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SZIASZTOK!
Hamarosan életetek eddigi legnagyobb mérföldkövéhez érkeztek: be-
léptek a munka világába és belevetitek magatokat a régóta vágyott fel-
nőtt életetekbe. Bár sokan már gyűjtöttetek tapasztalatot gyakornok-
ként, dolgoztatok kisebb-nagyobb cégeknél, mégis más tapasztalás lesz 
számotokra, ha diplomával a kezetekben átlépitek a felsőoktatási intéz-
ményetek küszöbét. Véget ér számotokra egy gyönyörű korszak, mely 
kalandokkal teli, izgalmas és pezsdítő volt, és kitárul előttetek a világ, 
ahol rengeteg lehetőség vár benneteket.

Eddigi	szárnypróbálgatásaitok	most	nyernek	majd	igazán	értelmet.	Amit	
eddig	csak	fejben	vagy	álmaitokban	tervezgettetek,	most	elkezdhetitek	
megvalósítani,	teljes	erőbedobással	és	elszántsággal.

Sokan	biztosan	izgultok,	hogy	mit	hoz	a	jövő.	Vajon	megtaláljátok-e	 
a	hivatásotokat,	meg	tudtok-e	majd	felelni	a	választott	munkahelyen,	
és	még	megannyi	kérdés	áll	most	előttetek	megválaszolatlanul.	Sokan	 
valószínűleg	még	határozatlan	léptekkel	vágtok	neki	az	útnak,	de	idővel	a	tapasztalatok,	a	döntések,	 
a	hibákból	való	tanulás,	a	sikerek	meghozzák	a	kellő	önbizalmat,	és	egyre	bátrabban	fogtok	mer-
ni	belevágni	az	ismeretlenbe.	Bátorság	kell	a	mai	világhoz!	Merjetek	kísérletezni,	szenvedélye-
sen	küzdeni	valamiért,	hogy	büszkén	nézhessetek	vissza	–	ti	mindent	megtettetek	magatokért,	 
az	álmaitokért.	

 „Az út maga a cél”	–	tartja	a	mondás.	A	kisebb-nagyobb	célok	adják	meg	majd	a	sikert	számotok-
ra,	az	út	pedig	a	tapasztalatot	és	önismeretet,	amely	segít	benneteket	önazonosabbá	válni	és	
újabb	kihívásokat	találni.	A	felsőoktatási	intézmények	erre	az	útra	készítettek	fel	benneteket.	 
A	csapatmunkával,	amely	során	megtanultatok	más	habitusú	emberekkel	együttműködni;	a	pro-
jektfeladatokkal,	amik	segítettek	rendszerszemléletben	gondolkodni	és	adatalapon	döntéseket	
hozni;	a	rengeteg	vizsgával,	amelyek	megtanítottak	küzdeni,	szorgalmasnak	és	kitartónak	lenni.	 
És	nem	utolsósorban	az	elmúlt	időszakban	zajló	események,	amelyek	az	alkalmazkodóképessé-
getek	tökéletesítésére	késztettek.

Készen	álltok!	Elég	muníciót	kaptatok	ahhoz,	hogy	saját	lábatokra	álljatok,	és	hogy	a	megszerzett	
tudás	által	rendkívüli	szakemberré	váljatok.

Ha	lehetőségem	lenne,	három	útravaló	üzenetet	adnék	fiatalkori	önmagamnak:	
•	 türelem	magammal	szemben,
•	 minden	szituációt	meg	lehet	oldani,
•	 nincs	olyan,	hogy	rossz	helyen	lenni,	mert	mindenből	lehet	tanulni.

Töltsétek	meg	az	élet	puttonyát	emlékekkel!	Merjetek	innovatívak	lenni,	fejlesszétek	folyamato-
san	tovább	magatokat,	kísérletezzetek!	Hozzatok	a	munka	világába	új	energiát	és	szemléletmó-
dot!	Sok	siker	helyett	elégedettséget	kívánok	számotokra	az	életetekhez!

Váradi Csilla
HR Director
foodpanda | Delivery Hero Hungary Kft.
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A HR JÖVŐJE
Sokasodó kihívások

Súlyosbodó munkaerő-
piaci helyzet, átalakuló 

munkavállalói szokások, 
változó gazdasági  

környezet, digitalizáció  
és robotizáció – csupa 

olyan fejlemény, amely 
jelentősen befolyásolja  
a HR jelenét és jövőjét.

Az élet minden területe állandó és egyre 
gyorsabb	változásban	van,	s	a	„felforga-
tó	erők”	a	vállalati	szférát	sem	kerülik	el.		
Miközben a cégeknek is meg kell felel-
niük	az	új	üzleti	modellek,	technológiák	
és	váltakozó	elvárások	által	támasztott	
kihívásoknak,	a	HR-részlegeknek	nem-
csak	az	éppen	jelentkező	problémákat	
kell	megoldaniuk,	de	fel	kell	készíteniük	
a	vállalatot	a	jövőre	is.	

 „Én továbbra is optimista vagyok, és még 
mindig hiszek abban, hogy egy cég életé-
ben a legfontosabb érték az ember. Ha 
nem hinnék a HR – azaz emberi erőforrás –  
jövőjében, akkor kicsit az emberek jövő-
jében sem hinnék. Az a meglátásom, hogy 
az utóbbi időben a HR kicsit beleveszett  
a fősodorba: ahelyett, hogy a cég profil-

jához igazította volna saját működését és 
igazán business supportként működött 
volna, inkább ment a divatos trendekkel, 
még ha ez a cég működésébe nem is illett 
annyira bele. Olyan dolgokra gondolok pél-
dául, mint az agilis HR, vagy agilis szervezet 
kialakítása”	–	vallja	Karaszek	Szabolcs,	 
a	BorgWagner	HR-igazgatója.	

El kell, hogy engedd
Szerinte	a	különféle	„kötelező”	trendek-
hez	való	görcsös	igazodás	nem	működ-
het	minden	szervezetben	hatékonyan,	
és	ezért	az	erőltetés	helyett	el	kell	tudni	
engedni	mindezt.	A	HR	jövője	nem	más,	
mint	a	folyamatos	változásokhoz	való	
alkalmazkodás	elősegítése	a	cégek	éle-
tében.	Ha	kell,	akkor	agilis,	ha	kell,	akkor	
asszertív,	végső	esetben	pedig	„agresz-
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szív”,	de	csak	amilyen	mértékben	erre	
szükség	van,	és	természetesen	a	szó	jó	
értelmében.	„A digitalizáció és a munka-
erőhiány már csak okozat egy olyan okra, 
amely az élet velejárója. Azért van munka-
erőhiány, mert sok százezer ember hiányzik 
a munkaerőpiacról, akik most jellemzően 
külföldön keresik a boldogulásukat, ugyan-
akkor továbbra is jelentős beruházások 
érkeznek Magyarországra, amelyeknek 
viszont szükségük lenne ezekre a munka-
vállalókra. Sajnos nem látok esélyt arra, 
hogy ténylegesen és tartósan ezek a mun-
kavállalók visszatérnének, hiszen jelentős 
a keresetkülönbség, így marad a végte-
len küzdelem a munkaerőért, amelyek  
viszont pozitív változásokat indítanak el 
a legkisebb cégek esetében is, hiszen meg 
kell teremteni a jó hírnevet, hogy akarja-

nak ott dolgozni a jelöltek”	–	magyarázta	 
a	HR-igazgató.

Elkerülhetetlen digitalizáció
A	digitalizáció	is	alapvetően	átalakít-
ja	a	HR-szakmát,	nemcsak	úgy,	hogy	 
a	szakmák	és	munkafeladatok	egy	részét	
átveszi a mesterséges intelligencia alapú 
technológia,	hanem	úgy	is,	hogy	közben	
a	HR	eszközparkja	is	változik.

A	L’Oréalnál	már	most	sok	olyan	folya-
mat	van,	ahol	a	legújabb	technológiai	
megoldásokat	alkalmazzuk.	Az	önélet-
rajzok	egy	online	adatbázisba	érkeznek,	
a	teljes	jelöltmenedzsment	azon	keresz-
tül	lebonyolítható.	SAP-t	használunk,	
online	teljesítményértékelő	rendszert	
használunk,	a	legtöbb	adminisztrációs	
folyamat	is	online	zajlik,	szabadságké-
rés,	rengeteg	online	tréning	elérhető	–	 
mondta	Szöllősy	Éva,	a	L’Oréal	kozmeti-
kai	világcég	magyarországi	leányvállala-
tának	HR-menedzsere,	hozzátéve:	akár	
nagyobb	rendezvények,	mint	tematikus	
HR-nap	vagy	egészségnap	előadásai	is	
online	zajlottak	és	így	is	nagyon	sike-
resek	voltak.	A	L’Oréalnál	betöltendő	
állásoknál	még	nem,	vagy	csak	kismér-
tékben	mutatkozott	meg	a	munkaerő-
hiány,	ám	készülnek	azokra	az	innovatív	
megoldásokra,	amelyekkel	az	esetleges	
gondok	ellenére	is	elérhetőek	maradnak	
a	kitűzött	üzleti	eredmények.	

 „Nagyon fontos az employer branding és  
a sok jó jelöltet hozó munkavállalói ajánlási 
program. Közben proaktívan vadásznunk 
kell a szakértőkre és meg kell találni azokat 
a partnervállalatokat, amelyek a segítsé-
günkre lehetnek ebben a helyzetben, legyen 
az egy folyamat optimalizására kiválasztott 
tanácsadó cég vagy épp egy toborzással 
foglalkozó cég. A HR-szakma továbbra is 
stratégiai fontosságú és meghatározó, hogy 
jó szakemberek legyenek ezen a területen, 
akik innovatívan gondolkodnak, tudják 
kezelni a változásokat és tanácsadói, stra- 

tégiai partnerei lehetnek a menedzsment-
nek”	–	vélekedett	a	HR-menedzser.

Készülnek	a	munkavállalói	elvárások	
változására,	a	rugalmasság	iránti	igény	
növekedésére	is.		„Nálunk a munkakörök 
többsége továbbra is teljes munkaidős, de 
a kismamáknak igyekszünk azzal segíteni 
a munkába való visszatérést, hogy van szá-
mukra néhány részmunkaidős lehetőség.  
A jövőben ebben is előre kell lépnünk, ám az 
nehézséget jelent, hogy Magyarországon 
viszonylag kevesen vagyunk – 120-130 
ember –, így kicsik a munkaszervezetek.”

Élni vagy visszaélni
Bár	 a	HR-folyamatok	digitalizálásá-
ra	való	áttérés	rejthet	buktatókat	is,	 
a	szakértők	egyetértenek	azzal,	hogy	
a	váltás	elkerülhetetlen	és	szükséges.	
Már	csak	azért	is,	mert	a	HR-részlegek	
is	olyan	hatalmas	adatmennyiségekkel	
dolgoznak	nap	mint	nap,	amelyet	sokkal	
egyszerűbb	elektronikusan	kezelni,	mint	
papír	alapon.		A	digitalizációval	foglalko-
zó	tanulmányok	szerint	például	míg	egy	
embernek akár 224 órára is szüksége 
van	több	ezer	önéletrajz	szűrésére,	rend-
szerezésére,	addig	egy	robot	mindössze	 
3,2	másodperc	alatt	elvégzi	ezt	a	komp-
lex	HR-feladatot.

Emellett	a	keletkező	hatalmas	adatmeny-
nyiség	–	big	data	–	nagy	lehetőségeket	is	
rejt	a	különböző	elemzések	elvégzésére	
amiben	a	mesterséges	intelligencia	so-
kat	tud	segíteni.		

 „A kérdés az, hogy ezzel majd élünk vagy 
visszaélünk. Például amit a belépéskor 
megoszt egy céggel, vajon prediktíven 
megjósolható-e, hogy ki mennyi ideig 
marad a cégnél? Lehet-e következtetni 
az életkorból, élethelyzetből, jövedelmi és 
ingázási szokásokból, vagy más dolgokból 
arra, hogy mekkora a lojalitási szint? Ha 
jóra használjuk ezt a tudást, akkor a cégek 
a kinyert ismeretek alapján már célzottan → 

A HR jövője nem más, mint a folyamatos változásokhoz való 
alkalmazkodás elősegítése a cégek életében.
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 tudnak az egyes kollégáikkal foglalkozni, 
és talán ezzel sokkal hatékonyabban mér-
sékelhető a munkaerőhiány, hiszen ala-
csonyabb lesz a fluktuáció”	–	vélekedett	
Karaszek	Szabolcs.

Új skillek
Heal	Edina,	a	Republic	Group	operatív	
igazgatója,	a	Google	Magyarország	ko-
rábbi	vezetője	szerint	a	HR	stratégiai	
szerepét	erősítheti	az	is,	hogy	hosszú	
távon	az	ismétlődő,	operatív	felada-
tokat	átveszik	a	gépek.	„A HR egyik 
feladata, hogy saját magát kiszorítsa az 
ilyen jellegű munkából. Nincsenek egyér-
telmű szabályok arra, hogy mit kell auto-
matizálni, de például az adminisztratív,  
szervezési feladatok tipikusan idetar-
toznak”	–	mondta	a	szakértő	a	CX-Ray,	 
a	Green	Fox	Academy	és	a	The	Work- 
Life	Company	által	 szervezett	 „Out	
Of	The	Box”	néven	indult	HR-rendez- 
vénysorozat	 egyik	 beszélgetésén.	 
Úgy	vélekedett,	a	HR-es	fő	feladata	 
a	hallgatás	lesz.	

Heal	Edina	szerint	az	biztos,	hogy	több	
skillre	lesz	szüksége	a	szakembereknek,	
jobb	coachokká,	kommunikátorokká	kell	
válniuk.	//

ROMLÓ KÖRNYEZET

A több mint két éve tartó koronavírus-járvány nem csak a tünetek terén hozott kiszámíthatatlanságot:  
a pandémia különböző hullámai eltérő hatást váltanak ki a munkaerőpiacokon. A Kincentric nemzetközi HR-
tanácsadó cég mérései szerint világszerte nagyot zuhant a munkavállalói elkötelezettség általános szintje 
2021 második negyedévében, azok után, hogy a pandémia első hullámában még pont ellentétes folyamatok  
zajlottak – minden bizonnyal a nagyfokú bizonytalanságnak köszönhetően. 

A stabilitás iránti mindent elsöprő igényt mára világszinten és hazánkban is felváltotta a minél nagyobb fokú 
rugalmasság iránti igény. A pandémia ugyanis hozzászoktatta a munkavállalókat a munkavégzés helyét és az 
időbeosztást tekintve a korábban megszokottnál kötetlenebb keretekhez, így emiatt azokat a munkaadókat 
részesítik előnyben, amelyek ezeket biztosítani tudják számukra.

A Kincentric adatai szerint a munkavállalói elkötelezettség mértéke, jelentősen zuhanva 2021 második 
negyedévére, átlagosan 65 százalékot ért el, ami 2017 óta a legalacsonyabb érték. Fontos megállapítás még, 
hogy a munkavállalók 93 százaléka szeretné rugalmas időbeosztásban végezni a munkáját, s 56 százalékuk 
munkahelyet is váltana azért, hogy rugalmasabb keretek között dolgozhasson.

A stabilitás iránti mindent elsöprő igényt mára világszinten 
és hazánkban is felváltotta a minél nagyobb fokú rugalmasság 
iránti igény.
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Az álláskeresőknek adott 
jó tanácsok között ma már 
kötelezően szerepel, hogy 

ügyelni kell az internetes 
lábnyomodra, azaz arra, 

hogy milyen információk 
találhatók rólad a világ-

hálón. Nos, a cégeknek is 
van internetes lábnyomuk: 
minél nagyobb a szervezet, 

annál több róla az infor-
máció. Ki lehet használni! 

A	HR-szakemberek	alaposan	utánanéz-
nek	a	jelölteknek,	ám	ugyanezt	az	állás-
kereső	is	megteheti.	Így	is	kell	tennie,	
hogy	tisztában	lehessen	azzal,	milyen	
szervezetben	építheti	majd	a	karrierjét.

Céges honlapok, karrieroldalak
Ha	multihoz	vagy	kormányzati	szervhez	
pályázol,	viszonylag	könnyű	dolgod	van,	
mert	jól	felépített	és	informatív	a	hon-
lapjuk.	A	céges	karrieroldalakról	azt	is	
megtudhatod,	milyenek	a	kilátásaid,	ha	
úgy	döntesz,	hogy	hosszú	távon	szeret-
néd	elkötelezni	magad	az	adott	vállalat	
mellett.	Kisebb	cégek	esetén	nem	biztos,	
hogy	gazdag	információhalmazra	buk-
kansz,	de	itt	is	vannak	kivételek,	például	
PR-	és	médiavállalkozások	esetében	jól	
felépített	és	kreatív	a	honlap,	hiszen	ez	
alapkövetelmény	ezen	a	területen.	

Homlokráncolásra	adhat	okot,	ha	a	cé-
ges	honlap	kevéssé	informatív,	igény-
telen	 a	 dizájn,	 nehézkes	 a	mozgás	 
a	site-on	belül	és	régen	frissültek	az	ada-
tok.	Ez	arra	enged	következtetni,	hogy	

az	adott	vállalkozás	nem	ügyel	eléggé	
az	arculatára,	azaz	kevés	gondot	fordít	 
a	márkaépítésre,	ami	kérdéseket	vet	fel	 
a	vállalati	kultúrával	kapcsolatban.

Nyomozd le a főnököket!
A	LinkedIn	és	a	Facebook	az	álláske-
reső	jó	barátja.	Valószínűleg	a	cég	ve-
zető	munkatársai	fognak	interjúztatni,	
akik	minden	bizonnyal	 jelen	vannak	 
a	Linke	dInen	és	a	Facebookon.	Nézz	
utána,	kik	ők,	milyen	a	végzettségük	és	
honnan	jöttek,	így	már	szinte	régi	isme-
rősként	üdvözölheted	őket	az	interjún.

Cikkek, interjúk
Keress	 rá,	 milyen	 cikkek	 jelentek	 
meg	a	cégről,	illetve	a	vezetők	milyen	
interjúkat	adtak.	Ezekből	kiderülhet,	
prosperáló	vállalatról	van-e	szó,	milyen	 
a	szervezeti	kultúra,	illetve	megint	csak	
sok	információt	kaphatsz	a	vezetőkről.	
Azt	is	megtudhatod,	milyen	online	közös-
ségekben	folytattak	vagy	folytatnak	va-
lamilyen	tevékenységet,	milyen	szakmai	
rendezvényeken	vettek	részt.	Könnyen	
lehet,	hogy	a	YouTube-on	is	találsz	vide-
ókat,	legyen	szó	akár	a	vállalat	saját	be-
mutatkozásáról,	róla	szóló	riportról	vagy	 
a	vezetőkkel	készített	interjúkról.

Internetes fórumok
Az	internetes	fórumokon	senki	nem	
fogja	vissza	magát,	és	rengeteg	kom-
mentár	olvasható	a	különböző	cégek-
ről.	Keress	 rá	a	kiválasztott	munka- 
helyre,	és	ismerkedj	meg	az	ott	dolgozók	
vagy	az	egykori	alkalmazottak	vélemé-
nyével.	Ezeket	a	kommenteket	termé-
szetesen	erős	forráskritikával	kell	kezelni,	
de	ha	a	negatív	vélemények	ugyanabba	
az	irányba	mutatnak,	érdemes	elgondol-
kodnod.	Figyeld	meg,	a	kommentelők	
mit	emelnek	ki	az	adott	céggel	kapcso-
latban,	ezeknek	az	információknak	nagy	
hasznát	veheted	az	állásinterjún.

A kutatás haszna
Ha	kellő	mennyiségű	megbízható	infor-
mációt	szereztél	a	kiválasztott	cégről,	
magabiztosabban	mehetsz	el	az	állás- 
interjúra,	mert	alaposabban	fel	tudsz	
készülni.	Egyrészt	fogalmad	lehet	arról,	
milyen	irányban	folyhat	majd	a	beszél-
getés,	másfelől	jobban	ki	tudod	dolgozni	
a	saját	kérdéseidet,	hogy	kétoldalú	kom-
munikáció	alakuljon	ki.	

Ugyanis	nem	csak	az	a	fontos,	hogy	
jó	válaszokat	adj,	a	te	kérdéseidnek	
ugyanekkora	jelentősége	van.	//

 TUDJ TÖBBET A CÉGRŐL, 
MINT ŐK RÓLAD!
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Csaknem két és fél éve 
a Budapesti Gazdasági 

Egyetem volt az első mo-
dellváltó egyetem.  

Azóta a 64 magyarországi 
felsőoktatási intézmény 
közül mindössze hat ma-
radt még állami kézben.  

A modellváltás egyik 
vitathatatlan pozitívuma 

a felsőoktatási intézmé-
nyek és egyes cégek kö-

zötti együttműködés.

Már	csak	hat	–	a	Budapesti	Műszaki	és	
Gazdaságtudományi	Egyetem,	az	Eöt-
vös	Loránd	Tudományegyetem,	a	Liszt	
Ferenc	Zeneművészeti	Egyetem,	a	Ma-
gyar	Képzőművészeti	Egyetem,	a	Nem-
zeti	Közszolgálati	Egyetem	és	az	Eötvös	
József	Főiskola	–	van	állami	kézben,	az	
összes	többi	átment	a	HVG	által	is	sokat	
kritizált	modellváltáson.	

A legfrissebb példák
Mindenekelőtt	idézzük	fel,	mit	is	takar	ez	
a	kicsit	eufémisztikus	fogalom,	hogy	mo-
dellváltás.	Ennek	egyik	eleme	az	egyete-
mek,	valamint	a	cégek,	vállalatok	közötti	
együttműködés	preferálása,	amelyek	az	
utóbbi	időben	kétségtelenül	csak	úgy	
sorjáznak.	Legutóbb	például,	február	kö-

zepén	a	Tokaj-Hegyalja	Egyetem	írt	alá	
szerződést	a	Magyar	Villamos	Művekkel	
(MVM),	amelynek	köszönhetően	ener-
getikai,	energiahatékonysági	projekteket	
hoznak	létre	az	egyetem	területén.	Közö-
sen alakítja ki az egyetem és az MVM azt 
a	nemzetközileg	is	egyedülálló	zöldborá-
szat-koncepciót	és	az	ahhoz	kapcsolódó	
pilot	projektet,	amelynek	célja	a	zéró	
emisszió	elérése.	A	két	fél	együttműkö-
dik	majd	a	kutatás-fejlesztés	területén	is,	
különösen	a	környezetbarát	„zöld”	ener-
giához,	a	borászathoz	és	a	turizmushoz	
kapcsolódó	megvalósíthatósági	tanul-
mányok	elkészítésében.

De	szintén	új	megállapodás	a	Corvinus	
Egyetem	és	a	Magyar	Projektmenedzs-

A JÖVŐ EMBEREI A DIPLOMA UTÁN
Egyetemek és cégek, intézetek 
közötti együttműködés
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ment	Szövetség,	valamint	Magyaror-
szág	egyik	piacvezető	mérnökirodája,	
az	Óbuda	Group	hármas	kooperációja.	
A	projektmenedzser	szakközgazdász	
képzést	segítő	szerződés	biztosítja,	
hogy	a	gyakorló	szakemberek	okta-
tóként	megjelenjenek	a	programban,	
valós	eseteket,	gyakorlati	jelentőségű	
témákat	tudjanak	feltárni,	miközben	
szem	előtt	tartják	a	módszertani	sajá-
tosságokat.
 
 „Az Óbuda Group közel 35 éves fennállása 
alatt mindig is kiemelt figyelmet fordított 
a jövő generációjának képzésére és tá-
mogatására, ezért nagy öröm számunkra  
a mostani stratégiai együttműködés 
megszületése”	–	ecseteli	Kálmán	Péter,	 
az	Óbuda	Group	vezérigazgatója	az	
egyetem	honlapján.	Mindez	előrevetíti	
természetesen	azt	is,	hogy	a	szakon	vég-
ző	fiatalok	esetleg	épp	a	cégnél	kezdjék	
meg	a	karrierjüket.

Januárban	ütött	nyélbe	megállapodást	
az	Albatrosz	Repülő	Egyesület	és	az	
Óbudai	Egyetem	Alba	Regia	Műszaki	
Kara,	mely	értelmében	a	hallgatók	a	leg-
modernebb	dróntechnológiák	elméleti	
részét	a	karon,	a	gyakorlatit	pedig	a	Bör-
göndi	repülőtéren	sajátíthatják	el.

Tavaly	év	végén,	az	úgynevezett	Okoser-
dő-projekt	keretében	a	Soproni	Egyetem	
kötötte	össze	az	életét	az	Albacomppal	
az	első	hazai	okoserdőhöz	kapcsolódó	
szenzorok,	valamint	az	adatokat	feldolgo-
zó	rendszer	kifejlesztésére.	Ennek	révén	
olyan	hálózati	lefedettség	és	eszközpark	
válik	elérhetővé,	amellyel	a	Tanulmányi	 
Erdőgazdaság	Zrt.	területén	lévő	leár-
nyékolt,	eldugottabb	völgyszakaszokból	
is	biztonságosan	érkezhet	információ.

A	Debreceni	Egyetem	az	üzleti	infor-
matikai	megoldásokat	nyújtó	COSMO	
CONSULT-tal	 írt	alá	megállapodást.	 
A	vállalat	célja	olyan	gyakorlatias	isme-
retek	átadása	a	képzés	keretében,	amely	
segíti	az	egyetem	informatikai	karának	
hallgatóit	abban,	hogy	piacképes	tu-
dással	gazdagodjanak	és	az	iskola	falait	
elhagyva	jobb	esélyekkel	 induljanak	 
a	munkaerőpiacon.	Az	informatikai	kar	
célja	pedig,	hogy	naprakész,	a	vállalati	
szférában	hasznosítható	tudással	bo-
csássa	útjára	a	végzőseit.	

