos neki, hogy milyen a szervezet összetétele, milyen korcsoport dolgozik ott, mennyire befogadóak, milyen szemléletet követel meg a
szervezet, vagy akár azt, hogy milyen természetű a jelölt leendő főnöke, és ki illik hozzá. Egy morózus, lényegre törő, keményen kommunikáló
főnök mellé nem teszek egy kihívásokat és munkahelyi nyomást nehezen tűrő, gyengébb jellemű embert, mert az első hónapban megeszi őt.

·       Meg fogja nézni a jelölt mennyire alakítható, mennyire számíthatnak rá az esetleges bekövetkező változásokban, újratervezésnél.

Vagyis ha egy interjú nem sikerül, akkor nem biztos, hogy a jelöltben van a hiba. Egyszerűen más típusú munkaerőt keresnek. Ön is jó munkaerő, de
nem ebben a konstellációban, hanem valahol máshol kell megtalálnia az Önnekvaló munkakört.

A nagy valószínűséggel várható interjúkérdéseket, és a rájuk adható válaszokat feldolgozzuk a gyakorlat során.

Értékelő Központ 

A személyzet-kiválasztás ma alkalmazott legkorszerűbb technikája, mintegy a kiválasztás csúcsa az Assessment Centre (AC, Értékelő Központ). E
módszer Magyarországon mindössze néhány éve terjedt el, életképessége azonban máris bizonyított: jelzi ezt, hogy a nagy és a közepes vállalati
körben egyre inkább alkalmazott technika. Az Értékelő Központ a ma ismert legkomplexebb és ugyanakkor az egyik legköltségesebb kiválasztási
módszer. Ugyanakkor az is tény, hogy a Magyarországra betelepült nemzetközi vállalatok saját kiválasztási módszereik mellett voksolnak. A
módszer sikere annak tudható be, hogy míg a tesztek és az interjúk révén mintegy negyven-ötven százalékos biztonsággal választható ki a
legalkalmasabb jelölt, addig az AC esetében ez a mérték hetven-nyolcvan százalék.

A kisvállalkozói körben - érthető okokból - e módszerre még nemigen van igény. Ez bizonyára az áraknak is betudható, hiszen az AC ára -
jelöltenként - átlagosan fél-egy millió forint. Mivel azonban a szervezés és a lebonyolítás is sok költséget vet fel, elsősorban fontosabb állások
betöltésekor alkalmazzák, de egyes adaptált változatai mind szélesebb körben fordulnak elő. E technika alkalmazása azonban igen nagy
felkészültséget igényel - az értékelőknek kellő képzettséggel kell rendelkezniük -, ugyanakkor forrásigényes. A megrendelő cégeknek érdemes
költség-haszon elemzésében mérlegelni, hogy az adott pozíció betöltésével járó - és számszerűsített - előnyöknek, illetve a felmerülő költségeknek
miként alakul az egyenlege.

A jelölteknek általában 1-3 napon keresztül kell rátermettségüket bizonyítaniuk. A résztvevők száma általában 5-12 fő között változik. Az AC
jellemzője, hogy több - 3-10 - speciális szempont szerint 2-5 külső szakember - HR-esek, szakmai vezetők, régebbi munkatársak, külső tanácsadók
figyelik a jelöltek teljesítményét.

Természetesen a folyamatból pszichológus szakértők is gyakran kiveszik a részüket, hiszen akármilyen aspektusból is vizsgálják az AC-t,
mindenképpen arra jutunk, hogy a jelentkezők személyisége kerül a középpontba. Ezek a szakértők rendszerint az adott cégen kívülről érkeznek,
gyakran egy erre szakosodott vállalkozásból, mely vállalati tréningek, coachingok, mellett AC-k elvégzésével is foglalkozik. Az ő feladatuk már a
folyamat előkészítésében megjelenik, amikor is ki kell jelölniük az elvégzendő feladatokat, a pszichológiai teszteket, a cég adott igényeinek
megfelelően felépített szituációs gyakorlatokat, az interjúkat, össze kell állítaniuk az értékelő lapokat, stb. Szintén fontos szerep hárul rájuk a
későbbiekben, amikor az adott cég érdekeitől független szakértőként vizsgálják, majd értékelik az egyes jelentkezőket.

Minden gyakorlat alapvetően viselkedésközpontú, és természetesen cégspecifikus ismeretekkel kiegészítve, adott munkakörben megkívánt képességek
vizsgálatára célzottan összeválogatott. Nagy részük szerepjátékon, csoportos feladatmegoldásokon alapul, amelyek a munkakör és a szervezet
szempontjából tipikusnak tekinthető problémák megoldását célozzák. A feladatok lehetnek szakmai jellegűek, de gyakran függetlenek az adott
szakmától, akár játékosak is lehetnek. A résztvevőket több, egységes megfigyelési szempontrendszerre kiképzett megfigyelő értékeli. Így az
értékelés az objektivitás irányába tolódik el, ami a jelöltek egységes szempontrendszer szerinti elbírálását teszi lehetővé. Az AC megvalósítása
során, a feladatok megfelelő összeállításával a jelöltnek az adott cég vállalati kultúrához történő illeszkedése is prognosztizálható. A módszer igen
hatékony, a kiválasztásban használatos többi metódushoz képest a legmagasabb beválási arány érhető el vele. Az AC egyik legnagyobb előnye
éppen az az alapos és mélyreható megfigyelési módszer, amely lehetővé teszi egy adott pozícióra a legmegfelelőbb jelentkező kiválasztását.

Az Értékelő Központ alkalmazására általában olyan munkakörök esetében kerül sor, ahol vezetői képességekre, készségekre van szükség. Ilyenek a
tanulási, meggyőző, írásbeli és szóbeli képességek, elemző, döntés-, megfigyelő készségek, stratégiai gondolkodás, határozottság, célorientáltság,
céltudatosság, üzleti érzék, kiegyensúlyozottság.

A módszert gyakran használják olyan pályakezdők kiválasztásánál is, akiknek még nem volt módjuk bizonyítani, nincs olyan előzetes
munkatapasztalatuk, mely alapján valószínűsíthető lenne, hogy megfelelnek-e egy adott munkakör követelményinek.

Mit érdemes figyelni a gyakorlatok során? Gyakorlatilag mindent ami a jelölt viselkedését, szakmai tevékenységét és kompetenciáit jellemzi. Magát
a személyt lehet látni „működés”, vagyis munkavégzés közben. De ami a legfontosabb összetevő lehet:

·       Analitikus gondolkodás: azaz hogyan használod fel a kapott információkat problémamegoldásra.

·       Csapatmunkára való képesség: vagyis hogyan tudsz együttműködni másokkal.

· Befolyásolás meggyőzés érvényesülés képessége: tehát hogyan tudsz meggyőzni másokat hatni rájuk (pl vélemények különbözősége



·       Befolyásolás, meggyőzés, érvényesülés képessége: tehát hogyan tudsz meggyőzni másokat, hatni rájuk (pl. vélemények különbözősége
esetén).

·       Célorientáció: mennyire tartod szem előtt, és mennyire törekszel a gyakorlat során a szervezeti célok elérésére.

·       Kommunikáció: hogyan kommunikálsz másokkal, különböző szituációkban.

Összességében azokat a személyes tényezőket igyekszik feltárni, melyek az adott munkahelyen az adott pozíció elvégzésére alkalmassá vagy éppen
alkalmatlanná teszik a jelentkezőt. A figyelem középpontjában a már felfedett képességeken és tulajdonságokon túlmenően milyen egyéb
jellemzők fedezhetők fel. Vagyis igen széles és összetett képet igyekeznek alkotni az adott jelentkező személyiségéről, melyből következtetni lehet
társas kapcsolatainak milyenségére, valamint munkavégzéshez való viszonyára.

Néhány jellegzetes egyéni gyakorlat. Fontos: ha bármi ilyenben vesz részt, figyeljen és koncentráljon! Kommunikáljon bátran, és próbáljon meg
nem lefagyni. Ne a másikkal, hanem magával törődjön, és próbáljon magabiztosságot, önbizalmat, és ami a legfontosabb motiváltságot sugallni!

„Irattárca” gyakorlat

A feladat során leveleket, feljegyzéseket kap információként, mint ahogy a napi életben is leggyakrabban e-mailen történik a kommunikáció, illetve
a főnöktől kapott instrukciók alapján. Ezekkel az információkkal kell dolgoznia a jelöltnek, és olyan kérdésekre kell válaszolnia, hogy „Miként
osztanád be a feladataidat az elkövetkezendő 1-2 hétben? Milyen intézkedéseket tennél? Hogyan számolnál be a vezetődnek?”

„Tényfeltáró” gyakorlat

Ennél a feladatnál egy rövid, írásos anyagból kell megismernie a helyzetet. Ezután célirányos kérdésekkel további információkat kell szereznie egy
beavatott személytől, majd ezek alapján döntést hozni. Például probléma adódik a beszállítás során, de a cégnek már teljesítenie kell a bevállalt
kötelezettségeket. A gyakorlat során az elemzőkészséget, a hatékony kommunikációs készséget térképezik fel, és azt, hogyan hoz a jelölt
döntéseket.

„Elégedetlen ügyfél” gyakorlat

A munkakörök döntő részében sor kerül interperszonális kapcsolatokra, magyarán kommunikálnia kell más emberekkel. Kiváló lehetőség ennek
megfigyelésére, ha adódik egy helyzet, pl. a cége hibát követ el egy teljesítés során, és az ügyfél Önnek támad. Fel kell tárnia a tényeket,
hatékonyan és meggyőzően kell vele kommunikálnia, döntéseket kell hoznia, és valamilyen cél irányába hatni (pl. leszerelni az ügyfelet, vagy éppen
megegyezésre törekedni vele). Minden amit csinál vizsgálható, és nagyon pontos képet fog mutatni Önről munkavégzés közben!

A szubjektivitást a csoportos értékelés jól kiszűri, s mivel a jelöltek minden esetben visszajelzést kapnak a teljesítményükről, így igazságosnak tartják
ezt a kiválasztási formát. Miután összetett folyamatban vizsgálják a képességeket, így nemcsak az új munkatársak kiválasztásában, de a vezetők
előléptetésében is jól alkalmazható e módszer.

Tesztek 

A tesztek használata kapcsán sok kérdés merülhet fel. Az egyik, hogy lesz-e egyáltalán tesztírás a kiválasztási folyamatban? Nem tudni előre. De
bármikor az orrunk alá dughatnak egyet, ezért érdemes rá fejben készülni. A másik, hogy tényleg jó eredményeket adnak-e a tesztek. Nehéz erre
válaszolni, de higgye el, több van bennük, mint azt sokan gondolnák. És ami fontos kérdés szokott még lenni, becsaphatók-e a tesztek? Persze,
minden és mindenki becsapható. De! Ott ahol egyértelmű, mérhető eredmény van, ott a válasz vagy jó vagy nem jó. Azoknál a teszteknél ahol nincs
jó és rossz válasz (pl. személyiségtesztek) pedig adódik a kérdés, hogy honnan tudja mi a jó válasz? Kit akar becsapni? Annyi más szituáció lesz még
ahol kiderülhet a tudatos ferdítés, pl. a próbaidő alatt.

A teszt mérőeszköz, amely a munka világában az ember képességének, tudásának vagy személyiségének a vizsgálatára alkalmas. A pszichológiai
teszt az emberi viselkedés vizsgálatára szolgáló olyan rendszeres, de viszonylag gyors eljárás (módszer), amellyel a vizsgálati személy valamilyen
szempontból lényeges más viselkedése előre jelezhető, bizonyos lelki jelenségei egy kategóriarendszer kategóriáiban elhelyezhetők vagy egy
számszerű skálán mérhetők.

A tesztek számos kérdésre megadják a választ, amire más eszközök nem vagy csak részben. Olyan képességek, személyiségjegyek feltárását teszik
lehetővé, ami például az interjú vagy más személyiség megismerő módszerek alkalmazásával nehezen feltárható.

Az elmúlt néhány évtizedben a pszichológiai tesztek alkalmazása világszerte ugrásszerű növekedésnek indult. Ma már számos területen a
legkülönfélébb céllal használnak rutinszerűen teszteket. Ilyenek például az oktatásban alkalmazott iskolaérettségi vizsgálatok és a tananyag
elsajátításának mértékét becslő központi felmérő dolgozatok, a tanácsadói munkában az érdeklődés, az előnyös és hátrányos tulajdonságok
feltárása, a vállalatok munkaerő-kiválasztási eljárásai, vagy a vállalati kommunikáció és a munkával való elégedettség mérése, az egészségügyben
használt pszichodiagnosztika, a különböző állami szervezetek alkalmassági vizsgálatai, és nem utolsósorban a kutatás. A pszichoanalitikus
megközelítésen alapuló mérőeszközök mellett az 1950-es évektől kezdődően számos önjellemzésen alapuló strukturált személyiség-kérdőívet is
kidolgoztak. A gyors felvétel és az egyszer kiértékelés következtében az elmúlt évtizedekben ezek a módszerek rendkívül népszerűekké váltak a
pszichológia szinte valamennyi területén.

A teszteket a munka világában elsősorban a munkaerő-kiválasztási eljárás során alkalmazzák.

A tesztek objektív mérőeszközök, a kapott eredmények egymással összehasonlíthatóak, a jelöltek közötti különbségek könnyen és gyorsan
megállapíthatóak. Különböző képességű emberek különböző feladatok végrehajtására alkalmasak, illetve azt a feladatot, tevékenységet tudják a
leghatékonyabban, legsikeresebben, legnagyobb örömmel elvégezni, amelyekhez megfelelő képességgel, érdeklődéssel, személyiséggel
rendelkeznek A jó választás mind a munkáltató mind a munkavállaló részéről elégedettséget eredményez a rossz választás azonban sok költségbe
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rendelkeznek. A jó választás mind a munkáltató, mind a munkavállaló részéről elégedettséget eredményez, a rossz választás azonban sok költségbe

kerül a cégek számára. A helytelen szelekció a munkaerő cserélődéséhez vezet, ami ismételt kiválasztási eljárás beindítását, az új munkaerő
betanítását s annak költségeit vonja maga után. Szintén költség az alkalmatlan munkaerő által okozott közvetlen vagy közvetett kár. Ezért célszerű
erre a HR-folyamatra kellő figyelmet, energiát és pénzt szentelni.

A munkaerő-kiválasztás során a teszteket használjuk:

·       pályázók körének szűkítésére,

·       az esélyes pályázók képességeinek, személyiségének mélyebb megismerésére,

·       kiválasztási döntés megalapozására, megerősítésére.

