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HEM labor 

Szentes Erzsébet 

Sapientia - EMTE 

2014 

 a formális álláskeresés során inkább a 

hagyományosabb eszközrendszert (hirdetés, 

telefonálás, munkaügyi központ, esetleg 

munkaközvetítő iroda) használja az 

álláskereső reagálva meglévő objektív 

igényekre 

 az informális álláskeresés rendhagyó, 

személyes aktivitást igénylő módszereit a 

szubjektív motivációk hatására alkalmazzák 
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Dimenzió Formális Informális  

Az álláskereső 

aktivitását 

tekintve 

passzív 

nem ő a 

kezdeményező 

aktív 

kezdeményez 

A munkáltató 

aktivitását 

tekintve 

aktív 

kezdeményez 

passzív 

nem ő a 

kezdeményező 

 megfogalmazódik az igény, hogy munkahelyet keressen 

(pályakezdő, munka nélkül van vagy munkahelyet vált), 

 a hirdetéseket böngészi, a lehetőségeket feltérképezi; 

leginkább hirdetési újságban vagy interneten - hirdetési 

felületen – keres, 

 többnyire nem célirányosan keres, inkább kizárásos alapon 

dönt, 

 kiválaszt egy vagy néhány álláslehetőséget, 

 elküldi jelentkezését; az önéletrajzot jellemzően nem 

aktualizálja a konkrét állásnak megfelelően, 

 várja a munkáltató visszajelzését. 

Természetesen adódnak eltérések az egyének álláskeresési 

szokásait tekintve (pl. az előzetes tapasztalatok, iskolai 

végzettség, a külső vagy belső motiváció erősen segíti, 

ösztönözi, vagy éppen gátolja a hatékony álláskeresést). 
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Gyakran megtévesztő – különösen a 
családtagok, hozzátartozók, barátok számára 
- az álláskeresők látszat-aktivitása.  

Úgy tűnik, hogy az egyén mindent megtesz az 
elhelyezkedés érdekében: naponta nézi a 
hirdetéseket, bekarikázza a megfelelőket az 
újságban, gyakran telefonál (ebből adódóan 
igen magas lesz a telefonszámla), várja a 
munkáltatók visszajelzését, még a munkaügyi 
központban is megjelenik a megbeszélt 
időpontokban (havonta, 3 havonta), de 
„sajnos” sehol nem jár eredménnyel. 

 megfogalmazódik az igény, hogy munkahelyet keressen (pályakezdő, 
munka nélkül van vagy munkahelyet vált), 

 eldönti, hogy mely pályaterületen, milyen munkakörökben szeretne 
dolgozni, 

 meghatározza azon cégek, munkáltatók körét, ahol szívesen 
végezne munkát, párhuzamosan informálódik a keresett területről, 
cégekről, 

 működteti kapcsolati hálóját (netwroking) az álláskeresés 
érdekében, 

 több módszert, technikát alkalmaz egymás mellett, 

 elküldi jelentkezését, portfólióját a kiválasztott munkáltatókhoz; az 
önéletrajzot minden esetben aktualizálja a konkrét állásnak 
megfelelően, egyedi motivációs levelet készít, 

 a munkáltatónál időnként ismét jelentkezik, célja egy személyes 
találkozó egyeztetése. 

Ebben az esetben az álláskereső aktív szerepet tölt be a folyamatban, 
független, a saját érdekeit szem előtt tartva cselekszik. Ez persze nem 
jelenti azt, hogy nem olvasna hirdetési újságokat, vagy ne használná 
az állami vagy magán munkaközvetítői rendszert. 
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 Készíts egy 20 db céget/intézményt, 

munkáltatót tartalmazó listát azokról a 

cégekről, munkáltatókról, amelyek az általad 

betölteni kívánt munkakör(ök)höz igazodnak. 
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 személyes beszélgetést folytat a munkát keresővel, amelynek 
során feltárja a foglalkoztatással kapcsolatos, valamint az azt 
akadályozó körülményeit 
 iskolai végzettség, szakképzettség, korábban betöltött 