De	meg	lehet	említeni	e	sorban	a	MOL	
és	a	Pannon	Egyetem	tavaly	márciusban	
aláírt	stratégiai	keretmegállapodását	
is.	A	kölcsönös	támogatás	mellett	Ma-
gyarország	legnagyobb	árbevételű	cége	 

	–	egyszersmind	a	közép-	és	kelet-euró-
pai	régió	vezető	energetikai	multija	–	tá-
mogatja	az	egyetem	minőségi	oktatását,	
az	oktatói/kutatói	utánpótlás	biztosí-
tását,	illetve	a	hallgatók	munkavállalási	
esélyeinek	javítását.	Az	ilyen	együtt-
működések	garantáltan	nyújtanak	friss	
munkaerő-utánpótlást	egy-egy	cégnek,	
csökkentve	ezzel	az	álláskeresésre	fordí-
tott	költségeket,	energiát	és	időt.

A modellváltás előtti élet
Azért	persze	régen	is	voltak	gyümölcsö-
ző	együttműködések	a	hazai	vállalatok	
és	a	felsőoktatási	intézmények	között.	
Erre az egyik legtöbb évre visszanyúló  
	–	még	a	modellváltást	megelőző	elmúlt	
egy	évtizedes	időszakból	való	–	példák	 
a	győri	Széchenyi	Egyetem	és	a	város-
ban	régóta	működő	Audi	Hungária	Mo-
tor	Kft.	között	létrejött	közös	projektek.	 
Az	egyetem	egyik	karát	2015-ben	egye-
nesen	Audi	Hungária	Járműmérnöki	 
Karnak	nevezték	el.

A	hallgatóknak	már	a	tanulmányaik	so-
rán	számos	lehetőségük	nyílik	arra,	hogy	
az	elméleti	ismereteiket	valós	projektek-
ben	alkalmazzák.	A	pályakezdő	mérnö-
kök	idegen	nyelvű	kurzusokon	és	fejlesz-
tő	csapatokban	(Formula	Student,	Shell	
Eco	Marathon)	vehetnek	részt,	valamint	
számos	külföldi	gyakorlati	lehetőséget	
is	felkínálnak	nekik.	A	mérnökhallgatók	
a	legkorszerűbb	technikai-technológiai	
ismereteket	sajátíthatják	el	a	gyakorlat-
ban,	így	munkába	lépésük	után	azonnal	
megállják	a	helyüket,	feladataikat	már	
az	első	naptól	kezdve	teljes	értékűen	el	
tudják	végezni.	

A	Budapesti	Műszaki	Egyetem	például	
már	2009-ben	közös	IBM-BME	okta-
tó-kutató	labort	hívott	életre,	Miskolcon	
pedig	a	Bosch	cégcsoport	már	2004-
ben	megalapította	a	Miskolci	Egyetem	
Robert	Bosch	Mechatronikai	Intézeti	
Tanszékét.	A	Bosch-gyárakban	azóta	
számos,	a	Miskolci	Egyetemen	felsőfokú	
végzettséget	szerzett	kolléga,	kiemelke-
dő	számban	mérnök	dolgozik.	→
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De	a	Eötvös	Loránd	Tudományegye-
temnek is már tíz évre nyúlik vissza az 
Ericsson	Magyarországgal	kialakított	
együttműködése,	amikor	is	szoftver-
technológiai	 laboratóriumot	hoztak	
lére	 közösen	az	 informatikai	 karon.	 
Az ELTE szerint egyébként az Erics-
sonban	gyakornoknak	 lenni	különle-
ges	élmény,	projektjeikben	a	hallgatók	
megismerik	a	munka	világát,	miközben	
megtapasztalhatják	a	globális	szervezet	

valódi	kultúráját,	élvezve	a	lehetőségét	
a	különböző	részlegekkel,	helyszínek-
kel	és	vezetőkkel	való	együttműködés-
nek.	Mi	több:	gyakornokaikat	a	jövő	 
Ericsson-szakembereinek	tekintik,	akik	
befolyásolják	az	üzleti	tevékenységüket.

Szintén	a	modellváltást	évekkel	meg-
előzően,	2015	óta	a	Magyar	Nemzeti	
Bank	(MNB)	már	több	felsőoktatási	
intézménnyel	kötött	együttműködési	

megállapodást.	Ennek	egyik	kiemelt	
eredménye	volt	2016–2021	között	 
a	Corvinus	Egyetemen	működő	MNB	
Tanszék	létrehozása,	amely	2020-tól	
MNB	Intézetként	folytatta	a	tevékeny-
ségét.	A	felsőoktatási	reform	előre-
haladásával	összefüggésben	az	MNB	
újraszervezte	az	együttműködési	meg-
állapodásait,	aminek	következtében	
az	MNB	Intézet	2021-től	a	Neumann	 
János	Egyetem	budapesti	székhelyű	
MNB	Tudásközpontjában	 folytatja	 
a	szakmai	tevékenységét.

 „Az MNB és az egyetemek közötti együtt-
működések célja, hogy a közgazdászkép-
zés meghatározó hazai intézményeiben 
elősegítse az oktatás színvonalának eme-
lését, az oktatási innovációt, a minőség 
fejlesztését, illetve a hallgatói teljesít-
mények ösztönzését, melyek érdekében  
a jegybank számos szakmai tevékenység-
hez nyújt szakmai és anyagi támogatást. 
Az egyes intézményekkel kötött támogatá-
si programokat a felek minden tanév végén 
közösen értékelik annak érdekében, hogy 
az eredmények és tapasztalatok tükrében 
fejlesszék azokat tovább”	–	olvasható	 
az	MNB	Intézet	honlapján.	//
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A HR-szakma egyik 
legfontosabb célja a 

pályakezdők bevonzása 
és az alkalmasnak bi-

zonyult munkavállalók 
megtartása. A feladat 

nem könnyű, a beillesz-
kedést egyebek mellett 

a generációs problémák, 
illetve a végzettség- és 

bérkülönbségekből adó-
dó feszültségek akadá-

lyozhatják. A mentorálás 
sokat segíthet.  

Az	alacsony	munkanélküliségi	ráta	és	
a	szakképzett	pályakezdők	számának	
csökkenése	miatt	az	új	munkaerő	tobor-
zása	és	kiválasztása	egyre	nehezebbé	
válik.	Ilyen	körülmények	között	célsze-
rűbb	lehet	olyan	kultúra	kialakítása,	ahol	
a	bevonás,	az	integráció	és	a	megtartás	
már	belépéskor	megkezdődik.	Ennek	
egyik	eszköze	a	mentoring	lehet	–	írja	
a	mentoring	jelentőségével	foglalkozó	
tanulmányában	Kozák	Anita	és	Krajcsák	
Zoltán.	A	szerzők	szerint	az	esetenként	
csoportalapúvá	és	egyenrangúvá	váló	
mentoringgyakorlat	segíti	elő	leginkább	
az	elkötelezettség	magas	fokának	meg-
jelenését.	

Aki	már	volt	pályakezdő,	illetve	dolgo-
zott	együtt	pályakezdőkkel,	tudja,	hogy	
bármennyire	is	kiváló	a	fiatal	belépő	
képzettsége,	időbe	és	fáradságba	kerül	
az	adott	cég	vállalati	kultúrájába	való	
beilleszkedés,	illetve	a	gyakorlat	meg-
szerzése.	Az	is	igaz,	hogy	egyre	több	
munkaadó	nem	ragaszkodik	a	„papír-
hoz”,	azaz	az	iskolai	végzettség	meglété-
hez,	és	csak	arra	kíváncsi,	a	pályakezdő	

képes-e	elvégezni	a	rábízott	munkát.			 
 „Ha valamilyen konkrét végzettséget vár-
nak el az álláshirdetésben, akkor azt nem 
véletlenül szokták megjelölni. Jelöltként 
sokszor nem is gondolunk bele, de en-
nek általában törvényi szabályozás van 
a hátterében, így teljesen érthető, hogy 
a vállalatok ennek szeretnének megfe-
lelni. Ha a munkakörhöz kapcsolódóan 
nincs ilyen szabályozói előírás, akkor  
a másik ok, amiért végzettséghez kö-
tik az adott munkakör betöltését, az 
a vállalat belső gyakorlata. A legtöbb 
esetben belső feszültséget kelthet, ha 
azonos munkakörökben nagyon eltérő 
végzettségű kollégákat foglalkoztatnak, 
így emiatt is logikus döntés a bemeneti 
feltételek ilyen formában történő ala-
kítása”	–	magyarázza	Horváth	Ádám,	 
a	Brandfizz	Chief	Sparkle	Offizzerje.	

Folyamatos tanulás
A	végzettség	tehát	a	legtöbb	esetben	
fontos.	Viszont	ez	egy	olyan	terület,	
ahol	1-3	év	alatt	bárki	nagyot	léphet	
előre,	függetlenül	attól,	éppen	hol	tart 
a	karrierjében.	Kitartás	és	önfegyelem	→ 

GYAKORLAT KONTRA VÉGZETTSÉG
Egyensúlykeresés
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kell	hozzá,	de	bárki	képes	lehet	új	dimen-
zióba	emelni	a	karrierlehetőségeit,	ha	
képzi	magát,	új	képességeket	sajátít	el.	
Akár	munka	mellett,	akár	második	kép-
zést	teljesítve	az	iskola	mellett.	A	világ	
legnagyszerűbb	egyetemein	több	ezer	
kurzus	elérhető	teljesen	ingyenesen.	
Nem	ritka,	hogy	pár	száz	dollárért	hosz-
szabb,	oklevéllel,	certificate-tel	záruló	

kurzusokra	is	beiratkozhatunk.	Demok-
ratizálódott	a	tudás	megszerzése,	érde-
mes	kihasználni	ezeket	a	lehetőségeket.
A	gyakorlatot	illeti	a	következő	lépcső,	
és	a	pályakezdők	hitelességét	növeli,	ha	 
a	felvételi	folyamat	során	megmutatja,	
valamennyi	gyakorlatot	már	szerzett.	 
 „Nem kell hatalmas dolgokra gondol-
ni: egy rendezvény megszervezése, egy  

5 fős egyetemi csapat vezetése, részvétel 
csapatmunkában, extra feladatok, amiket 
elvállaltam. Ami viszont fontos: a konkré-
tumok. Érdemes egy-egy állításunk (pl. sze-
retek csapatban dolgozni) mellé példákat 
gyűjteni, ezeket előre átgondolni. Elképesz-
tő mértékben növeli egy jelölt hitelességét, 
ha ezekre a kérdésekre konkrét válaszo- 
kat ad”	–	magyarázza	Horvát	Ádám.	

A beilleszkedést segítő mentorigfolyamat előnyei

A mentor szempontjából Az új belépő szempontjából A szervezet szempontjából

Erkölcsi	és	(esetleges)	anyagi	meg-
becsülés;	sikerélmény;	karrierfejlődés;	
a	változatosabb	munkafeladatok	
és	az	új	belépő	„friss”	ismereteinek	
pozitív	hatásai.

A szervezeti kultúra és a szervezeten 
belül	betöltött	szerepének,	ellátandó	
feladatainak	könnyebb	és	gyorsabb	
megismerése;	az	esetleges	szorongás,	
belső	feszültség	enyhülése.

A	mentoráltak	elégedettebbek	
a	bérükkel	és	a	munkájukkal,	produktí-
vabbak;	hozzájárul	az	elkötelezettség	
kialakulásához	(ami	a	fluktuációs	ráta	
csökkenését	eredményezheti);	teher-
mentesíti	a	vezetőket;	a	munkahelyi	
közösségre	és	a	szervezeti	kommuni-
kációra	is	pozitív	hatásai	lehetnek

Forrás: A munkahelyi beilleszkedést segítő mentoringgyakorlatok és a dolgozói elkötelezettség összefüggései
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A	pályakezdők	beilleszkedésének	kér-
désében	nagyon	gyors	és	hatékony	
gyakorlat	az,	amit	a	legtöbb	cég	csinál,	
mégpedig	az,	hogy	kijelöl	egy	„buddy-t”,	
mentort,	aki	az	új	kollégával	foglalkozik.	
Természetesen	az	az	ideális,	ha	ez	a	va-
laki	kellően	türelmes	és	megértő,	de	ez	
nem	minden	esetben	valósul	meg,	így	 
a	HR	szerepe	itt	is	jelentős,	hiszen,	ha	
valami	rosszul	sül	el,	lehet,	hogy	egy-
részt	elvész	egy	potenciálisan	jó	kolléga,	
másrészt	bónuszként	ugyanez	a	kolléga	
az	adott	cég	rossz	hírét	is	viszi	a	munka-
erőpiacra.

	„Az oktatás tekintetében kicsit kritikus 
leszek, mert nem értelmezhető nekem  
a mai oktatás – főleg a felsőoktatás – cél-
kitűzése. A gyakorlatot sehogy sem le-
het pótolni, csak gyakorlattal, ezt pedig 
legtöbbször nagyon alacsony szinten 
kapják meg a diákok a normál isko-
lai keretek közt. Csak gondoljunk bele 
abba, hogy egy műszaki felsőoktatási 
intézménynek, ha haladni akar a korral,  
akkor évente eurómilliókat kellene invesz-
tálnia például ipari robotokba, PLC-kbe, 
vagy CT-berendezésekbe. Erre egysze-
rűen nincs forrásuk, így marad az az út, 
hogy a diákok a cégeknél szerezzék meg  
a hiányzó szaktudást duális képzés, vagy 
más jogviszony keretében, ahol ezek  
a legmodernebb megoldások, technológi-
ák elérhetők. Bár a gondolat alapvetően 
egy kényszer szülte megoldás, mégsem 

rossz irány, ugyanakkor a modellen le-
hetne mit csiszolni. Például sokkal rövi-
debb, de intenzívebb tanmenettel, amely 
figyeli az elmélet-gyakorlat arányt, vagy 
egyszerűbb állami finanszírozással  
a tanműhelyek kialakításának érdeké-
ben”	–	magyarázza	Karaszek	Szabolcs,	 
a	BorgWagner	HR-igazgatója.	//

TIPP

Gyűjts tényszerű, konkrét példákat az állításaid mellé. Pontosan mikor,  
milyen csapatban dolgoztál. Mennyi ideig és milyen formában vettél részt 
egy önkéntes aktivitásban. Mi volt egészen pontosan a feladatod egy CV-
ben megjelölt pozícióban és milyen eredményt értél el. Fontosabb, hogy 
konkrét legyél, mint hogy nagyot mondjál. Emlékezz rá, hogy az asztal 
túloldalán lévő ember valószínűleg több ezer interjún van túl, rövid időn 
belül kiderül, ha lódítasz.

SZÖVETSÉG A FIATALOKÉRT

Minden évben fiatal pályakezdők millióinak segít a vállalati beilleszkedésben a Világszövetség a Fiatalokért nevű 
nemzetközi csoport. A 22 multinacionális vállalatot tömörítő mozgalom egyebek mellett gyakornoki állásokkal, 
mentorálással és oktatással készíti fel a pályakezdőket a munka világában való helytállásra, az előrelépéshez 
szükséges gyakorlat megszerzésére, illetve a kapcsolati háló kiépítésére. A szövetség Magyarországon is je-
len van, tavaly kilenc nagyvállalat – az Adecco, a Metro Cash & Carry Hungary, a Nestlé Hungária, a Flow,  
a Fürge Diák, a Humánia HRS Group Zrt., a Wolt, a Nielsen és a Molson Coors Beverage Company – 17 vezetője  
vállalta, hogy öt hónapon keresztül hasznos tanácsokkal támogatja a kiválasztott résztvevőket, tovább- 
fejlesztve a fiatalok soft skilljeit és kapcsolatépítési, networkingképességeit, kapcsolati tőkéjüket. A szövet-
séget a Nestlé alapította 2014-ben.
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Az önéletrajz jelenti 
a kopogást az ajtón: 
a munkaadó ajtaján. 
A dörömbölés sem 

kívánatos, és az alig hall-
ható neszezés sem.  

 
Egy	átlagos	HR-szakember	csak	6	má-
sodpercet	tölt	azzal,	hogy	egy	pillantást	
vessen	a	jelölt	önéletrajzára.	Ezt	a	sok-
koló	adatot	figyelembe	véve	számos	
cikk	hívta	fel	a	figyelmet	az	önéletrajzok	
letisztultságának,	rövidségének	fon-
tosságára.	A	jelöltek	egyre	nagyobb	fi-
gyelmet	fordítottak	a	formátumra,	hogy	 
a	legfontosabb	részleteket	láthatóvá,	sőt	
szembeötlővé	tegyék.		De	melyek	a	leg-
fontosabb	szempontok?	
 
Profi önéletrajzok
A	felmérések	szerint	a	munkaadók	58%-a	
a	leggyakoribb	problémát	az	elütésekben	
látta.	A	válaszadók	36%-a	rótta	fel	továb-
bi	hibának,	hogy	az	önéletrajzok	túlságo-
san	általánosak	és	személytelenek	voltak,	
32%	pedig	problémaként	azonosította	 
a	feladatok	túlzott	részletezését.	

Pedig	ezek	könnyen	feloldható	problé-
mák:	a	helyesírási	hibától	könnyű	megsza-
badulni	egy	helyesírás-ellenőrző	program	
segítségével.	A	felvételért	felelős	szakem-
ber	azokat	a	jelölteket	fogja	keresni,	akik	 
a	szükséges	és	alapvető	készségekkel	ren-
delkeznek	az	adott	munkához,	a	személyi-
ségjegyek	azonban	ugyanilyen	fontosak.	

A	munkáltatók	olyan	szakembereket	sze-
retnének	bevonzani,	akik	illeszkednek	 
a	cégkultúrájukhoz.	Mivel	azonban	az	
önéletrajz	csak	egy	bizonyos	pontig	
tudja	átadni	az	illető	személyiségét,	az	
e-mail	elküldése	után	további	teendők	is	

vannak:	követni	kell	a	jelentkezést.	Ezt	le-
het	follow-up	e-mail	használatával,	vagy	 
LinkedIn-,	illetve	Facebook-kapcsolattal.	

Túlnyomórészt digitális
Egyre	nagyobb	szerepet	kapnak	a	digi-
tális	önéletrajzok	és	portfóliók.	Az	ön-
életrajzok	formátuma	nem	igazán	fog	
változni,	a	rövidség	és	a	tömörség	krité-
riuma	továbbra	is	kiállja	az	idők	próbáját,	
azonban	az	álláskereső	portálok	kerültek	
az	előtérbe.	Az	előrelátó	álláskeresők	
nemcsak	a	portálokon	lépnek	majd	kap-
csolatba	a	potenciális	munkáltatókkal,	
de	személyes	weboldalt	is	üzemeltetnek,	
vagy	blogolnak,	illetve	igyekeznek	jó	hír-
névre	szert	tenni	a	közösségi	médiában.	

A legfontosabb önéletrajz-útravalók : 
1.	 Mentsd	el	az	önéletrajzodat	pdf-ben	

is.	Ez	a	formátum	lehetővé	teszi	a	ki-
választók	számára,	hogy	úgy	lássák	
a	CV-det,	ahogy	szeretnéd.	Például	
ha	egy	word	dokumentumot	másik	
gépen,	másik	programban	megnyit-
nak,	széteshet	a	formázás.	A	pdf	ezt	

kiküszöböli.	A	fájl	nevében,	ékezetek	
nélkül add meg a teljes nevedet és 
	a	kívánt	pozíció	elnevezését.	

2.	 Legyen	kellemes	olvasni	 a	doku-
mentumot.	Kerüld	a	vibráló	színeket	
és	a	szokatlan	betűtípust.	Használj	
felsorolást,	tágasabb	sorközöket	és	
bekezdéseket,	hogy	a	tartalom	köny-
nyen	olvasható	legyen.

3. Rejts el benne minél több kulcsszót 
is,	főleg	azokat,	amelyek	az	álláshir-
detésben	szerepelnek.	A	HR-es	sze-
me	automatikusan	ezekre	keres	rá.	

4.	 A	„professzionális”	közösségi	mé-
dia	elérhetőségedet	is	add	hozzá.	 
A	LinkedIn-fiókod	URL-jének	feltün-
tetésével esélyt adsz a regisztrált 
HR-esek	számára,	hogy	azt	is	meg-
tudják	rólad,	amit	az	önéletrajzodba	
nem	írtál	bele.	

5.	 Ne	félj	segítséget	kérni.	Vannak,	akik	
profi	szinten	űzik	az	önéletrajzírást.	
Ha	bizonytalan	vagy,	keress	fel	egy	
tanácsadó	 céget,	 ahol	 szakértő	
szemmel	nézik	át	az	önéletrajzodat,	
és	profi	tanácsokkal	látnak	el.	//

A LEGJOBB CV



19Karrier Plusz 2022   /   Pályázás

Rendszerint nem előnyös, 
hogy bármely hobbi sze-

repeljen az önéletrajzban, 
ám vannak kivételek.  

 
A	HR-es	munkatársak	rutinból	olvassák	
az	önéletrajzokat,	ezért	a	fölösleges	
információk	szerepeltetése	komoly	ve-
széllyel	járhat.	Ilyenek	láttán	a	HR-esnek	
hamarabb	elmegy	a	kedve	az	olvasástól,	
mert	szószátyárnak	minősíti	a	pályáza-
tot,	és	lemaradhat	a	jelentkező	az	állás-
ról.	Akkor	ajánlott	a	hobbi	feltüntetése,	
ha	az	valamilyen	módon	kapcsolódik	
a	meghirdetett	álláshoz.	Lássuk,	mely	
hobbik	érdemesek	a	megemlítésre.

1. Jóga
A	jógázók	kontrollálni	tudják	testüket	és	
lelküket,	és	elérik,	hogy	koncentrációval	
minden	helyzetben	nyugodtak	maradja-
nak.	Aki	nyüzsgéssel	járó	környezetben	
próbál	munkát	találni	–	például	a	reklám-
szakmában	–,	bátran	tüntesse	fel	a	jógát	
az	önéletrajzában,	nőni	fog	az	ázsiója.

2. Extrém sportok
Egy	extrém	sportot	űző	ember	–	ult-
ramaratonos,	ejtőernyős,	gyorsasági	
mountain	bike-os	nem	fél	az	ismeret-
lentől,	és	mindig	mérlegeli	a	kockázatot,	
mielőtt	nekirugaszkodna.	Dinamikusan	

fejlődő	szervezetnek	például	ilyen	fiatal	
vezetőkre	van	szükségük.

3. Kitartást igénylő sportok
Egy	maratoni	futóra	mindenki	felnéz,	hi-
szen	választott	sportja	arról	tanúskodik,	
hogy	eltökélt,	céltudatos,	képes	aprán-
ként	építkezni	és	nem	hajlandó	feladni	
a	célját.	Szinte	minden	szakmában	szük-
ség	van	ilyen	tulajdonságokra.

4. Videókészítés
Alkotóerőt,	fantáziát,	a	részletek	iránti	
fogékonyságot	és	precizitást	igényel,	te-
hát	valószínűleg	kreatív	emberről	van	szó.	
Nem	szabad	kihagyni	az	önéletrajzból.

5. Csapatkapitányi poszt
Aki	kosarazik,	focizik	vagy	vízilabdázik,	
nyilván	jó	csapatjátékos,	s	ha	ráadásul	
csapatkapitány,	az	már	csak	hab	a	tortán.	
Az	ilyen	ember	erősen	kompetitív	és	ve-
zetői	pozícióra	termett,	így	tárt	karokkal	
várják	a	versenyszférában.

6. Blogolás
A	blogger	folyamatosan	kommunikál	 
a	követőivel,	véleményt	alkot	a	világról	
és	számot	ad	akár	lelke	apró	rezdülé-
seiről	is.	A	bloggert	nyitott	ajtók	várják	
minden	kommunikációs	szakmában	–	de	
csak	akkor,	ha	rendszeresen	posztol,	jó	 
a	stílusa	és	még	a	helyesírás	szabályaival	
is	tisztában	van.

7. Hegymászás
Csúcsokat	meghódítani	–	milyen	szép	
metafora,	és	komoly	hatást	kelt.	Az	ilyen	
ember	kitartó,	erős	az	akaratereje	és	
nem	fél	kilépni	a	komfortzónájából.

8. Zenélés
Egy	hangszer	értő	megszólaltatásához	
rengeteg	gyakorlás,	hosszú	évek	türel-
me	és	kitartása,	továbbá	komoly	kon-
centráció	szükséges.	A	zenélni	tudó	em-
bert	szívesen	látják	bármely	szakmában.

9. Önkéntes munkák
Az	önkéntes	önzetlenül	ad	–	az	idejét,	az	
energiáját,	a	szaktudását,	az	együttér-
zését	–	és	ez	az	egyik	legszebb	emberi	
tulajdonság.	A	rendszeresen	önkéntes	
munkát	vállaló	jelölt	minden	bizonnyal	
nagyszerű	tagja	lesz	a	csapatnak	és	ké-
pes	a	szervezet	céljaiért	lelkesedni.	

10. Fotózás
Minden kreatív szakmában szívesen 
látnak	olyan	jelöltet,	aki	szenvedélyes	
fotós,	hiszen	az	ilyen	ember	komponál,	
koncentrál	és	 türelmesen	megvárja	 
a	tökéletes	pillanatot.	Akinek	a	fotózás	
a	hobbija,	feltétlenül	mellékeljen	egy	
linket,	ahol	legjobban	sikerült	képeinek	
galériája	várja	a	látogatót.	//

   + JÓ TANÁCS

Ezt ne: olvasás
A	sokat	olvasó	ember	valószínűleg	
műveltebb	az	átlagnál	és	képes	az	
alapos	elmélyülésre.	Mégsem	érde-
mes	beleírni	az	önéletrajzba,	ugyanis	
azt	sugallhatja,	hogy	a	jelölt	azért	
temetkezik	bele	a	könyvekbe,	mert	
gondja	van	az	emberi	interakciókkal,	
inkább egyedül szeret lenni és kü-
lönféle történetek fantáziavilágába 
menekül.

HOBBIK AZ ÖNÉLETRAJZBAN
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A pandémiát övező gazda-
sági változások átrendez-
ték a munkakeresők dön-

tési prioritásait is. Miként 
az általános munkaerőpi-
acon, úgy a pályakezdők 

körében is csökkent a 
bérigény. 