A tesztelés során biztosítani kell a megfelelő körülményeket. Nemcsak az alkalmazott teszteknek kell objektívnek, standardizáltnak lenni, hanem a
körülményeknek is. Ugyanolyan feltételeket kell az összes jelöltnek biztosítani. A tesztelés koncentrációt igényel, ezért célszerű a délelőtti órákban
lebonyolítani. Az a vállalat, aki tesztet alkalmaz, annak tájékoztatnia kell a jelölteket annak módjáról, időtartamáról, lebonyolításáról, hogy
kellőképpen fel tudjanak készülni.

A kiválasztás során használt teszteket három fő csoportba lehet sorolni:

·       képességtesztek,

·       szakmai tesztek és feladatok,

·       személyiségtesztek.

Sokat fogunk ezekről beszélni a gyakorlat során, és ki is töltünk ilyeneket, ezért most nem taglaljuk mélyebben ezt a témakört. Viszont itt
a lehetőség, hogy felhívjam a figyelmet online is elérhető tesztekre, amelyek kiváló lehetőséget adnak a gyakorlásra, elmélyülésre és
tapasztalatszerzésre! Kattintson ide és gyakoroljon:

IQ-teszt: https://mensa.hu/tesztiras/online-iq-probateszt

Személyiségteszt: https://www.16personalities.com/hu/ingyenes-szem%C3%A9lyis%C3%A9gteszt

Többféle teszt: http://www.peopletest.net/demo

Többféle teszt angolul: https://www.123test.com/

Stresszkezelés 

Mi is tulajdonképpen a stressz? Selye – aki megalkotta a mai értelemben használatos kifejezést, úgy tekintett a stresszre, mint tisztán biológiai
folyamatra, mint a testben lezajló események változatos sorára, amely független mind a kiváltó októl, mind pedig az egyén tudatosságától. A
stressz mindazokat a belső – eltérő mértékű – változásokat jelenti, amelyek abban az esetben következnek be, amikor egy élőlény úgy érzi, veszély
fenyegeti. Bár a feszültség is a stresszhatás egyik következménye lehet, akkor is stresszes lehet valaki, ha nem érez semmilyen feszültséget.
Másrészről viszont feszültnek érezhetjük magunkat anélkül is, hogy a fiziológiás stresszfolyamatok aktiválódnának (Máté, 2011). Selye megfelelő
szót keresett azokra az élettani változásokra, amelyekkel a kísérletei során találkozott. Azokhoz a változásokhoz hasonlítja a jelenséget, mint
amilyenek a kifeszített gumiszalagban vagy a nyomás alá helyezett fémrugóban következnek be, és amelyek esetenként szabad szemmel láthatók,
esetenként viszont csak mikroszkopikus vizsgálattal mutathatók ki. Ez pedig egyfontos dologra mutat rá; a túlzott stressz akkor jelenik meg, ha a
szervezet a maga tűrőképességét meghaladó mértékű igénybevételnek van kitéve. Ez az a pont, ahol a gumiszalag elszakad, a fémrugó pedig
tartósan deformálódik. A stresszreakciót kiválthatja fizikai behatás is, például sérülés, betegség vagy akár egy fertőzés formájában. De ugyanezt
okozhatják az érzelmi traumák, sőt, már az érzelmi traumával való fenyegetettség érzése is, még akkor is, ha mindez csupán a képzeletünkben
jelenik meg. Az egyéneknél stresszreakcióra utaló jelek észlelhetők akkor is, ha a fenyegetettség érzése nem tudatosul, illetve abban az esetben, ha
valaki úgy gondolja, csupán „pozitív” stressz éri őt.

A stresszélmény három összetevőből áll. Az első maga az esemény. Ez lehet fizikai vagy érzelmi behatás, amelyet a szervezet fenyegetésként
érzékel. Ez maga stresszinger, a kiváltó ok, amit stresszornak nevezünk. A második összetevő a stresszort megtapasztaló és értelmező feldolgozó
folyamat, amelyet a feldolgozó rendszer, az emberek esetében az idegrendszer, azon belül is elsősorban az agy végez. A harmadik összetevő pedig
a stresszreakció, ami az észlelt fenyegetésre válaszként adott különféle fiziológiai és viselkedésbeli változások együttese. Mindezek alapján jól
látható, hogy a stresszor meghatározása elsősorban a feldolgozó rendszertől függ, mivel ez az, ami jelentést társít az egyes ingerekhez. Az emberek
esetében ez a bizonyos feldolgozó rendszer nagymértékben determinálva van a személyiségvonások és lelki állapot alapján. Például emiatt alakul az
ki, hogy a személyt ért kritikai megnyilvánulás eltérő mértékben fog hatni az egyénekre, valaki jobban „tűri”, valaki kevésbé. De ugyanezt a munka
világában is megnézhetjük; a munka elvesztése mindig jobban megérinti azokat, akik bérből és fizetésből élnek, vagy éppen nem képviselnek nagy
értéket a munka világában, könnyebben lecserélhetők vagy helyettesíthetők (pl. alulképzettség miatt). Sőt, ami az egyik egyénnek tragédia, pl.
munka elvesztése, azt a másik egyén pont pozitívan éli meg; lehetőség nyílik egy másik szervezetnél való elhelyezkedésre és karrierépítésre.
Minden stresszorban közös, hogy valaminek a hiánya áll a fenyegetés mögött, amit a szervezet nélkülözhetetlennek tart az életben maradás
szempontjából. A kutatások három olyan tényezőt azonosítottak, amelyek minden körülmények között stresszt váltanak ki: a bizonytalanság, az
információhiány és a kontroll elvesztése (Levine és Ursin, 1978).

Vagyis nincs egységes és általánosan érvényes kapcsolat a kiváltó ok (stresszor) és a stresszreakció között. Minden stresszélmény egyedi, és az
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adott pillanatban éli át az ember, ugyanakkor a múlt hatásai is megnyilvánulnak benne (Máté, 2011). A stresszélmény intenzitása és a hosszú távú
hatásai több tényezőtől függnek, amelyek minden egyes ember esetében különbözőek. Azt, hogy az egyén mit él meg stresszként, az egyén alkata
és még inkább a személyes élettörténete határozza meg.

A stresszhatás komplex biológiai folyamatának bemutatásától most eltekintünk, csak egy-két fontosabb elemet ragadunk ki belőle. Veszély
észlelése esetén a hipotalamusz kortikotropint felszabadító hormont (CRH) választ ki, ami eljut az agyalapi mirigyhez, ami a stimuláció hatására
mellékvese-serkentő hormont (ACTH) választ ki. Az ACTH-t a vér a mellékveséhez szállítja, és ott a hormon a mellékvesekéregre fejti ki hatását,
aminek eredményeképpen kortikoid (más néven kéregállományi) hormonok választódnak ki, amelyek közül a legjelentősebb a kortizol. A kortizol
aztán már szinte a test minden szövetére hat, elsősorban az agyra, az immunrendszerre, a csontokra és a bélrendszerre. Fontos szerepet játszik
abban az élettani válaszreakcióban, amellyel a szervezet reagál a fenyegetésre. A kortizol közvetlen hatása a stresszreakció tompítása, az
immunrendszer működésének a gátlása, és ezáltal biztonságos keretek között tartása. Ahhoz, hogy képesek legyünk küzdeni vagy elmenekülni egy
adott helyzetben, arra van szükség, hogy a vér a bél vagy a máj helyett az izmokba áramoljon, míg a szívnek a szokásosnál gyorsabban kell vernie.
Az agy ilyenkor kifejezetten a fenyegetésre összpontosít, feledve éhséget vagy szexuális ösztönt. Az elraktározott energiakészleteket
cukormolekulák formájában mozgósítani kell, megváltozik az immunrendszer működése. Ezeket a folyamatokat az adrenalin, a kortizol és más
stresszanyagok szabályozzák.

Az emberek többsége nem szereti a megmérettetést. Sem az esetleges bírálatokat, vagy negatív visszajelzést. Állásinterjún sem veszünk részt túl
sűrűn, így érthető, hogy maga a szituáció feszültséget generálhat bennünk. Ami viszont azért nem jó, mert ahogy láthattuk a stresszhelyzet
leírásában, a testünk a menekülésre összpontosít, oda fordítja az energiákat, nem pedig arra, hogy felszabadultan, magabiztosan, jól
kommunikálva, cikázó briliáns gondolatokkal magunkat adjuk. A stresszhelyzettől nem tudsz elmenekülni, de tudod tompítani. Miért fontos ez?
Mert ha a tested egy kicsit megnyugszik, akkor az agyad jobban fog működni, és értékes időt nyerhetsz magadnak. Még beszélsz, de már
továbbgondolhatod a mondanivalódat. Hogyan tudod ezt elérni?

Gyakorolj!

A gyakorlat alkalmával átnézzük az esetleges interjúkérdéseket. Tudsz rájuk készülni? Igen. Tudsz magadról elmondani fontos és releváns
információkat? Persze, csak rá kell készülni. Fel tudod sorolni az előnyös tulajdonságaidat, kompetenciáidat, korábban megtörtént aktivitásaidat,
akár szituációkkal megtámogatva? Hirtelenjében nem, de ha gondolkozol rajta, össze tudod ezt is állítani. Akár próbáld ki azt, hogy ezeket otthon
magadnak a tükörben elmondod. Nézd meg a testbeszédedet és a mimikádat. Hallgasd meg, hogyan kommunikálsz. Akár videóra is veheted az
egészet. Sőt, ha elég bátor vagy, és van egy strapabíró barátod, barátnőd, rokonod, vond be őt is, idézd fel az állásinterjú szituációját, próbálj neki
elmondani magadról dolgokat, akár potenciális válaszokat, és kérdezd meg milyen benyomása volt neki erről. Ha csak egy kicsit is hozzászoksz a
szituációhoz, utána élesben könnyebb lesz!

Vizualizálj!

Képzeld el magát a szituációt, ahogy behívnak telefonon az interjúra, várakozol a folyosón, majd belépsz a terembe és megindul a faggatózás. Az
elképzelt eseményeket az agyunk rögzíti, és az éles szituációban gyorsabban és könnyebben fog reagálni. Láttál már sportversenyen versenyzőt
mozdulatokat felidézni? Ő is azért teszi ezt, hogy a folyamat mechanikusabb legyen, és az agya közben tudjon előre dolgozni. Minden másodperc
amit így nyersz, fontos lehet a kommunikáció során. Olyan ez, mint amikor nem egy túlterhelt számítógépnek kell egy újabb feladattal
megküzdenie, hanem fel tud szabadítani memóriát a könnyebb teljesítés érdekében.

Relaxálj!

A fogyasztói társadalmunk nem igazán preferálja azokat a meditatív jellegű gyakorlatokat, amelyek valahol egyidősek az emberiséggel. A
technológia ide is betört, és ma már olyan gyógyszereket reklámozunk inkább, amelyek egy pillanat alatt elmulasztanak minden fájdalmat,
feszültséget és csodálatossá varázsolják életünket…

Mindenféle szerek nélkül is képes vagy a lazításra, csak dönts el, hogy szánsz magadra időt. Az elménk és a testünk oda-vissza hat egymásra, és
bármelyikkel is törődsz, az hatással lesz a másikra, és összességében csak jól járhatsz. Valakinek a sport és a testmozgás jobban bejön, ami
köztudottan oldja a feszültséget. De ha nincs is időd egy jó edzésre, ülj le 10 percre és csinálj meg egy-két egyszerűbb gyakorlatot. Nem fogsz a
föld fölött 10 centivel lebegni, de talán lenyugszol kicsit. Ha csak megpróbálod kisöpörni a fejedből a gondolatokat, és eljutsz egy csendesség
közeli állapothoz, már jó.

De nézzünk egy egyszerűbb gyakorlatot. Ülve vagy fekve egyaránt csinálhatod. Vegyél egy mély lélegzetet, és feszítsd be a vádlidat és a lábfejeden
lévő izmokat. Csak feszítsd keményen! 6-8 másodperc elteltével ernyeszd el az izmaidat és közben a szádon fújd ki a levegőt. Mély levegő, feszítsd
be a combizmaidat. Keményen, amennyire csak lehet! 6-8 másodpercig dolgozz keményen, majd fújd ki a levegőt és ernyeszd el az izmokat. Menj
feljebb, és ugyanezen technika alapján feszítsd meg a csípődet és a környékén lévő izmokat, majd a hasadat, utána a mellizmaidat, majd a két
karodat, főleg a felső izmokat, majd a nyakadat. Mindig feszítsd meg az izmokat egy nagy levegő mellett, majd ernyeszd el, kifújva a levegőt. A
végén az arcod jön, vágj mindenféle grimaszt és próbálj minél több izmot megfeszíteni egyszerre, szintén 6-8 másodpercig. Utolsóként a fejed
minden izmát próbáld egyszerre megfeszíteni. A végén vegyél két mély levegőt, orron be, szádon ki, és lazulj el. Ha fáradtságot érzel, akkor nagyon
jó munkát végeztél. Próbáld nem beengedni a fejedbe a gondolatkavalkádot, fókuszálj inkább, saját magad próbáld átjárni.

Mi a cél? Hogy elengedjük a feszültséget, mert akkor a felszabaduló energiát arra tudom fordítani, ami nekem fontosabb. Például nyugodtabb
gondolkodásra, kommunikációra, magabiztosságra… Ezt a gyakorlatot akár a folyosón ülve is el tudod végezni, csak majd a grimaszokkal vigyázz,
nehogy bolondnak nézzenek J Egyébként a mozgás, izommunka és tudatos lélegzés mindig segít a tested működésének optimalizálásában.

Bértárgyalás 



Valahol a kiválasztási folyamat vége felé szóba fog kerülni a kompenzáció kérdése. A bérezés és a kompenzáció nem pontosan ugyanazt jelenti,
ugyanis előfordulhat, hogy a munkabér csak egy elemét jelenti a kompenzációs csomagnak, abban lehet még útiköltségtérítés, mobil, laptop vagy
autóhasználat, cafeteria, munkaruha biztosítása stb., vagyis a munkánkért kapott teljes összeg több mint csak a havi munkabér. A Workania
állásportál által működtetett Fizetesek.hu bérfelmérő portál megnézte, hogy 2017-ben melyek voltak a leggyakoribb juttatások Magyarországon. A
több mint 42 ezer válaszadó adataiból kiderült, hogy a munkavállalók 74%-a kapott valamilyen juttatást. A legnépszerűbb tavaly is a SZÉP kártya
volt: a dolgozók több mint harmada (34%) kapta, az Erzsébet utalványt és a mobiltelefont pedig egyforma mértékben (24-24%) adták a
munkaadók.