munkakörök, szakmai gyakorlat, lakóhely, tartózkodási hely, 
munkaképesség  

 tájékoztatja őt a számára megfelelő munkalehetőségek fő 
jellemzőiről 
 a foglalkoztatás helyéről, idejéről, a munkarendről, a kereseti 

lehetőségről 

 a foglalkoztatást akadályozó körülmény megállapítása esetén 
a megfelelő szolgáltatás igénybevételét tanácsolja; 

 kapcsolatot tart azokkal az álláskínálókkal, akik 
foglalkoztatnak, vagy foglalkoztatni kívánnak; 

 elősegíti a munkát keresők és az álláskínálók találkozását 
annak érdekében, hogy közöttük foglalkoztatásra irányuló 
jogviszony jöjjön létre. 

 a munkaügyi központ munkaközvetítői 
tevékenységén kívül végzett olyan szolgáltatások 
összessége,  

 amely arra irányul, hogy elősegítse a munkát 
keresők és a munkát kínálók találkozását 
foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése 
céljából 

 ide tartozik a külföldre és a belföldre való 
közvetítés is 

 a munkavállalók körében él egyfajta előítélet a 
magán munkaközvetítő cégekkel szemben, ami 
azokra a csalásokra vezethető vissza, amikor is 
díj ellenében végezték a tevékenységet és valós 
munkalehetőséget nem kínáltak az embereknek 
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 A munkaközvetítő irodák esetén a köznyelvben 

gyakran használjuk a „fejvadász cég” elnevezést 

is, ám ez a két fogalom korántsem 

összemosható. A fejvadászat lényegében a 

vezető-kiválasztás elterjedt megnevezése, 

amely gyakran állásból egy másik állásba 

„csábítja” a szakembereket. 

 a munkát keresők között hátrányos megkülönböztetést 
tenni nemük, koruk, családi vagy fogyatékos állapotuk, 
nemzetiségük, fajuk, származásuk, vallásuk,politikai 
meggyőződésük, munkavállalói érdek-képviseleti 
szervezethez tartozásuk, vagy minden egyéb, a 
foglalkozással össze nem függő körülmény miatt (nem 
minősül hátrányos megkülönböztetésnek a munka 
jellegéből vagy természetéből egyértelműen következő 
megkülönböztetés), 

 a munkát keresőt jogszabály által meghatározott tilalomba 
ütköző munkavégzésre közvetíteni, 

 a munkát keresőt nem létező állásba közvetíteni, 

 olyan munkaerőigényt kielégíteni, amely jogszabálysértő 
feltételeket tartalmaz,  

 olyan személyi adatokat rögzíteni, nyilvántartásba venni, 
felhasználni, amelyekre a munkát keresők alkalmasságának 
a megítéléséhez nincs szükség, illetve amelyek a keresett 
munkával nincsenek közvetlen összefüggésben. 
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A. Válassz ki 1 munkaközvetítő irodát és 

alaposan tekintsd át a honlapjukon kínált 

szolgáltatásokat 

A. Pl. http://studiohr.ro/ 

B. Tanulmányozd az Országos Munkaerő 

Ügynökség honlapját: ANOFM – Agenția 

Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 

A.  www.anofm.ro 
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 a dolgozók kiválasztása és felvétele során 
egyre inkább előtérbe kerülnek a szakmai 
végzettségeken túlmutató kulcsképességek 

még a "laikus" felvételiztetők is a 
rátermettebbet, a szakmai változásokhoz 
gyorsan alkalmazkodót, a jobban 
kommunikálót, a jó problémamegoldót 
választják 

 képességek, amelyekről az iskolai 
bizonyítványokban nem szerepel érdemjegy 

 az álláskeresőknek tudniuk kell, hogy a 
munkáltatókat gyakran sokkal inkább érdekli 
az, hogy milyen képességekkel, 
kompetenciákkal rendelkeznek, mint az iskolai 
végzettség 

 

• tudjon teamben 

dolgozni 

• önállóság 

• kommunikációs készség 

• kapcsolatteremtő 

készség 

• terhelhetőség 

(teherbírás) 

• rugalmasság 

• kreativitás 

• felelősségtudat 

• tanulási készség 

• szervezőkészség 

• megbízhatóság 

• kezdeményező készség 

• dinamika 

• pontosság 

• céltudatosság 

• tárgyaló képesség 

• problémamegoldó 

képesség 
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 A kulcskompetencia az ismeretek, készségek és 

attitűdök transzferábilis, többfunkciós egysége, 

amellyel mindenkinek rendelkeznie kell ahhoz, 

hogy személyiségét kiteljesíthesse és 

fejleszthesse, be tudjon illeszkedni a 

társadalomba és foglalkoztatható legyen. 