A	pályakezdők	átlagos	nettó	bérigényé-
nek	növekedése	tavaly	stagnált	az	előző	
évekhez	képest.	2021-ben	átlag	nettó	
248	800	forintot	szerettek	volna	kézhez	
kapni	a	pályakezdők	az	iskolapadból	ki-
lépve.	A	legmagasabb	fizetést	az	orvosi	
és	mérnöki,	a	legalacsonyabbat	pedig	 
a szakmunkás és pedagógiai végzett-

séggel	várják.	A	Zyntern.com	állásportál	
kutatásának elemzése szerint a bérigény 
tekintetében csökkentek a nemek és ré-
giók	között	különbségek.	A	férfiak	(nettó	
272	900	Ft)	és	nők	(nettó	235	600	Ft)	 
fizetési igényei közötti különbség  
a	2020-ban	regisztrálthoz	képest	20%-
ról	14%-ra	csökkent,	amíg	a	budapes-
ti	(nettó	252	500	Ft)	és	vidéki	(nettó	 
245	000	Ft)	kitöltők	közötti	különbségek	 
a	korábbi	9%-os	eltérésről	3%-ra	csök-
kentek.

Az	országos	felmérést	4000	fiatal	(16–
28	éves	korosztály)	töltötte	ki,	ebből	
alakult	ki	a	bemutatott	kép.	A	kitöltők	
39%-a	férfi,	61%-a	nő	volt.	A	résztvevők	
55%-a	20–23	éves	egyetemista	és	főis-
kolás,	18%-a	23–26	éves	pályakezdő,	
18%-a	16–19	éves	középiskolás	és	9%-a	

27	évnél	 idősebb	munkavállaló	volt.	 
A	vidéki	(55%)	és	budapesti	(45%)	kitöl-
tők	aránya	hozzávetőlegesen	megegye-
zett.	A	válaszok	13	szakterület	képvise-
lőitől	érkeztek.

A	KSH	2021-es	adatai	alapján	Magyar-
országon	a	20	év	alatti	nettó	átlagfize-
tés	165	613	forint	volt,	míg	a	20–29	
éves	korosztály	nettó	átlagkeresete	 
240	227	forintra	alakult.	A	Zyntern. 
com	állásportál	felmérése	szerint	a	pá-
lyakezdő	fiatalok	bérigénye	valamivel	 
a	valós	adatok	felett	helyezkedik	el,	átlag	 
248	800	forinttal.	A	kérdőívet	kitöltők	
előre	meghatározott	bérsávokra	szavaz-
hattak,	amelyek	közül	a	legtöbb	szava-
zatot	201	000–225	000	forintos	nettó	
kezdőbér	kapta.	

Korosztályokat	tekintve	a	16–19	évesek	
átlagosan	244	600	forintos,	a	20–23	
évesek	243	900	forintos,	a	23–26	éve-
sek	264	500	forintos	nettó	kezdőfizetést	
határoztak	meg.	A	vidéki	és	a	fővárosi	
válaszadók	átlagos	bérigénye	a	koráb-
bi	adatokhoz	képest	kisebb	mértékben	
mutat	eltérést,	9%-ról	3%-ra	csökkent.	 
A	vidéki	válaszadók	átlagos	nettó	bérigé-
nye	245	500	forint,	míg	a	fővárosi	társaik	
átlagosan	252	500	forint	kezdő	fizetést	
várnak.	A	fővárosi	fiatalok	44%-a	sze-
retne	legalább	250	000	forintot	keres-
ni,	amíg	a	vidéki	társaik	37%-a	szeretné	
pályakezdőként	kézhez	kapni	a	magyar	
átlagkeresetet.	A	KSH	adatai	szerint	 
a	budapesti	átlagkeresetek	27%-kal	 
haladják	meg	az	országos	átlagot.

A	 legmagasabb	 átlagos	 fizetési	 igé-
nyeket	az	orvosi	(299	000	Ft)	műszaki/
mérnöki	(278	900	Ft),	valamint	az	IT	 
(270	800	Ft)	területeken	tanulók	adták	
meg.	Ezzel	szemben	a	legalacsonyabb	

PÁLYAKEZDŐK BÉRIGÉNYE
A munkalehetőség a legfontosabb
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igényei	a	szakképzésben	(219	000	Ft),	
pedagógusi	(212	000	Ft),	művészeti	 
(221	000	Ft)	és	bölcsész	(222	000	Ft)	
területen	tanuló	és	dolgozó	fiataloknak	
voltak.

Az	orvostanhallgatók	41%-a	szeretne	
legalább	300	000	forint	nettó	kez-
dő	fizetést,	közülük	24%	minimum	 
350	000	forint	nettó	fizetéssel	indul-
na.	A	mérnöki	területen	tanulók	35%-a	
szeretne	nettó	300	000	forint	plusszal	
indulni.	Az	IT-sok	nem	sokkal	lemarad-
va	következnek,	több	mint	55%-uk	nem	
adná	250	000	forint	alá	és	29%-uk	vár-
ná	a	legalább	300	000	forintos	jövedel-
met.	Érdekesség,	hogy	bár	az	igények	
szerint	csak	a	dobogó	harmadik	helyén	
állnak,	valós	bérek	esetében	az	IT-sok	
viszik	a	pálmát.	A	2020-as	Diplomás	
Pályakövetési	Rendszer	(DPR)	adatai	

alapján	a	legmagasabb	bért	az	infor-
matikai	képzéseket	végzettek	kapják,	 
ezzel	szemben	a	műszaki	képzések	
hallgatói	a	harmadik	helyen	állnak	 
428	972	forinttal.	

Bár	a	kutatás	során	nem	minden	válasz-
adó	adta	meg	nemét,	az	eredmények	azt	
mutatják,	hogy	a	nemek	közötti	bérsza-
kadék	tovább	csökkent.	A	lányok	átlagos	
bérigénye,	valamennyi	szakterület	és	
lokáció	válaszait	figyelembe	véve,	net-
tó	235	600	forint,	amíg	a	fiúké	nettó	 
272	900	forint,	ami	közel	15%	különb-
séget	 jelent.	Egy	kivételével	minden	
vizsgált szakterületen a fiúk rendelkez-
nek	magasabb	bérigénnyel.	Az	egyetlen	
szakterület,	ahol	a	női	kitöltők	1,38%-kal	

magasabb	béreket	adtak	meg	„Művészet	
és	művészetközvetítés”	volt.	A	legna-
gyobb	pályakezdő	bérigényszakadék	az	
orvostanhallgató	lányok	és	fiúk	bérigé-
nye	esetén	(17,9%)	volt	megfigyelhető,	
de	jelentős	a	különbség	a	gazdaságtu-
dományi	(14,12%),	a	műszaki	(12,36%)	
és	a	jogi	(11,59%)	szakon	tanuló	fiatalok	
esetében	is.	//

A legmagasabb fizetést az orvosi és mérnöki, a legalacsonyabbat 
pedig a szakmunkás és pedagógiai végzettséggel várják.
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A személyes márka nél-
küli álláskereső erős hát-
rányból indul. Mert már 

nemcsak a vállalkozóknak 
szükséges minimum ez, 

hanem a munkavállalók-
nak is: erős énmárkával 
könnyebb megszerezni 

a kívánt pozíciót.  
 
A	személyesmárka-építés	egyáltalán	
nem	olyan	nehéz	feladat,	mint	ami-
lyennek	elsőre	tűnik,	viszont	követke-
zetesség	és	kitartás	kell	ahhoz,	hogy	
eredményeket	hozzon.	A	következő	
okok	miatt	biztosan	érdemes	elkezdeni	
a márkaépítést:

   1. Jó csapatba kerülni

A	jól	pozicionált	személyes	márka	segít	
abban,	hogy	a	megfelelő	munkáltató	rá-
találjon	a	jelöltre.	Ha	tisztában	vagy	vele,	
ki	vagy,	mit	adsz	az	embereknek,	és	ezt	
közvetíteni	is	tudod,	hasonló	igényű	em-
bereket	vonzol	magadhoz.	A	személyes	
márka	abban	is	segít,	hogy	hivatkozni	
tudjanak	rád,	és	még	több	emberhez	el-
jusson	az,	amit	képviselsz.

   2. Szem előtt lenni

Nem	véletlen,	hogy	a	Nike,	a	Coca-Cola	
vagy az Apple rengeteg pénzt költ rek-
lámra	–	mindannyian	szeretnének	szem	
előtt	maradni.	Ugyanígy,	amikor	egy	
ügyfél vagy egy munkáltató szeretné 
megbízni	a	legjobb	szakembert,	az	fog	

először	az	eszébe	jutni,	akivel	utoljára	
találkozott,	és	mély	benyomást	tett	rá. 

A	koncentrált	és	gyakori	üzenetek	sok-
kal	hatékonyabbak,	mint	egy	olyan	kam-
pány,	amibe	rengeteg	pénzt	öltek,	de	
miután	lefutott,	ölbe	tett	kézzel	ültek.

   3. Közvetlenség és érthetőség

Az	emberek	sokkal	könnyebben	tudnak	
arcokhoz	kapcsolódni,	mint	logókhoz.	 
A	személyes	márka	lehetőséget	nyújt	
egy	közösségnek	arra,	hogy	kapcsolatot	
létesítsen	veled.	

Ha	megmutatod,	hogy	valódi	ember	
vagy,	tele	vágyakkal,	félelmekkel,	kihívá-
sokkal,	sikerekkel,	akkor	sokkal	jobban	
megragadsz	az	emlékezetükben.

A SZEMÉLYES MÁRKA FONTOSSÁGA
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   4. Eladni önmagad

Az	erős,	 átgondolt	és	következetes	
személyes márka segít a szakértelmed 
közvetítésében.	Ha	sikerül	kialakítanod	
magadról	a	„szakértő”	képét,	azzal	egye-
divé	teszed	magad	a	piacon,	ráadásul	azt	
sugallod,	hogy	minőségi	munkát	végzel,	
aminek	ára	van.

   5. Ellenőrzött szóbeszéd

A	 személyes	márka	 nem	más,	mint	 
a	hiteles	éned	felnagyított	verziója.	Ha	
erős	közönséget	tudtál	kiépíteni	magad	
köré,	egyben	azt	is	biztosítottad,	hogy	 
a	versenytársak	ne	tudják	befolyásolni	 
a	rólad	alkotott	képet.	

Amennyiben	úgy	döntöttél,	hogy	érde-
mes	kiépítened	vagy	tovább	erősítened	
a	márkádat,	a	következő	lépéseket	kell	
tenned:

1. Készíts „áttekintést” magadról, 
az elmúlt évedről, és tedd fel 
a következő kérdéseket: 

Mi	volt	a	tervem/célom	5	éve?	Mit	értem	
el	ebből?	Mit	tanultam	a	hibáimból	és	
kudarcaimból?	Hogyan	tudom	magam	
megóvni	ezektől	idén?	Mi	az	a	mérhető	
és	számszerűsíthető	cél,	amit	szeretnék	
most	teljesíteni?	Ehhez	milyen	részcélo-
kat	kell	teljesítenem	havi	lebontásban?	
Kivel	kell	kapcsolatba	lépnem,	vagy	mit	
kell	megtennem	a	100%-os	siker	érde-
kében?	Milyen	készségeket	kell	fejlesz-
tenem	ehhez?

2. Az üzleti világban nemcsak 
az számít, hogy mit tudsz, hanem 
az is, hogy kit ismersz. Válaszolj 
őszintén ezekre a kérdésekre: 

Ki	az	a	hat	ember,	akivel	idén	találkoz-
nom	kell	sikereim	és	fejlődésem	érdeké-
ben?	Ki	az,	akit	ideje	törölni	az	ismerő-
seim	közül?	Ki	a	leggyorsabban	növekvő	
versenytárs,	akire	figyelnem	kell?	Me-
lyik	közösségimédia-oldalam	szorul	

rá	egy	kis	pozicionálásra	ahhoz,	hogy	
jobban	felfigyeljenek	rám?	Milyen	ren-
dezvényeken	tudnék	a	kulcsfontosságú	 
döntéshozókkal	találkozni?

3. Végül kezdj neki a konkrét 
márkaépítésnek a következő 
kérdések segítségével: 

Mi	az	idei	év	szlogenje?	Hogy	nézzen	ki	az	
új	profilképem?	Milyen	30	másodperces	
bemutatkozást	tudnék	mondani,	amivel	
azonnal	megragadom	a	figyelmet?	Mit	
tudok	mondani	magamról,	ami	megkü-
lönböztet	a	többiektől?	Ha	találkoznék	
a	vezérigazgatóval	a	liftben,	mit	tudnék	
mondani	neki	30	másodpercben?	

Mi	az	az	egyetlen	üzenet,	amit	magamról	
hírül	adhatok	a	világnak?	Mi	az	a	téma,	
amiről	ha	blogolok,	az	emberek	köny-
nyebben	rám	találnak	a	Google-ban?	
Miről	kell	beszélnem,	hogy	az	emberek	
gyorsabban	rám	találjanak	a	YouTube- 
on?	Hogyan	néz	ki	a	frissített	önéletraj-
zom?	Milyen	új	ajánlásokat,	referenci-
ákat	kell	gyűjtenem	ebben	az	évben	és	
melyik	iparágból	ahhoz,	hogy	a	szakma	
legjobb	jelöltévé	váljak?	//
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Akadnak olyan kérdések, 
amelyek szinte valamennyi 

állásinterjún elhangzanak, 
s a jó válaszok jelentősen 
megnövelhetik a felvételi 

esélyeket. Arról is érdemes 
gondolkodni, mi az, amit a 
jelentkezők akarnak meg-

tudni az interjúkon a kisze-
melt vállalatról. 

Mi	a	legkomolyabb	gyengesége	–	va-
lószínűleg	valamennyi	állásinterjún	el-
hangzik	ez	a	kérdés,	s	ugyan	a	HR-eseket	
érdekli	a	konkrét	hiányosságok	felsoro-
lása	is,	az	interjúzók	sokkal	inkább	azt	
szeretnék	megtudni,	a	jelölt	őszinte-e,	
pontosan	felméri-e	képességeit,	pozi-
tívan	gondolkodik-e,	képes-e	megfele-
lően	válaszolni	egy-egy	nehéz	kérdésre,	 
s	hogy	hajlandó-e	tenni	is	a	fejlődés	
érdekében.	 A	 szakértők	 szerint	 az	 

a	 legjobb,	 ha	 kerüljük	 az	 olyan	 vá-
laszokat,	hogy	a	 legnagyobb	hibám	 
a	túlzott	tökéletességre	való	törekvés.	
Arra	is	figyelni	kell,	hogy	ne	azt	nevez-
zük	meg	gyengeségnek,	ami	könnyen	
kizárhat	minket	 az	esélyesek	közül.	 
A	másik	gyakran	előforduló	kérdés	arra	
vonatkozik,	hogyan	és	hol	látja	magát	 
a	jelentkező	öt	év	múlva.	A	válaszokból	
a	HR-esek	számára	az	derülhet	ki,	hogy	
a	jelentkező	csak	egy	állásként	tekint	 
a	megpályázott	posztra,	vagy	hosszú	
távú	karriert	kíván	építeni	az	adott	cég-
nél.	Az	is	kiderülhet,	hogy	a	jelölt	meny-
nyire	realista,	hogy	az	elképzelései	meny-
nyire	esnek	egybe	a	munkatársat	kereső	
cégével.	A	helyes	reakció	az,	ha	a	pályá-
zó	konkrét	elképzelésekkel	rendelkezik	
munkahelyi	jövőjét	illetően,	ugyanakkor	
rugalmas	is	tud	lenni.	Az	is	fontos,	hogy	
kiderüljön,	az	„ifjú	titán”	kész	keményen	
dolgozni	is	az	előrelépés	érdekében.	

Kitartó, csapatjátékos? 
Milyen	hobbijai	vannak	–	kérdezik	még	
az	interjúzók,	ám	nem	a	bélyeggyűjtés	

vagy	a	tenisz	értékeire	kíváncsiak,	ha-
nem	arra,	hogy	milyen	a	jelölt	kitartá-
sa,	milyen	képességekkel	rendelkezik.	 
A	hobbik	ugyanis	igencsak	jól	jellemzik	
az	embereket,	s	ha	akarják,	ha	nem,	so-
kat	elárulnak	róluk	kedvteléseik.	Példá-
ul	azt,	hogy	mennyire	csapatjátékosok,	
vannak-e	vezetői	képességei,	vagy	hogy	
mennyire	kitartóak.	Csapda	 is	 lehet	 
a	kérdés,	ezért	jó	olyan	válaszokat	keres-
ni,	amelyekből	azt	látják	a	HR-esek,	hogy	
a	jelentkező	sokoldalú	személyiség,	aki	 
a	munka	mellett	teljes	életet	él.	

Akad	még	egy	kellemetlen	kérdés.	Ami-
kor	elhangzik	a	„Megtörtént	már,	hogy	
elbocsátották?”,	a	HR-esek	ugyan	meg	
akarják	tudni,	mi	volt	a	búcsú	oka,	ám	
arra	is	kíváncsiak,	hogy	a	jelölt	túllép-e	 
a	kudarcokon,	tanult-e	belőlük,	s	hogyan	
reagál	a	nehéz,	kellemetlen	helyzetekre.	
Meg	akarják	tudni,	hogy	a	pályázó	reáli-
san	méri-e	fel	erényeit	és	gyengeségeit,	
s	hogy	hajlamos-e	arra,	hogy	kudarco-
kért	inkább	másokat	vádoljon.	

A	szakértők	szerint	erre	a	kérdésre	már	
csak	azért	is	érdemes	jó	előre	felkészülni,	
mert	az	esetleg	az	önéletrajzok	tenge-
rében	fuldokló	interjúztatók	tudat	alatt	
is	elutasítók,	és	ezért	egy	rossz	válasszal	
könnyű	kiesni	a	rostán.	

Amire a jelöltnek érdemes figyelnie
Egyre több vállalat számára kiemelt 
téma,	hogy	miként	járul	hozzá	a	világ-
hoz,	illetve	mik	azok	az	alapvető	érté-
kek,	amelyek	fontosak	számára.	Ezek	
az	EVP-k	(Employer	Value	Proposition),	
azaz	munkaadói	értékígéretek.	Ame-
lyik	vállalat	rendelkezik	megfogalma-
zott,	leírt	EVP-kkel,	már	eggyel	jobb	
polcra	tehető,	mint	az,	amelyik	nem.	
Természetesen ez még nem garan-

AZ INTERJÚK VILÁGA
Amit a HR-esek – és a jelöltek – tényleg tudni akarnak
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cia	arra,	hogy	valóban	létezik,	de	egy	 
interjú	folyamán	fel	lehet	mérni	a	való-
ság egy részét:

• Mit közvetítettek magukról a jelent-
kezés	előtt	és	ebből	mi	az,	amit	meg	is	
tapasztalok	az	interjú	során?	Pozitív	
vagy	negatív	előjelű	az	eltérés?

•	Hogyan	vették	fel	velem	a	kapcsola-
tot	jelentkezést	követően?

•	Milyen	 válaszidővel	 dolgoznak,	 
betartják-e	a	maguk	által	ígért	határ- 
időket?

•	Mennyire	 tűnnek	szervezettnek?	
Mindenki	tudja	mi	a	dolga,	vannak	
folyamatok	vagy	kapkodást	és	káoszt	
érzékelek?

•	Milyen	volt	az	interjúélményem?	Jól	
éreztem	magam,	vagy	vizsgáztattak?

•	Ha	élőben	interjúztam,	milyen	be-
nyomásom	volt	a	fizikai	térről,	az	ott	
dolgozó	emberekről?	

•	Mi	a	benyomásom	az	interjúztatóról?	 

Mire emlékszem egy nap után az  
interjúból?	Ez	inkább	pozitív	vagy	 
inkább	negatív	élmény?

•	Hogyan	 reagáltak	 a	 kéréseimre	
(home	office,	bejárás,	kompenzációs	
csomag,	kezdés	időpontja),	mennyire	
rugalmasak?

Azok	a	vállalatok,	amelyek	igazán	jó	
munkahelyek,	kiemelt	figyelmet	for-
dítanak	a	jelöltek	élményére.	Sok	ilyen	
van	már	Magyarországon,	sokat	tesznek	
annak	érdekében,	hogy	jó	munkahellyé	
tudjanak	válni.	A	folyamat	pedig	a	kivá-
lasztással,	felvétellel	kezdődik,	a	jelöltél-
ménnyel.	//

TIPP

Mindig készülj legalább 3 kérdéssel, amit fel is teszel. Ha partnerként 
kezelnek, lesz erre idő az interjú során. Gondold át, mi az, ami neked 
fontos. Nyitott kérdésekkel több információhoz juthatsz, mintha 
eldöntendőkkel operálsz.

AMI ENGEM ÉRDEKEL – HR-ESEK A JELÖLTEKRŐL

„Azt nem tudom, hogy egyes HR-esek mire kíváncsiak, mert nagyon sok függ 
attól, hogy mi a pozíció, mennyire sürgős a betöltés, vagy épp mennyire komp-
lex a feladat. Azt tudom, hogy én sosem szeretem az önéletrajzot nézni. Abba 
sok minden belefér és kevés dolog szűrhető le. Az egyik kedvenc emlékem ezzel 
kapcsolatban az, amikor egy korábbi cégnél megosztották velem, hogy egy ma-
gas szintű felső vezető érkezik, egy nem is akármilyen nevű cégtől, és micsoda 
kompetencia érkezik így majd hozzánk. Megkérdeztem, hogy azért, mert valaki 
egy nagy nevű cégtől jön, az már garancia a sikerre vagy épp valamit sokkal 
jobban tud, mint mi? Erre nem kaptam ugyan választ, viszont egy év elteltével 
a bejelentett kolléga már nem volt a cégnél. Így én megmaradok annál, hogy 
nekem az interjú valóban klasszikus értelemben egy beszélgetés, amely tartal-
maz szakmai dolgokat, emberi dolgokat és amely megpróbálja ugyanazt imi-
tálni, mintha mi már tényleg kollégák lennénk. Végső soron erről szól ez, hogy 
valakivel együtt akarunk dolgozni, aki megérti, hogy mi mit szeretnénk elérni és 
mit várunk el az adott pozíciótól. De nem kell az álarc, nem kell az önfényezés, 
egyszerűen az emberre kell, hogy kíváncsiak legyünk.” Karaszek Szabolcs

„Nálunk nagyon fontos a kooperáció a munkavállalók között, így az, hogy 
mennyire tud csapatban dolgozni a jelölt. Fontos, hogy jó kommunikációs 
készséggel rendelkezzen, hosszú távon is lássunk jövőt számára a szervezetben.  
Nyitott személyiség legyen, tudjon alkalmazkodni új helyzetekhez. Alapvetően  
a jelölt jövőbeni viselkedését szeretnénk megjósolni múltbeli példák alap- 
ján.” Szöllősi Éva

Szöllősi Éva
HR-menedzser, L’Oréal

Karaszek Szabolcs
HR-igazgató, BorgWagner
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Amikor állást kell keres-
nünk, fontos tudni, hogy 

kilépni az álláspiacra 
jóval többet jelent, mint 

hogy felkutatjuk a nyi-
tott pozíciókat, majd a 

csupasz önéletrajzunkat 
elküldjük a munkáltatók-
nak. A realitások talaján 

mozogva arról is meg kell 
győződni, hogy alkalma-

sak vagyunk-e a munkára, 
hogy fel tudjuk-e hívni a 
hirdető figyelmét, és va-

jon fel vagyunk-e készül-
ve a trükkös interjúkér-

dések megválaszolására. 

Íme pár tipp, amelyek segíthetnek  
növelni az esélyeinket a kiszemelt állás 
elnyerésére:

1. Tisztázzuk a karriercéljainkat!
Határozzuk	meg,	milyen	típusú	karri-
ert	szeretnénk,	különösen	akkor,	ha	
pályakezdők	vagyunk,	vagy	szakmát	
váltanánk.	Ehhez	kérhetünk	tanácsokat	 
a	családtagjainktól,	a	barátainktól,	de	az	
egykori	tanárainktól,	a	korábbi	munka-
társainktól	is.	Jó,	ha	világosak	és	reálisak	
a	céljaink,	vagyis,	hogy	miképpen	ter-
vezzük	elérni	azokat.	Ehhez	nem	árt	fel-
jegyezni	a	képességeinket,	mik	tesznek	
alkalmassá	minket	épp	arra	a	karrierútra.	
Ezek	a	lépések	segítenek	leszűkíteni	az	
álláskereséskor	szembejövő	pozíciókat,	
s	ráláthatunk	azokra,	amelyek	szenve-
délyt	ébresztenek	bennünk,	és	elősegít-
hetik	a	szakmai	előremenetelünket.	

2. Elő a tervekkel és a precizitással!
Ütemezzük	be	a	napjainkat,	hogy	ha-
tékonyabbá	váljunk.	Tervezzük	meg,	
hogy	naponta	hány	órát	vagy	a	hét	mely	
napjait szánjuk álláskeresésre vagy kap-
csolatépítésre.	Ellenőrizzük,	hogy	ön-
életrajzunk	naprakész	és	trendi.	A	moti-
vációs	levélnél	elég,	ha	a	váza	kész,	úgyis	
szinte	minden	alkalommal	frissíteni	kell.	

Készítsünk	listát,	amelyben	két-három	
referenciánk	szerepel	elérhetőségekkel,	
ha	esetleg	kéri	a	munkáltató.

A	 közösségi	 oldalakon	 (Facebook,	 
LinkedIn	stb.)	frissítsük	a	profilunkat,	és	
vezessük egy táblázatban a megpályá-
zott	állásokat,	valamint	a	kapott	inter-
júk	időpontját.	De	akár	professzionális	
e-mail-fiókot	is	létrehozhatunk,	hogy	az	
álláskeresési	üzeneteinket	elkülönítsük.	

3. Ne féljünk segítséget kérni az önélet-
rajzhoz vagy a kísérőlevélhez!
Kérjünk	meg	egy	barátot,	családtagot,	
munkatársat,	vagy	karrier-tanácsadót,	
hogy	ellenőrizze	az	önéletrajzunkat	és	
a	kísérőlevelünket.	Egyes	álláskeresők	
még	arra	is	hajlandóak,	hogy	profesz- 
szionális	önéletrajzíró	szolgáltatást	ve-
gyenek igénybe a minél tökéletesebb 
dokumentumok	elkészítéséhez.	