Biztos, hogy a cég részéről kiválasztási folyamatba delegált szakember fejében van egy elképzelt összeg. De ez nem jelenti azt, hogy ez nem
változhat. Megjegyzem, sajnos mindkét irányba változhat, de erre még visszatérünk.

Mi a teendő a bértárgyalás előtt? Egyrészt be kell tudnia lőni a megpályázott munkakör betöltéséért járó reális munkabért. Kutasson egy kicsit a
neten, nézze meg a https://www.fizetesek.hu/fizetesek oldalt, vagy a KSH kimutatásait. Ha kell, kérdezze körbe az ismerőseit, ki dolgozik hasonló
helyen, vagy kinek van olyan ismerőse aki hasonló munkakörben dolgozik, és ha nem túl indiszkrét a kérdés, akkor mennyit keres összesen (bér
plusz juttatások). A Facebook és a LinkedIn ebből a szempontból nagy segítség lehet. Nyilván a kapott összeget vesse össze azzal amire Ön
gondolt, és állapítson meg egy tól-ig összeget, pl. bruttó 200-230 ezer forint. Soha ne csak egy sima számban gondolkozzon, a sávos megadás
jobban hangzik, és kisebb a hibalehetőség. Azért is célszerű magának előre összeállítani ezt az összeget, hogy amikor a kiválasztási interjú adott
pontján odaértek a bértárgyaláshoz, és esetleg elhangzik egy összeg, akkor rugalmasabban tudjon reagálni. Ne ott kezdjen el osztani-szorozni,
hanem pókerarccal gondolja gyorsan végig, hogy mire jutott, és mit lehet most ebből kihozni. Ha magasabb összeget hall mint amire gondolt,
akkor nagy gond nincs. Próbáljon meg nem ujjongani. Ha alacsonynak tűnik az összeg, akkor szintén pókerarccal, nagyon udvariasan jelezze, hogy
esetleg ezt még tegyük megbeszélés tárgyává, mert ennél egy kicsit magasabb összegre gondolt.

Ki mond először összeget? Ahogy alakul, valószínűleg ezt a cég és az interjút vezető munkatárs fogja eldönteni, és bele fogja vinni a szituációba.
Lehet, hogy összeget fog mondani („arra gondoltunk, hogy ennek a munkakörnek a kompenzációja XX forintot jelent”), vagy egyszerűen rákérdez
arra, hogy Ön mire gondolt. Itt jön az, hogy udvariasan egy tól-ig összeget mond, akár jelezve, hogy ez változhat a teljes kompenzációs csomag
ismeretében. Itt jön az, amire korábban céloztam; lehet, hogy ők többre gondoltak, de az összeg hallatán már ők is kevesebbet mondanak J
Egyébként a többség nem ezt teszi, mert próbálnak nem rövidtávra gondolkodni. Ha értékes munkaerőnek tűnik a jelölt, oda fogják adni azt a
magasabb összeget, amire az elején gondoltak.

Egy dolgot még be lehet dobni a tárgyalásba, ha esetleg fennakadás van a bérezést tekintve. A fennakadás alatt most azt értem, hogy ha kisebb
összeget mondanak, mint amire Ön számított. Megoldás lehet, ha ezért az alacsonyabb bérért is elvállalja az állást, de kiköti, hogy a próbaidő
lejárta után (ez valószínűleg 3 hónap lesz, és tuti kikötnek ilyet) ismét üljetek le a bértárgyalást tekintve, és ha beváltotta a hozzád fűzött
reményeket, akkor emeljenek rajta.

Egyébként az Ön által megjelölt elvárt bérösszeg önmagában is hordoz információt. Ha túl sokat mond, akkor nem fog kelleni, mert nagyok az
elvárásai. Ha túl keveset mond, akkor gyanús, hogy csak ennyire értékeli saját magát… Szóval próbáljon utánanézni az információknak, mondjon
egy köztes, mindenki számára elfogadhatónak tűnő összeget, és tűnjön alkuképesnek.

 

Fontos fogalmak:

munkáltatói elvárások, munkaköri leírás, külső és belső toborzási csatornák, diákszövetkezet, munkaerő-közvetítő cég, fejvadász cég, munkaerő-
kölcsönzés, állásbörze, karrieriroda, álláskereső portál, szakmai önéletrajz, motivációs levél, kiválasztási interjú, stressz

 

Gondoljuk végig a következő kérdéseket:

Hogyan fogja a munkáltató megjeleníteni a legfontosabb kiválasztási szempontokat a toborzás során, akár egy konkrét álláshirdetésben? Mi a
dolga a pályázónak?

Mi a feladata egy pályakezdő fiatalnak az internet világában, hogy információt szerezzen és munkát keressen? Milyen fontosabb lépéseket kell
megtennie?

Mi a lényege a motivációs levélnek?

Mi a különbség munkaerő-kölcsönzés és munkaerő-közvetítés közt?

Miért célszerű regisztrálni magunkat álláskeresőnek? Milyen szolgáltatásokat és támogatásokat lehet igénybe venni ezáltal?

Hogyan lehet otthon készülni egy kiválasztási interjúra?

Utolsó módosítás: 2020. February 2., Sunday, 12:29
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MOTIVÁCIÓS LEVÉL 

Szabó Éva 
+ 36 20 387 6534 
szabo.eva@gmail.com 

Bau-Systeme 92 Kft. 
7632 Pécs,  
Közraktár u. 14 

Tárgy: Jelentkezés álláshirdetésre  

Tisztelt Szabó Éva! 

Jelen levelemmel, továbbá mellékletként csatolt önéletrajzommal jelentkezek az Önök által, a 
Profession.hu oldalon meghirdetett projektmenedzser asszisztensi munkakörre. 

Ahogy az a csatolt önéletrajzomban is látható, fiatal korom ellenére sokrétű és széleskörű 
munkatapasztalattal rendelkezem. Mindhárom korábbi munkahelyemen könnyen és gyorsan 
megtanultam az adott pozícióhoz tartozó feladatokat. Könnyedén dolgoztam együtt munkatársaimmal, 
kortól és nemtől függetlenül. A munkában felmerülő nehézségeket rugalmasan és higgadtan tudtam 
megoldani, feletteseim távollétében is.  

A konzervgyárban szerzett tapasztalatok bizonyították kitartásomat és nagy munkabírásomat, mind 
fizikai, mind pedig szellemi téren, mivel sokszor huzamosabb ideig szélsőséges körülmények között 
kellett a feladataim végezni. Szállodai munkám során inkább szolgáltatással kapcsolatos tapasztalatokat 
szereztem, kommunikációs készségeim fejleszthettem szóban és írásban. Mindemellett angol és német 
nyelvtudásom is gyakorolhattam, bővíthettem. Megtanultam árajánlatok és kimutatások elkészítését, 
továbbá számítógépes programok használatát is elsajátíthattam. Kiváló koncentrációs képességemet 
bizonyítja, hogy 12 órás munkám során, monoton tevékenységek végzése esetén is jelentősebb hibák 
nélkül dolgoztam. A munkakörömhöz tartozó feladataim elkészítése után mindig ellenőriztem 
munkámat. 

Magamat tisztességes, lelkiismeretes embernek tartom. Gyorsan és könnyen tanulok, amit bizonyít az 
is, hogy új feladataimat is hamar kiismerem és önállóan elvégzem.  

Bár eddigi munkáimban jól éreztem magam, mégis többet szeretnék, új lehetőségeket és új kihívásokat, 
ezért jelentkezem Önökhöz. 

Bízom benne, hogy levelem felkeltette Önök érdeklődését és lehetőségem lesz személyesen is 
bizonyítani rátermettségem a pozícióra. 

 

Várom szívélyes visszajelzésüket! 

Tisztelettel: 

aláírás helye 

Kelt: Pécs, 2019. január 3. 

  



Motivációs levél 
Kukor Ica részére 

Tempus Közalapítvány 

Kéthly Anna tér 1. 

1077, Budapest 

 

Tisztelt Kukor Ica! 

Ezúton szeretnék jelentkezni A Tempus Közalapítvány által meghirdetett kiadványszerkesztő munkatárs 

pozícióra! 

Választásom azért esett az Önök cégére, mert a Tempus Közalapítvány a legnevesebb, legkiválóbb 

közhasznú pályáztató szervezet egész Magyarország területén. Mindig is érdekelt a marketing, a média 

és a PR, éppen ezért megfogott cégük ajánlata. Tudásommal és lelkesedésemmel szeretném csapatukat 

erősíteni! 

A Pécsi Tudományegyetemen végeztem Társadalmi tanulmányok szakon. Friss diplomásként szakmai 

tapasztalataim ugyan nincsenek, de erősségeim közé tartozik, hogy rendkívül gyorsan tanulok, elszánt, 

kitartó és fáradhatatlan vagyok. Szociológiai alapismereteim birtokában képes vagyok felismerni fontos 

társadalmi problémákat, azok alapvető strukturális összefüggéseit, továbbá tisztában vagyok olyan 

gyakorlati és módszertani ismeretekkel, amelyek mindezek feltárására, elemzésére és megértésére 

szolgálnak. Kiválóan beszélek angolul. Számtalan számítógépes program használatához értek. 

Legfőbb motivációim a tudásvágy, a tapasztalatszerzés és a fejlődni akarás. Célom, hogy munkámban 

eredményeket érjek el, valamint, hogy ezen eredményeken keresztül hozzájáruljak a cég 

előrehaladásához. Személyes elvárásaim közé tartozik a stabil szervezeti háttér, rendszeres jövedelem, 

megfelelő munkakörnyezet és légkör, valamint tanulást támogató kultúra. Amennyiben engem 

választanak, nem fognak csalódni. Kész vagyok áldozatokat hozni, valamint elkötelezettségemmel 

támogatni a céget. 

Bízom abban, hogy pályázatom felkeltette érdeklődésüket, és lehetőséget biztosítanak a személyes 

bemutatkozásra! 

 

Pécs, 2018. szeptember 2. 

Tisztelettel, 

Aláírás 

  



MOTIVÁCIÓS LEVÉL 
 
Robert Bosch Elektronikai Kft.  
Hatvan, 3000 Robert Bosch út 1. 
 
Tárgy: Motivációs levél 
 

 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

 

A profession.hu oldalon talált álláshirdetésben meghirdetett vállalati kommunikációs és 

rendezvényszervező gyakornoki munkára szeretnék jelentkezni jelen levelemmel, valamint a 

csatolt önéletrajzommal. 

A hirdetésben feltüntetett elvárásoknak tökéletesen megfelelek, mivel jelenleg a Pécsi 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folytatom a tanulmányaimat nappali 

tagozaton. Középiskolai és egyetemi tanulmányaim alatt is dolgoztam a vendéglátás területén, 

ahol rengeteg emberrel kerültem kapcsolatba, így kiváló kommunikációs készségekre tettem 

szert, valamint a felmerülő problémákat is a legjobb tudásom szerint oldottam meg. Munkám 

során nem egyszer kellett csapatban dolgoznom, könnyen tudok alkalmazkodni különböző 

helyzetekhez és mindig törekszem a jó kapcsolatra a munkatársaimmal. Középfokú komplex 

angol nyelvvizsgával rendelkezem, amit a korábbi munkám során napi rendszerességgel 

használtam. Rendelkezem ECDL vizsgabizonyítvánnyal, melynek része a Microsoft Office 

programok használata. 

Céltudatosan, pontosan és hatékonyan szeretem a rám bízott feladatokat elvégezni, de nyitottan 

és rugalmasan kezelem a változásokat. Fontos számomra, hogy egy kellemes és korszerű 

környezetben dolgozhassak egy dinamikus csapat tagjaként, ezért érzem úgy, hogy az Önök 

cége számomra a tökéletes munkahely. 

Megtisztelő lenne, egy személyes találkozás, ahol lehetőség nyílik egy további beszélgetésre. 

 

Veszprém, 2018.01.02. 

Tisztelettel:      

Kovács Elvira   

E-mail cím: kovacs.elvira@gmail.com 

Telefon: 0630/274-5472  
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Squash Club Szabadidőközpont Szeged 
Pápai Miklós klubvezető 
6724, Szeged, Kenyérgyári u.3. 
e-mail: szegedquashclub.hu 
 

Tárgy: Jelentkezés álláshirdetésre 

Tisztelt Pápa Miklós Klubvezető úr! 

A https://www.profession.hu oldalon találtam rá álláshirdetésükre, és ezúton szeretnék 

jelentkezni az Önök sportlétesítményébe recepciós munkára.  

Ahogy csatolt önéletrajzom is mutatja, a Pécsi Tudományegyetem első éves pszichológia 

szakos hallgatója vagyok. Egyetemi tanulmányaim mellett a Szegedi Szakképzési Centrum Gábor 

Dénes Szakgimnáziumában fitness-wellness instruktornak tanulok, így betekintést nyerhetek 

többek között az edzéselméletbe, a gimnasztikába, a funkcionális anatómiába. Elméleti 

ismereteimet szívesen bővíteném a gyakorlatban akár edzőtermi recepciósként, de nagyobb 

kihívásokkal járó feladatokat is vállalnék.  

A sport közel áll hozzám, édesapám testnevelő-edző, én magam pedig 12 éve 

versenyszerűen kézilabdázom, és rendszeresen járok edzőterembe. Erősségeim közé tartozik, hogy 

jó kommunikációs készséggel rendelkezem, angol és német nyelven is beszélek. Dinamikus 

vagyok, gyorsan gondolkozom és cselekszem. A csapatmunka nem ismeretlen számomra, választott 

sportágam is megköveteli, hogy a társaimmal együttműködve dolgozzam, de az egyéni 

munkavégzés sem okoz nehézséget. Az informatikai alapismereteimet az iskolában szereztem, a 

számítógépet napi szinten használom. 

Szakmai tapasztalattal is rendelkezem. 2017 nyarán recepciósként dolgoztam a szegedi 

Forma I. Fitness-ben, de összefüggő szakmai gyakorlatomat is a sportpálya közelében teljesítettem.  

A hétvégi munkavégzés megfelelő nekem, de szükség esetén az iskolai szünetekben akár 

további munkaórákat is tudnék vállalni.   

Bízom abban, hogy levelemmel meggyőztem, hogy én vagyok az ideális jelölt az Önök 

számára.  