 A kulcskompetenciákat, a kötelező oktatás illetve 

képzés időszaka alatt kell(ene) elsajátítani.  

 Az egész életen át tartó tanulás során mindenféle 

tanulás alapját ezek a kompetenciák képezik. 

 Az Európai Bizottság kulcskompetenciákkal 

foglalkozó szakértői munkacsoportja 2002-ben 

bemutatott nyolc alapvető kulcskompetenciát. 

 Anyanyelvi kommunikáció 

 A kommunikáció a gondolatok, érzések és tények szóbeli 
és írásbeli formában történő kifejezésének és 
értelmezésének képessége a társadalmi és kulturális 
kontextusok teljes skáláján – a munkahelyen, otthon és a 
szabadidőben. 

 Idegen nyelvi kommunikáció 

 Az idegen nyelvi kommunikáció a gondolatok, érzések és 
tények szóban és írásban történő megértésének, 
kifejezésének és értelmezésének képessége a társadalmi 
és kulturális kontextusok megfelelő skáláján – a 
munkahelyen, otthon, a szabadidőben, az oktatásban és 
képzésben – az anyanyelvtől különböző nyelve(ke)n, 
illetve az iskola tanítási nyelvén az egyéni igények és 
szükségletek szerint. 
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 Matematikai, természettudományi és technológiai 

kompetenciák 

 alapvető szinten a matematikai kompetencia az összeadás, 

kivonás, szorzás, osztás, a százalékok és a törtek használatának 

képességét foglalja magában fejben és írásban végzett 

számítások során, különféle mindennapi problémák megoldása 

céljából 

 magasabb fejlettségi szinten a matematikai gondolkodásmód 

(logikus és térbeli gondolkodás) és a valóság magyarázatára és 

leírására egyetemesen használt matematikai kifejezésmód 

(képletek, modellek, geometriai ábrák, görbék, grafikonok) 

használatára való képesség és készség az adott kontextusnak 

megfelelően 

 A természettudományi kompetencia azoknak az ismereteknek 

és módszereknek a használatára való képesség és készség, 

amelyekkel a természettudományok a természeti világot 

magyarázzák 

 A technológiai kompetencia ennek a tudásnak az alkalmazása a 

természeti környezet átalakításában az ember felismert 

igényeire vagy szükségleteire válaszolva 

 Digitális kompetencia 
 az információs társadalom technológiáinak magabiztos és 

kritikus használatára való képesség a munkában, a 
szabadidőben és a kommunikációban 

 az információs és kommunikációs technológiák (IKT) 
alkalmazásához kapcsolódó készségek a legalapvetőbb 
szinten a multimédia technológiájú információk keresését, 
értékelését, tárolását, létrehozását, bemutatását és 
átadását, valamint az internetes kommunikációt és a 
hálózatokban való részvétel képességét ölelik fel 

 A tanulás tanulása 
 a saját tanulás önállóan és csoportban történő 

szervezésének és szabályozásának a képességét foglalja 
magában 

 ennek része a hatékony időbeosztás, a problémamegoldás, 
az új tudás elsajátításának, feldolgozásának, értékelésének 
és beépítésének, valamint az új ismeretek és készségek 
különböző kontextusokban – otthon, a munkahelyen, az 
oktatásban és képzésben – történő alkalmazásának 
képessége 

 a tanulás tanulása erőteljesen befolyásolja azt, hogy az 
egyén mennyire képes saját szakmai pályafutásának 
irányítására 
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 Személyközi és állampolgári kompetenciák 

 mindazok a viselkedésformák, amelyeket az egyénnek 
el kell sajátítania ahhoz, hogy képes legyen hatékony 
és konstruktív módon részt venni a társadalmi 
életben, és szükség esetén meg tudja oldani a 
konfliktusokat 

 nélkülözhetetlenek a hatékony személyes és 
csoportos érintkezésben, mind a köz-, mind a 
magánélet területén 