Az	biztos,	hogy	külön	kell	passzítani	az	
önéletrajzot	az	álláshoz,	amelyre	jelent-
kezünk.	Tanulmányozni	kell	a	munkaköri	
leírást,	majd	ezekhez	kell	hozzáadni	a	ké-
pességeinket,	a	tapasztalatainkat	és	az	
eredményeinket,	amelyek	relevánsak	az	
adott	pozícióhoz.	Azok	a	menedzserek,	
akik	sok	önéletrajzot	néznek	át,	átlátnak	
az	önéletrajzon,	és	egyből	látják,	hogy	
rendelkezünk-e	az	adott	pozícióhoz	
szükséges	készségekkel.

4. Használjunk ki minden álláskeresési 
lehetőséget!
Ne	csak	a	manuális	online	keresésekre	
fókuszáljunk,	ki	kell	használni	az	összes	
álláskeresési	 lehetőséget.	Ez	magá-
ban	foglalhatja	a	cégek	vagy	a	vezetők	
személyes	megkeresését,	a	karrierbör-
zéken	való	részvételt,	a	közösségi	mé-
diában	való	böngészést	vagy	a	karrier- 

INTERJÚ: KUDARCOK ÉS SIKEREK 
 Tippek ahhoz, hogy legyen esélyük elnyerni a kiszemelt állást
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tanácsadási	szolgáltatás	igénybevéte-
lét.	Használjuk	a	speciális	álláskereső-
ket,	a	vállalati	weboldalakat,	a	szakmai	
szövetségek	profiljait,	s	iratkozzunk	fel	
az	e-mailben	küldött	napi	vagy	heti	ál-
lásértesítésekre.

6. Nézzünk utána a munkáltatónak! 
Ha	megtaláljuk	a	minket	érdeklő	ál-
láshirdetéseket,	 jelentkezés	előtt	tá-
jékozódjunk	 a	 cégekről.	 Gyűjtsünk	
információkat	a	vállalati	kultúrájukról,	
a	juttatásokról	és	a	fizetési	körükről,	 
a	termékekről	és	szolgáltatásokról,	vala-
mint	a	munkakörnyezetről.	Ez	segíthet	
felmérni,	hogy	valóban	szimpatikus-e	az	
adott	vállalat,	emellett	az	értékes	infor-
mációkra	hivatkozhatunk	is	a	kísérőle-
vélben	vagy	később	az	interjúban.

7. Jelentkezzünk bátran! 
Érdemes	akkor	is	jelentkezni	az	érdekes	
állásokra,	ha	úgy	érezzük,	csak	néhány	
követelménynek	felelünk	meg.	A	mun-
kaadók	a	pozíciótól	függően	motivált,	
gyorsan	tanuló	kollégákat	alkalmaznak,	
akiket	sokszor	később	készségfejlesz-
tő	képzésre	küldenek.	Ha	a	munkakör	 
a	képesítéseink	egy	részének	megfelel,	s	
úgy	gondoljuk,	hogy	sikeresek	lehetünk	 
a	szerepkörben,	küldjük	el	a	jelentke-
zést!	Mit	veszíthetünk?	Az	önéletrajzban	
írjunk	példákat	a	munkamorálunkra	és	
említsük	meg	a	nyitottságot	az	új	kész-
ségek	elsajátítására.	Hangsúlyozzuk,	
hogy	céljaink	hogyan	illeszkednek	a	vál-
lalatéihoz.

8. Bővítsük a képességeink listáját!
Előfordulhat	persze,	hogy	további	kép-
zésekre	vagy	tapasztalatra	lehet	szük-
ségünk	egy	állás	megszerzéséhez.	Néha	
fontolóra	kell	vennünk,	hogy	érdemes-e	
ennek érdekében önkéntes munkát vál-
lalni,	vagy	online	tanfolyamokon,	work-
shopokon	részt	venni	bizonyos	kész-
ségeink	fejlesztése	érdekében,	ahol	az	
iparágához	kapcsolódó	új	technológiá-
kat	és	folyamatokat	sajátíthatjuk	el.	Ha	
rászánjuk	magunkat	erre,	akkor	utána	
azonnal	frissítsük	önéletrajzunkat.	

9. Ütemezzünk be tájékoztató 
interjúkat!
Az	információs	interjúk	kötetlen	beszél-
getések	egy	iparág	vagy	egy	olyan	cég	
szakembereivel,	akikkel	esetleg	sze-
retnénk	dolgozni.	Ezért	úgy	is	ki	lehet	
deríteni,	hogy	alkalmasak	vagyunk-e	
egy	állásra,	hogy	tájékoztató	jellegű	in-
terjúkat	kérünk	valakitől,	aki	a	minket	
érdeklő	területen	dolgozik.	Potenciális	
interjúalanyokat	professzionális	háló-
zati	oldalakon	vagy	tagszervezetekben	
kereshetünk.	

10. Legyünk pozitívak a jelenlegi 
munkahelyünkön!
Ha	épp	dolgozunk	valahol,	de	jobb	vagy	
más	karriert	keresünk,	továbbra	is	po-
zitívan és elkötelezetten kell elvégezni 
a	munkát,	és	jó	kapcsolatokat	ápolni	 
a	vezetőkkel	és	a	munkatársakkal,	hiszen	 
	„soha	ne	mondd,	hogy	soha”,	bármikor	
összesodorhat	az	élet	még	velük.	Ez	 
a	professzionális	hozzáállás	és	erőfeszí-
tés	állásreferenciákat,	de	talán	munkale-
hetőségeket	eredményezhet	a	jövőben.

11. Folyamatosan építsük 
a kapcsolatokat! 
Alakítsunk	ki	szakmai	kapcsolatokat	on-
line	és	személyesen	egyaránt.	Kezdemé-
nyezzünk beszélgetést emberekkel sze-
mináriumokon,	társasági	eseményeken	
vagy	találkozókon,	s	említsük	meg,	hogy	
munkát	keresünk.	Nekik	lehetnek	olyan	

kapcsolataik	vagy	tanácsaik,	amelyek	
segíthetnek	az	álláskeresésünkben.	Még	
az	is	előfordulhat,	hogy	így	meg	nem	
hirdetett	álláslehetőségek	is	szembejö-
hetnek,	vagy	a	kapcsolati	hálóból	ajánl-
hatnak	minket	egy	jövőbeli	lehetőségre.	 
A	kapcsolatépítő	beszélgetésekben	
használjuk	az	úgynevezett	STAR-mód-
szert	–	Status	=	helyzet,	Task	=	feladat,	
Activity	=	cselekvés	és	Result	=	ered-
mény	–,	amivel	hatékonyan	mesélünk	el	
egy-egy	történetet,	amelyben	szerepet	
kapnak	a	képességeink.

12. Készüljünk fel az interjúkra!
Kutassunk	fel	közös	interjúkérdéseket,	
adjuk	meg	azokra	a	válaszokat,	és	gya-
koroljuk,	mielőtt	behívnak	minket	egy	
interjúra.	De	meg	is	kérhetünk	egy	bará-
tot	vagy	egy	szakmai	ismerőst,	hogy	ké-
szítsen	velünk	egy	gyakorló	interjút.	Ha	
jól	felkészülünk,	akkor	magabiztosabbak	
és	kényelmesebbek	leszünk	a	következő	
interjún.

13. Maradjunk forró nyomon!
Az	állásinterjú	után	azonnal	küldjünk	
köszönőlevelet	a	HR-vezetőnek.	Ha	
egy	hét	elteltével	sem	kapunk	vissza-
jelzést,	telefonáljunk	rá	vagy	küldjünk	
neki	egy	érdeklődő	e-mailt.	Fejezzük	ki	
a	motiváltságunkat	és	az	érdeklődésün-
ket	a	munka	iránt,	de	a	válaszra	várva	se	
hagyjuk	abba	az	álláskeresést	és	az	azok-
ra	való	jelentkezést.	//
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A legtöbb cég az utóbbi 
hónapokban visszaállt 

ugyan személyes munka-
rendre, azonban a pan-

démia olyan hozadékai, 
mint a távmunka vagy az 

online állásinterjú, aligha 
múlnak el nyomtalanul. 

Bár az online interjúk 
nem sokban különböz-

nek a hagyományos meg-
hallgatásoktól, néhány 

aranyszabályra azért 
érdemes odafigyelni. 

 
A	személyes	 interjúknak	a	koronaví-
rus-járvány	röviddel	a	megjelenése	után	
keresztbe	tett:	a	cégek	online	meghall-
gatásokra	váltottak,	és	képernyők	mögül	
vezényelték	a	találkozókat.	A	tapasztala-
tok	pedig	azt	mutatják,	hogy	a	módszer	
működik	–	olyannyira,	hogy	az	interne-
tes állásinterjúk nagy eséllyel a vírus-
helyzet	enyhülése	után	sem	tűnnek	el,	 
a	személyes	meghallgatások	kiegészíté-
seként	szolgálhatnak	majd.	

Az	online	interjúk	előnyei	ugyanis	meg-
kérdőjelezhetetlenek:	mindkét	fél	szá-
mára	gyorsabbá	és	rugalmasabbá	válik	 
a	felvételi	folyamat,	csökkennek	a	költsé-
gek	és	mérséklődik	az	ökológiai	lábnyom	
is.	Épp	ezért	nem	meglepő,	hogy	a	cégek	
hosszú	távra	terveznek	a	módszerrel.	Bár	

a	körülmények	mások,	a	személyes	és	
online	interjúk	végső	céljában	nincs	kü-
lönbség:	a	vállalatok	a	céghez	és	a	meg-
hirdetett	pozícióhoz	illő	munkatársat,	 
a jelöltek pedig az elvárásaiknak és ké-
pességeiknek	megfelelő	állást	keresnek.	

A felkészülés fontosabb, mint valaha
Legyen	szó	személyes	vagy	online	inter-
júról,	az	alapos	előkészületeket	nem	le-
het	kihagyni.	A	különbség	inkább	abban	
áll,	hogy	milyen	területekre	kerül	a	hang-
súly.	Az	online	meghallgatásra	készülő	
nőknek	nemigen	kell	a	magassarkújuk	
kiválasztásával	bajlódniuk,	annál	fonto-
sabb	lesz	viszont	az	optimális	világítás	
biztosítása.	Az	öltözet	kiválasztására	
persze	érdemes	időt	szánni,	és	fontos,	
hogy	a	teljes	összeállítás	legyen	az	in-
terjúnak	megfelelő	–	az	elegáns	ing	és	
pizsamanadrág	kombinációt	jobb	kerül-
ni,	hiszen	nincs	kizárva,	hogy	a	beszélge-
tés	során	valami	miatt	fel	kell	majd	állni.	
A	csíkos,	kockás	darabok	vagy	a	feltűnő	
színek	bután	mutathatnak	a	kamerában,	
ehelyett	érdemes	szolid	és	visszafogott	
árnyalatokat	választani.	A	kiegészítőkkel	
jobb	csínján	bánni	és	kerülni	a	hivalkodó	
darabokat,	a	szemüveget	viselőknek	pe-
dig	érdemes	lehet	kontaktlencsét	hasz-
nálni	a	beszélgetés	alatt,	hiszen	a	szem-
üveg	lencséjében	visszatükröződhet	 
a	fény,	eltakarva	a	szemet.	

Jól kell helyszínt választani
A	jelöltek	nagy	része	az	otthonából	je-
lentkezik	be	az	online	interjúra,	ahol	
lényeges	 a	megfelelő	 körülmények	
biztosítása.	A	meghallgatás	ideje	alatt	 
a	legjobb,	ha	sem	családtag,	sem	kisál-
lat	nem	tartózkodik	a	lakásban,	így	nem	
szűrődik	be	zaj,	beszélgetés	vagy	éppen	

ONLINE INTERJÚK
A legjobbat nyújtani a képernyő mögül: 
a sikeres online állásinterjú titka
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ugatás-nyávogás	a	többi	helyiségből.	 
Érdemes	minden	zavaró	tényezőt	ki-
iktatni,	a	telefonokat	lenémítani	és	az	
értesítéseket	is	kikapcsolni.	A	hátteret	
okosan	kell	megválasztani,	a	legjobb	
nagyjából	egy-két	méterrel	egy	semle-
ges	színű	fal	elé	ülni,	ahol	a	megvilágítás	
is	megfelelő:	a	nappali	órákban	a	leg-
jobb,	ha	az	ablak	közelében,	természe-
tes	fénynél	zajlik	a	beszélgetés,	az	esti	
órákban	pedig	egy	lámpa	segíthet,	hogy	
elegendő	fényt	kapjon	az	arc.	A	felülről	
vagy	hátulról	érkező	fény	azonban	fur-
csán	mutathat	a	kamerában	és	sárgás	
megvilágítást	eredményezhet,	ezeket	
célszerű	kerülni.

A technikai feltételekre is gondolni kell
A beszélgetések leggyakrabban egy-
szerűen	kezelhető,	felhasználóbarát	
felületeken	zajlanak,	mint	a	Zoom	vagy	
a	Skype,	mégis	érdemes	lehet	elmerülni	
a	platform	sajátosságaiban	az	interjút	
megelőző	napokban:	a	legtöbb	prog-
ramban	teszthívás	is	indítható,	amellyel	
könnyen	lehet	ellenőrizni	a	hang-	és	
képminőséget.	A	tiszta	hangzás	érdeké-
ben	hasznos	lehet	mikrofonos	fülhallga-
tóval	bejelentkezni,	a	nagy	méretű	fej-
hallgató	viseletét	azonban	jobb	mellőzni.	 
Az	internetkapcsolat	erősségét	is	cél-
szerű	ellenőrizni,	hogy	élesben	már	biz-

tosan	ne	adódjanak	kellemetlenségek.	 
Az	alkalmazásokban	virtuális	hátterek	is	
elérhetőek,	ezekkel	azonban	jobb	nem	
kísérletezni,	hiszen	a	legtöbb	beállítás	
nem	illik	a	helyzet	komolyságához.	

Az	interjúhoz	laptop,	okostelefon	vagy	
tablet	is	jó	választás	lehet,	arra	azonban	
érdemes	figyelni,	hogy	a	képernyő	meg-
felelő	beállítása	helyett	inkább	a	kame-
ra	pozicionálására	kerüljön	a	hangsúly.	 
Elsősorban	ugyanis	az	interjúztatatónak	
kell	kiválóan	látnia	a	jelöltet,	nem	pedig	
fordítva.	Az	interjú	napján	már	érdemes	
percekkel	a	kezdés	előtt	helyet	foglalni	
a	képernyő	előtt	és	a	beszélgetésre	han-
golódva	várakozni.

A lényeg nem változik
A	technikai	feltételek	biztosítása	elen-
gedhetetlen,	ha	az	interjú	elkezdődött,	
a	lényeg	továbbra	is	az,	hogy	a	jelölt	 
a	lehető	legtöbbet	tudja	megmutatni	
magából	–	ez	pedig	úgyszintén	előké-
születeket	igényel.

 „Tekintsük át az eddigi karrierutunkat, 
hogy milyen tapasztalatokkal gazdagod-
tunk, milyen számok igazolják eredmé-
nyeinket”	–	hangsúlyozza	Schonerné	
Emődi	Edit	HR-tanácsadó	és	Business	
Coach.	A	fontosabb	sarokszámokról	és	

dátumokról	akár	egy	jegyzet	is	készít-
hető,	hiszen	megnyugtató	lehet	rápil-
lantani	egy-egy	kérdés	közben,	a	hosz-
szú	mondatok	lekörmölésétől	azonban	
jobb	óvakodni,	hiszen	a	videón	furcsán	
mutathat,	ha	a	tekintet	az	asztallap	és	 
a	kamera	között	kalandozik.

 „A szakmai rátermettség bizonyítása 
mellett a viselkedésre is fontos odafi-
gyelni –	emeli	ki	a	szakértő. – Bár a fizi- 
kai kontaktus hiánya megnehezítheti  
a nonverbális kommunikációt, a korona- 
vírus-járvány miatt már egyre rutino-
sabbak vagyunk abban, hogy kevesebb 
jel alapján is legyen megfelelő benyomá-
sunk. Az arc és a tekintet sokatmondó, 
de a beszédtempó és csend is árulkodó 
lehet. Érdemes visszajelzést kérni egy ba-
ráttól, esetleg mobilon rögzíteni egy rövid 
bemutatkozást, majd ellenőrizni, miben 
szükséges változtatni. Van, aki folyama-
tosan mocorog beszéd közben, másoknak 
a tekintete kalandozik el és nem érzékeli  
a kérdéseket. A nonverbális kommuniká-
ciót meg kell tanulni irányítani, ami foko-
zott tudatosságot kíván. Ez nem könnyíti  
meg az interjút, azonban a jelölt sokat fej-
lődhet általa.” 

A figyelmet irányítani kell
Az	online	interjúk	talán	hagyományos	
megfelelőiknél	 is	nagyobb	stresszel	
járhatnak:	sok	tényezőre	kell	egyszerre	
odafigyelni	és	minden	előkészület	elle-
nére	sem	lehetetlen,	hogy	valamelyik	fél	
a	technika	áldozatává	váljon.	Egy	feszült	
helyzetben	az	ember	hajlamos	túl	sokat	
beszélni,	vagy	épp	ellenkezőleg,	a	szoká-
sosnál	zárkózottabbá	válhat.	

Schonerné	Emődi	Edit	szerint	mindkét	
félnek	feladata,	hogy	a	fizikai	korlátok	
ellenére	sikerüljön	az	egymásra	han-
golódás:	„Ha az interjú virtuálisan zajlik, 
kevesebb az információnk, ezért mindkét 
félnek tudatosabbnak kell lennie saját 
verbális és nonverbális kommunikációját 
illetően, figyelmünket még inkább irányí-
tani kell: saját magára és a másik félre 
egyaránt.” //

Az online interjúk előnye, hogy mindkét fél számára gyorsabbá 
és rugalmasabbá válik a felvételi folyamat.
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Válaszok, amikkel lehen-
gerlő lehetsz az állásin-
terjún? Nyerő taktika, 

hogy megszerezd álmaid 
munkáját? – sablonszö-
vegekből és mintavála-
szokból nincs hiány az 
interneten, a szakértő 

szerint azonban a siker 
kulcsa valami egészen 

másban rejlik: a jelentke-
zőnek az első pillanattól 
az utolsóig önmagát kell 

képviselnie.  

 
Ahány	 cég,	 annyi	 szokás:	 a	 sikeres	
állásinterjúhoz	 nincs	 egyetlen	 re-
cept.	Somogyi	Erika	emberierőforrás- 
tanácsadó	szerint	két	dologra	azonban	
mindenképp szükség van: „Kell a szak-
mai rátermettség, mely bizonyítja, hogy  
a jelöltnek megvannak a munkakör betöl-
téséhez elengedhetetlen ismeretei, azon-
ban legalább ennyire fontosak a szociális 
kompetenciák, amelyek azt árulják el, hogy  
a jelentkező miként kommunikál vagy  
hogyan kezel egy problémás helyzetet.”  

A sablon nem működik, 
az érzelmekre kíváncsiak
Míg a szakmai tudást remekül alátá-
masztják	a	bizonyítványok,	diplomák	
vagy	képzéseket	igazoló	oklevelek,	ad-
dig	a	szociális	funkciókról	vajmi	kevés	 

 
derül	ki	egy	önéletrajzból.	Így	a	jelöltnek	
az	állásinterjún	adódik	a	lehetőség,	hogy	
lehető	legtöbbet	megmutasson	magá-
ból.	Bár	az	interneten	bő	a	kínálat	a	nye-
rő	állásinterjú-praktikákból	és	meggyőző	
mintaválaszokból,	Somogyi	Erika	szerint	
a	sémák	nem	működnek.
 
 „A sikerre ott a legnagyobb esély, ahol 
nincs sablon, és nincsenek titkok sem.  
El kell felejteni a betanult sémákat és min-
taválaszokat, mert a cégek egyéniséget, 
önazonos jelölteket keresnek –	hangsú-
lyozza	a	szakértő,	kiemelve,	az	asztal	
túloldalán	ülő	interjúztató	magára	a	je-
lentkezőre	kíváncsi.	– Derüljön ki, hogy  
a jelölnek mik az álmai, miért választotta 
az adott szakmát és milyen tervei vannak 
a megkeresett fizetésével.” 

   ÉLŐ ÁLLÁSINTERJÚK 
Önazonosnak maradni: kulcs az eredményes 
állásinterjúhoz
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Fontosak az előkészületek, 
és érkezni is tudni kell
Az	interjút	megelőző	napokat	érdemes	
a	felkészülésre	szánni:	hasznos	lehet	
számba venni az eddig elért eredménye-
ket,	megszerzett	tapasztalatokat,	ugyan-
akkor	vissza	kell	emlékezni	a	kudarcokra	
és	az	azok	által	megtanult	leckékre	is.	

Az	interjú	helyszínének	érdemes	előre	
utánanézni,	tájékozódni	a	környék	for-
galmáról,	a	parkolási	lehetőségekről.	Azt	
sem	szabad	elfelejteni,	hogy	egy	baleset	
vagy	közlekedési	dugó	bármikor	meg-
béníthatja	a	forgalmat,	ezért	célszerű	 
a	kelleténél	hamarabb	elindulni,	és	az	
sem	árt,	ha	egy	kerülő	útvonallal	is	ké-
szülünk.

A	beszélgetés	napjára	már	nem	célszerű	
fontos	elintéznivalókat	időzíteni,	a	leg-
jobb,	ha	a	megelőző	órák	a	ráhangoló-
dásról	és	a	pihenésről	szólnak.	Az	öltözé-
ket	persze	érdemes	időben	kiválasztani,	
amivel	kapcsolatban	a	szakértő	szintén	
óvatosságra	int:	„Természetesen elvárt az 
elegáns megjelenés, a jelöltnek azonban 
nem kell feladnia saját egyéniségét a be-
szélgetés kedvéért.  A hölgyeknek felesleges 
ragaszkodniuk a magas sarkúhoz, ha a hét-
köznapokban nem kedvelik ezt a viseletet. 
Az interjúztató azonnal látni fogja, hogy 
életében másodszor van rajta.”

Azt	gondolnánk,	a	késésnél	nincs	kelle-
metlenebb,	Somogyi	Erika	szerint	azon-
ban	legalább	annyira	kínos	lehet,	ha	 
a	jelölt	túl	korán	érkezik:	„Lehetőleg ponto-
san, 5-10 perccel a kezdés előtt érkezzünk 
az interjúra! Zavarba ejtő tud lenni, ha a je-
löltnek 14 órára van időpontja, viszont már 
fél kettőkor megjelenik, miközben a HR-es 
még a korábbi jelentkezővel interjúzik.” 

Tökéletesség helyett egyenesség
 „Az interjún ajánlott kizárólag a lényegre 
szorítkozni, és a feltett kérdésre válaszolni. 
Nem jó, ha a jelölt túl sokat beszél magáról, 
és folyamatosan az erősségeit hangsú-
lyozza”	–	hívja	fel	a	figyelmet	a	szakértő,	
hozzátéve,	bár	a	precizitás	vagy	jó	prob-
lémamegoldó	készség	szépen	csengő	
fogalmak,	melyekkel	gyakran	dobálóz-
nak	az	állásra	pályázók,	az	ritkán	derül	ki,	
hogy	a	valóságban	hogyan	kell	ezt	elkép-
zelni.	Éppen	ezért	a	pozitívumokat	nem	
elég	listába	szedni,	gyakorlati	példával	is	
alá	kell	támasztani	azokat.	

Az	 önazonossághoz	 pedig	 a	 rossz	 
tulajdonságok	beismerése	 is	 hozzá-
tartozik.	 Természetes,	 hogy	 jelölt-
ként	 legszívesebben	 elhallgatnánk	 
a	negatívumokat,	azonban	a	későbbi	
kellemetlenségek elkerülése céljából 
érdemes	beismerni,	ha	gyengén	megy	
az	 angol	vagy	gondot	okoz	 a	határ- 

idők	betartása.		A	legjobb,	ha	a	jelölt	tisz-
tában	van	azzal,	hogy	egyes	területeken	
fejlődésre	szorul,	azonban	rávilágít	arra	
is,	milyen	módszerekkel	igyekszik	jobbá	
válni.	

 „Az érzelmektől nem kell tartózkodni. Bár-
mikor megakadhat a beszélgetés, vagy 
érkezhet egy kellemetlen kérdés; ilyenkor 
jobb tiszta lapokkal játszani, és az is telje-
sen rendben van, ha a jelölt bevallja, nem 
tud válaszolni egy adott kérdésre – emeli 
ki	Somogyi	Erika.	–	A hazugságokat vi-
szont kerülni kell, hiszen amennyiben a je-
lölt valótlant állít, akkor hiába is kapja meg 
a vágyott pozíciót, később csalódás lesz 
ráébrednie, hogy rosszul érzi magát a kör-
nyezetében és feladatait sem képes ellátni.”  

A lezárásnak is kulcsszerepe van
Az	interjú	záró	szakaszának	jelentőségét	
nem	szabad	lebecsülni.	Ekkor	adódik	al-
kalom	a	jelölt	kérdéseire,	a	lehetőséggel	
pedig	érdemes	élni.	Ha	a	jelentkező	sem-
miről	sem	érdeklődik,	az	közömbösséget	
sugallhat.	A	kérdésekkel	érdemes	előre	
tervezni:	lehet	érdeklődni	a	felvételi	fo-
lyamat	következő	lépéséről,	de	rá	lehet	
kérdezni	a	munkahelyi	légkörre	vagy	egy	
átlagos	munkanap	feladataira	is	–	persze	
az	is	előfordulhat,	hogy	az	előre	elterve-
zett	kérdésekre	az	interjú	közben	auto-
matikusan	kiderül	a	válasz,	ezért	célsze-
rű	legalább	öt-hat	kérdéssel	is	készülni,	
amelyekből	garantáltan	lehet	válogatni.