Szeged, 2018. november 27. 

Tisztelettel: 

Ilyés Lara 

  



Fekete Barbara 

Zalaegerszeg      Email cím: feketeb96@gmail.com 

Zsolnay utca 1/A     Telefon: 06303683777 

8900 

Menzies Aviation (Hungary) Kft. részére   Hivatkozási szám: 1258016 

Budapest       Telefon: (1) 296 9021 

BUD Nemzetközi Repülőtér  

1185  

Tárgy: Motivációs levél 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

A Profession.hu oldalon meghirdetett HR asszisztens pozícióra szeretnék jelentkezni levelemmel, 

mely a csatolt szakmai önéletrajzomat egészíti ki. 

A munkakör szorosan kapcsolódik jelenlegi és korábbi tanulmányaimhoz, illetve a feladatkörök 

változatossága miatt is szívesen végezném. Úgy gondolom az elvárásoknak teljesen megfelelek, és 

bár pályakezdőként dolgoznék, előző munkatapasztalataim sok előnyt jelentenek számomra. 

Eddigi munkáim során sem jelentett problémát idegen emberekkel kommunikálni, amelyhez 

külföldön szerzett munkatapasztalatom is hozzájárul, ezért a HR feladatok közel állnak hozzám. A 

közgazdasági szakközépiskolában szerzett ismereteimet is kamatoztatni tudom, hiszen gyorsan és 

korrekten használom a tízujjas vakírást, és a bérezéshez, könyveléshez is értek valamelyest. 

Munkáimat mindig pontosan, precízen végezem, szeretek magam körül rendet tartani. A 

felmerülő problémákat képes vagyok önállóan megoldani, de egy jó csapatban is hatékonyan 

dolgozom.  

Korábbi pozícióimban, szorgalmamnak és érdeklődésemnek köszönhetően, minden esetben 

könnyen és gyorsan megtanultam a munkához tartozó feladatokat ellátni. Megbízhatónak, 

felelősségtudónak és határozottnak tartom magam. Rugalmasságom a megoldásaimban és a 

kommunikációmban is megjelenik, könnyen szót értek különböző nemű és korú személyekkel, 

melyet szakmámból adódó empatikusságom is elősegít. Munkáim során bebizonyosodott 

nagyfokú érzelmi terhelhetőségem és stressztűrő képességem.  

Ha pályázatom elnyeri tetszésüket, megtisztelő lenne egy személyes találkozás, ahol lehetőség 

nyílna egy további beszélgetésre. 

Kelt: Zalaegerszeg, 2018. 12. 02. 

Tisztelettel, 

Fekete Barbara 

  



IV. Szakmai önéletrajz minták 

 

ÖNÉLETRAJZ 

Személyes adataim: 

Név:   Ilyés Lara  

Születési hely, idő: Szeged, 1998. december 6.  

Cím:   6723 Szeged, Bihari u. 26. 

Telefon:   20/537-6733 

E-mail:   ilyeslara@gmail.com 

Karriercélom: 

 Tanulmányaim befejezése után mind az egyetemen (elsősorban a pszichológia területén) 

megszerzett elméleti és gyakorlati tudásomat, mind sportismereteimet egyaránt szeretném 

hasznosítani, mint sportpszichológus vagy edző.  

Iskolák, végzettségek: 

2018 – (jelenleg is) Pécsi Tudományegyetem, pszichológia alapszak 

2017- (jelenleg is)  SZSZC Gábor Dénes Szakgimnázium és Szakközépiskola, 

    fitness-wellness instruktori képzés (OKJ: 54 813 01) 

2013-2017.  SZTE Gyakorló Gimnázium, érettségi  

2005-2013.  Tabán Általános Iskola és AMI (Szeged) 

Szakmai tapasztalat: 

2017 nyara  Forma I. Fitness, Szeged – recepciós 

feladataim: pályák kiosztása, pályafoglalások intézése, bérletek eladása, reklamáció 

kezelése, nyári táborozásra jelentkezések/befizetések intézése, pénztárgépkezelés, pultos 

teendők (italok, ételek eladása, kiszolgálás) 

Nyelvtudás:     

angol nyelv   emelt szintű ismerete (B2 komplex nyelvvizsga) 



német nyelv   középszintű ismerete (B2 szóbeli nyelvvizsga) 

Egyéb: 

PC ismeretek:  középszintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, PowerPoint, 

    Photoshop, Lightroom) 

B kategóriás jogosítvány 

Hobbi: 

Sport:    2006-tól: versenyszerűen kézilabdázom (legjobb eredményeim: 

    diákolimpia 4. hely; országos bajnokság 2. hely; NB1 ifjúsági  

   bajnokság 6. hely; NB2 felnőtt bajnokság 1. hely) 

    rendszeresen járok edzőterembe 

Fényképezés:  NIKON D3400 fényképezőgép használata 

Kisfilmkészítés 

Készségeim/képességeim: 

▪ erős motiváció a sport területén 

▪ jó kommunikációs készség (idegen nyelven is) 

▪ jó szervező- és irányítókészség 

▪ gyors gondolkodás és dinamizmus 

▪ megbízhatóság 

▪ empátia 

 

Szeged, 2018. november 27. 

  



 

Önéletrajz 

Személyes adatok 

Név: Horváth Petra 

Születési hely és idő: Pécs, 1995. 11. 26.  

Lakhely: 7633 Pécs, Bánki Donát utca 12. 

Telefonszám: 06/70 933 5281 

E-mail cím: horvathpetra1995@gmail.com 

Jelentkezés célja 

Szeretnék kiadványszerkesztő munkatárs lenni az Önök cégénél. 

Tanulmányaim 

2014-ben az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Gimnáziumában érettségit szereztem. 
2017-ben a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, Társadalmi tanulmányok szakon 
végeztem. 

Nyelvtudás és digitális kompetenciák 

2017-ben angol nyelvből B2-es szinten államilag elismert középfokú nyelvvizsgát szereztem. 

Kiválóan értek a számítógépek és egyéb programok használatához, például Adobe Photoshop, InDesign, 
Illustrator és Adobe Pro. 

Képességeim 

Precíz, rendszerető, magabiztos, fegyelmezett, célorientált, kreatív, lelkiismeretes és következetes 
vagyok. Feladataimban mindig tökéletességre törekszem. Társasági embernek tartom magam, 
kiemelkedő kommunikációs képességem miatt könnyen teremtek új kapcsolatokat, valamint nem jelent 
problémát megértetni és elfogadtatni véleményem másokkal. 

Szervezeti tagság 

A Magyar Vöröskereszt Baranya Megyei Szervezeténél önkéntesként tevékenykedem már 4 éve. Ennek 
keretében véradásokat szervezek, tréningeket vezetek, valamint a Vöröskereszt online felületeinek 
karbantartása is az én feladatom. 

Hobbik 

AVON szaktanácsadónő vagyok. 

Szabadidőmben gyakran olvasok és szeretek színházba járni. Érdeklődőm a szépirodalom, a kortárs 
irodalom, a filmművészet és a színházművészet iránt. Szeretek extrémsportokat kipróbálni, például 
búvárkodás, sziklamászás. 

 
Pécs, 2019. 01. 15. 
 

Aláírás 
  



ÖNÉLETRAJZ 
Szabó Éva 

 

 
Születési hely, idő: Szigetvár, 1995. 07. 21. 
Lakcím: 7985 Nagydobsza, Mátyás király u. 12. 
Telefon: +36 20 387 6524 
E-mail: szabo.eva@gmail.com 

Betölteni kívánt munkakör: 

Projekt-menedzser asszisztens  
 
Jelentkezés célja:  

A már meglévő tapasztalataim bővítése, készségeim fejlesztése, új területen érvényesülni. 

Tanulmányok: 

2010-2016: Kaposvári SC Dráva Völgye Középiskola- Hatosztályos gimnázium 

2016-2019: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi kar – Társadalmi 
tanulmányok képzés 

2017-2019: Penta Unió Oktatási Centrum- Pénzügy- Számviteli ügyintéző 

 

Végzettségek: 

2017- 2019: Penta Unió Oktatási Centrum: Pénzügy- Számviteli ügyintéző 

Szakmai tapasztalat: 

2015. július- augusztus:  Schenk és Társa Kft. Szigetvári Konzervgyár: Nyersanyag ellenőr 

• Feladataim: 
− A beérkező, valamint távozó áruszállítók szállítólevelének kiállítása 
− A beérkezett áru minőségellenőrzése 
− Adminisztratív feladatok végzése számítógépen 
− Fizikai munka a szállítmányok mozgatásakor, ellenőrzésekor 
− Kimutatások rendszerezése 

 

mailto:szabo.eva@gmail.com
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2016. június- július: Família Hotel Balatonboglár: Szállodai recepciós  

• Feladataim:  
− Vendégek érkeztetése, valamint a szállodában tartózkodásuk és távozásuk 

zökkenőmentes biztosítása 
− Érdeklődések fogadása, rendszerezése, visszaigazolása 
− Számlák rendezése, utalásokkal kapcsolatos ügyek intézése 
− Árajánlatok készítése, különböző díjszabások számítása, foglalások kezelése 
− Rendszerezés 

 

2017. június- augusztus: Schenk és Társa Kft. Szigetvári Konzervgyár: Gyártásközi laboráns 

• Feladataim: 
− Gyártásközi termékek minőség és mennyiség ellenőrzése 
− A gyártás bizonyos területeiről kimutatások készítése 

 
Személyes készségek:  

• Számítógépes ismeretek: 
− ECDL vizsga: 7 modulos (Microsoft Word, Excel, Power Point, Access, 

Weblapszerkesztés, Operációs rendszer kezelése, Internet kezelés) 
− Internet teljes körű, biztos használata 

 
• Nyelvtudás: 

− Komplex Angol B2 –es szintű nyelvvizsga – kiváló kommunikáció írásban és 
szóban 

− Alapfokú német nyelvismeret – jó kommunikáció szóban 
 

• Vezetői engedély: 
− B kategória 
− 2015. márciusa óta vezetek személygépkocsit balesetmentesen 

 

Amivel szívesen töltöm a szabadidőm: 

• Olvasás, barkácsolás, futball, úszás, kosárlabdázás 
 
 

 

Kelt: Nagydobsza, 2019. január 3. 

 
 



I. A munkaköri követelmények 

 

A munkaköri követelmények alapjaiban határozzák meg a munkakör tartalmát, és az abból 
fakadó elvárásokat. Minél bonyolultabb a munkakör, annál több követelmény fogalmazódhat 
meg. Célszerű áttekinteni a legalapvetőbb munkaköri követelményeket, hogy az álláskereső 
sikeresebben tudja pozícionálni magát, lássa azokat a dimenziókat, amelyekben a munkáltató 
is gondolkozik.  

 

A munkaköri követelmények összefoglalása és csoportosítása 

Munkaköri követelménycsoport Munkaköri követelmények 

Ismeretek alkalmazásának követelményei 

Szakismeret 
Cégismeret, területismeret, személyismeret 
Nyelvismeret 
Informatikai ismeret, digitális tudás 
Jártasság, szakirányú gyakorlat, 
munkamódszer ismeret 

Kapcsolatkezelés követelményei 

Kommunikációs készség 
Együttműködési készség 
Konfliktuskezelés, konfliktusmegoldás 
Fellépés 
Tárgyalóképesség 
Befolyás érvényesítése 

Feladat jellegéből adódó követelmények 

Problémamegoldás 
Kreativitás 
Pontosság, precizitás, minőségi 
munkavégzés 
Önállóság 
Megbízhatóság 
Fegyelmezettség 
Döntési képesség 
Felelősségvállalás 
Változásra való nyitottság 

Motivációs követelmények Sikeresség, eredményes munkavégzés 
Eredmény és teljesítményorientáltság 

Az irányítás követelményei 

Tervezési, szervezési képesség 
Csapatépítés 
Ellenőrzés 
Munkatársak menedzselése 

A terhelések tűrésének követelményei 
Fizikai terhelés elviselése 
Pszichés terhelhetőség, megküzdési 
stratégiák 

 

Forrás: Nemeskéri Gy. – Pataki Cs. (2009): A HR gyakorlata, 97. o. 

  



 

A munkakör tartalmától függetlenül megfogalmazódnak a szervezet általános elvárásai a 
munkatársakkal szemben. Fontos ezeket ismerni, és ami még fontosabb, a sikeres karrier 
érdekében célszerű ezekkel azonosulni. 

A szervezet sikerének feltétele a szervezet tagjainak hozzájárulása a szervezeti célokhoz, így 
ez a dimenzió is elvárásként, sőt talán kényszerként fog megjelenni a jelölt/munkatárs irányába. 

 

A szervezet általános kompetenciaigényei 

Hozzájárulás Kompetenciaigények 

„Dolgos kezek” 

Rendelkezésre áll (mindig bejön dolgozni, 
megbízható, többnyire nem tér ki a túlmunka 
elől stb.) 
Rendelkezésre állnak a szükséges ismeretek, 
képességek, készségek, jártasságok 
Teljesítmény-motivált 
Tanulékony 

„Hűséges szívek” 

Lojális 
Elkötelezett, hűséges a céghez 
Marad, nem megy más céghez dolgozni 
Elfogadja és betartja a magatartási 
szabályokat 
A csapat tagjává válik 
Gazdaszemlélettel óvja a cég eszközeit 
Tudását átadja, hogy az minél inkább 
hasznosuljon a szervezet számára 

Önálló gondolkodás 
Fejleszti tudását 
Ötletei vannak a hatékonyság növelésére, a 
minőség javítására 

Vélemények 

Konstruktív magatartást tanúsít 
Együttműködik 
Kezdeményez a fejlődés érdekében 
Helyt áll multikulturális környezetben 

 

Forrás: Nemeskéri Gy. – Pataki Cs. (2009): A HR gyakorlata, 97. o. 

  



II. Kompetencialista 

 

Fontos, hogy az álláskereső meg tudja fogalmazni a saját tulajdonságait, be tudja mutatni 
„működését” a munka világában, összességében egy képet adva magáról, mint munkaerőről. 
Bár egyszerűnek tűnik a feladat, sokan nem tudják számba venni mi is jellemzi őket. Ezen 
tartalmi egység segítséget próbál nyújtani az önálló, kompetenciaelvű profil összeállításához. 