 Vállalkozói kompetencia 

 ennek része a változáshoz való pozitív viszonyulás, az 
egyén saját (pozitív és negatív) cselekedetei iránti 
felelősség vállalása, a célok kitűzése és 
megvalósítása, valamint a sikerorientáltság 

 Kulturális kompetencia 

 a gondolatok, élmények és érzések különféle módon 
(zene, tánc, irodalom, szobrászat és festészet) 
történő kreatív kifejezését foglalja magában 

 Kommunikációval összefüggő kompetenciák: 
 szövegértés 

 kritikai képességek (érvelés, okfejtés) 

 Információs technológia: 
 az információs folyamat kezelni tudása 

 információk felkutatása és összegyűjtése 

 A saját tanulási képesség és teljesítmény 
növelése: 
 tanulás és önfejlesztés 

 kezdeményezőkészség és kreativitás 

 erkölcsi kompetencia 

 készségek az önvezetésre 

 a stressz kezelés 

 motiváltság 
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 Problémamegoldás: 
 önbizalom bizonytalan helyzetben is 

 a bizonytalanság kezelni tudása 

 kreativitás 

 analitikus gondolkodás 

 rendelkezés stratégiai perspektívával 

 Együtt dolgozni másokkal: 
 együttműködés, munkavégzés másokkal 

 alkalmazkodóképesség 

 befolyásolni, megállapodni és meggyőzni tudás 

 Társadalmi és állampolgári kompetencia: 
 független döntéshozatal képessége 

 jogok és kötelezettségek mint állampolgár és 
fogyasztó 

 cselekvéskészség 

 Átfogó kompetenciák: 
 elemző készség 

 megfigyelő készség 

 tervezés 
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 Készülj fel az írásos és a személyes 
bemutatkozók esetére is azzal, hogy 
átgondolod az erősségeiket és megtanulod 
hitelesen ki is mondani azokat. 

 A felsorolt kompetenciák alapján készítsd el 
saját kompetencia listádat úgy, hogy minden 
kompetenciát alá is támasztasz egy 
személyes tapasztalattal, ami megerősíti azt. 

 Készítsd el szakmai önéletrajzodat úgy, 
mintha egy általad kiválasztott intézményhez 
/ szervezethez / céghez jelentkeznél egy 
állás betöltésére. 

Az önmenedzselés azt jelenti, hogy saját 

magunkat tudatosan irányítjuk, céljainkat 

magunk határozzuk meg, életünket és 

szakmai tevékenységünket célorientáltan, 

rendszerezetten és ésszerűen tervezzük meg, 

bevált módszerekkel és eszközökkel oldjuk 

meg problémáinkat, az energiánkat, a 

rendelkezésre álló időnket, az eszközeinket 

hatékonyan és eredményesen osztjuk be és 

használjuk. 
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Minden esetben szem előtt kell tartani az 

álláskeresőknek, hogy: 

 

 Az önmenedzselés nem nagyképűsködés, hanem a 

saját tudás, képességek megmutatása annak 

érdekében, hogy egy munkáltató felfedezhesse 

benne a megfelelő munkatársat. 

 

 Az informális álláskeresés alapja az önmenedzselés, 

anélkül nem működik! 

 

 Az önmenedzselés megtanulható és gyakorlással 

fejleszthető. 

 Gyökér I., Finna H., Krajcsák Z. Emberi erőforrás 

menedzsment. Oktatási segédanyag. Budapesti Műszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem. Budapest, 2010. 

 Fehér I. Az informális álláskeresés módszerei, a munkából 

munkába váltás módjai. Foglalkoztatási és Szociális Hivatal, 

2009. 

 Bakacsi Gy., Bokor  A., Császár Cs., Gelei A., Kováts K., Takács 

S. Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. Scientia Kiadó, 

Kolozsvár, 2005. 

 http://www.eletpalya.munka.hu/ 

 www.epalya.hu 
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