A	szakértő	végezetül	kiemeli,	ha	állásin-
terjúról	van	szó,	nem	szabad	mindent	
egy lapra feltenni: „Sikerüljön az interjú 
bármilyen jól vagy rosszul, nagyon fontos, 
hogy a jelentkező emelt fővel távozzon. 
Így, ha a jövőben esetleg egy másik állást 
pályázna meg ugyanannál a cégnél, újra 
jó szívvel, önazonosan tudja majd képvi-
selni saját magát. A lehetőséget meg kell 
köszönni, tudva, hogy egy sikertelen állás- 
interjú nem jelenti a világ végét. A siker-
telenség okait megtalálva és megfejtve  
a kudarcból építkezni lehet, hogy a követ-
kező interjúra több tudással és tapaszta-
lattal felvértezve induljunk.” //
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A munkáltatók lehető-
ségei és a munkavállalók 
elvárásai alakítják a pilla-
natnyi munkaerőpiacot. 

Ott engednek a másiknak, 
ahol van mozgástér. 

A	nem	pénzbeli	lehetőségeknek	kedvez	
a	jelenlegi	gazdasági	környezet.	A	pénz	
vásárlóértékének	a	lendületes	romlása,	a	
piac	hektikus	működése	ellenmozgáso-
kat	indított	a	munkaerőpiacon.	A	mun-

kakeresők	értelemszerűen	magasabb	
bérigényt	neveznek	meg,	hiszen	a	meg-
élhetési	költségek	emelkedtek,	azonban	
a munkáltatók a béremelések irányába 
a	legvonakodóbbak.	Olyan	közös	pon-
tokat	keresnek,	amivel	mindkét	fél	jól	
jár,	és	ilyen	a	rugalmas,	illetve	az	otthoni	
munkavégzés,	amely	szimpatikus	a	mun-
kavállalónak és költséget takarít meg  
a	munkáltatónak.	

A	Randstad	munkaerő-közvetítő	leg-
frissebb felmérését február végén tette 
közzé,	a	kutatást	azzal	a	céllal	végezték,	
hogy	kiderüljön	milyen	intézkedésekről,	
változtatásokról	döntöttek	a	magyaror-
szági	vállalatok	a	koronavírus-járvány	
miatt.	További	cél	annak	a	feltárása,	hogy	
mindez	milyen	hatással	volt	a	munkavál-
lalókra,	a	vállalatokra,	és	hogy	a	jövőben	
mire	kell	fókuszálni	a	munkaerő-tobor-
zás	során.	

ÚJ IRÁNYT VETT A MUNKAERŐPIAC
Rugalmas munkavégzés, kisebb fizetés
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A 2022 januárjában és februárjában ké-
szült	felmérésben	csaknem	400	olyan	
vállalati	 szakembert	kérdeztek	meg,	
akiknek	rálátásuk	van	a	HR-	és	a	mun-
kaerő-felvételi	folyamatokra.	A	megkér-
dezett	vállalatok	több	mint	kétharmada	
nemzetközi	cég.	A	kutatásba	bevont	vál-
lalatok	negyede	több	mint	500	embert	
foglalkoztat.

A válaszadók 41 százaléka úgy nyi-
latkozott,	hogy	cége	teljesen	felépült	 
a	járvány	okozta	válság	után;	27	száza-
lék	szerint	egyáltalán	nem	érintette	őket	 
a	koronavírus-járvány	miatti	gazdasági	
visszaesés.	Mindemellett	2	százalék	volt	
azok	aránya,	akiket	még	mindig	negatí-
van	érint,	és	nem	tértek	vissza	a	világjár-
vány	előtti	üzleti	szintre,	egyharmaduk	
pedig	még	mindig	a	„gyógyulásért”	küzd,	
vagy	csak	részben	„tért	magához”.

A	válaszadók	69	százaléka	nyilatkozott	
úgy,	hogy	munkavállalói	védelme	érde-
kében	hibrid	munkamódszerre	tért	át.	
Fontos	változtatás	volt	továbbá	(a	meg-
kérdezettek	39	százaléka	nyilatkozott	
így),	hogy	a	menedzsment	ebben	a	kriti-
kus	időszakban	igyekezett	összpontosí-
tani	az	átlátható	kommunikációra.

A	hibrid	modellre	áttérők	60	százaléka	
azt	kérte	dolgozóitól,	hogy	egy	héten	
2-3	napot	töltsenek	az	irodában.	Rá-
adásul 15 százalékuk felkínálta alkalma-
zottainak	a	beosztás	megválasztásának	
lehetőségét.	Rákérdeztek	arra	is,	hogy	
milyen	kihívásokkal	néznek	szembe	 
a	vállalatok,	amióta	hibrid	munkavég-
zésre	vagy	távmunkára	váltottak.	Leg-
nagyobb	arányban	(62	százalék)	az	új	
kollégák	betanításának	nehézségét	em-
lítették.	Emellett	ugyancsak	sokaknál	
(61	százalék)	nehézséget	okozott,	hogy	
a	vezetők	miként	kezeljék	a	távmunkát,	
továbbá,	hogyan	biztosítsák	az	otthon	
és	az	irodában	dolgozók	közötti	együtt-
működést	(55	százalék).	Mindemellett	 
a	többség	(51	százalék)	azt	is	nehézség-
nek	nevezte,	hogy	megőrizzék	a	vállalat	
iránti	elköteleződést	és	hűséget.

A	felmérés	szerint	a	válaszolók	38	szá-
zalékának	a	profit	megőrzése,	34	szá-
zalékának a megnövekedett munka-
erőköltségek,	32	százalékának	a	magas	
fluktuáció	okozta	a	legnagyobb	kihívást	
az	elmúlt	időszakban.	A	megkérdezett	
vállalatok	30	százalékának	pedig	to-
vábbra	is	a	működésükhöz	szükséges	
ellátási	láncban	okoznak	problémákat	 
a	világjárvány	miatt	bevezetett	korláto-
zások.	Ugyanakkor	a	válaszadók	több	
mint	fele	arra	számít,	hogy	értékesítési	
volumene	növekedni	fog	az	idén.

A	munkaerő-felvétel	 kapcsán	a	 leg- 
gyakoribb	akadálynak	(79	százalékos	
arányban)	a	jelöltek	irreális	fizetési	el-
várásait	említették.	Sokaknál	problémát	
jelent	továbbá	a	szakképzettség	hiánya,	
kiemelten,	hogy	a	jelöltek	nem	rendel-
keznek	konkrét	munkaköri	kompetenci-
ákkal,	illetve	problémamegoldó	képes-
séggel.	Többen	említették	azt	is,	hogy	
az	emberek	számára	fontosabbá	vált	 
a	munka	és	magánélet	egyensúlya.

A	kutatásban	részt	vevő	vállalatok	89	
százaléka	tervez	idén	létszámbővítést.	
Mindazonáltal	úgy	értékeltek,	hogy	 
a	HR-nek	a	jövőben	leginkább	a	munka-
erő	megtartását	kell	fókuszba	helyezni,	

s	ezzel	együtt	fontos	eszköznek	kell	
tekinteni	a	távmunka	lehetőségét	is.	 
	A	felmérésben	részt	vevők	68	százaléka	
arra	számít,	hogy	2022-ben	nehéz	lesz	
fenntartani a munkavállalói elkötele-
zettséget.	A	legtöbb	válaszadó	úgy	véli,	
hogy	a	vonzó	fizetés	és	a	juttatások,	va-
lamint a munka és a magánélet megfele-
lő	egyensúlya	a	legfontosabb	tulajdon-
ságok,	amelyek	vonzóvá	teszik	cégüket	 
a	jelöltek	számára.

A	kutatás	alapján	–	tekintettel	az	elmúlt	
hónapok	magasabb	és	növekvő	infláci-
ós	rátáira	–	a	munkaadók	83	százaléka	
hajlandó	–	túlnyomó	többségük	6-10	
százalékkal	–	többet	fizetni,	hogy	vonz-
za,	 illetve	megtartsa	a	tehetségeket.	
Ugyanakkor	a	kutatásból	az	is	kiderült,	
hogy	ez	nem	mindig	van	összhangban	
azzal,	amit	a	munkavállalók	elvárnak	és	
reálisnak	tartanak	a	jelenlegi	piaci	hely-
zetben.	A	legnagyobb	szakadék	a	cégek	
által kínált és a munkavállalók által kért 
kompenzáció	között	a	11-20	százalé-
kos	béremelési	tartományban	van,	ezt	 
a munkavállalók 42 százaléka válasz-
totta,	a	munkáltatóknak	viszont	csak	13	
százaléka.	Márpedig	–	mint	rámutattak	–	 
a	kilépés	vezető	okai:	a	fizetésben	és	 
a	karrierben	való	előrelépési	lehetőség. //

A HR-nek a jövőben leginkább a munkaerő megtartását kell fókuszba 
helyezni, s ezzel együtt fontos eszköznek kell tekinteni a távmunka 
lehetőségét is.



A TÁVMUNKA ESÉLYEI 

Hibrid jövő
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Ha valamire jó volt a koro-
navírus-járvány, az az volt, 

hogy a vállalatvezetők 
többsége megtapasztalta, 
hogy a legtöbb munkavál-

laló otthoni környezetben 
is képes és hajlandó elvé-
gezni munkahelyi felada-

tait.  A távmunka terje-
dése ugyanakkor számos 

kihívással jár, nemcsak  
a munkafeltételek megte-

remtése járhat nehézsé-
gekkel, hanem az is, hogy 

jelentősen megnehezül  
a munkatársak közötti 

kommunikáció fenntartása.

Az	otthoni	munkavégzés	hosszú	távon	
is	velünk	marad,	állítják	a	szakértők,	
szerintük	a	következő	években	a	vál-
lalatok	az	otthoni	és	irodai	munkavég-
zés	bizonyos	arányú	ötvözetét	jelentő	
hibrid	megoldásokat	 dolgoznak	 ki.	 
Fertig	Balázs,	a	Magyar	Bankholding	 
Toborzás	és	Onboarding	vezetője	sze-
rint	azok,	akik	teljesen	elzárkóznak	 
a	valamilyen	szintű	rugalmasságtól,	ko-
moly	versenyhátrányba	kerülhetnek.	 

Ráczné	Szőke	Ildikó,	az	EKB	HR-me-
nedzsment	területének	vezetője	a	HR	
Fest	tavalyi	online	konferenciáján	úgy	
vélekedett,	ha	egy	cég	mer	bátrabban	
meríteni	az	elmúlt	időszak	pozitív	ta-
pasztalataiból	és	fenntartható	módon	
tudja	ezt	beépíteni	a	foglalkoztatási	
formái	közé,	az	egyenesen	verseny- 
előnyt	jelenthet.	Emellett	azonban	fon-
tos,	hogy	az	üzleti	igényeket	és	a	mun-
kavállalók	eltérő	személyes	igényeit	
sikeresen	összehangolják	a	vállalatok	 
a	munkarend	kialakításakor.

Mihók	Krisztina,	az	Erste	Bank	HR-veze-
tője	a	konferencián	azt	mondta,	az	irodai	
tér	éppen	ezért	a	jövőben	teljesen	más	
funkciót	fog	betölteni,	mind	eddig:	várha-
tóan	a	személyes	találkozások,	a	szociális	
kapcsolódás,	az	interakciók	színtere	lesz,	
mintsem	a	fókuszált,	elmélyült	munkáé.	 
 „A kollégák közötti gördülékeny kooperáció, 
a feladat- és munkaszervezés, a hatékony-
ság biztosítása emellett komoly kihívást fog 
jelenteni a tartósan hibrid munkavégzési 
modellekben – különösen a vezetők számá-
ra. Továbbá az is kiemelt feladat lesz, hogy  
a vállalatok felkészítsék vezetőiket az ebben 
a rendszerben való működésre”	–	sorolta	 
a	feladatokat.

Otthon, édes otthon 
A	közvélemény-kutatások	és	a	munka-
helyi	felmérések	alapján	egyértelmű,	
hogy	a	home	office-ban	foglalkozta-
tottak	jóval	boldogabbak,	elégedetteb-
bek,	hatékonyabbak	és	kiegyensúlyo-
zottabbak,	mint	az	irodában	dolgozók.	 
Az	is	egyértelmű	ugyanakkor,	hogy	van	
hiányérzetük,	leginkább	az	emberi	kap-
csolatok,	a	személyes	kommunikáció	
leépülését	fájlalják.	A	Microsoft	globá-
lis felmérése szerint például a megkér-
dezettek	73	százaléka	szeretne	a	ko-
ronavírus-járvány	elmúltával	is	jórészt	
otthonról	dolgozni,	ám	a	válaszolók	 
61	százaléka	megemlítette,	hiányolja	 
a	 megszokott	 kontaktusokat. 	 Az	 
Accenture tanácsadó cég pedig azt ál-
lapította	meg	„A	munka	jövője”	című	
tanulmányában,	hogy	nagy	növeke-

dési	potenciállal	rendelkező	szerve-
zetek	63	százaléka	már	lehetővé	tette	 
a	 produktivitást	 bárhol	 támogató	
munkaerő-modelleket,	a	kutatásban	
megkérdezett munkavállalóknak pedig  
83	százaléka	vágyik	a	hibrid	munkavég-
zés	által	kínált	rugalmasságra.	A	szakér-
tők	szerint	az	optimális	megosztás	az	
lenne,	ha	az	öt	munkanapból	az	alkal-
mazottak	hármat	töltetének	az	irodá-
ban	és	kettőt	távmunkában.	

Távmunkamegoldások 
Sok	cégnél	már	megvalósult	a	hibrid	
rendszer.	A	L’Oréal	magyarországi	válla-
latánál	például	korábban	is	volt	heti	egy	
nap	home	office	lehetőség,	de	nagyon	
sokan	nem,	vagy	csak	ritkán	éltek	vele,	
a	kollégák	ugyanis	szeretnek	bejárni	az	
irodába.	A	cégnél	végig	a	járványhely-
zethez	szabták	az	irodai	munkavégzés	
szabályait,	volt,	hogy	a	kollégák	50	szá-
zaléka	vagy	20	százaléka	mehetett	be	az	
irodába	és	volt,	hogy	visszaálltak	az	új	
normál	munkavégzésre,	ami	most	már	
heti	két	nap	távmunkát	jelent.	Éves	mun-
kavállalói elégedettség felmérésükben 
megvizsgálták,	hogy	a	munkavállalók	
mit	tapasztaltak,	milyen	munkafeladato-
kat	lehet	inkább	otthon	és	mit	inkább	az	
irodában	elvégezni.	Úgy	gondolták,	hogy	
a	kreatívabb	folyamatok,	ötletelések	
hatékonyabbak,	ha	együtt	vannak,	ám	
az	elmélyültebb	gondolkodást	igénylő	
feladatok	elvégzésére	inkább	az	otthoni	
munka	a	megfelelő.	→

FERTIG BALÁZS
Toborzás és Onboarding vezető

Magyar Bankholding

MIHÓK KRISZTINA
HR-vezető 
Erste Bank
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A	Vodafonnál,	amely	korábban	is	támo-
gatta	az	otthoni	munkát,	a	Covid-pandé-
mia	igazi	áttérést	hozott.		A	járványügyi	
veszélyhelyzet	bejelentésekor	elrendel-
ték	a	budapesti	és	miskolci	irodákban	 
a	teljes	munkatársi	állomány	számára	az	
otthoni	munkavégzést,	amely	nem	je-
lentett	különösebb	fennakadást,	hiszen	
a	home	office	már	évek	óta	része	volt	 
a	cég	működési	kultúrájának.	Ekkor	dön-
töttek	úgy,	hogy	következő	lépésként	
az	ügyfélszolgálaton	dolgozó	kollégák	
számára	is	biztosítják	a	távmunka	lehe-
tőségét,	aminek	eredményeképpen	az	
ügyfélszolgálat	95	százaléka	át	is	állt	az	
otthoni	munkavégzésre.	Mivel	a	home	
office-ban	töltött	időszak	tapasztalatai	
bizonyították	az	új	munkarend	haté-
konyságát	és	előnyeit,	ezért	a	vállalat	
Home	Agent	néven	állandó	távmunka- 
programot	hirdetett	meg	ügyfélszolgála-
tos	munkatársai	körében.

 „Technológiai szempontból a legnagyobb  
kihívást az jelentette, hogy egyszerre az ösz-
szes budapesti irodában dolgozó kollégának 
biztosítani tudjuk a távoli elérést és néhány 
nap alatt drasztikusan növeljük a VPN-ka-
pacitásainkat, valamint az, hogy a miskolci 
call centerünket is a virtuális csatornára 
tereljük ilyen rövid idő alatt. HR-szempont-
ból emellett jelentős feladat volt még, hogy 
miként tegyük könnyebbé, élhetőbbé a kol-
légák számára a home office-t”	–	mondta	
Tóth	Zsuzsanna,	a	Vodafone	Magyaror-
szág	HR-igazgatója.	

A	 járvány	legsúlyosabb	hónapjaiban	 
a	legnagyobb	kihívást	egyértelműen	
a	kisgyerekes	kollégáknak	jelentette	
az	otthoni	munka. „Az iskolák, óvodák 
bezárása kettős szerepet rótt a szülőkre: 
egyszerre kellett ellátniuk a munkahelyi 
és szülői feladatokat. A gyermekes mun-
katársak helyzetének megkönnyítése 
érdekében bevezettük a meetingmentes 
pénteket. Kidolgoztunk egy Well at Home 
névre hallgató programot, melynek az volt 
a célja, hogy az új helyzet adta munkahelyi 
vagy személyes kihívások leküzdésében 
segítsünk a kollégáknak, legyen szó akár 
munkaszervezéséről, a kollégákkal való 
együttműködésről vagy bármilyen más 
megpróbáltatásról. Közös online kávézá-
sokat tartottunk, táplálkozási tanácsokkal, 
online követhető edzésekkel, virtuális játé-
kokkal és kvízekkel voltunk jelen a minden-
napokban”	–	magyarázta	a	HR-igazgató.	

IT-s fejfájás
Bár	a	távmunka	már	régóta	jelen	van	–	
igaz	Magyarországon	a	koronavírus-jár-
vány	előtt,	2018-ban	még	csak	a	mun-
kavállalók	3,7	százaléka,	azaz	144	ezer	
ember	dolgozott	így	–,	a	pandémia	olyan	

gyorsan	változtatta	meg	a	helyzetet,	
hogy	arra	csak	kevés	munkaadó	volt	ké-
pes	hatékonyan	reagálni.	A	legnagyobb	
gondot	az	otthoni	munkavégzés	IT-fel-
tételeinek	a	megteremtése	jelentette.	
Elsősorban	nem	az	eszközök	hiánya	
okozott	és	okoz	néha	fejfájást,	hanem	
a	vállalati	 IT-rendszerek	biztonsága,	 
a	saját,	illetve	vállalati	tulajdonban	lévő	
eszközök	használatának	összehangolása.		

Ugyancsak	gondot	jelent	az,	hogy	az	
otthoni	munkavégzésre	való	részleges	
áttéréssel	 nő	 az	 IT-munkatársak	 le-
terheltsége	is,	a	felmérések	szerint	az	
ezen	a	területen	dolgozó	szakemberek	
úgy	vélik,	legalább	30	százalékkal	több	 
a	munkájuk.	Nemcsak	a	telefonos	segít-
ségnyújtás	időrabló	–	az	IT-sek	általában	
gyorsabban	oldják	meg	a	nehézségeket,	
ha	saját	kezükbe	vehetik	a	gépeket	és	
nem	távmunkában	kell	magyarázgatniuk,	
mi	a	teendő	–,	de	az	is	növeli	a	feladatok	
számát,	hogy	miután	megteremtették	az	
otthoni	munka	feltételeit,	arra	is	figyel-
niük	kell,	hogy	a	munkahelyükre	vissza-
térők	számára	az	irodai	munkát	is	újra	
biztonságossá	tegyék.	//

TÓTH ZSUZSANNA
HR-igazgató

Vodafone Magyarország
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Az új munkahelyen nagyon 
sok új elvárásnak kell meg-

felelni. Kíváncsi a vezető-
ség, hogy mit tud az újonc, 

figyelik a munkatársak, 
hogy milyen lesz emberileg 
együtt dolgozni a jövevény-

nyel. Készítettünk egy listát 
arról, mire kell odafigyelni 

a sikeres első napon!  

Fogadd	örömmel	a	kritikát	(akkor	se	
sértődj	meg,	ha	netán	túl	éles),	és	tanulj	
belőle.

Ha	megvan	az	első	állásod,	jelentkezz	
mellette	tanfolyamokra,	workshopokra,	
céges	nyelvórára.	Szerezz	meg	minden	
lehetséges	tudást	és	tapasztalatot,	amit	
a	munkádhoz	fel	tudsz	használni.

Légy	kreatív	és	újító,	mert	pályakezdő-
ként	friss	szemmel	láthatod	a	munkafo-
lyamatokat.		

Fogadd	el,	hogy	egyetlen	munka	sem	
alantas.	Amit	rád	bíznak,	végezd	el	lel-
kesen,	és	meg	fogsz	lepődni,	hogy	a	lát-
szólag	leghaszontalanabb	feladatokból	
is	mennyit	lehet	tanulni.

Bátran	kérj	segítséget,	ha	nem	boldo-
gulsz	valamivel	(vagy	valakivel).	Ha	valaki	
segített,	köszönd	meg.	

Nemcsak azért kell jóban lenni minden-
kivel,	mert	akkor	pozitívabb	lesz	a	légkör	
a	munkahelyeden,	hanem	mert	ha	sikert	
akarsz	elérni,	az	összes	kollégáddal	meg	
kell	találnod	a	közös	nevezőt.

Találd	meg	a	helyedet	és	törekedj	az	
előbbre	jutásra,	de	közben	lehetőleg	

kerüld	a	fölösleges	konfliktusokat	és	ne	
próbáld	aláásni	senkinek	a	tekintélyét.

Légy	rugalmas,	ha	egy	feladat	kizökkent	
a	komfortzónádból.	Az	új	tapasztalatok	
sokoldalúbbá	tesznek,	és	segítik	a	kar-
rieredet.

Légy	naprakész	a	szakterületed	illetően.	
Olvass	cikkeket,	blogokat,	akár	bele	is	
vághatsz	ilyenek	írásába.

Mindig	legyen	B	terved,	mert	lehet,	hogy	
az	általad	választott	munka	mégsem	fe-
lel	meg	az	elvárásaidnak.	A	B	terv	mellett	
legyen	egy	C	terv	is,	sosem	lehet	tudni.

Sose	érezd	magad	szakmailag	kevesebb-
nek	azért,	mert	pályakezdő	vagy.	Számos	
területen még nyilván tapasztalatlan 
vagy,	de	napról	napra	fejlődsz.	Ezt	min-
dig	tartsd	szem	előtt.

Menet	közben	változni	fognak	a	céljaid.	
Ettől	ne	ijedj	meg,	csak	arra	ügyelj,	hogy	
mindig	felelős	döntéseket	hozz.

Mindig	mondd	el	az	ötleteidet	a	főnö-
keidnek.	Valószínűleg	néhányuknak	
imponálni	fogsz	ezzel,	mások	esetleg	
bosszankodnak,	de	azzal	biztosan	sem-
milyen	eredményt	nem	érsz	el,	ha	meg-
tartod	magadnak	a	gondolataidat,	és	
elnyomod	magadban	a	kreativitást.

Légy	türelmes.	Könnyen	frusztrálódik	az	
ember,	ha	nem	olyan	ütemben	halad	a	
karrierje,	ahogyan	elképzelte,	de	ha	kitar-
tó	vagy	és	pozitívan	szemléled	a	dolgokat,	
munkád	gyümölcse	előbb-utóbb	beérik.

Mindig	légy	eredeti	és	maradj	önmagad.	
Ha	túlságosan	meg	akarsz	felelni	mások	
elvárásainak,	utat	téveszthetsz	és	fel	kell	
adnod	álmaidat.	//

ELSŐ NAP A MUNKAHELYEN
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Az elhúzódó pandémia 
megváltoztatta a fiatalok 

által a munkáltatók felé 
mutatott elvárásrend-

szert. Most a stabilitás és 
a támogató környezet az 

elsődleges vonzerő. 

A	HR-szakma	egyik	nagy	kihívása	a	fia-
tal	munkavállalók	megszólítása	és	hosz-
szú	távú	elkötelezése.	Nem	könnyű	fel- 
adat,	mert	szakmacsoportonként	is	más	
és	más	a	fiatalok	elvárásrendszere.	Van,	
ahol	a	külföldi	karrierút	lehetősége	az	
elsődleges,	más	esetben	a	folyamatos	
fejlődés	kívánsága,	de	előfordul,	hogy	 
a	kiszámítható	környezet	a	legfontosabb.	
A	saját	szakembergárda	kineveléséhez	
pedig	nagyrészt	fiatalokra	van	szüksége	
a	munkaadóknak,	akik	egyrészt	rugal-
masak,	másrészt	nagyobb	eséllyel	köte-
leződnek	el	a	cégnek.

A	HR-szakemberek	munkáját	segítheti	
a	Zyntern.com	Pályakezdő	Álláspor-
tál	2021-ben	készített	széles	körű	fel-
mérése,	amely	már	negyedik	a	sorban.	 
A	tavalyi	kutatás	alapfelvetése	a	fiatalok	
(16–28	éves	korosztály)	munkaerőpiaci	
preferenciáinak	a	vizsgálata	volt.	A	kuta-
tás 2021 áprilisában zárult és több mint 
4000 fiatal töltötte ki a 30+ kérdéses 
kérdőívet.	Jó	40	felsőoktatási	és	20+	
felnőtt	szakképzési	intézmény	15	szak-
területének	a	hallgatóitól	érkeztek	vála-
szok.	A	kutatás	kérdései	többek	között	
kitértek	a	fiatalok	munkahelyválasztási	
tényezőire.	

Érdekes változások
A	felmérés	készítőinek	elemzése	szerint	
a	koronavírus-járvány	hatására	megvál-
toztak	a	fiatalok	munkahelyválasztási	
szempontjai.	A	munkahelyi	légkör	az	
előző	évek	középmezőnyéből	került	 
a	legelső	helyre,	a	korábbi	évek	egyik	
alapelvárása,	a	rugalmas	munkaidő	épp-
hogy	csak	a	top	10	preferencia	között	

maradt,	a	megfelelő	infrastruktúra	meg-
léte	pedig	szinte	perdöntővé	vált.