 

Információs készségek 
 
Számítógép-használat 
1. szinten 
 Elemi szintű számítógép-használat 
2. szinten 
 IT alapismeretek 
 Operációs rendszerek 
 Szövegszerkesztés 
 Táblázatkezelés 
 Adatbázis-kezelés 
 Prezentáció 
 Információ és kommunikáció 
 egyéb tárgyú, azonos szintű készség 
3. szinten 
 Szövegszerkesztés – haladó szint 
 Táblázatkezelés – haladó szint 
 Képszerkesztés 
 CAD 
 egyéb tárgyú, azonos szintű készség 
4. szinten 
 a szerző által megadott tárgyú, témájú alkalmazások 
5. szinten 
 a szerző által megadott tárgyú, témájú alkalmazások 
 
Nyelvhasználat 
 
Köznyelvi nyelvhasználat (ügyfél kommunikációban) 
 írásos formában 
  olvasott szöveg megértése 
  fogalmazás 
  kézírás 
 élőbeszéd formájában 
  hallott szöveg értése 
  beszédkészség 
 
Szakmai nyelv használata (szakmai, szakemberek közötti kommunikációban) 
 írásos formában 



  olvasott szöveg megértése 
  fogalmazás 
  kézírás 
 élőbeszéd formájában 
  hallott szöveg értése 
  beszédkészség 
 
Idegen nyelv használata 
 írásos formában 
  olvasott szöveg megértése 
  fogalmazás 
  kézírás 
 élőbeszéd formájában 
  hallott szöveg értése 
  beszédkészség 
  telefonálás idegen nyelven 
 
Egyebek 
 Gépírás 
 Gyorsírás 
 Információforrások kezelése 
 
Rajzi készségek, képességek 
Képi jellegű ábrázoló műszaki rajzok 
 olvasása, értelmezése 
 készítése 
Hálózati, kapcsolási jellegű műszaki rajzok 
 olvasása, értelmezése 
 készítése 
Diagramok, nomogramok, számolóábrák stb. 
 olvasása, értelmezése 
 kitöltése, készítése 
Jelképek értelmezése 
Szabadkézi rajzolás 
Komplex jelzésrendszerek (pl. vezérlőtábla) értelmezése 
 
Egyéb más készségek 
Matematikai készségek 
 elemi számolási készség 
 mennyiségérzék 
Mozgásos, testi 
 kézügyesség 
 testi ügyesség 
 testi erő 
Érzékelési 
 tájékozódás 
 térérzékelés 
 



Eszközhasználati képességek, készségek, például: 
kéziszerszámok 
fémmegmunkáló kéziszerszámok 
faipari kéziszerszámok 
szerelő kéziszerszámok 
gépészeti mérőeszközök 
konyhatechnikai eszközök  
kertészeti eszközök 
mérőműszerek 
laboreszközök 
telekommunikációs eszközök 
kézigépek 
irodatechnikai eszközök 
járművezetés 
gép kezelőszervei, műszerei 
munkabiztonsági eszközök, felszerelések 
 
SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
 
Adottságok 
 Fizikai 
  Állóképesség 
  Erős fizikum 
  Külső megjelenés 
 Fiziológiai 
  Látás 
  Hallás 
  Szaglás 
  Ízérzékelés 
  Tapintás 
  Egyensúlyérzékelés 
  Térlátás 
  Térbeli tájékozódás 
  Kézügyesség 
  Stabil kéztartás 
  Mozgáskoordináció 
 Pszichológiai 
  Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság 
  Tűrőképesség 
 
Jellemvonások 
 Elhivatottság, elkötelezettség 
 Fejlődőképesség, önfejlesztés 
 Felelősségtudat 
 Kitartás 
 Kockázatvállalás 
 Megbízhatóság 
 Monotónia-tűrés 



 Önállóság 
 Döntésképesség 
 Önfegyelem 
 Pontosság 
 Precizitás 
 Rugalmasság 
 Stressztűrő-képesség 
 Szervezőkészség 
 Szorgalom, igyekezet 
 Terhelhetőség 
 Türelmesség 
 
TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
 
Együttműködés 
 Kapcsolatteremtő készség 
 Kapcsolatfenntartó készség 
 Interperszonális rugalmasság 
 Udvariasság 
 Kezdeményezőkészség 
 Határozottság 
 Meggyőzőkészség 
 Konszenzus készség 
 Empatikus készség 
 Segítőkészség 
 Motiválhatóság 
 Motiválókészség 
 Visszacsatolási készség 
 Irányíthatóság 
 Irányítási készség 
 Tolerancia 
 
Kommunikáció 
 Fogalmazó készség 
 Nyelvhelyesség 
 Tömör fogalmazás készsége 
 Kommunikációs rugalmasság 
 Közérthetőség 
 Prezentációs készség 
 Hatékony kérdezés készsége 
 Meghallgatási készség 
 Adekvát metakommunikációs készség 
 
Konfliktuskezelés 
 Kompromisszumkészség 
 Konfliktuskerülő készség 
 Rivalizáló készség 
 Konfliktusmegoldó készség 



 Engedékenység 
 
MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
 
Gondolkodás 
 Absztrakt (elméleti) gondolkodás 
 Áttekintő képesség 
 Logikus gondolkodás 
 Kritikus gondolkodás 
 Rendszerező képesség 
 Kreativitás, ötletgazdagság 
 Ismeretek helyén való alkalmazása 
 Új ötletek, megoldások kipróbálása 
 Általános tanulóképesség 
 Emlékezőképesség (ismeretmegőrzés) 
 Felfogóképesség 
 Numerikus gondolkodás/matematikai készség 
 Információgyűjtés 
 Következtetési képesség 
 
Problémamegoldás 
 Hibakeresés (diagnosztizálás) 
 Problémaelemzés, -feltárás 
 Problémamegoldás, hibaelhárítás 
 Tervezés 
 Értékelés 
 Kontroll (ellenőrzés) 
 Lényegfelismerés (lényeglátás) 
 Okok feltárása 
 Helyzetfelismerés 
 
Munkamódszer, munkastílus 
 Rendszer(ek)ben való gondolkodás (rendszerszemlélet) 
 Módszeres munkavégzés 
 Gyakorlatias feladatértelmezés 
 Intenzív munkavégzés 
 Körültekintés, elővigyázatosság 
 Figyelem összpontosítás 
 Figyelem megosztás 
 Nyitott hozzáállás 
 Eredményorientáltság 
 A környezet tisztán tartása 
  



SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
 

Jellemvonások kompetenciacsoport 
 
ELHIVATOTTSÁG, ELKÖTELEZETTSÉG 
Képes és hajlandó viselkedését a szakma igényeihez, céljaihoz igazítani. Inspirálja a munkája, 
és elkötelezett iránta. Olyan szakmáknál lehet kulcskompetencia, ahol különösen fontos az 
azonosulás a szervezeti célokkal és értékekkel, és az erőfeszítés a szervezet érdekében. Ott, ahol 
a célok és értékek szervezeten kívüli képviselete a munkaidő alatt és azt követően egyaránt 
kiemelkedően fontos. 
 
FEJLŐDŐKÉPESSÉG, ÖNFEJLESZTÉS 
Ismeri saját erősségeit és gyengéit. Tudatosan fejleszti képességeit, készségeit és a munkájához 
szükséges tudását, gyakorlatát. Ott lehet kulcskompetencia, ahol a szakma végzéséhez 
szükséges ismeretek (szabályok, technológia stb.), valamint a munkavégzés feltételei (tárgyi 
eszközök, környezet stb.) folyamatosan változnak. 
 
FELELŐSSÉGTUDAT 
Felelősségteljesen elvégzi a rábízott feladatokat. Tudatosan viseli saját cselekedeteinek 
következményeit, tudatában van az adott munka végeredményhez való hozzájárulásával. Ott 
szükséges leginkább, ahol emberekért, nagyobb értékekért (pénz, eszközök, berendezések) kell 
a szakembernek felelősséget vállalnia. 
 
KITARTÁS 
Képes a feladat, munkatevékenység által igényelt energia-befektetés hosszabbtávú 
fenntartására. Képes akaratát huzamosabb időn át a feladat elvégzésére összpontosítani. Ott 
lehet kulcskompetencia, ahol a munka természetes velejárója, hogy sok kudarcélmény érheti a 
szakembert. 
 
KOCKÁZATVÁLLALÁS 
Képes a bizonytalanság melletti cselekvésre. Kulcskompetencia lehet olyan szakmáknál, ahol 
a munkavégzéshez bátorságra van szükség, ahol nagyobb lehetősége van az élet-, vagy 
valamilyen más szempontból veszélyes helyzeteknek. 
 
MEGBÍZHATÓSÁG 
A feladatait következetesen elvégzi, a munka során rendelkezésre áll (a munkák során mindig 
lehet rá számítani). Munkavégzése és viselkedése az általános, valamint a munkakörében 
elvárható erkölcsi-etikai normáknak megfelelő. A munkához/feladathoz kapcsolódó létező írott 
és íratlan szabályokat egyaránt betartja (pl. titoktartás, korrupciós szándék elutasítása, 
munkavédelmi szabályok betartása, a munkavégzésre előírt technológia betartása). Azokban a 
szakmákban lehet kiemelten fontos, amelyekben a munkavédelmi szabályok, technológiai 
utasítások betartása, vagy a titoktartás, korrupciós szándék elutasítása, a kiszámítható 
munkavégzés elengedhetetlen. 
 
MONOTÓNIA-TŰRÉS 
Az ismétlődő és/vagy azonos feladatokat is megfelelő figyelemmel, nyugodtsággal és 
kitartással, a kívánt minőségben, határidőre látja el. Kulcskompetencia olyan szakmák 
esetében, ahol a gyakran ismétlődő, azonos, esetleg hosszú ideig tartó, többnyire változatlan, 
unalmasnak ítélt feladatok jellemzik a munkakört. 
 



ÖNÁLLÓSÁG 
Képes a rábízott feladatok irányítás és ellenőrzés nélküli végrehajtására. Feladatait saját 
felelősségi körén belül, közvetlen irányítás nélkül képes megtervezni, ütemezni és elvégezni. 
Hatáskörén belül meghozza a feladat eredményes megoldásához szükséges javaslatokat, 
döntéseket, intézkedéseket. Kiemelten olyan szakmákban van rá szükség, ahol akár saját 
hatáskörön belül, irányítás és kontroll nélkül szükséges gyors, felelősségteljes döntéseket hozni, 
javaslatot tenni, felvállalni a cselekvés következményeit. 
 
DÖNTÉSKÉPESSÉG 
A szükséges és elégséges információk birtokában, időben és a következményeket vállalva képes 
meghozni a reálisnak tekinthető döntést. Ott tekinthető kulcskompetenciának, ahol különösen 
fontos gyorsan, a helyzetnek megfelelően és lehetőségekhez képest optimálisan választani 
különböző alternatívák közül, majd ezt követően a döntést megvalósítani. (Befolyásolja a 
személy intelligenciája, önállósága, önértékelése, határozottsága, kockázatvállalása.) 
 
ÖNFEGYELEM 
Képes az érzelmeit, illetve negatív cselekedeteit kontrollálni, szabályozni, amikor mások 
ellenszenvével találkozik, vagy stressz alatt dolgozik. Ott jelenik meg kulcskompetenciaként, 
ahol helyzetektől, személyektől, feladatoktól függetlenül a gondolatok, érzelmek, viselkedés 
kontrollálása elengedhetetlen. 
 
PONTOSSÁG 
Képes betartani az időpontokat. Feladatait határidőre teljesíti. Leginkább azokban a 
szakmákban fontos, ahol az időpontok, határidők be nem tartásának komoly következményei 
vannak (pl. pénzügyi). 
 
PRECIZITÁS 
Képes a közel hibátlan munkavégzésre. Olyan szakmában van kiemelt jelentősége, ahol az 
alapos, pontos munkavégzés – emberélettel, nagy értékkel való foglalkozás miatt – 
elengedhetetlen. 
 
RUGALMASSÁG 
Képes hatékonyan dolgozni különböző és változó körülmények (pl. időjárás-változás, változó 
munkaidő-beosztás) között. Munkavégzése során képes eltérő helyzetekhez alkalmazkodni 
anélkül, hogy eredményessége csökkenne. Olyan szakmáknál lehet kulcskompetencia, ahol 
gyakran szükséges alkalmazkodni a változó munkakörülményekhez, időjáráshoz, szokásostól 
eltérő munkaidő-beosztáshoz, gyakran változó, más hozzáállást igénylő feladatokhoz. 
 
STRESSZTŰRŐ-KÉPESSÉG 
Jól viseli a munkája során keletkező, feladathoz vagy személyekhez, vagy 
munkakörülményekhez köthető stresszhelyzeteket. Feszített munkatempó, fokozott elvárások 
és személyes feszültségek közepette is képes kiegyensúlyozottan ellátni feladatát. Energiáit 
stresszteli helyzetekben is képes a munka elvégzésére összpontosítani. Leginkább ott van 
jelentősége, ahol nagymértékű stresszhelyzettel lehet számolni. Ez a stressz adódhat a 
különféle, gyakran változó, gyorsan végzendő feladatokból, esetleg kockázatos, életveszélyes 
helyzetekből, a munka körülményeiből (zaj, szag, látvány stb.), emberekért, nagy értékekért 
történő felelősségvállalásból egyaránt. 
 
  



SZERVEZŐKÉSZSÉG 
Képes saját vagy mások munkatevékenységét megszervezni. Ott tekinthető 
kulcskompetenciának, ahol a saját és/vagy mások feladatainak, a feladathoz kapcsolódó 
időpontoknak, határidőknek a megszervezése, menedzselése szükséges. 
 
SZORGALOM, IGYEKEZET 
Munkaidejét teljes mértékben kihasználja. Keresi az új feladatokat. Vállalja a többletmunkával 
járó feladatokat is. Azokban a szakmákban lehet kulcskompetencia, ahol a munka eredményes 
elvégzéséhez szükséges, hogy a szakember belső indíttatásból újabb feladatokat találjon meg 
és végezzen el. 
 
TERHELHETŐSÉG 
Képes a munkatevékenység, feladat igényelte erőfeszítést megtenni és fenntartani. Leginkább 
ott fontos, ahol a munka során gyakran előfordul ugyanannyi idő alatt elvégzendő 
többletfeladat. 
 
TÜRELMESSÉG 
Képes a munkavégzés során a feladatokból adódó helyzetek nyugodt kezelésére. Kiemelkedően 
azokban a szakmákban fontos, ahol a munkafolyamatokból adódóan szükséges a hosszabb 
várakozási idő nyugodt kezelése. 
 
