
1 
 

Egészségügyi szakpolitikák és szolgáltatások szak 

Humán erőforrás menedzsment 

Segédanyag a gyakorlati órákhoz 

2014. február 

 

Az első munkahely mindannyiunk életében meghatározó. A munka világában szerzett első 

tapasztalatok későbbi életünkre is hatással vannak. Ekkor találkozunk az első jelentős 

kihívásokkal, megszerezzük az első „éles” sikerélményeket. 

Már a szakképzés évei alatt kialakul bennünk hallgatóként egy rálátás a szakmára, a munkára és 

a szakmai közösségre a gyakorlatok és szaktantárgyak révén. Emellett elkezdhetünk 

bekapcsolódni a munka világába, pl. önkéntes munkát vagy diákmunkát végezve, ami mind a 

dolgozó diákok, mind a munkát igénybe vevő szervezetek számára kedvező lehetőségeket 

biztosít.  

Tanulmányai befejeztével azonban mindenki számára eljön az idő, hogy munkát vállaljon. Az 

első munkahelyünket megtalálva sajátosan új élményekben lesz részünk, megtapasztaljuk, hogy 

a munka világa egészen másképp működik, mint a képzésé, az oktatásé. Ott már egészen más 

jellegű feladatok, más típusú felelősség lesz jellemző és már más törvények uralkodnak.  

Mire érdemes hát figyelni? Az egyik legfontosabb sajátosság az idői kötöttség. Az egyetemen 

még nem jelentett nagy problémát, ha elkéstünk egy-egy előadásról, a munkahelyen bizony 

elvárás, hogy mindig időben ott legyünk. Az, hogy ez pontosan mit jelent, munkahelyenként 

változik, de a szabályokat be kell tartani, ha azt szeretnénk, hogy hosszú távon elégedettek 

legyenek velünk. Míg a képzés ideje alatt viszonylag nagy volt a szabadság, és magunk 

oszthattuk be időnket, számítani kell arra, hogy a munkahelyen figyelni fogják, hogyan 

dolgozunk. Az első időszakban jobban figyelik teljesítményünket, munkaritmusunkat, 

munkastílusunkat és többször rákérdeznek, hogy mit csinálunk, és hogyan boldogulunk 

feladatainkkal. 

Az, hogy eleinte ügyetlenkedünk és nehézségeink vannak, teljesen természetes. Szép 

fokozatosan ez majd enyhülni fog, egyre rutinosabban és hatékonyabban látjuk el munkánkat, 

egyre több sikerélményünk lesz. Amikor pedig egy olyan munkáért kapunk elismerést, amiért 

keményen megdolgoztunk, az hihetetlenül jó érzés, és joggal tölti el büszkeséggel az embert! 

A munkahely persze nem csak a munkáról szól. Emberek közé kerülünk, akikkel eleinte a munka 

kapcsán kezdünk el megismerkedni, de rájövünk, hogy sokukkal ennél jóval több közös van 
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bennünk. Ha szerencsénk van, a kollégáinkkal akár baráti jellegű kapcsolataink is kialakulhatnak, 

akikkel munkaidő után is szívesen együtt töltjük időnket. A munkahelyek gyakran szerveznek a 

kollégáknak közös (csapatépítő) programokat is, melyeknek szintén az a célja, hogy a kollégák 

jobban megismerjék egymást. Ha ezek az alkalmak jól sikerülnek, az akár a munkavégzés 

minőségére is jó hatással lehet. 

Fontos, hogy friss munkavállalóként odafigyeljünk arra is, hogy hétköznapjaink ne csak a 

munkáról szóljanak. Ha lelkesek vagyunk, az nagyon jó, ezt a munkáltató is értékelni fogja, de 

meg kell találni az egyensúlyt a munka és a magánélet között. A szervezetünknek szüksége van 

pihenésre, feltöltődésre. Mozogjunk, sportoljunk, járjunk el szórakozni, kikapcsolódni. Szánjunk 

időt a családra és a barátokra is, ez fontos az általános jóllét szempontjából, és szükséges 

ahhoz, hogy amikor viszont dolgozunk, akkor a lehető legjobb színvonalon tudjunk teljesíteni. 

Az első munkahely legfontosabb funkciója, hogy segítsen bennünket a munkavállalóvá érésben. 

A pályakezdők fél lábbal még az iskolában vannak, és a tapasztalatuk is kevés. Viszont 

mindenképp előnyödre válik a munkahelyen, ha lelkes vagy, nyitott, tanulékony és formálható. 

Nagy előny, hogy a pályakezdő fejében a legfrissebb szaktudás van, amit ideális esetben idegen 

nyelven is tud alkalmazni. A pályakezdők rugalmasak, nincsenek rossz berögzült szokásaik, 

elfogadják a változó körülményeket, és mobilisak, ami azt jelenti, hogy nem riasztja el őket az 

sem, ha a munka sok utazással jár. Ezek olyan sajátosságai egy pályakezdőnek, amik előnyös 

tulajdonságok a régóta a munkaerőpiacon lévőkkel szemben. Az első munkahely további 

funkciója, hogy biztosítsa számunkra a szakmai fejlődés lehetőségét is, ami által munkaerő-piaci 

értékességünk tovább nőhet. 
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