A	korábbi	évekhez	képest	változás	to-
vábbá,	hogy	a	cég	hírneve,	a	CSR-tevé-
kenységek	és	a	fizetés	mértéke	előrébb	
került	a	preferencialistán,	míg	a	nem-
zetközi	környezet	hátrébb.	A	kutatásból	
az	is	kiderül,	hogy	a	fiatalok	az	önálló	
munkavégzést,	a	kreatív	kibontakozást	
részesítik	előnyben	a	sablonos	felada-
tokkal	szemben.

Különböznek a vidékiek
és a fővárosiak?
Lakóterület szerint egyaránt a munka-
helyi	légkör	az	elsődleges	preferencia,	 
a	vidéki	 kitöltők	valamivel	nagyobb	
arányban	jelölték	„nagyon	fontos”	szem-
pontnak.	Mindkét	csoport	esetében	
utolsó	három	helyre	szorult	a	cég	hírneve,	 
a	nemzetközi	környezet	és	az	egyértelmű,	
kiszámítható	feladatok.	A	fővárosi	fiata-
loknak	kiemelten	fontos	a	gyakornokok-
hoz	való	támogató	hozzáállás,	a	szakmai-

   A PÁLYAKEZDŐK VÁGYAI
Mire mozdulnak a fiatalok?
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lag	kihívó	feladatok,	valamint	a	rugalmas	
munkavégzés.	A	vidéki	pályakezdők	
számára	pedig	jelentősebb	munkahely- 
választási	tényező	a	fizetés	mértéke,	 
a	munkahely	infrastruktúrája	és	a	szer-
vezet	lokációja.	Érdekesség,	hogy	a	ro-
tációs	programok	népszerűbbek	a	vidéki	
kitöltők	körében,	a	nemzetközi	környezet	 
pedig	hívogatóbb	a	budapestieknek.
 
Nemek szerint
Egyre kevésbé számít a fiatal álláske-
resőknek	–	 legyenek	akár	nők,	akár	
férfiak	–	a	cég	hírneve,	a	nemzetközi	kör-
nyezet	és	az	egyértelmű,	nem	nagy	fe-
lelősséggel	járó	feladatok.	A	nemzetközi	
környezettel járó külföldi karrierkitörési 
lehetőségek	értékének	az	erodálódá-
sáért	szintén	a	tartós	lezárásokkal	járó	
pandémia	tehető	felelőssé	–	nem	sze-
retnének akaratuk ellenére külföldön ra-
gadni	a	munkavállalók.	A	női	válaszadók	
számára	egy	árnyalattal	fontosabb	a	jö-
vedelem	és	az	infrastruktúra	kérdése,	de	
az	előnyük	minimális	a	férfiak	igényeihez	
mérten.	Mindkét	nem	esetében	a	fizetés	
mértékének	fontossága	előkelőbb	he-
lyen	végzett,	mint	a	2020-as	kutatásban.

A	kérdőívet	kitöltők	válaszai	alapján	 
a	munkahelyi	légkör,	a	nyitott,	támogató	
vezetők	és	a	gyakornokokhoz	való	támo-
gató	hozzáállás	fontosabb	szempontok	
a	nők	számára.	A	nemzetközi	lehető-
ségek	és	az	egyértelmű,	kiszámítható	
feladatok	pedig	a	megkérdezett	férfiak	
válaszaiban	végeztek	magasabb	pont-
számmal.	A	legjelentősebb	különbség	 
a nemek válaszai között a vállalat termé-
szetvédelmi	törekvései	kapcsán	látható.	
Erre	a	nők	átlagosan	4,3	pontos,	míg	 
a	férfiak	4,0	pontos	értékelést	adtak.	Te-
hát	ebből	is	látszik,	hogy	a	női	kitöltők-
nek	a	CSR-tevékenység	hangsúlyosabb	
szempont,	mint	férfi	társaiknak.	
 
Érdeklődési körök hatása
Az	egyes	szakterületek	munkakereső	
fiataljainak	prioritás	sorrendjei	eltérnek.	 
A	jogi	és	államtudományi	szakterületek	
tanulói	számára	a	legfontosabb	szem-

pont	a	támogató	vezetők.	A	fizetés	mér-
téke	az	átlagnál	fontosabb	szempont	az	
IT-sok	számára,	amíg	a	mentorprogra-
mok	és	a	munkavégzéshez	szükséges	tré-
ningek és képzések az átlagnál kevésbé 
jelentős	tényezők	a	számukra.	Műszaki	
és mérnöki területeken tanuló és frissen 
végzett	fiatalok	a	nemzetközi	előrelépé-
si	lehetőséget	és	a	napi	munkavégzés-
hez	szükséges	képzéseket	értékelték	
magasabbra.	A	társadalomtudománnyal	

foglalkozóknál	a	munkáltatójuk	CSR-	és	
környezetvédelmi tevékenységei az át-
laghoz	képest	fontosabb	szempontok.	 
A	 gazdasági	 szakterületen	mozgók	 
a	rugalmas	munkaidőt,	a	rotációs	prog-
ramokon	való	részvételi	lehetőséget	és	
a	cég	hírnevét	kezelik	elsődlegesként.	
Művészeti	területeken	fontos	prioritás	
a	fiatalok	számára	az	innovációra	való	
lehetőségek	és	nyitottság	a	munkáltató	
részéről. //
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A tanulmányok befejezése 
után sokan játszanak el 

a külföldi munkavállalás 
gondolatával. Új kihívások, 

emberpróbáló helyzetek 
és komoly személyiségfej-
lődés vár arra, aki belevág 

ebbe az életre szóló 
kalandba.  

A	globalizálódó	munkaerőpiac	és	a	vi- 
láglátott,	innovatív	gondolkodású	mun-
kavállalók	iránti	igény	számos	fiatalt	sar-
kall	arra,	hogy	az	alapdiploma	megszer-
zése után nemzetközi téren gyarapítsa 
tudását.	A	18	és	25	év	közötti	fiatalok	
közel	60%-ának	megfordult	a	fejében	
a	külföldi	munkavállalás,	míg	ugyaneb-
ben	a	korosztályban	15–20%	között	van	
azoknak	az	aránya,	akik	biztosak	benne,	
hogy	külföldön	akarnak	munkát	vállalni.	 
Az	utóbbi	évtizedben	általánossá	vált	
az	a	karrierút,	hogy	fiatalok	a	tanulmá-

nyok	befejezése	után	külföldön	kezdik	
meg a munka világában való szereplé-
süket.

A	külföldön	munkát	vállaló	magyarok	
mintegy	fele	30	év	alatti,	közöttük	ez	
az	arány	növekszik.	A	koronavírus-
járvány kitöréséig a külföldi munka-
vállalás	 gyakorisága	 folyamatosan	
emelkedett,	azonban	a	járvány	miatt	
bevezetett	korlátozások	okán	azóta	
ez	a	tendencia	megfordult.	Leginkább	
most	az	eleve	külföldön	tanuló	diákok	
maradnának	munkavégzésre,	illetve	
a	kedvelt	célországok	köre	változott	
meg.	A	külföldi	munkát	választók	közül	
sokan	a	letelepedés	és	a	családalapítás	
igényének	megjelenésekor	a	hazaköl-
tözést	választják.

A	legtöbb	pályakezdő	jellemzően	két	ok-
ból dönt a külföldi munkavállalás mellett: 
az	új	kultúrák,	idegen	országok	megis-
merésének	lehetősége	sokakat	vonz,	
míg	mások	a	karrierjük	építését	helyezik	
előtérbe.	A	Z	generáció	egyik	alapve-
tő	ismérve,	hogy	a	világ	felfedezésére,	
megismerésére	törekszenek,	kilépve	
saját	megszokott	környezetükből.	Erre	
pedig	a	legnagyszerűbb	lehetőségek	
egyike	a	külföldi	munkavállalás.

A	kint	töltött	idő	alatt	megismerhető	
egy-egy	város	valódi	arca,	szemben	az-
zal,	amikor	valaki	csupán	4-5	nap	erejéig,	
turistaként	látogat	a	oda.	Megfigyelhető	
továbbá,	hogy	azok	a	fiatalok,	akik	egye-
temi éveik alatt vettek részt Erasmus ta-
nulmányúton,	esetleg	cserediákprogram	
keretén	belül	töltöttek	néhány	hónapot	
külföldön,	nagyobb	valószínűséggel	köl-
töznek	egyetem	után	külföldre.	Nekik	
korábban	volt	lehetőségük	megtapasz-
talni	a	lehetőségeket,	amivel	egy	fiatal	
külföldön	tartózkodása	során	találkozik,	
mindez	pedig	növeli	a	motivációjukat	jö-
vőbeli	terveiknél.

KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁS
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Számos	fiatal	azonban	a	hosszú	távú	
előnyök	miatt	vág	bele	a	külföldi	munka-
vállalásba.	Az	idegen	országokban	szer-
zett munkatapasztalat ugyanis nemcsak 
további	külföldi	munkavállalásnál	jelent	
előnyt,	hanem	alapvetően	a	magyaror-
szági	cégek,	különösen	a	multinacioná-
lis	vállalatok	szívesen	fogadnak	külföl-
dön	tapasztalatot	szerzett	embereket.	 
A	külföldi	munka	felé	fordulásban	ben-
ne	van,	hogy	a	pályakezdők	szeretnék	
saját	határaikat	feszegetni,	távol	az	ott-
honuktól	szerencsét	próbálni,	hiszen	ez	 
a	felnőtté	válás	egyik	lépése.	Még	nincs	
saját	családjuk,	nincs	állandó	munkahe-
lyük,	az	önálló	élet,	az	ismeretlen	kaland	
pedig	vonzó	számukra.

Kinek való a külföldi munka?
A	külföldi	munkavállalás	felé	vezető	
úton	a	legelső	lépés	–	amelyet	jellem-
zően	a	 legnehezebb	megtenni	–	az	
az	elhatározás.	Sok	fiatal	fantáziál	és	
fontolgatja	a	külföldi	munkavállalást,	
kevesen	vannak	azonban,	akik	szilárd	
tervekkel és elképzelésekkel rendel-
keznek.	Ennélfogva	a	fiatalok	viszony-
lag kis százaléka jut el a terv tényleges 
megvalósításáig,	a	kiköltözésig.	A	si-
keres	külföldi	beilleszkedéshez	az	ún.	
interkulturális	kompetencia	szükséges,	
ami	azt	jelenti,	hogy	az	ember	meg	tud-
ja	oldani	a	saját	boldogulását	úgy,	hogy	
más kultúrájú emberekkel is együtt tud 
dolgozni.	

Kilenc	készséget	lehet	említeni,	mint	 
a sikeres külföldi beilleszkedés kulcsát: 
nyelvismeret,	kapcsolatteremtés,	kíván-
csiság,	a	bizonytalanság	tolerálása,	ru-
galmasság,	türelem,	tisztelet,	kulturális	
empátia	és	a	humor.	Ez	természetesen	
nem	egy	olyan	lista,	ami	nélkül	nem	lehet	
felszállni	a	repülőre,	de	nagyban	elősegí-
ti	a	boldogulást.

Ha pedig valaki elszánta magát a ki-
költözésre,	számos	tényezőt	kell	mér-
legelni,	és	érdemes	mindent	alaposan	
megtervezni.	A	külföldi	munkavállalásra	
tanácsos	úgy	tekinteni,	mint	egy	új	lakás	
vásárlására.	Érdemes	még	a	kiköltözés	
előtt	kiutazni	a	választott	városba,	→  
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és	a	lehető	legtöbb	információt	össze-
gyűjteni.	Nemcsak	a	cég	jelenthet	segít-
séget	ebben	a	kérdésben,	sok	esetben	
ajánlott	a	helyiek	tanácsaira	támaszkodni.	

Mit hozhat a külföldi munka?
Bár	az	anyagi	értelemben	vett	gazdago-
dás	sokszor	kevésbé	teljesül,	a	tapaszta-
latszerzés,	a	szakmai	fejlődés,	a	nyelvtu-
dás	gyarapodása	és	a	szélesebb	látókör	
a	későbbiekben	sokat	adhat	a	sikeres	
boldoguláshoz.	Ezenfelül	jókora	adag	
szakmai	alázat,	illetve	egy	olyan	innovatív,	
globális	gondolkodásmód	sajátítható	el,	
ami	nagy	előny	a	munkaerőpiacon.	Nem	
beszélve	a	külföldi,	nemzetközi	kapcso-
latok	szerzéséről,	amely	kulcsfontosságú	
a	későbbi	elhelyezkedés	szempontjából.
 
Az	érett	énkép	kialakulásához	tapasz-
talatok	megszerzésén	keresztül	vezet	
az	út.	Tehát	jó	nagy	adag	önismerettel	is	
gazdagodhat	a	fiatal	a	hosszabb	külföldi	
tartózkodás	során.		Ez	abszolút	mérték-
ben	segítheti	a	későbbi	elhelyezkedést	
és	javíthat	akár	a	HR-es	megítélésén	is.	
Az	sem	elhanyagolható,	hogy	a	fiatalok	
külföldön többnyire multikulturális kör-
nyezetben	dolgoznak,	így	a	tolerancia	
és	a	kulturális	diverzitás	terén	is	sokat	
tapasztalnak,	fejlődnek.	Minden	nem-
zetnek	megvan	a	saját	üzleti	kultúrája,	
amely	a	leghatékonyabban	testközelből	
sajátítható	el.	Ez	előnyt	jelent	a	Magyar-
országon	dolgozó	multiknál	való	elhe-
lyezkedésben	is.	

Milyen nehézségekkel 
járhat a külföldi munka?
Mivel	a	munkaviszony	általában	hosz-
szabb	időre	szól,	természetes	módon	
számolni	kell	a	kezdeti	kultúrsokkal	és	
sok	esetben	a	nyelvi/kommunikációs	
nehézségekkel	is.	Ez	bizonyos	idő	eltel-
tével	már	kevésbé	fog	gondot	jelenteni,	
addig	azonban	érdemes	a	kiutazónak	
beleásnia	magát	a	választott	ország	
kultúrájába	és	nyelvébe,	hogy	a	lehe-
tő	 legotthonosabban	mozoghasson.	 
Az	érem	másik	oldala,	hogy	a	munkavál-
laló	egy	másik	kultúrában	idegennek	fog	

számítani	a	szokásaival,	az	étkezésével,	
a	megjelenésével.	Minden	nemzet	más-
képpen	tolerálja	ezt	és	máshogyan,	más	
mértékben	jelenik	meg	némi	sztereotí-
pia	a	munkavállalóval	szemben,	de	vala-
milyen	mértékben	számítani	kell	rá.

Mit gondolnak a HR-esek a jelölt 
külföldi munkatapasztalatáról?
Az	előny	nem	következik	egyértelműen	 
a	külföldi	munkatapasztalatból.	Igaz	a	re-
leváns	munkatapasztalat	jelenthet	előnyt,	
de	van,	hogy	a	külföldön	„elmosogatott”	
1-2	év	inkább	rontott	a	szakmai	naprakész-
ségen.	A	HR	feladata,	hogy	minél	több	kö-
rülményt figyelembe vegyen: Ösztöndíjjal 
dolgozott	kint	a	munkavállaló?	Kiküldeté-
sen	volt?	Sajátított-e	el	kinttartózkodása	
alatt	a	cég	számára	előnyös	nyelvi,	kulturá-

lis	készségeket?	Mekkora	erőfeszítés	lesz	
egy	egyébként	előnyös	külföldi	tartóz-
kodás	után	beilleszteni	a	helyi	szervezeti	
kultúrába?

A	külföldi	munkavállalás	sok	más	ténye-
ző	együttállásával	tud	emelni	a	jelölt	
pozícióján,	kiemelheti	a	többi	hasonló	
jelentkező	közül.	Az	a	tapasztalat,	hogy	
a	külföldön	dolgozó	fiatalok	nyelvtudása	
versenyképesebb,	mint	azoké,	akik	itt-
hon	helyezkedtek	el,	sőt	kint	a	self-mar-
keting	fogalma	is	sokkal	elterjedtebb,	
mint	idehaza.	Így	a	külföldi	tapasztalattal	
rendelkező	fiatalok	több	önismerettel	
rendelkezhetnek,	készségeiket,	képes-
ségeiket	pedig	hatékonyan	tudják	mások	
tudtára	adni	–	ami	végső	soron	hatalmas	
előny	a	munkaerőpiacon. //
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Munka és tanulás, esetleg 
munka vagy tanulás? 

A frissen végzett hallgatók-
nak gyakran okoz álmatlan 

éjszakákat ez a jövőre 
vonatkozó kérdés.  

A	frissdiplomások	az	alapképzés	befe-
jeztével	egy	addig	ismeretlen	kihívással	
szembesülnek.	Arról	kell	határozniuk,	
hogy	nekivágnak-e	az	álláskeresésnek,	
és	munkát	vállalnak,	vagy	továbbra	is	
maradnak	az	iskolapadban	a	magasabb	
képzettséget	megcélozva.	Kétségtelen,	

hogy	mindkét	választásnak	megvannak	
az	előnyei	és	a	hátrányai	is,	a	döntést	
azonban	minden	érintettnek	személyre	
szabottan	kell	meghoznia,	saját	lehető-
ségei	és	elképzelései	szerint.

Az,	hogy	valaki	elkezd	dolgozni	az	alap-
képzés	után,	nem	zárja	ki	annak	a	lehe-
tőségét,	hogy	idővel	mesterképzésbe	
kezdjen.	Így	tehát	első	körben	a	rövid	
távú	célokat	és	elképzeléseket	érdemes	
sorra	venni,	majd	a	korábban	megfogal-
mazott	rövid	távú	célokat	fejben	hosszú	
távú	céllá	összefűzni.	Ily	módon	az	em-
ber	hatékonyan	el	tudja	dönteni	mit,	mi-
kor	és	miért	csinál,	és	miként	rangsorolja	
a	számára	fontos	célokat.

Milyen szempontok alapján 
lehet dönteni?
Érdemes	utánajárni,	mennyire	szüksé-
ges	a	mesterdiploma	a	tanult	szakirány-
ban	való	elhelyezkedéshez.	Előfordul,	
hogy	bizonyos	munkakörök	betöltésé-
hez	a	cégek	feltétlenül	elvárják	a	mes-
terdiplomát;	ebben	az	esetben	gyakori,	
hogy	az	olyan	önéletrajzok	szóba	sem	
jöhetnek	a	válogatáskor,	amelyekben	
nem	szerepel	ez	a	képesítés.	Nyilvánva-
lóan	egy	medikus	nem	mehet	el	orvos-
ként	dolgozni,	csak	akkor,	ha	már	túl	van	
a	teljes	képzésen.	Ugyanakkor	akadnak	
olyan	vállalatok,	főként	a	marketing-PR	
szakmában,	vagy	a	HR	világában,	ame-
lyek megelégednek alapképzéses →  

   MEDDIG ÉRDEMES TOVÁBBTANULNI?
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diplomával	 is,	és	rendkívül	értékelik	 
a	gyakorlati	tapasztalatot.	Ezek	olyan	te-
rületek,	ahol	lehet	és	érdemes	is	tapasz-
talatot	szerezni	már	a	diploma	megszer-
zése	előtt,	mert	az	bizonyosan	előnyt	fog	
jelenteni	a	felvételnél.

Érdemes	azt	is	átgondolni,	mennyire	van	
kedve	folytatni	az	addig	tanulónak	az	
egyetemen	töltött	diákéveket.	Ha	megvan	
a	kellő	tudásvágy,	és	szeretné	a	végzős	az	
alapképzésen tanultakat egy specifiku-
sabb	szemszögből	is	elsajátítani,	illetve	
mélyebb szakmai ismeretekre szert ten-
ni,	akkor	a	mesterképzés	az	ideális	út.	Azt	
azonban	fontos	észben	tartani,	hogy	akad-
nak	olyan	munkaterületek,	amelyeket	kép-
telenség	az	iskolapadban	ülve	elsajátítani.	

Miért jó a mesterképzés?
A	tanulásra	befektetésként,	nem	pedig	
kiadásként	érdemes	tekinteni,	a	tudás-
ba	invesztálni	mindig	jó	döntés.	Az	alap-
képzés	végezetével	számos	hallgatóban	
merülnek	fel	kérdőjelek	a	jövőt	illetően.	
A	mesterképzés	kiváló	lehetőség	a	cé-
lok	átgondolására:	rugalmas,	viszonylag	
szabad	választást	tesz	lehetővé,	hiszen	
az	alapképzéstől	távolabb	eső	szakte-
rületen	is	lehet	továbbtanulni.	Továbbá,	
valószínűleg	sohasem	adódik	majd	meg-
felelőbb	alkalom	további	tanulmányok-
ra,	mint	az	alapdiploma	megszerzése	
után.	Ekkor	a	legtöbb	hallgatóban	még	
megvan	a	kellő	motiváció,	hozzá	vannak	
szokva	az	egyetemi	rutinhoz,	a	vizsga- 
drukkhoz	 és	 az	 állandó	 tanuláshoz.	 

A	későbbiekben	–	adott	esetben	család	
és	munka	mellett	–	nagyobb	kihívás	je-
lent	egyetemet	végezni.

Igaz,	hogy	a	mesterképzés	hosszú	időt	
vesz	igénybe	és	az	anyagi	vonzata	sem	
elhanyagolható,	azonban	az	ilyen	diplo-
mának	számos	előnye	van	a	munkaerő-
piacon.	Az	a	tendencia,	hogy	a	mester-
diplomával	rendelkező	munkavállalók	
magasabb	bért	kapnak,	ezzel	lehetősé-
gük	van	hosszú	távon	a	pénzügyi	szabad-
ság	és	függetlenség	megteremtésére.

Egy	mesterképző	elvégzése	a	legtöbb	
szakmai	területen	a	minőségibb	tudást	
ígéri.	Szinte	biztos,	hogy	ha	a	munkál-
tató	két	 jelölt	közül	választ,	akik	kö-
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zül	az	egyiknek	van,	a	másiknak	nincs	
mesterképzős	diplomája,	de	minden	
egyéb	jellemzőben	megegyeznek,	akkor	 
a	mesterképzőst	választja.	Ilyen	értelem-
ben	tehát	egy	mesterképzős	diploma	el-
mélyültebb	tudást	jelez,	és	jobb	tárgya-
lási	alap	egy	bérmegállapodás	esetén	is.	 
A	magasabb	szintű	képesítés	megszerzé-
se a tanulásra és a  többletenergiába való 
befektetési	hajlandóságot	is	jelzi,	ami	
szintén	előny	egy	munkáltató	szemében.

Ugyancsak	 nem	 elhanyagolandó	
előnye	a	mesterképzésnek,	hogy	hall-
gatóként	kapcsolati	tőkét	is	szerez-
hetsz:	a	mesterszakokon	jellemzően	
kisebb	közösségekben	zajlik	az	oktatás,	
így	nemcsak	hasonló	gondolkodású	 

fiatalokkal	fogsz	együtt	tanulni,	hanem	
az	oktatókkal	is	nagyobb	lehetőség	
van	a	kapcsolatépítésre.	

Mikor előnyösebb rögtön 
munkát vállalni?
A	 gyakorlati	 tapasztalat	 jóval	 több,	
mint	egy	fejezetcím	a	CV-ben.	A	koráb-
bi	munkák	azt	sugallják	a	potenciális	
munkaadóknak,	hogy	egy	dolgos	fiatal	 
a	jelentkező,	aki	kész	tanulni	és	fejlődni,	
megragadva	az	útjába	kerülő	lehetősé-
geket.	A	munkába	állás	akkor	is	jó	válasz-
tás	lehet,	ha	még	bizonytalan	a	jövő	és	
nem	kristályosodott	ki,	melyik	terület	 
a	kívánatos.	A	munka	során	van	lehető-
ség	igazán	megismerni,	mivel	foglalkozik	
egy	adott	szakirány,	mik	a	feladatok	és	 

a	hozzá	kapcsolódó	elvárások.	Így	meg-
előzhető,	hogy	éveket	fecséreljen	el	
valaki	olyan	mesterképzésre,	amelyet	
valójában	nem	is	élvez.	

Az alapképzés után rögtön elkezdett 
munka az egyént a munkavállalóvá 
szocializálódásban	 is	 segíti.	Valódi	
tapasztalatot	a	munka	világáról	csak	
élesben	lehet	szerezni.	Ezek	a	tapasz-
talatok	segítik	az	egyént	abban,	hogy	
fejlődjön	a	saját	szakmájában,	illetve,	
hogy	megtalálja	azt	az	irányt,	ami	őt	
az	adott	területen	belül	igazán	érdek-
li.	Állásban	dolgozva	sajátíthatók	el	 
a csapatmunkában való munkavégzés 
fortélyai,	de	az	is,	hogyan	lehet	önálló-
an	helytállni.	Saját	bőrön	tapasztalható	
meg,	hogyan	kell	határidőket	betartani,	
határokat	feszegetni	és	nyomás	alatt	is	
jól	teljesíteni.	

A	legtöbb	cég	gyakran	biztosít	tovább-
képzéseket	és	fejlődési	 lehetőséget,	
amelyek	hosszú	távon	a	ranglétrán	való	
feljebblépést	is	elősegíthetik.	Hiszen	le-
hetséges,	hogy	nem	sikerül	első	alkalom-
mal	megtalálni	az	álomállást,	azonban	 
a	jó	teljesítmény	és	a	pozitív	hozzáállás	
a	későbbiekben	belépőt	jelenthet	ma-
gasabb	pozíciókba,	vagy	esetleg	komo-
lyabb	cégekhez.