 

TÁRSAS KOMPETENCIÁK 
 
Minden szakember többé-kevésbé társas közegben dolgozik. Az alábbi három 
kompetenciacsoportban felsorolt tulajdonságok nem azokban a szakmákban 
kulcskompetenciák, amelyekben a szakember a „csupán átlagos társas kompetenciái” révén a 
megszokott munkatársaival dolgozik együtt, jellemzően velük kommunikál és a munka során 
keletkező konfliktusokat is ebben a körben kezeli. 
 
Együttműködés kompetenciacsoport 
 
Együttműködési kompetenciák csoportjába soroljuk azokat a készségeket, képességeket, 
jellemvonásokat, amelyek a munkához kapcsolódó átmeneti, vagy hosszabb távú 
együttműködési helyzetek kezeléséhez szükségesek. Elsősorban olyan szakmák 
kulcskompetenciái szerepelnek ebben a csoportban, ahol a munka „tárgyát” gyakran új 
személyek (ügyfelek, partnerek, kliensek stb.) képezik, akikkel rövid idő alatt, rugalmasan 
alkalmazkodva kell jó együttműködést kialakítani. Itt szerepelnek továbbá azokhoz a 
szakmákhoz tartozó kulcskompetenciák, amelyekben a szakember „kényes” kapcsolatokat 
kezel, vagy a „kirakatban” van, mivel ő találkozik közvetlenül a cég ügyfeleivel, partnereivel. 
 
KAPCSOLATTEREMTŐ KÉSZSÉG 
Könnyedén alakít ki új kapcsolatokat. 
Leginkább olyan szakmák esetében van rá szükség, ahol a munka sikere nagymértékben múlik 
a gyorsan kiépített kapcsolat minőségén. 
 
KAPCSOLATFENNTARTÓ KÉSZSÉG 
A másik félhez és a kapcsolat jellegéhez igazodó stílusban és módon, a munkájához szükséges 
mértékben ápolja kapcsolatait. Olyan szakmák kulcskompetenciája lehet, ahol a szakember 
kiemelkedően fontos személyekkel, partnerekkel tart kapcsolatot. 



 
INTERPERSZONÁLIS RUGALMASSÁG 
Elfogadóan áll hozzá és alkalmazkodik más személyek stílusához, gondolkodásához, 
munkatempójához. Ott tekinthető kulcskompetenciának, ahol gyakran változik, hogy a 
szakembernek kikkel kell együttműködnie, és a munka eredményessége jelentősen függ az 
együttműködés sikerétől. 
 
UDVARIASSÁG 
Mások felé irányuló viselkedése megfelel a helyzetre érvényes udvariassági normáknak. 
Azokban a szakmákban lehet kulcskompetencia, ahol a szakember sok partnerrel, ügyféllel 
kerül kapcsolatba, és az ügyfelek, partnerek az ő viselkedése alapján alkotnak képet a cégről, 
amelynek képviseletében velük találkozik. 
 
KEZDEMÉNYEZŐKÉSZSÉG 
Kérés vagy külön ösztönzés nélkül, saját magától veti fel ötleteit, gondolatait, elképzeléseit. 
Olyan szakmákban lehet kiemelkedően fontos, ahol gyakran változik a probléma és annak több 
személy együttműködését igénylő megoldása. 
 
HATÁROZOTTSÁG 
Fellépése és cselekedetei magabiztosságot tükröznek. Olyan szakma kulcskompetenciája, 
amelynek gyakran kell más személyeknél bizonyos szabályoknak vagy elvárásoknak megfelelő 
együttműködést elérni. 
 
MEGGYŐZŐKÉSZSÉG 
Gondolatait, véleményét mások számára meggyőző módon, eredményes érveléssel teszi közzé. 
Ott lehet kulcskompetencia, ahol a szakember munkájának sikere függ attól, hogy mennyire 
tudja az általa képviselt álláspontot másokkal elfogadtatni. 
 
KONSZENZUS KÉSZSÉG 
A minden érintett számára elfogadható, egyetértésen alapuló munkamódszerek és megoldások 
megtalálására vagy kialakítására törekszik. Ott fontos, ahol az együttműködés során a 
szakembernek törekednie kell az ideális és lehetséges elképzelések, vélemények összhangba 
hozására, illetve az ügyfél „idealizált” elképzeléseihez legközelebb álló szakmai megoldás 
megtalálására és elfogadtatására. 
 
EMPATIKUS KÉSZSÉG 
Képes felismerni és átérezni más személyek aktuális érzéseit. Olyan szakmák 
kulcskompetenciája, ahol – közvetve vagy közvetlenül – a munka „tárgyát” a 
partner/ügyfél/kliens érzései alkotják, ezért ezeknek az érzéseknek a megértése és elfogadása 
nagyban befolyásolja a munka eredményességét. 
 
SEGÍTŐKÉSZSÉG 
A másik személy számára megfelelő módon és tartalommal nyújt támogatást a feladatok 
elvégzése során. Ott lehet fontos, ahol maga a segítségadás (segítő szakmák), illetve ahol mások 
testi épsége múlhat azon, hogy a szakember felismeri-e és megfelelően kezeli-e azokat a 
helyzeteket, amelyekben segítenie kell másokat. 
 
  



MOTIVÁLHATÓSÁG 
Képes átvenni a vele dolgozó személyek lelkesedését, amit a feladat elvégzésében hasznosít. 
Leginkább ott van jelentősége, ahol a szakember motiváltsága, lelkesedése „kifelé” is látszik, 
és ez befolyásolja az ügyfelekkel, partnerekkel történő együttműködés sikerét. 
 
MOTIVÁLÓKÉSZSÉG 
A környezetében lévő személyeket ösztönzi, lelkesíti, inspirálja, bíztatja a feladatok 
elvégzésére. Olyan szakmákban lehet fontos, ahol a munka eredményessége nagymértékben 
múlik azon, hogy a szakember mennyire tudja más személyek érdeklődését felkelteni az 
együttműködést igénylő feladat elvégzése iránt. 
 
VISSZACSATOLÁSI KÉSZSÉG 
Segítő és ösztönző módon ad visszajelzést egy másik személynek a viselkedéséről, 
gondolatairól és/vagy munkájáról. Azokban a szakmákban lehet kulcskompetencia, ahol a 
közösen végzett munka eredményéhez szükséges, hogy a szakember az együttműködés során 
megerősítést, vagy építő jellegű kritikát tudjon megfogalmazni mások felé. 
 
IRÁNYÍTHATÓSÁG 
Elfogadja és fegyelmezetten követi a munka irányítójának utasításait. Azokban a szakmákban 
különösen fontos, ahol bizonyos helyzetek kezelése, megoldása, vagy elkerülése azon múlik, 
hogy a szakember – esetleg félretéve saját elképzelését – mennyire tudja elfogadni és követni 
az irányítást. 
 
IRÁNYÍTÁSI KÉSZSÉG 
Egyértelmű iránymutatásokkal, a többiek számára elfogadható módon irányítja a feladat(ok) 
elvégzését. Minden olyan szakmában kulcskompetencia, ahol a munkához tartozik változó, 
vagy ugyanazon személyek irányítása. 
 
TOLERANCIA 
Előítéletektől mentes, tiszteletben tartja és elfogadja más emberek gondolkodásmódját, 
viselkedését, egyéniségét, személyiségét, képességeit. Azokban a szakmákban van különösen 
nagy jelentősége, ahol a szakember munkavégzését befolyásolhatja bizonyos csoportokról, 
vagy emberi jellemzőkről általánosságban kialakított (negatív) véleménye. 
 
Kommunikáció kompetenciacsoport 
 
Kommunikációs csoportba tartoznak azok a kompetenciák, amelyek a kommunikáció 
tartalmától és a konkrét kommunikációs csatornától függetlenül léteznek. Így nem tartozik ebbe 
a csoportba a szaknyelv alkalmazása, az írásbeli kommunikáció, valamint a különböző 
kommunikációs eszközök (pl. mobiltelefon, fax) használatának sajátosságai. Ugyanígy nem 
tartozik ebbe a csoportba a kommunikáció tartalmát alkotó információknak a kiválasztása, 
rendszerezése. Mindezek szakmai készségek, illetve módszerkompetenciák. Többségében 
azoknak a szakmáknak a kulcskompetenciái szerepelnek ebben a csoportban, ahol a szakember 
munkájának nagy részét maga a kommunikáció teszi ki, jellemzően változó és gyakran új 
partnerekkel. Itt szerepelhetnek továbbá olyan szakmák kulcskompetenciái is, ahol a 
kommunikáció (főleg a hatékony kérdezés és meghallgatás) elengedhetetlen a gyakran változó 
szakmai munka pontosításához. 
 
  



FOGALMAZÓ KÉSZSÉG 
Képes gondolatait kerek és egymással összefüggő mondatokban megfogalmazni. Olyan 
szakmákban kulcskompetencia, ahol a kommunikáció tartalma és/vagy a kommunikációs 
partner gyakran változik, ugyanakkor a szakember munkájának sikere azon múlik, hogy hogyan 
tud mások számára érthető módon információt átadni. 
 
NYELVHELYESSÉG 
Gondolatai átadása során a megfelelő kifejezéseket használja, valamint helyesen alkalmazza a 
nyelvtani és mondatszerkesztési szabályokat. Hasonlóan az udvariassághoz olyan szakmákban 
lehet fontos, ahol a szakember szóbeli és/vagy írásbeli megnyilvánulásai alapján alkotnak képet 
az ügyfelek, partnerek a cégről, illetve ahol mások számára „minta” lehet a szakember 
kommunikációja. 
 
TÖMÖR FOGALMAZÁS KÉSZSÉGE 
Közlendője tömör, ugyanakkor mások számára érthető megfogalmazására képes. Ott lehet 
kulcskompetencia, ahol változó tartalommal és szűk időkeretek közt kell információt átadni a 
szakembernek mások számára. 
 
KOMMUNIKÁCIÓS RUGALMASSÁG 
Képes gondolatait a fogadó fél számára érthető, hozzá igazodó módon átadni. Olyan 
szakmákban jelentős, ahol gyakran változik, hogy a szakembernek kinek kell átadni, kivel kell 
megértetnie bizonyos információkat. 
 
KÖZÉRTHETŐSÉG 
Képes gondolatait olyan módon megfogalmazni, hogy azok szélesebb rétegek, illetve nem 
szakmabeliek számára is érthetőek legyenek. Olyan szakmák számára kulcskompetencia, ahol 
a szakembernek változó és/vagy sokféle felkészültségű személyek felé kell információt közölni, 
miközben a személyektől nem jön visszajelzés arra vonatkozóan, hogy megértették-e az 
információt. 
 
PREZENTÁCIÓS KÉSZSÉG 
Képes egy témát, vagy gondolatmenetet összefüggő és strukturált formában előadni. Azokban 
a szakmákban fontos, ahol a munka megköveteli, hogy a szakember gyakran változó, nagyobb 
terjedelmű témákat, információhalmazt közvetítsen mások felé. 
 
HATÉKONY KÉRDEZÉS KÉSZSÉGE 
Kérdéseit oly módon képes megfogalmazni, hogy az azokra kapott válaszokkal a számára 
szükséges információkhoz jusson. Minden olyan szakmában kulcskompetencia lehet, ahol a 
szakember munkájának sikere és/vagy megítélése gyakran változó személyek elképzelésein 
múlik, ezért fontos, hogy a szakmai megoldás kialakításához a szakember pontosan megismerje 
ezeket az elképzeléseket. 
 
MEGHALLGATÁSI KÉSZSÉG 
Képes figyelmét megfelelő ideig és intenzitással mások közlendőjére irányítani. Ott van 
jelentősége, ahol a szakember munkájának elvégzéséhez szükséges a más személyektől érkező, 
esetleg nem jól strukturált információ, illetve ahol maga a „meghallgatás” a munka része. 
 
ADEKVÁT METAKOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉG 
Nem verbális kommunikációja összhangban van verbális kommunikációjával, és/vagy közlési 
szándékának megfelelő. Ott fontos, ahol a szakember gyakran kezel olyan „érzékeny” vagy 



„kiélezett” helyzeteket, amelyekben a nem verbális kommunikáció is nagymértékben 
befolyásolhatja a munka eredményességét. 
 
Konfliktuskezelés kompetenciacsoport 
 
Konfliktuskezelési kompetenciák csoportjába tartoznak azok a készségek, amelyek 
segítségével elkerülhetők vagy különböző kimenettel megoldhatók a személyek vagy csoportok 
között kialakuló konfliktusok. Konfliktushelyzet akkor keletkezik, amikor legalább két személy 
eltérő vagy ellentétes érdekei ütköznek. Ezek lehetnek személyes vagy a foglalkozási szerepből 
adódó érdekek. Konfliktusról csak eltérő érdekek esetén beszélhetünk, nem tekintjük 
konfliktusnak, ha pl. két szakembernek más elképzelése van egy probléma megoldásáról, és 
ezen vitatkoznak. Itt ugyanis az érdek ugyanaz (a probléma megoldása), csak az elképzelések 
különbözőek. Ebben a csoportban azok a szakmák találnak kulcskompetenciákat, amelyeknél a 
munka jellemzően magában hordozza a másfajta érdekekkel való találkozás és ütközés 
lehetőségét. 
 
KOMPROMISSZUMKÉSZSÉG 
A kölcsönös engedményeken alapuló, kompromisszumos megoldás megtalálására törekszik. 
Olyan szakmákban lehet fontos, ahol egymással össze nem egyeztethető érdekek ütközésére 
lehet számítani, és ahol a szakembernek meg kell találnia a kölcsönösen „legkisebb 
veszteséggel” járó megoldást. 
 
KONFLIKTUSKERÜLŐ KÉSZSÉG 
Törekszik a konfliktusok megelőzésére, a mások által gerjesztett konfliktusokat elkerüli. 
Azokban a szakmákban kulcskompetencia, ahol a szakembernek nem szabad belemennie 
bizonyos konfliktushelyzetekbe, vagy azért, mert ezek kezelése mások hatáskörébe tartozik, 
vagy mert megoldhatatlan vitát, vagy veszélyes helyzetet teremtene ezzel. 
 
RIVALIZÁLÓ KÉSZSÉG 
Konfliktushelyzetben teljes mértékben és szilárdan kitart az általa képviselt érdekek 
érvényesülése mellett. Olyan szakmákban lehet fontos, ahol egymással össze nem egyeztethető 
érdekek ütközésére lehet számítani, és ahol a szakembernek – akár a másik fél érdekeinek 
figyelmen kívül hagyásával – következetesen képviselnie kell, és érvényre kell juttatnia a 
szakmai szerepéből származó érdekeket. 
 