Munka és tanulás: nehéz kenyér
Nap	mint	nap	a	munkahelyen	helytállni	
és az egyetemen is teljesíteni emberpró-
báló	vállalkozás,	azonban	hosszú	távon	
az	erőfeszítések	megtérülnek.	Munka-
tapasztalatot	szerezni	lehet	és	érdemes	
már	az	alapképzés	alatt	is,	nem	csak	utá-
na.	A	munkavállalóvá	érés	egy	hosszú	
folyamat,	ezért	érdemes	a	beletanulást	
minél	előbb	elkezdeni.	Ma	már	a	nappali	
képzések	szervezői	is	számolnak	azzal,	
hogy	a	hallgatóik	dolgoznak	is	a	képzési	
időszak	alatt,	ha	máskor	nem,	legalább	
nyáron.	Nem	mondhatjuk,	hogy	ez	köny-
nyű	időszak	egy	fiatal	életében,	de	ha	
ügyesen	egyensúlyoz	valaki	a	munka	és	
a	tanulás	között,	az	határozott	előnyt	fog	
neki	jelenteni.	//
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Karrier, tapasztalatok, döntési szitu-
ációk, tudatos vezetés. Vezetőként 
az ember sok mindent megél, egy női 
vezetőnek pedig különösen nehéz 
dolga van, hiszen egy kevésbé járt 
utat kell magának kitaposnia. 
Hogyan lehet asszisztensi pozícióból 
egy cég élére kerülni és mindezt 
megtartani, miközben a vezető és az 
egész cég dinamikusan növekszik, 
hogyan lehet motiválni és motiválttá 
tenni. Többek között ezekről beszél-
gettünk Magyarország egyik leg- 
dinamikusabban fejlődő startup- 
jának COO-jával. 

Mennyire nehéz ma az üzleti világban 
fiatal nőként érvényesülni?

SZERETEK VEZETŐ LENNI, 
DE MÉG JOBBAN SZERETEM, 
HOGY NŐKÉNT LEHETEK AZ

Asszisztensből a cég élére – interjú Misóka Laurával, 
az Everguest operatív vezetőjével

MISÓKA LAURA
COO
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Mennyire nehéz ma az üzleti világban 
fiatal nőként érvényesülni?
Ahogy	mindennek,	ennek	is	megvan-
nak	a	maga	kihívásai	és	előnyei.	Minden	
szektornak,	iparágnak	és	kultúrának	
megvannak	a	maga	sajátosságai.	Azt	
gondolom,	hogy	mi,	női	vezetők	sokkal	
jobban	akarjuk	maximalizmussal,	minő-
séggel	és	erős	megfeleléssel	bizonyítani,	
hogy	indokoltan	vagyunk	a	pozíciónk-
ban.	Ez	egy	olyan	pluszteher	és	kihívás,	
amivel	minden	nőnek	meg	kell	küzdenie,	
ugyanakkor	érdemes	ezeket	elenged-
nünk,	kilépnünk	a	saját	komfortzónánk-
ból,	újradefiniálni,	hogyan	 lehetünk	
sikeresek	és	ehhez	mire	van	szükség.	
Megfigyelhető,	hogy	a	társadalom	átla-
gosan	magasabb	EQ-t	és	több	empátiát	
tulajdonít	a	nőknek.	Ez	nagy	előnyt	je-
lenthet	akár	az	üzleti	kapcsolatainkban	
is,	ráadásul	sokkal	könnyebben	és	gyor-
sabban	építhetünk	ki	bizalmat.

Milyen tapasztalatai vannak erről itthon 
és nemzetközi szinten?
Most	27	éves	vagyok,	az	elmúlt	10	évben	 
6	különböző	országban	dolgoztam	és	
gyűjthettem	tapasztalatokat,	pl.	Hol-
landiában,	az	Egyesült	Királyságban	és	
az	Egyesült	Államokban,	New	Yorkban	
is.	Dolgoztam	kisebb	butikszállodáknál	
és	nagy	láncoknál	is,	mint	például	a	Hil-
ton.	Magyarországon	a	turisztikai	piaci	
szereplők	vezetői	leginkább	középkorú	
férfiak,	akik	kulturális	szempontból	jel-
lemzően	nem	szoktak	eltérni	a	megszo-
kott	sémáktól,	szokatlan	nekik,	hogy	egy	
huszonéves	„lányt”	látnak	vezető	sze-
repben.	Ebben	is	különleges	számomra	
az	Everguest,	hiszen	itt	a	CEO,	Belán	
Miklós	meglátta	a	bennem	rejlő	poten-
ciált	és	lehetőséget	biztosít	számom-
ra,	hogy	ezt	nap	mint	nap	bizonyítsam.	
New	Yorkban	progresszívebb	mentalitás	
a	jellemző.	Soha	nem	kérdőjelezte	meg	
senki,	hogy	egy	fiatal	női	vezetőnek	in-
dokolt-e	a	beosztása	vagy	a	pozíciója.	
Egyedülálló	hely	–	mini	univerzumként	
tekintek	rá	–,	ahol	szó	szerint	bármi	
megtörténhet,	legyen	az	jó	vagy	rossz.	 
Nagyon	résen	kell	lenni	–	személy	sze-

rint	 engem	 felvértezett	 kitartással,	
céltudatossággal	és	 lelkierővel.	Hol-
landiában kifejezetten törekszenek 
egyfajta	egyensúly	fenntartására.	Itt	 
a	feminin	társadalom	tipikus	jellemvoná-
sait	tapasztaltam.	Sokkal	elfogadottabb,	
hogy	ha	nem	egy	háztartásbeli	nő	vagy,	
hanem	vannak	karrierista	ambícióid.	 
Az	elmúlt	évek	tanulási	folyamata,	ta-
pasztalatai	kioltották	a	nyomást,	hogy	
mindenáron	bizonyítsak	a	legkülön-
félébb	helyzetekben.	Megtaláltam	 
a	balanszot	a	karrieremben,	ami nyu-
galmat	és	stabilitást	jelent,	valamint	
erősíti	a	magamról	alkotott	képet	is.	
Nem	mellesleg	pedig	ettől	a	kisugár-
zásom	is	magabiztosabb,	erőteljesebb	
és	hatásosabb,	így	a	környezetemre	is	
pozitívan	és	motiválóan	hat.

Hogyan kezdődött a karrierje az 
Everguestnél, itt befolyásolta-e 
az együttműködést a neme és a kora?
Executive assistantként kezdtem az Ever-
guestnél	dolgozni,	de	hamar	fény	derült	
rá,	hogy	ennél	jóval	több	potenciál	van	
bennem,	ami	elsősorban	a	CEO	belém	
vetett	bizalmának	köszönhetően	egyre	
inkább	kibontakozhatott.	Fokozatosan	
egyre	több	felelősséget	vállaltam	és	rájöt-
tem,	hogy	nagyon	fontos	és	szoros	egysé-
get	alkotunk	az	ügyvezetővel,	Miklóssal.	
Mostanra	már	olyan	hatékonyan	tudjuk	

kiegészíteni egymást a cég vezetését ille-
tően,	hogy	előtérbe	kerülhetnek	a	nőies-
ségből	és	férfiasságból	fakadó	erőssége-
ink.	Szeretek	vezető	lenni,	de	még	jobban	
szeretem,	hogy	nőként	lehetek	az.	

Hol tart most az útja vezetőként?
Ezt	egy	állandó	tanulási	folyamatként	
élem	meg.	A	legizgalmasabb	rész,	hogy	
az	élet	úgyis	máshogy	alakítja	a	dol-
gokat,	mint	ahogy	eltervezzük.	Ezért	
megtanultam	nagyon	jól	meglátni	és	
megragadni	a	lehetőségeket,	élni	ve-
lük,	 illetve	alkalmazkodni	a	váratlan	
és	változó	helyzetekhez.	Ezt	nagyon	
nagy	erősségemnek	 tartom.	Már	so-
kat	fejlődtem	és	úgy	érzem,	hogy	nem	 
a	munkavállalói	létem	kezdete	óta,	ha-
nem	gyerekkorom	óta	haladok	ezen	
az	úton.	Tisztán	emlékszem,	hogy	már	 
13	éves	koromban	megfogalmaztam	ma-
gamnak	és	a	környezetemnek	is,	hogy	 
a	személyes	misszióm	az,	hogy	inspiráló	
és	motiváló	legyek,	segítsem	az	embere-
ket	abban,	hogy	a	legjobbat	és	a	legtöb-
bet	hozzák	ki	magukból.	Erre	pedig	még	
soha	nem	volt	annyira	és	akkora	terem,	
lehetőségem,	mint	most	az	Everguestnél.

Mit gondol, az ügyfelek szempontjából 
miért kifejezetten előnyös, ha egy fiatal 
nő van a túloldalon vezető szerepben?
Azt	tapasztalom,	hogy	nyitottabbak	→ 

Laura hotel management tapasztalatát a világ 
különböző pontjain (New York, Hollandia, Egyesült 
Királyság, Írország) szerezte. Az odaadó, céltudatos 
és innovációra törekvő hozzáállását a világon 
elismerten magas színvonalnak örvendő Shannon 
College of Hotel Managementben végzett tanul-
mányai alatt sajátította el. 

Legfőbb célja, hogy egy olyan céget építsenek 
Miklóssal, amely valóban testreszabott és hatékony-
ságnövelő szolgáltatást tud nyújtani az egész szállo-
daipar számára.
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az	első	fázisban,	mert	teljesen	másfajta	
kommunikációra	számítanak	és	más-
fajta	hozzáállást	élnek	meg,	mint	ami	az	
előzetes	feltételezésük.	Azt	gondolom,	
hogy	az	érdeklődésüket	is	felkeltheti,	
hogy	mi	a	történet	a	fiatal	nő	mögött,	
ezáltal	a	bevonódásuk	is	nagyobb.	

A	cég	részéről,	az	Everguest	brandről	 
pedig	egy	olyan	kép	alakul	ki	bennük,	ami	
lendületet,	esztétikát,	innovációt,	krea-
tivitást	és	megértő	hozzáállást	jelképez.	
Ezek után könnyebb a bizalmukat is el-
nyerni.

Ugyanez fontos kérdés a csapaton 
belül is. Ott mi a helyzet?
Nagy	hangsúlyt	fektetünk	a	csapatépíté-
sekre,	az	ön-	és	szervezetfejlesztésre.	Úgy	
látom,	hogy	mint	női	vezető,	könnyebben	
kapcsolódnak	hozzám	a	kollégák.	Az	ér-
zelmi	és	magánéleti	hullámzásokhoz	sok	
esetben	megértőbben,	humánusabban	
tudok	hozzáállni.	

A	csapat	nő	tagjai	számára	elérhető	és	
közvetlen	példaként	szolgálhat	az	utam,	
mint	karrierút	és	lehetőség.	Napi	szin-
ten	arra	törekszem,	hogy	az	ezzel	járó	
felelősséget	minél	inkább	a	közösség	
javára	fordítsam.	Több	kooperációra,	
kevesebb	belső	versenyre	próbálok	
buzdítani,	hogy	a	csapatmunka	minél	
hatékonyabb	legyen.

Mit gondol, milyen értékeket tud 
teremteni a cégnek személy szerint?
Azt	akarom	közvetíteni,	hogy	amit	én	
elértem,	az	mások	és	minden	nő	számá-
ra	ugyanúgy	elérhető;	hogy	a	fejlődési	
utam	erőt	és	inspirációt	adhat,	hogy	
minden	nő	számára	elérhető	a	saját	cél-
ja,	amiért	hajlandó	megküzdeni.	Célom	
az önreflexió és az érzelmi intelligencia 
kapcsolatának	fejlesztése,	a	legmaga-
sabb	szintre	emelése	a	szervezeten	belül.	

A	szenvedélyemet	és	a	hitemet	is	szeret-
ném	átadni	a	jó	célban,	a	jó	emberekben,	
a	folyamatos	fejlődés	lehetőségében.	Em-
pátiát	szeretnék	kifele	közvetíteni,	megér-

tést	és	ráhangolódást	a	kollégák	sikereire	
és	problémáira	egyaránt.	Személy	szerint	
is	azt	sugallom	mindenkinek	a	szerveze-
ten	belül,	hogy	merjenek	szembenézni	
azzal,	hogy	kik	ők	és	kik	vagyunk	mi,	mit	
tudunk	most	és	még	mit	nem,	merjenek	
és	merjünk	hibázni	és	a	hibáinkból	tanulni.	 
Ez	a	legnagyobb	motiváció.	//

Mit üzen az üzleti életbe 
készülő fiatal nőknek?
Kitartással és igazi szenvedéllyel 
rengeteg célotokat elérhetitek. A vezető-
vé válás útján az egyik legfontosabb érték, 
amire törekedjetek, hogy megőrizzétek: 
az a nőiességetek! Önazonos és hiteles 
vezető csak így válhat belőletek.

Az Everguest tanácsadó és szolgáltató startupként 
nyújt digitális megoldásokat  szállodáknak és kü-
lönböző vendéglátóipari egységeknek reputáció 
menedzsment, revenue menedzsment, valamint 
marketingmenedzsment terén. 

A szállásválasztási folyamat három döntő tényezőjét 
 – a vendégvéleményeket, az árat és a megjelenést – 
szem előtt tartva, a három terület szinergiáit ismer-
ve és kihasználva adatvezérelt jellegüket, ügyfele-
iknél bevételnövekedést, erős online reputációt és 
vendégorientáltabb megközelítést érnek el. 

A cél, hogy a lehető legtöbb területet lefedjék a ven-
dégek döntési folyamatában, így erőteljes és kiugró 
változást tudnak elérni turisztikai partnereik telje-
sítményében.
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Egy igazi kihívás, egy igazi 
lehetőség a startup. Azon-
ban a startupok több mint 

90 százaléka nem él két 
évnél tovább, mert nem 

elég a jó ötlet és a bevonha-
tó tőke: a siker záloga 

a gondos tervezés.  

Az	első	lépés:	meg	kell	találni	a	piaci	
rést,	azaz	olyan	terméket	kell	létrehoz-
ni,	amely	többet	és	 jobbat	tud	nyúj-
tani,	mint	a	potenciális	versenytársak.	 
A	szűk	magyar	piac	ismeretében	érde-
mes eleve nemzetközi perspektívákban 
gondolkodni.	Ehhez	elengedhetetlen	 
a	piackutatás	online	és	offline.	

Az	általános	keresés	mellett	látogassunk	
témába	vágó	blogokat	és	fórumokat,	lé-
tesítsünk	kapcsolatot	olyan	emberekkel,	
akik	már	próbálkoztak	olyasmivel,	ami-
be	mi	szeretnénk	belevágni.	A	kutatás	
terjedjen	ki	kudarcokra	és	sikersztorikra	
is:	mit	csináltak	jól,	akiknek	az	egykori	
startupja	már	globális	tőzsdei	cég,	mit	
rontottak	el	azok,	akik	az	ígéretes	kez-
detek	után	csődbe	mentek?	Keressünk	
tapasztalt	mentort	is,	akinek	értékes	
észrevételei	és	kiterjedt	kapcsolatrend-
szere	segíthet	az	indulásban.

Az	összegyűjtött	információk	birtoká-
ban	kezdhet	formálódni	az	üzleti	terv,	
amelynek	természete,	hogy	folyamatos	
korrekciókra	szorul	a	vállalkozás	fejlesz-
tése	során.		

Amikor	a	koncepció	már	határozottabb	
alakot	öltött,	alapítsunk	céget	és	védes-
sük	le	a	leendő	terméket.	Az	új	termék-
nek	legyen	nemzetközileg	is	jól	csengő,	
könnyen	megjegyezhető	neve,	logója,	
szlogenje,	trendi	honlapja	–	ha	ez	önerő-

ből	nem	áll	össze,	profikat	kell	megbízni	
az	arculat	megalkotásával,	és	a	startup	
máris	nyelni	kezdi	a	pénzt,	érdemes	te-
hát	házilag	megoldani.	

Most	már	van	mit	felmutatnunk,	ideje	 
a	három	F-re	koncentrálni	(fouls,	family,	
friends	–	bolondok,	a	család,	barátok),	
mert	valószínűleg	ők	fogják	összeadni	az	
indulótőkét	–	a	startupoknak	nagy	len-
dületet	adó	angyalbefektetők	általában	
nem	szeretnek	elsőként	invesztálni	egy	
nulláról	induló	vállalkozásba.	A	három	
F	meggyőzése	lesz	az	egyik	bizonyíték	
a	kockázati	befektetők	számára,	hogy	
ígéretes	vállalkozást	szeretnénk	elindí-
tani.	A	másik	bizonyíték	természetesen	
az	üzleti	terv	és	annak	hatásos	kommu-
nikációja.

Egyre	nagyobb	jelentőségre	tesz	szert	
a	közösségi	 finanszírozás	 is.	A	világ	

minden	részéről	csábítható	befektetők	
jelentős	összeggel	támogathatják	a	vál-
lalkozást,	ha	sikerül	úgy	eladni	az	ötletet,	
hogy	látnak	benne	fantáziát.

A	legtöbben	eleve	válogatott	csapattal	
vágnak	neki,	ám	egy	ponton	mindenkép-
pen	szükségessé	válik	a	megfelelő	szak-
emberek	toborzása.	Komolyabb	tervek	
esetén	minden	fontos	üzleti	területnek	
meg	kell	találni	a	rátermett	gazdáját.	 
Vegyük	példának	a	tech	üzletágat,	szá-
mos	sikersztori	ezen	a	területen	bontako-
zott	ki.	Egy	tech	startupnál	ilyen	szakem-
berek szükségesek az indulásnál: stratéga 
(ez	általában	maga	az	ötletgazda),	progra-
mozó,	marketinges/saleses,	pénzügyes.	

Ők	alkotják	a	startup	menedzsment-
jét,	meghatározzák	a	céges	kultúrát	és	 
a	fejlődés	során	ők	választják	ki	az	újabb	
kollégákat.	//

A VARÁZSLATOS STARTUP
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Szeretné, hogy munkatár-
sai mélyebb szakmai isme-
retekkel rendelkezzenek 

és sikeresebbé váljanak te-
rületükön? A digitalizáció 

kihívásaihoz alkalmazkodó 
Hageni Távegyetemen 

ez otthonról is lehetséges: 
egyetemünkön táv-

oktatásban szerezhető 
német diploma.  

A	Hageni	Távegyetem	(FernUniversität	in	
Hagen)	távoktatásban	nyújt	alap-,	mester-,	
doktori	és	speciális	szakmai	továbbképzé-
seket	német	nyelven.	Több	mint	78	000	
hallgatójával	Németország	legnagyobb	
egyeteme,	az	életen	át	tartó	tanulás	és	 
a	távoktatás	egyik	zászlóshajója.	Több	év-
tizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik 
a	digitális	oktatás	területén,	és	nagy	hang-
súlyt	fektet	a	szektorok	közötti	együttmű-
ködésre	és	a	tudásmegosztásra.

Az	ösztöndíj-lehetőségeknek	köszönhe-
tően	a	magyar	hallgatók	akár	költségté-
rítés	nélkül	tanulhatnak	az	egyetemen,	
egyébként	a	féléves	tandíj	139–299	
euró	között	mozog.	Az	érdeklődők	26	
különböző	alap-	és	mesterszak	közül	
választhatnak,	legyen	a	cél	közgazda-
ságtan,	pszichológia,	informatika,	német	
jogi,	matematika	vagy	bölcsész	diploma.

Fókuszban a rugalmasság
A Hageni Távegyetem képzései össze-
egyeztethetők	a	munkával:	távoktatás	
keretében,	rugalmas	időbeosztásban,	
pandémiakonform	módon	 tanulhat-
nak	a	hallgatók.	Ezzel	csökken	a	rizikó-
ja,	hogy	a	megkezdett	tanulmányokat	 
a	külső	körülmények	hatására	kelljen	fél-
behagyni,	esetleg	újraütemezni.	A	képzé-
sek	további	előnye	az	elismert	végzett-
ségen	felül,	hogy	személyre	szabhatók	
és	talent	vagy	loyalty	programba	illeszt-
hetők.	Az	innovatív	képzési	koncepció	
a szaktudás és a szaknyelv mellett nagy 
hangsúlyt	fektet	a	több	életterületen	is	
hasznos	soft	skillek	fejlesztésére,	mint	
az	időgazdálkodás,	az	önszervezés	vagy	 
a	vezetői	készségek.	Munkavállalói	ol-
dalról	előny,	hogy	a	hallgatók	az	önfej-
lesztés	új	perspektívájával	ismerkedhet-
nek	meg	–	mindezt	német	nyelven.

Kiszámítható fejlődési lehetőség
A	Távegyetemen	történő	tanulás	ott-
honról	zajlik,	a	hallgatóknak	nem	kell	
Németországba	utazniuk,	így	alacsony	
költségek	mellett	vehetnek	részt	a	német	
oktatásban	–	a	magyar	munkaerőpiac	ja-
vára,	miközben	megismerik	és	elsajátítják	 
a	német	oktatási	és	tanulási	kultúrát.	

A	képzés	elősegíti	 a	nemzetközi	 ta-
pasztalatcserét,	ráadásul	olyan	mun-
kavállalók	számára	is	elérhetővé	teszi	
a	fejlődést,	akik	munkahelyi	és	családi	
kötelezettségeik mellett egyébként 
nem	profitálhatnának	ebből.	Munkál-
tatói	oldalról	továbbá	előny,	hogy	így	
erősíthető	a	munkavállalók	lojalitása	
és	csökkenthető	a	fluktuáció.		Végül,	de	
nem	utolsósorban	a	távtanulásos	képzé-
si	forma	nemcsak	környezettudatos,	de	
pandémiakonform	is,	azaz	kiszámítható	és	
biztonságos	fejlődési	lehetőség	a	folyton	
változó	kihívások	között.	//

hagenitavegyetem.hu/nyilt-napok

NÉMET DIPLOMA OTTHONRÓL
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3DHISTECH Kft.

Egy magyar technológiai cég, amely 
elismert a globális piacon is
Cégünk, a 3DHISTECH Kft.  1996 
óta fejleszt és gyárt a digitális patoló-
gia számára tárgylemezszkennereket, 
mikroblokk-készítő berendezéseket és 
ezek használatához szükséges támoga-
tó, megjelenítő és diagnosztikai szoft-
vereket, hozzájárulva a minél gyorsabb 
és pontosabb diagnózis felállításához 
és így életek megmentéséhez. Készülé-
keink és szoftvereink ezenkívül az or-
vosi és gyógyszeripari kutatás, valamint 
az oktatás területén is használatosak.
Termékeink több mint 80 országban 
vannak jelen világszerte, az USA-tól 
Japánig, Svédországtól Brazíliáig, Ka-
nadától Ausztráliáig – óriásvállalatokkal 
versenyezve. Büszkék vagyunk arra, 
hogy az általunk, magyar szakértelemre 
támaszkodva, magyar gyártói bázison 
kifejlesztett technológiák több hazai és 

nemzetközi díjat is nyertek. Innováció 
iránti elkötelezettségünk bizonyítéka, 
hogy a piacon lévő termékeink fejlesz-
tése mellett több olyan K+F projektünk 
is fut, melyek keretein belül olyan meg-
oldásokat igyekszünk az orvostudo-
mány számára elérhetővé tenni, me-
lyekre korábban gondolni sem mertek. 

Miért érdemes nálunk dolgozni?
• Egyedülálló, világszínvonalú techno-

lógiák fejlesztésében és gyártásában 
vehetsz részt

• Dinamikus csapat része leszel, ahol a 
kreatív ötletek meghallgattatnak 

• Mivel a digitális patológiai piac vi-
lágszerte robbanásszerűen fejlődik, 
a hosszú távú munkalehetőség és a 
folyamatos szakmai fejlődés lehető-
sége számodra is biztosított

• A klinikai patológia, valamint a gyógy-
szer- és rákkutatás támogatása révén 

munkáddal életek megmentéséhez 
járulhatsz hozzá

• A versenyképes jövedelem mellett 
megkapsz munkádhoz minden szük-
séges támogatást

• Nemzetközi terjeszkedésünk alapja 
a folyamatos fejlődés, így konstans 
keresünk új kollégákat, műszaki, mér-
nöki és szoftverfejlesztői, valamint 
back office területekre

• Nagyon alacsony a fluktuációnk, egy 
folyamatosan bővülő csapat tagja le-
hetsz nálunk

3DHISTECH Kft.
Cím: 1141 Bp. Öv u 3.
Telefon: +36 1 467 5600
Web: www.3dhistech.com
Facebook: www.facebook.com/3DHISTECH/
Instagram: www.instagram.com/3dhistech/?hl=hu

Foglalkoztatottak: 250 fő
Állásajánlat: 25 db

További információ:
Farkas T. Botond - HR szakértő
Telefon: +36 467 5600
E-mail: botond.farkas@3dhistech.com

Ajánlott állások: 
• szoftverfejlesztő • szoftvertesztelő 
• gépészmérnök • villamosmérnök 
• műszerész • gépbeállító

Szükséges diplomák: 
• informatikai • természettudományi • mérnöki
 
Nyelvismeret: angol

Jelentkezés módja: 
karrier.3dhistech.com/jobs



AAM TANÁCSADÓ ZRT.
Az AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. Célja ügyfeleink valós igényeinek azonosítása, valamint azok professzionális 
és magas színvonalú kielégítése. Több mint 2500 eddigi sikeres projektünk a vezetői és informatikai tanácsadás területén 
magyarország vezető top100 vállalatainak fejlesztési törekvéseit támogatják (informatikai, projektmenedzsment és üzleti 
folyamatok területén). További információt a www.aam.hu oldalon találsz.

Szeretnél hatással lenni a magyarországi top100 cég működésére? Fontos számodra a fejlődés, a folyamatos tanu-
lás, a profi, támogató csapat és az egyéni karrierút, ahol az előmeneteled üteme valóban rajtad múlik? Nálunk valódi 
értéket teremthetsz! 

CSATLAKOZZ HOZZÁNK, HA
• érdeklődsz a menedzsment / IT-projektek és a tanácsadás iránt
• informatikus, mérnöki vagy közgazdasági területen szerzett BSc/MSc diplomád van, esetleg utolsó éves hallgató vagy, már néhány éves munka-

tapasztalatod van
• szeretsz kommunikálni és komplex problémákat megoldani; önálló, rugalmas és logikus gondolkodásmódod van
• céltudatos szemléletmód, felelősségteljes hozzáállás, nyitottság, vállalkozószellem, jó alkalmazkodási készség jellemez

MIÉRT VÁLASZD AZ AAM-OT?
• támogató, profi csapat tagja lehetsz
• folyamatos fejlődési, tanulási lehetőség, egyénre szabott karrierút vár
• változatos munkakör – többféle ügyfél, többféle iparág
• komplex projektekben vehetsz részt és a szakterületükön 
 a legjobbaktól tanulhatsz 
• szakmai képzések, akadémiák, shadowing – szakmai műhely 
• felelősség és kihívással teli feladatok már az első naptól, empowerment 
• work - life balance & rugalmas munkaidő
• home office lehetőség
• támogató mentoring rendszer - belépésedtől kezdve dedikált mentor 

támogat 
• kivételes emberközpontú vállalati kultúra – céges csapatépítők, közös 

programok, pl. közös reggeli, póker party, gokartozás, vízitúra

JELENTKEZZ
TE IS HOZZÁNK!
Jelentkezés: job@aam.hu e-mail címre elküldött 
magyar/angol nyelvű önéletrajzzal, motivációs levéllel.