KONFLIKTUSMEGOLDÓ KÉSZSÉG 
Konfliktushelyzetben a résztvevők érdekeit teljes mértékben megvalósító megoldás 
megtalálására vagy kialakítására törekszik. Minden olyan szakmában fontos lehet, ahol a 
szakember feladata konfliktushelyzetben a másik felet együttműködésre ösztönözni a 
legteljesebb megoldás megtalálása érdekében. 
 
ENGEDÉKENYSÉG 
Konfliktushelyzetben a másik fél érdekeinek megfelelően cselekszik, akár saját érdekeinek 
háttérbe szorításával. Ott lehet kulcskompetencia, ahol a szakembernek a munkájához tartozik, 
hogy mások érdekeit „kiszolgálja” és/vagy a munka sikerét elősegíti, ha másoknak „igazat ad”. 
 
 
  



MÓDSZERKOMPETENCIÁK 
 
Gondolkodás és Problémamegoldás kompetenciacsoport. 
Elsősorban olyan szakmák esetében találunk itt kulcskompetenciákat, ahol gyakran változik a 
feladat, amelyet el kell végezni. Jellemzőek az újszerű, vagy egyedi megoldást igénylő 
problémák és/vagy az olyan feladatok, amelyek új ismeretek elsajátítását és alkalmazását teszik 
szükségessé. 
 
Gondolkodás kompetenciacsoport 
 
ABSZTRAKT (ELMÉLETI) GONDOLKODÁS 
Képes a szavakon és a hozzájuk kapcsolódó fogalmakon alapuló elvont gondolkodásra, a 
konkrét jelenségektől való elvonatkoztatásra, és az általánosításra. Elsősorban olyan szakmák 
esetében lehet fontos, ahol egyedi esetekből, jelenségekből kell a szakembernek általános, 
későbbi esetekre is alkalmazható megoldásokat, „tanulságokat” levonni. 
 
ÁTTEKINTŐ KÉPESSÉG 
Képes a rendszerek, a munka, a technológiai folyamatok és kapcsolatok egészben történő 
megragadására. Azoknál a szakmáknál jelentős, ahol nem csak a részfeladatokat, 
tevékenységeket, hanem az egész rendszert, folyamatot is szükséges átlátni a munka 
eredményes elvégzése érdekében. 
 
LOGIKUS GONDOLKODÁS 
Felismeri a logikai összefüggéseket, a munkaműveleteket ezeknek a logikai összefüggéseknek 
megfelelően tervezi és/vagy végzi, esetleg következtetéseket von le. Olyan szakmánál 
kulcskompetencia, ahol az adatok, tények közötti összefüggések, helyzetnek megfelelő, pontos, 
gyors felismerése elengedhetetlen a munkafolyamat tervezéséhez, a feladat megvalósításához, 
a hibák, problémák elhárításához, az érvrendszer felépítéséhez, új módszerek fejlesztéséhez stb. 
 
KRITIKUS GONDOLKODÁS 
Feltárja a belső ellentmondásokat, logikai hibákat. Olyan szakmák esetén lehet jelentősége, ahol 
a cél elérése, vagy a minőségi munka érdekében a hibák (pontatlanságok, tévedések) objektív 
megítélése, felülvizsgálata és változtatási javaslatok kidolgozása szükséges. 
 
RENDSZEREZŐ KÉPESSÉG 
Képes egymástól különálló elemek csoportosítására. Olyan szakmák kulcskompetenciája, ahol 
a munkavégzés során az információk, feladatok, eszközök stb. válogatására, priorizálására, és 
egy kialakított rendszerben való elrendezésére van szükség. 
 
KREATIVITÁS, ÖTLETGAZDAGSÁG 
Képes a feladat elvégzéséhez/megoldásához szükséges újszerű ötletek kigondolására. Azokban 
a szakmákban van kiemelt jelentősége, ahol a munka eredményessége eredeti ötletek 
kigondolásának, rugalmas koncepcióváltásnak a függvénye. 
 
ISMERETEK HELYÉN VALÓ ALKALMAZÁSA 
Az információkat, ismereteket megfelelő szituációban, munkakörnyezetben tudja alkalmazni. 
Olyan szakmákban jelentős különösen, ahol nincsenek általános „receptek” a feladatok 
megoldására, így a szakembernek a sokféle megoldási, munkavégzési mód közül kell 
kiválasztania az adott helyzetben a legeredményesebbet. 
 



ÚJ ÖTLETEK, MEGOLDÁSOK KIPRÓBÁLÁSA 
Képes a hagyományostól eltérő lehetőségek, megoldások kipróbálására, gyakorlati 
alkalmazására. Azokban a szakmákban kulcsfontosságú, legyen ez akár művészeti, technikai, 
technológiai stb. terület, ahol új megoldások kipróbálása, megvalósítása is szükséges. 
 
ÁLTALÁNOS TANULÓKÉPESSÉG 
Képes új információk, ismeretek befogadására és felhasználására. Ott lehet kulcskompetencia, 
ahol a szakembernek gyakran és/vagy gyorsan új információt, ismereteket, módszereket, 
eljárásokat kell elsajátítania. 
 
EMLÉKEZŐKÉPESSÉG (ISMERETMEGŐRZÉS) 
Könnyen jegyez meg és pontosan idéz fel (akár nagy mennyiségű, összetett) információt. 
Azokban a szakmákban van kiemelt jelentősége, ahol különösen fontos az információk (adatok, 
tények, képek, ábrák stb.) pontos megjegyzése, illetve egy későbbi időpontban az információk, 
észlelt, átélt események torzítás nélküli, objektív felidézése. 
 
FELFOGÓKÉPESSÉG 
Megérti a munka elvégzéséhez szükséges utasításokat, leírásokat, iránymutatásokat. Ott számít 
kulcskompetenciának, ahol gyakran változik a munkát szabályozó, vagy meghatározó 
információ, illetve ahol komoly anyagi, vagy életveszélyes következmények fordulhatnak elő 
az utasítások pontatlan értelmezése, vagy félreértése esetén. 
 
NUMERIKUS GONDOLKODÁS/MATEMATIKAI KÉSZSÉG 
Képes számértékeken, jeleken és szimbólumokon alapuló gondolkodásra és következtetésre. A 
matematikában általánosan használt alapelveket, módszereket megérti, és alkalmazni tudja. 
Olyan szakmákban van jelentősége, ahol matematikai műveletek pontos elvégzése, 
következtetések levonása a szakember munkájának fontos részét képezi. Hibázások esetén 
komoly anyagi, emberi következmények fordulhatnak elő. 
 
INFORMÁCIÓGYŰJTÉS 
Felkutatja, megszerzi, kiválogatja a feladat elvégzéséhez szükséges információkat. A 
környezetből érkező hatások, tapasztalt jelenségek információ-tartalmát tudatosan értelmezi. 
Olyan szakmák kulcskompetenciája, ahol jellemzően nem állnak (teljes körűen) rendelkezésre 
a feladatok elvégzéséhez szükséges információk, ezért a szakember feladata ezek célirányos 
megszerzése, összegyűjtése. 
 
KÖVETKEZTETÉSI KÉPESSÉG 
Képes a hallott, látott és tapasztalt információk alapján a hiányzó információk megtalálására, 
kigondolására. Olyan szakmákban van kiemelt jelentősége, ahol gyakran nem áll rendelkezésre 
a munka elvégzéséhez szükséges valamennyi információ, ezért a szakembernek kell az észlelt 
információkból a megfelelő következtetéseket levonnia. 
 
Problémamegoldás kompetenciacsoport 
 
HIBAKERESÉS (DIAGNOSZTIZÁLÁS) 
Képes akár bonyolult, vagy összetett információhalmaz algoritmizált elemzésén alapuló 
adatkiválasztásra, a vizsgált kérdés szempontjából legfontosabbnak minősíthető 
adat/információ megtalálására. Ott van különösen nagy jelentősége, ahol a munka során fellépő 
hibák lehetséges okait a szakembernek kell – ismert hibakeresési algoritmusok alkalmazásával 
– megkeresni, illetve ahol a munka tárgya maga a hibakeresés. 



 
PROBLÉMAELEMZÉS, -FELTÁRÁS 
Képes a probléma részekre bontására, és a részek közötti összefüggések, ok–okozati 
kapcsolatok meghatározására, feltárására. Azokban a szakmákban lehet kulcskompetencia, ahol 
a szakember addig nem tapasztalt problémákkal találkozik, ezért a problémahelyzetet 
meghatározó tényezők figyelembevételével, a feltevések és a tények összevetésével, az ok és 
az okozat megkülönböztetésével, a problémák reális okát neki kell feltárnia. 
 
PROBLÉMAMEGOLDÁS, HIBAELHÁRÍTÁS 
Képes a rendelkezésre álló megoldási/cselekvési lehetőségek végiggondolására, számba 
vételére, és közülük a cél elérését – azaz a probléma valós, gyakorlati, vagy elméleti megoldását 
– legjobban megvalósító változat kiválasztására. Azoknál a szakmáknál kiemelt fontosságú, 
ahol gyorsan és költséghatékonyan szükséges a probléma optimális megoldásának kigondolása, 
a feltételek meghatározása, a feladatok fontossági, sürgősségi sorrendjének felállítása, és a terv 
megvalósítása. 
 
TERVEZÉS 
Képes a feladat elvégzéséhez, illetve a probléma megoldásához szükséges tevékenységek, 
feltételek, valamint a tevékenységek sorrendjének és időbeli ütemezésének megtervezésére. 
Azoknál a szakmáknál van rá kiemelkedően szükség, ahol a szakembernek kell még a munka 
megkezdése előtt a költséghatékonyság, az optimális végeredmény, az emberi, idői, anyagi 
tényezők, tárgyi feltételek figyelembevételével végiggondolni és megtervezni a munka 
folyamatát. 
 
ÉRTÉKELÉS 
Képes a mért vagy tapasztalt adatok, jelenségek objektív megítélésére. Ott szükséges leginkább, 
ahol a további lépésekről, a beavatkozás szükségességéről a szakembernek kell döntést hoznia 
az adatok és jelenségek függvényében. 
 
KONTROLL (ELLENŐRZÉS) 
Ellenőrzi a feladat megoldásához szükséges paramétereket, és/vagy az eredményes 
munkavégzést biztosító szabályok megvalósulását. Azoknál a szakmáknál szükséges 
leginkább, ahol a lehetséges következmények miatt nagyon fontos a szabályok, utasítások 
betartásának ellenőrzése, illetve ott, ahol fontos felügyelni az emberek munkavégzését, nyomon 
követni az előzetesen kijelölt mérési pontokat, részteljesítéseket. Ehhez a szakembernek tudnia 
kell, hogy kit és mit, milyen módon és milyen gyakran szükséges ellenőrizni, mérni. 
 
LÉNYEGFELISMERÉS (LÉNYEGLÁTÁS) 
Képes a feladat/probléma megoldása szempontjából fontos és a lényegtelen információk, 
jelenségek, tapasztalatok megkülönböztetésére. Olyan szakmák esetében szükséges, ahol a 
szakember munkájának sikere nagymértékben függ attól, hogy az információk, jelenségek, 
tapasztalatok sokaságában el tudja-e különíteni a lényegest a lényegtelentől. 
 
OKOK FELTÁRÁSA 
Képes a problémák, jelenségek azonosítását követően az ok-okozati kapcsolati viszonyok 
tisztázására és az okok (eredők) azonosítására. Ott lehet kulcskompetencia, ahol logikus 
gondolkodással, esetleg információgyűjtéssel az összefüggések átlátása, az ok és okozat pontos 
felismerése és elkülönítése elengedhetetlen. 
 
  



HELYZETFELISMERÉS 
Képes objektíven meglátni, és helyesen értelmezni a váratlanul kialakult, és/vagy addig nem 
tapasztalt munkahelyzetet, szituációt. Olyan szakmákban különösen fontos, ahol gyors és 
pontos szituáció-felismerés szükséges, mivel a helyzet félreértelmezésének életveszélyes vagy 
anyagilag súlyos következményei lehetnek. 
 
Munkamódszer, munkastílus kompetenciacsoport 
 
Minden olyan szakma kulcskompetenciája szerepelhet ebben a csoportban, ahol kimondottan 
hangsúlyos, hogy a feladatokat valamilyen meghatározott módszer szerint és/vagy 
meghatározott elvek folyamatos betartása mellett végezze a szakember. Ez szinte minden 
szakmáról elmondható, az azonban már változó, hogy a kompetenciacsoportból melyik elem a 
legjellemzőbb az adott szakmában. 
 
RENDSZER(EK)BEN VALÓ GONDOLKODÁS (RENDSZERSZEMLÉLET) 
Átlátja és el tudja helyezni saját tevékenységét az összetett, teljes munkafolyamatban, ismeri 
tevékenysége más, a tevékenységén kívül eső elemek kölcsönhatásait, így feladatait ennek 
megfelelően tudja elvégezni. Azoknál a szakmáknál jelentős, ahol nem csak a részfeladatokat, 
tevékenységeket, hanem az egész rendszert, folyamatot is szükséges átlátni, mivel a feladatain 
túlmutató ok-okozati összefüggések, következmények ismerete nélkülözhetetlen a szakember 
saját feladatának megfelelő elvégzéséhez. 
 
MÓDSZERES MUNKAVÉGZÉS 
A tevékenységeket előre meghatározott lépéssorrend alapján végzi el. Azoknál a szakmáknál 
kulcskompetencia, ahol a folyamat egymásra épülő tevékenységekből, feladatokból áll. Az 
előre meghatározott feladatsorrendből egy vagy több lépés kihagyásával megváltozik, vagy 
nem teljesül a végeredmény és ennek súlyos emberi, anyagi következményei lesznek. 
 
GYAKORLATIAS FELADATÉRTELMEZÉS 
A célokat, elvárásokat és utasításokat munkafolyamatokká alakítja át, és a gyakorlatban 
kivitelezi. Olyan szakmák kulcskompetenciája, ahol a cél ismert, de a cél elérésének módja, a 
feltételek meghatározása és megvalósítása a szakember feladata. 
 
INTENZÍV MUNKAVÉGZÉS 
Létrehozza és fenntartja a munkatevékenység, vagy a feladat igényelte erőfeszítést. Olyan 
szakmákban lehet jelentősége, ahol a feladat végzése közben gyorsan és/vagy azonos 
intenzitással és/vagy hosszabb ideig szükséges nagymértékű erőfeszítést kifejteni. 
 
KÖRÜLTEKINTÉS, ELŐVIGYÁZATOSSÁG 
Munkáját közel hibátlanul, gondosan, a körülmények figyelembevételével végzi. Felméri és 
felismeri a feladat igényelte korlátokat és helyesen ítéli meg a feladatvégzésből adódó valós 
következményeket. 
Olyan szakmáknál különösen fontos, ahol életveszélyes helyzet, vagy nagy vagyoni, környezeti 
kár veszélye állhat fenn a feladat végzése közben. 
 
FIGYELEM ÖSSZPONTOSÍTÁS 
Képes figyelme hosszú távú fenntartására. A feladat elvégzésére koncentrálva képes a 
környezeti hatásokat kiküszöbölni. Azoknál a szakmáknál van jelentősége, ahol sok 
figyelemelterelő tényező fordulhat elő a munkavégzéskor, illetve ahol az életveszélyes 



helyzetek vagy az anyagi kár elkerülése érdekében a figyelmet folyamatosan fenntartva kell 
koncentrálni a feladat pontos elvégzésére, a zavaró tényezők kizárásával. 
 
FIGYELEM MEGOSZTÁS 
Két vagy több esemény egyidejű követésére képes. Olyan szakmák kulcskompetenciája, ahol a 
szakembernek jellemzően két vagy több irányban kell összpontosított figyelmet fenntartania, 
miközben ki kell szűrnie a figyelt eseményeken kívül eső tényezőket. 
 
NYITOTT HOZZÁÁLLÁS 
Az új vagy megszokott feladatok elvégésére az addigitól eltérő, újszerű módon is képes. Olyan 
szakmák esetében lehet fontos, ahol a technológia gyakori változása, a feladatok vagy 
megoldási lehetőségek sokszínűsége miatt gyakran kell a szakembernek új megközelítést, 
megoldásokat, eszközöket vagy módszereket alkalmaznia. 
 
EREDMÉNYORIENTÁLTSÁG 
Összetett, szerteágazó, vagy sok eltérési lehetőséget rejtő feladatok esetén is képes a kívánt 
eredmény szem előtt tartására, és az ennek megfelelő munkavégzésre. Elsősorban olyan 
szakmáknál lehet fontos, ahol komplex, hosszú ideig tartó munkafolyamatokat kell a 
szakembernek végezni, amelyben neki kell a részfeladatokat meghatároznia. 
 
A KÖRNYEZET TISZTÁN TARTÁSA 
Munkakörnyezetét az elvárásoknak megfelelően, higiénikusan, átláthatóan, rendben tartja. 
Szakszerűen használja, kezeli, ápolja és tárolja a munkaeszközöket. Azoknál a szakmáknál 
kulcskompetencia, ahol egészségügyi problémák, baleset vagy anyagi kár fordulhat elő, ha a 
munkaeszközöket, környezetet nem az előírásoknak, elvárásoknak megfelelően kezelik, 
tisztítják, ápolják, tárolják. 
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1 kérdés

Nincs rá válasz

1 pont
szerezhető

2 kérdés

Nincs rá válasz

1 pont
szerezhető

3 kérdés

Nincs rá válasz

1 pont
szerezhető

Kezdés ideje 2021. June 5., Saturday, 11:35
Állapot Befejezte

Befejezés dátuma 2021. June 5., Saturday, 11:35
Felhasznált idő 6 mp

Pont 0 a maximum 15 közül (0%)

Mit csinál egy munkaerő-közvetítő cég?

 

Válasszon ki egyet:
a. munkaviszonyt létesít az álláskeresővel és kiközvetíti a céghez

b. munkaviszonyt létesít az álláskeresővel és munkajogilag kirendeli a megrendelő céghez

c. elősegíti az állást kereső személy és a munkáltatók találkozását munkaviszony létesítése céljából; szolgáltat,
információt ad és előszűr

d. nyilvántartásba veszi az államilag regisztrált álláskeresők közé az egyént

Válasza helytelen.

A helyes válasz: elősegíti az állást kereső személy és a munkáltatók találkozását munkaviszony létesítése céljából;
szolgáltat, információt ad és előszűr.

Hova tartozik Spencer „jéghegymodelljében” az egyénben lévő motiváció?

 

Válasszon ki egyet:
a. a nem látható, de könnyen fejleszthető szinten van

b. a látható és mérhető szinten van

c. a modell nem foglalkozik a motiváció vizsgálatával

d. a nem látható, nehezen fejleszthető szinten van

Válasza helytelen.

A helyes válasz: a nem látható, nehezen fejleszthető szinten van.

Milyen gazdasági hatást fejt ki az import adott ország életében? 

Válasszon ki egyet:
a. Csak rosszat, ki kell fizetni a behozott termékeke és szolgáltatások árát

b. Csak jót, mert a behozott termékeket és szolgáltatásokat elfogyasztjuk, és az mindig jó

c. Jót és rosszat egyaránt, mert lehet fogyasztani, ugyanakkor azt ki is kell fizetni

d. Jót és rosszat egyaránt, mert egyrészt ki kell fizetni a behozott termékeket, másrészt fogyasztani lehet őket, illetve
felhasználni a termelés során, amiből aztán export lesz, és az bevételt jelent

Válasza helytelen.

A helyes válasz: Jót és rosszat egyaránt, mert egyrészt ki kell fizetni a behozott termékeket, másrészt fogyasztani lehet
őket, illetve felhasználni a termelés során, amiből aztán export lesz, és az bevételt jelent.

https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=34
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=34#section-5
https://moodletest.pte.hu/mod/quiz/view.php?id=2054
https://moodletest.pte.hu/mod/quiz/startattempt.php?cmid=2054&sesskey=DqmDfFOkrR


4 kérdés

Nincs rá válasz

1 pont
szerezhető

5 kérdés

Nincs rá válasz

1 pont
szerezhető

6 kérdés

Nincs rá válasz

1 pont
szerezhető

Mi jellemzi az elmúlt 5 évet a foglalkoztatottság változását tekintve?

 

Válasszon ki egyet:
a. összességében növekedett

b. összességében nem változott, viszont sokan elvándoroltak az országból

c. összességében csökkent

d. összességében növekedett, de csak a közmunkások miatt

Válasza helytelen.

A helyes válasz: összességében növekedett.

Miért fontos (jelen esetben a legfontosabb) figyelmesen elolvasni az álláshirdetést?

 

Válasszon ki egyet:
a. Mert benne vannak azok a kulcsüzenetek és elvárások amit a kiválasztás során is vizsgálni fognak

b. Mert benne van, hogy mennyi pénzt lehet keresni

c. Mert benne van, hogy mit kell kötelezően benyújtani a pályázatban

d. Mert benne van, hogy hova kell benyújtani a pályázatot

Válasza helytelen.

A helyes válasz: Mert benne vannak azok a kulcsüzenetek és elvárások amit a kiválasztás során is vizsgálni fognak.

Mi a fő célja a kiválasztási interjúnak?

 

Válasszon ki egyet:
a. Az a fő cél, hogy meg tudjanak állapodni a foglalkoztatás körülményeiről (bér, juttatások, munkaruha,
munkakörnyezet stb.)

b. A cél, hogy a munkáltató találkozzon a jelölttel

c. Kötelező ilyet tartani, vagyis a cél a munkajogi követelmények betartása

d. Hogy a munkáltató képet kapjon a jelentkező szakmai tudásáról, kompetenciakészletéről és vezetői képességeiről

Válasza helytelen.

A helyes válasz: Hogy a munkáltató képet kapjon a jelentkező szakmai tudásáról, kompetenciakészletéről és vezetői
képességeiről.



7 kérdés

Nincs rá válasz

1 pont
szerezhető

8 kérdés

Nincs rá válasz

1 pont
szerezhető

9 kérdés

Nincs rá válasz

1 pont
szerezhető

Jelen pillanatban hány éves kor jelenti hazánkban a tankötelezettségi határt?

 

Válasszon ki egyet:
a. 14 éves kor

b. 17 éves kor

c. 18 éves kor

d. 16 éves kor

Válasza helytelen.

A helyes válasz: 16 éves kor.

Mi az a kompetenciaprofil?

 

Válasszon ki egyet:
a. egy adott tevékenység elvégzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képesség rendszere

b. a személy attitűd és motivációs szintje

c. a személy felvett viselkedési szokásai

d. ahogyan a személy végrehajtja az utasításokat a munkahelyen

Válasza helytelen.

A helyes válasz: egy adott tevékenység elvégzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képesség rendszere.

Mit jelent a hiányszakma fogalma?

 

Válasszon ki egyet:
a. azok a szakmák, amelyeket már csak pár ember ismer

b. azok a szakmák, amelyeket nem oktatják az iskolarendszerű szakképzésben

c. nehéz munkaerőt találni az adott szakmai végzettséggel, ezt a betöltetlen álláshelyek is jelzik

d. leértékelődő szakmát jelent, ami a globalizáció és modernizáció eredményeképpen lassan eltűnik a
munkaerőpiacról

Válasza helytelen.

A helyes válasz: nehéz munkaerőt találni az adott szakmai végzettséggel, ezt a betöltetlen álláshelyek is jelzik.



10 kérdés

Nincs rá válasz

1 pont
szerezhető

11 kérdés

Nincs rá válasz

1 pont
szerezhető

12 kérdés

Nincs rá válasz

1 pont
szerezhető

13 kérdés

Nincs rá válasz

1 pont
szerezhető

Mit jelent az aktív korú népesség demográfiai cserélődése?

 

Válasszon ki egyet:
a. minden évben elvándorolnak és bevándorolnak emberek

b. minden évben változik a népesség iskolázottsági szintje

c. minden évben kilép, azaz nyugdíjba vonul egy korosztály, miközben aktív korba és a munkaerő-piacra lép egy fiatal
korosztály

d. minden évben születnek és meghalnak emberek

Válasza helytelen.

A helyes válasz: minden évben kilép, azaz nyugdíjba vonul egy korosztály, miközben aktív korba és a munkaerő-piacra lép
egy fiatal korosztály.

Hogyan változik jelenleg Magyarország össznépessége?

 

Válasszon ki egyet:
a. növekszik

b. csökken

c. növekszik, mert sok a bevándorló és az afrikai migráns

d. nem változik, nagyjából stabil a létszám

Válasza helytelen.

A helyes válasz: csökken.

Hogy hívják az állami munkaerőpiaci intézményrendszert?

 

Válasszon ki egyet:
a. Nemzeti Munkaerőpiaci Hivatal

b. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

c. Magyar Államkincstár

d. Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat

Válasza helytelen.

A helyes válasz: Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat.

Mit nevezünk globalizációnak? 

Válasszon ki egyet:
a. Kína térnyerését a gazdasági folyamatokban

b. Az egész világot behálózó bonyolult kereskedelmi, gazdasági és kulturális kapcsolatrendszert

c. Az EU kereskedelmi kapcsolatrendszerét az USA-val

d. A Föld bolygón tapasztalható klímaváltozást, globális felmelegedést

Válasza helytelen.



14 kérdés

Nincs rá válasz

1 pont
szerezhető

15 kérdés

Nincs rá válasz

1 pont
szerezhető

A helyes válasz: Az egész világot behálózó bonyolult kereskedelmi, gazdasági és kulturális kapcsolatrendszert.

Mit jelent a külföldi működőtőke-áramlás (foreign direct investment, FDI)?

 

Válasszon ki egyet:
a. Az EU-ból származó fejlesztési pénzeket

b. Az export-import folyamatát

c. A tőkének egy másik országban való tartós működését és a tulajdonos számára is rendszeres jövedelmet teremtő
felhasználását

d. Azt a pénzáramlást, ami az országok közt folyik kereskedelmi területen

Válasza helytelen.

A helyes válasz: A tőkének egy másik országban való tartós működését és a tulajdonos számára is rendszeres jövedelmet
teremtő felhasználását.

Kik a fejvadászok?

 

Válasszon ki egyet:
a. piaci szereplők, akik többnyire felsővezetői pozíciók betöltéséhez keresnek alkalmazásra szakembert

b. állásbörzéken dolgozó tanácsadók

c. követelésbehajtással foglalkozó szakemberek

d. az állami munkaerőpiaci intézményrendszer dolgozóinak tréfás neve

Válasza helytelen.

A helyes válasz: piaci szereplők, akik többnyire felsővezetői pozíciók betöltéséhez keresnek alkalmazásra szakembert.

◄ Munkaköri követelmények és 
kompetencialista

Ugrás... Beadandó feladat ►

https://moodletest.pte.hu/mod/resource/view.php?id=2053&forceview=1
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=2055&forceview=1


 Az oldalhoz tartozó Moodle-dokumentumok

Sipos Norbert néven lépett be (Kilépés)
onerv2020
Adatmegőrzés összegzése
Töltse le a Moodle-t a mobiljára

Irányítópult /  Kurzusok /  onerv2020 /  5. Számonkérés /  Beadandó feladat

Önérvényesítés a munkaerőpiacon

Beadandó feladat
Tölts fel egy dokumentumot (lehetőleg Word legyen), amibe a következő részeket állítsd össze: 1. egy általad választott álláshirdetés bemásolva, 2.
a jelentkezéshez szükséges szakmai CV-d összeállítva (a gyakorlati foglalkozáson megismert tartalmi szempontrendszer alapján!), 3. a hozzá
illeszkedő motivációs levél.

Vagyis a 3 tartalmi részt egy dokumentumba másold össze, és azt töltsd fel.

Határidő: 2020. május 1. helyett MÁJUS 10.

Osztályozási összesítő

Tanulók elől rejtve Nem

Résztvevők 36

Leadva 18

Osztályozandó 0

Határidő 2020. May 11., Monday, 00:00

Hátralévő idő A feladat teljesítendő

Minden leadott munka megtekintése Pont

◄ Teszt Ugrás...

https://docs.moodle.org/38/hu/mod/assign/view
https://moodletest.pte.hu/user/profile.php?id=16
https://moodletest.pte.hu/login/logout.php?sesskey=DqmDfFOkrR
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https://moodletest.pte.hu/admin/tool/dataprivacy/summary.php
https://download.moodle.org/mobile?version=2019111800&lang=hu&iosappid=633359593&androidappid=com.moodle.moodlemobile
https://moodletest.pte.hu/my/
https://moodletest.pte.hu/course/index.php
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=34
https://moodletest.pte.hu/course/view.php?id=34#section-5
https://moodletest.pte.hu/mod/assign/view.php?id=2055
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