Budapest, XIII. kerületében a modern Capital Square 
Irodaházban található a cég központja 
a Dózsa György úti metrómegállónál,
jelenleg hibrid munkavégzés jellemez minket.

AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt.
1133 Budapest, Váci út 76.
www.aam.hu



30 év múlva meglátod, hogy jobb 
döntést nem is hozhattál volna.
Jelentkezz most!

VÁLJ NÁLUNK 
PROFI 
FEJLESZTŐVÉ!

MIÉRT AZ 
ABESSE?

KIVÁLASZTÁS 
FOLYAMATA!

NYITOTT 
POZÍCIÓINK!
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Forradalmasítsd
karriered

Területeink
Consulting

Process design

Solution architecture

System integration

Data management

Technology consulting

Industrial automation

Software development

Digital product design

Industry X

Nálunk a legújabb technológiák találkoznak kollégáink 
zsenialitásával. Légy részese egy szakmailag elismert 
közösségnek és dolgozz globális, neves ügyfeleknek. 
Tarts lépést a változó világgal és építsd karriered nálunk!
Várunk téged is: accenture.com/careers

Technology
Business intelligence

Project management

Test automatization

AI & Data

Cloud

Salesforce

ServiceNow

Microsoft

Frontend

Java 

SAP



•	 eleged	van	a	kötöttségekből,	és	szeretnél	végre	kiszakadni	a	mókuskerékből;

•	 a	főnököd	nevének	említésétől	is	lever	a	víz;

•	 egész	vasárnap	attól	rettegsz,	hogy	holnaptól	újabb	5	napos	munkahét	vár	Rád;

•	 unod,	hogy	nem	jut	elég	idő	magadra	és	a	céljaid	megvalósítására,

MIÉRT AZ AEGON PRÉMIUM?
•	 Fiatal,	klassz	csapattal	dolgozunk,	ahova	

szeretettel	várunk.

•	 Az	első	félévedben	egy	mentor	segíti		
mindenben	a	munkádat	és	a	beilleszkedésedet,	
hogy	a	legtöbbet	hozhasd	ki	magadból.

•	 Szakmai	képzésekkel	és	komplex	oktatási	
rendszerrel	várunk,	amíg	csak	együtt	
dolgozunk.

•	 Gyors	előrelépési	lehetőség	mellett	az	egyéni	
sikereidet	is	díjjazzuk.

•	 Versenyképes	juttatási	csomagot	biztosítunk.	

JELENTKEZÉS:
Úgy	érzed,	érdemes	beszélnünk	a	részletekről?	Küldd	el	a	fényképes		

önéletrajzod	a	premium.karrier@aegon.hu	e-mail	címre!

MIT VÁRUNK TŐLED?
•	 Legyél	jó	kapcsolatteremtő	és	önálló	munkavégzésre	képes.

•	 Szeress	igényesen	és	üzletiesen	megjelenni.	És	persze	nevetni!	
Kiemelkedő	tanulási	és	kommunikációs	készség	előnyt	jelent.

•	 A	munkádra	légy	igényes.

MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
Budapest,	IX.	kerület

HA…

Akkor	csatlakozz

AZ AEGON PRÉMIUM csapatához!

Az Alkotmányvédelmi Hivatal legfőbb feladatának tekinti, hogy 
megvédje Magyarország szuverenitását, törvényes rendjét, valamint 
gazdasági és társadalmi stabilitását. Munkatársaink hivatásos 
szolgálati jogviszonyban, önkéntes vállalásuk alapján, élethivatásként 
tekintenek a nemzet biztonsága érdekében végzett feladataikra. 
Ezáltal olyan összetartó közösséget alkotnak, amely kiemelt szerepet 
tölt be Magyarország nemzeti érdekeinek és demokratikus, jogállami 
értékeinek védelmében. 

AMIT KÍNÁLUNK
• tervezhető hivatásos életpályát
• család- és gyermekbarát munkahelyet
• rugalmas munkarendet
• fiatalos és összetartó csapatot
• fejlődési lehetőséget
• versenyképes illetményt
• béren kívüli juttatásokat (cafeteria, ruházati illetmény)
• teljesítményjuttatást
• továbbtanulás támogatását
• ingyenes egészségügyi ellátást
• kedvezményes sportolási és üdülési lehetőségeket
• lakhatási támogatást
• utazási költségtérítést, stb.  

Ha stabil munkahelyre, kihívást jelentő munkára vágysz, mindezt 
egy dinamikus és ösztönző munkahelyi közösséggel, modern 
munkakörnyezetben, akkor várjuk jelentkezésed!   

A jelentkezés feltételeiről honlapunkon www.ah.gov.hu adunk 
tájékoztatást. 
Jelentkezésedet fényképes önéletrajzzal az utanpotlas@ah.gov.hu 
e-mail címre várjuk.

          GYERE TARTOZZ KÖZÉNK!

TALÁLD MEG NÁLUNK 
A HIVATÁSOD!
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Az ALTEO-nál innovatív és fenntartható megoldásokat adunk a jelen kor energetikai
kihívásaira. Döntéseinknél a környezeti, társadalmi és pénzügyi szempontokat egyszerre 
vesszük fi gyelembe. Dinamikusan fejlődő cégünk energiáját gondolkodó és tehetséges 
munkatársaink adják, akiknek mindig számítunk a véleményére. 

Jelentkezz hozzánk, ha...
• Igazi újító vagy és vannak saját ötleteid
• Tele vagy energiával és tenni akarással
• Nyitott vagy az új feladatokra, és ha sikerrel teljesíted őket, akár a megnyíló új pozíciókra is
• Szeretnél egy különleges iparág szakértőjévé válni
• Tennél valami igazán fontosat a bolygónk jövőjéért, és hozzájárulnál a valódi változásokhoz

Milyen területeken számítunk rád? 

ENERGIÁBAN GONDOLKODUNK

alteo

NEKÜNK TE ADOD
AZ ENERGIÁT!

 ENERGIAKERESKEDELEM/
ERŐMŰVI PORTFÓLIÓ

 GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI
TERÜLETEK

ÜZEMELTETÉS,
KARBANTARTÁS

TOVÁBBI RÉSZLETEKÉRT KERESD FEL KARRIEROLDALUNKAT!

www.alteo.hu/tarts-velunk/allasajanlatok/

karrier@alteo.hu
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Alukonstrukt Kft.
Az Alukonstrukt Kft. sikertörténete 
1993-ban kezdődött, amikor a tulajdo-
nosok megalapították a vállalatot, amit 
saját tudásukra és egy maréknyi mun-
katársra alapoztak.

Mára a közel 200 fős munkavállalót 
számláló cég, a hazai építőipar egyik 
meghatározó szereplőjévé nőtte ki ma-
gát. Az évtizedek alatt az Alukonstrukt 
Kft. innovatív, hatékony és megbíz-
ható építőipari vállalatként szerzett jó 
hírnevet magának. A pozitív vállalati 
fejlődés, a szolgáltatási kínálat tartós 
bővítésének és a munkatársak felké-
szültségének köszönhető, melyekre 
a folyamatos növekedés érdekében  
a vállalat sikerkulcsaként tekintünk.

A vállalkozói szemléletmód és az önálló 
cselekvés mindig is igen fontos része 
volt cégkultúránknak, aminek köszön-
hetően az ügyfeleink és beszállítóink, 
üzleti partnerünk a jövőben is megbíz-
ható és kompetens partnerként tekint-
hetnek ránk.

Tevékenységi körök
Társaságunk fő profilja acélszerkezetek, 
homlokzatburkolati rendszerek, füg-
gönyfalak, üvegtetők, nyílászárók ter-
vezése, gyártása és szerelése. Speciali-
tásaink a szabálytalan alakú üvegtetők, 

a nagyelemes alumínium homlokzat-
burkolatok és a pontmegfogású üveg-
szerkezetek. Gyártóbázisunk korszerű 
technológiával felszerelt, 13 000 m2-es 
daruzott gyártócsarnok.

Kapacitások (/év):
� 5 000 t acélszerkezet
� 12 000 m2 design homlokzat
� 24 000 m2 függönyfal

Kiket várunk?
Az Alukonstrukt Kft. kiemelten tá-
mogatja a pályakezdők alkalmazását. 
Elsősorban idegennyelv-tudással ren-
delkező építő-, építész- vagy gépész-
mérnökök jelentkezését várjuk. 

Aktuális állásajánlatainkról a honlapunk 
karrieroldalán tájékozódhatsz.

Amit kínálunk
A Társaságunknál elhelyezkedő pá-
lyakezdő munkatársak akár a tervezés, 
akár a gyártás vagy akár a kivitelezés 
során olyan munkatapasztalatokra te-
hetnek szert, amelyek nagyban hozzá-
járulhatnak ahhoz, hogy jó szakember 
váljon belőlük. Emellett olyan motivá-
ciós rendszert igyekszünk működtetni, 
amely elősegíti munkatársaink sikerét 
és eredményességét. Munkáink sok-
színűségének, tevékenységeink speci-
alitásának köszönhetően számos szak-
ma megtalálható társaságunknál, ahol 
a kihívásokkal teli feladatok kreatív 
munkatársainkat szakmájuk elismert 
tagjává emeli. 

Ha felkeltettük érdeklődésed és úgy 
érzed, kiemelkedő teljesítményeddel 
szeretnél részese lenni társaságunk si-
kereinek, akkor juttasd el hozzánk pá-
lyázatod!

Alukonstrukt Kft.
6728 Szeged, Budapesti út 8.
Telefon: +36 62 554 424
Web: www.alukonstrukt.hu
Facebook: hu-hu.facebook.com/alukonstrukt
Instagram: www.instagram.com/alukonstrukt

Foglalkoztatottak: 183 fő
Állásajánlat: 5 db

További információ:
Bálint Zoltán ‒ HR vezető
Telefon: +36 62 554 432
E-mail: balint.zoltan@alukonstrukt.hu

Ajánlott állások: 
építésvezető • statikus tervező • műszaki előkészítő

Szükséges diplomák: 
építőmérnök • építészmérnök • gépészmérnök

Nyelvismeret: angol, német

Jelentkezés módja: 
fényképpel ellátott, magyar nyelvű, részletes szakmai 
önéletrajzzal, valamint motivációs levéllel



MIT NYERHETSZ,
HA CSATLAKOZOL A               CSAPATÁHOZ?

RUGALMAS
MUNKAIDŐ

„Teljes odaadással, és legjobb tudásod szerint tedd, amibe belevágtál.” Colonel Harland Sanders alapelve tette igazán
sikeressé a KFC Csapatot, akik bátran néznek a kihívások elé, és együtt, családias hangulatban maradnak erősek! 

Nálunk Te is megoszthatod az ötleteidet, mert fontos, hogy figyeljünk egymásra. Már csak Te hiányzol a titkos receptünkhöz!

CSAPATÉPÍTŐ,
RENDEZVÉNYEK

ELŐRELÉPÉSI
LEHETŐSÉGEK

BARÁTOK,
SZUPER CSAPAT

COVID BIZTOS
MUNKAHELY

BÓNUSZOK ÉS 
DOLGOZÓI 

KEDVEZMÉNYEK

TE VAGY A TITOK

Kik vagyunk?
Gumiabroncsok gyártásával és értékesítésével foglalkozunk, világszerte közel 16 000 embernek adunk munkát. 
Termékeinket Apollo és Vredestein globális márkanevek alatt forgalmazzuk több mint 100 országban. Első európai 
zöldmezős gyárunkat Heves megyében építettük fel, amely 2017 áprilisában kezdte meg a termelést, és több száz 
új munkahelyet teremt a régióban. Az üzem évente 5,5 millió személyautó- és kisteherjármű-, valamint 675 000 
darab busz- és tehergépjárműabroncsot fog előállítani az európai piacra.

Mit kínálunk?
• Hosszú távú munkalehetőséget biztosítunk
• Elismerjük az egyéni és a csapatteljesítményt
• Modern és barátságos munkakörnyezetet teremtünk

Tedd sebességbe a karriered!
Európa egyik legmodernebb gyára, az Apollo Tyres gyöngyöshalászi üzeme várja mérnökök és gyártási tapasz-
talattal rendelkező szakemberek jelentkezését. Versenyképes bért, high-tech munkakörnyezetet és folyamatos 
szakmai fejlődési lehetőséget biztosítunk.

Az önéletrajzokat a palyazat.hu@apollotyres.com e-mail címre várjuk. Jelentkezz most! 

Kövess minket:

LinkedIn                          Facebook

• Folyamatos fejlődési lehetőséget biztosítunk
• A legkorszerűbb technológia kihívásaival várunk
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karrier.aptiv.com

Csatlakozz
az Aptiv

csapatához!

VAN, AKI A
TECHNOLÓGIÁT

LÁTJA

MI A LEHETŐSÉGET,
HOGY KAPCSOLATOT
TEREMTSÜNK



karrier.aptiv.com

Csatlakozz
az Aptiv

csapatához!

VAN, AKI A
TECHNOLÓGIÁT

LÁTJA

MI A LEHETŐSÉGET,
HOGY KAPCSOLATOT
TEREMTSÜNK

Atlas Copco Hungary Kft.
Elkötelezve a fenntartható termelékenységért

2310 Szigetszentmiklós, ÁTI Sziget Ipari Park 72-73.
Telefon: +36 20 504 6000
Foglalkoztatottak: 220 fő
Szükséges nyelvtudás: angol

Jelentkezés: hr.hua@hu.atlascopco.com
Bővebb információ:
Szántó Réka – HR vezető
E-mail: reka.szanto@atlascopco.com 
Internet: www.atlascopco.hu

Adj szárnyakat az álmaidnak!  
A világ tele van lehetőségekkel. Alig várjuk, hogy velünk fedezd fel őket. 
Gondoskodó vállalati kultúránk és piacvezető technológiáink segítségével 
innovatív megoldásokat találunk a fenntarthatóság jegyében. Meggyőződésünk, 
hogy a jövő a lelkes emberek kezében van. Nálunk a munkavállalók ki tudják használni  
a lehetőségeket és maguk alakítják a szakmai fejlődésüket.  
Minden itt kezdődik – az ipari ötletek tárháza

Kik vagyunk?
Az Atlas Copco a fenntartható termelékenységet szem előtt tartva vált a világ egyik vezető ipari szereplő-
jévé. Innovatív kompresszorokkal, légkezelő rendszerekkel, építőipari és bányászati gépekkel, kéziszerszámokkal 
és összeszerelő rendszerekkel állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Magyarországon
Három üzleti területtel vagyunk jelen a magyar piacon Szigetszentmiklóson: 
•  Ipari szerszámok (gyártás és értékesítés), 
•  Kompresszortechnika (értékesítés és szerviz) és 
•  Építőipari technika (értékesítés és szerviz). 

Belső kultúra
Gondoskodunk a dolgozóinkról, valamint szűkebb és tágabb környezetünkről is. Vállalati kultúránk alappillérei az innováció, 
az együttműködés és az elkötelezettség. Ezekre az értékekre építünk, amikor dolgozunk, amikor az ügyfeleinkkel tárgyalunk 
és a cégen belül együttműködünk. Büszkék vagyunk hatékony tréningprogramjainkra és fejlesztési folyamatainkra. 

Mit kínálunk
Multikulturális környezet; idegen nyelvek mindennapos használata; rugalmas munkabeosztás rugalmas emberek számára; 
személyes felelősség; fejlődés és karrier; utazási lehetőség a munka kapcsán. 

Atlas Copco 
– az ipari ötletek tárháza 
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Avis Budget Group BSC
Az Avis Budget Group piacvezető, 
globális autókölcsönzéssel foglalkozó 
cégcsoport. Legyen szó akár külföldi 
vagy belföldi nyaralásról, üzleti útról 
vagy éppen egy új lakásba költözés-
ről, a cégcsoportba tartozó különböző 
brandek minden ügyféligényre adnak 
megoldást.  

Míg az Avis flottájában a limuzintípu-
sú és magas árszabású gépjárműveket 
találhatsz, a Budget-től középkategó-
riás és haszongépjárműveket is bérel-
hetsz. Olaszországban a Maggiore és  
AmicoBlu, Franciaországban a Fran-
ce Cars márkánkkal is találkozhatsz és 
még sorolhatnánk. Zipcar brandünk 
által pedig globális autómegosztó há- 
lózatunk is elérhető.

Akármerre is jársz, mindenhol találkoz-
hatsz brandjeinkkel és autóbérlő-állo-
másainkkal.

A budapesti Avis Budget Group BSC 
(Business Support Centre) több mint 
15 éve támogatja a cégcsoport európai 
működését. 

Büszkék vagyunk rá, hogy központunk 
2018. februárban elnyerte a „Legjobb 

SSC a CEE Régióban” díjat. A BSC-ben 
több mint 600 fő dolgozik. 

Fő területeink:
Customer Care, Working Capital Mana- 
gement (Billing, Invoice-Audit, Credit & 
Collections, P2P), Database & Opera-
tions, Finance & Accounting.

A legkülönbözőbb feladatkörökben pró-
bálhatod ki magad, attól függően, hogy 
például idegennyelv-tudásod szeretnéd 
használni, kommunikálni vagy inkább 
adminisztratívabb, vagy pénzügyi/szám-
viteli területen képzeled el magad.

Karrieroldalunkon minden pozíciónkról 
részletes leírást találsz.

Székhelyünk, a Green House Irodaház, 
Magyarország egyik legzöldebb iroda-
háza. Munkakörnyezetünket kiemelke-
dően energiahatékony és környezetba-
rát technológiai megoldások jellemzik.
A BSC-ben nemzetközi környezet vár 
Rád, munkatársaink a világ minden tá-
járól érkeznek hozzánk. Az átlagéletkor 
31 év, így nemcsak multinacionális, de 
fiatalos légkörre is számíthatsz. Önkén-
tes, kreatív csapatunk, a FunFactory 
rengeteg különböző programot szervez 
nekünk, legyen szó jótékonyságról, ve-
télkedőkről, családi programokról, vagy 
csak arról, hogy jól érezzük magunkat.

Avis Budget Group BSC
1134 Budapest, Kassák Lajos u. 19-25.
Telefon: +36 1 887 1401
Web: international.avisbudgetgroup.jobs
Facebook: www.facebook.com/abgcareers

Foglalkoztatottak: 600+ fő

További információ:
E-mail: bsc_talentacquisition@abg.com

Ajánlott állások: 
international.avisbudgetgroup.jobs/

Jelentkezés módja: 
Karrieroldalunkon: international.avisbudgetgroup.jobs

Gyakornoki program: Folyamatosan keresünk diákokat 
heti 20, 30 vagy akár 40 órában különböző területekre. 
Segítünk a szakdolgozat írásában, akár külső konzulens-
ként is. Szakmai gyakorlatod is leigazoljuk. A tanulmá-
nyok befejeztével pedig lehetőség van teljes munkaidős 
pozíció betöltésére. 

Szükséges diplomák: középiskolai végzettség
bizonyos pozíciók esetében szakirányú végzettség 
(diploma) előnyt jelent 

Nyelvismeret: angol és bizonyos állások esetében 
még egy európai nyelv ismerete (francia, olasz, spanyol, 
portugál, német)



• a régió egyik legmeghatározóbb magyar vállalkozása

• több mint 100 éves múlt

• 1650 járműből álló flotta

• három országban 150 kirendeltség

• közel 2000 munkatárs

• közhasznú tevékenységet is ellátó vállalat

• társadalmi felelősségvállalás – logisztikai együttműködés a Baptista Szeretetszolgálattal

Kapcsolat: hr@bardiauto.hu bardiauto.karrierportal.hu

Haladjunk közös úton!
Látogass el karrieroldalunkra, vagy vedd fel velünk a kapcsolatot!

Modern
munkahelyi 

eszközök

Megbecsült
munkatársakÖnmegvalósításStabilitásTámogató

közösség

Minden, ami az autómhoz kell!

ÉRTÉKESÍTÉS:
• Kirendeltségvezető

• Üzletvezető
• Értékesítő
• Kiszállító

LOGISZTIKA:
• Raktári 

folyamatfejlesztés
• Áruátvétel

• Szállítmányozás
• Autonóm robotok

BACK OFFICE:
• Informatika

• Pénzügy
• Beszerzés
• Marketing
• Expanzió



Unikális kutatásfejlesztési szolgáltatási 
területek a Miskolci Egyetem

Forduljanak hozzánk bizalommal!

Miskolci Egyetem
Technológia és Tudástranszfer 
Igazgatóság

www.uni-miskolc.hu/kompetenciak

email: techtransfer@uni-miskolc.hu

Tel.: 46/560-111/21-39

• Fenntartható természeti erőforrásgazdálkodás
  - Fenntartható nyersanyaggazdálkodás (körforgásos gazdálkodás)
  - Megújuló- és fenntartható energiagazdálkodás (geotermia)
  - Fenntartható vízgazdálkodás és talajhasználat
• Korszerű anyagok és technológiák
  - Különleges anyagok fejlesztése (kompozitok, polimerek)
  - Fejlett anyagtechnológiák (öntészet, poliuretán fejlesztés)
  - Mérő és elemző központ (3D laboratórium)
• Innovatív gépészet
  - Komplex tervezési folyamatok
  - Gépipar, energetika, vegyipar 
  - Gépészeti technológiák
• Logisztika 4.0 és digitális technológiák
  - Logisztikai tervezés, gyártáslogisztika
  - Automatizálás, robotizálás

Korszerű laboratóriumok, egyedi fejlesztések, 
komplex kutatások, műszaki tanácsadás



Unikális kutatásfejlesztési szolgáltatási 
területek a Miskolci Egyetem

Forduljanak hozzánk bizalommal!

Miskolci Egyetem
Technológia és Tudástranszfer 
Igazgatóság

www.uni-miskolc.hu/kompetenciak

email: techtransfer@uni-miskolc.hu

Tel.: 46/560-111/21-39

• Fenntartható természeti erőforrásgazdálkodás
  - Fenntartható nyersanyaggazdálkodás (körforgásos gazdálkodás)
  - Megújuló- és fenntartható energiagazdálkodás (geotermia)
  - Fenntartható vízgazdálkodás és talajhasználat
• Korszerű anyagok és technológiák
  - Különleges anyagok fejlesztése (kompozitok, polimerek)
  - Fejlett anyagtechnológiák (öntészet, poliuretán fejlesztés)
  - Mérő és elemző központ (3D laboratórium)
• Innovatív gépészet
  - Komplex tervezési folyamatok
  - Gépipar, energetika, vegyipar 
  - Gépészeti technológiák
• Logisztika 4.0 és digitális technológiák
  - Logisztikai tervezés, gyártáslogisztika
  - Automatizálás, robotizálás

Korszerű laboratóriumok, egyedi fejlesztések, 
komplex kutatások, műszaki tanácsadás

Az automatizálás jövőjét formáljuk  
Csatlakozz hozzánk és alakítsd velünk  
a jövőt!

| H
R1

1-
19

HU
 |

A világszerte több mint 5000 magasan képzett alkalmazottat 
foglalkoztató, globálisan 75 országban jelen lévő vállalat, amely 
az ipari automatizálás terén vezető szerepet tölt be, tehetséges 
mérnököket keres budapesti irodájába.

Önéletrajzodat és nyitott pozícióinkkal kapcsolatos kérdéseidet 
az info@beckhoff.hu e-mail címre várjuk.

Bővebb információért  
látogasson el  
weboldalunkra:



BKV-val vagyok!
karrier.bkv.hu
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AZ ÉLETÜNK HABOS OLDALA

KEDVENC SÖREIDET MÁR TUDOD HOL TALÁLOD, HABOS ÁLLÁSLEHETŐSÉGEINKET PEDIG 
A WWW.BORSODISORGYAR.HU  KARRIER MENÜPONTJÁBAN.

KERESS MINKET A KÖZÖSSÉGI MÉDIA FELÜLTEIN IS!
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Bridgestone Tatabánya Termelő Kft.
A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. 
a világ egyik legnagyobb gumiabroncs- 
és gumitermékgyártó vállalatának ma-
gyar leányvállalata.

A tatabányai ipari parkban található 
gyárunk 2008-ban kezdte meg a pré-
miumkategóriás gépjárművekre szánt, 
nagy sebességindexű személyautó- és 
terepjáróabroncsok gyártását.

Folyamatos fejlesztéseink eredménye-
ként üzemünk az elmúlt 10 évben nem-
csak Magyarország egyik legnagyobb 
gumiabroncsgyártójává, de egyben a 
Bridgestone Csoport legfiatalabb és  
a legmodernebb üzemévé vált.

Egyedülálló technológiával gyártunk
A világ műszaki élvonalába tartozó 
gyártástechnológiával dolgozunk. Gyá- 
runkban a BIRD-X technológiát alkal-
mazzuk, amely emberi kéz érintése 
nélkül gyártja a gumiabroncsokat, új 
gyárrészlegünkben pedig a díjnyertes 
EXAMATION digitális gyártástechno-
lógiával készülnek a gumiabroncsok. 

Miért jó a Bridgestone Tatabányánál 
dolgozni? 
Vállalatunk Komárom-Esztergom me-
gye egyik legnagyobb foglalkoztatója. 
Jelenleg több mint 1300 munkatár- 
sunk van.

A versenyképes jövedelem mellett 
munkatársaink 360 000 forint éves  
cafeteriát kapnak, amelyhez havon-
ta 10 000 forint értékű étkezési hoz-
zájárulást, a munkába járáshoz pedig 
ingyenes buszjáratot, vagy bérlettá-
mogatást is biztosít vállalatunk. Továb-
bá céges élet- és balesetbiztosítást, 
illetve céges egészségbiztosítást kö-
tünk valamennyi munkavállalónkra. 
Lehetőséget biztosítunk a karriercélok 
megvalósításában. Fontosnak tartjuk  
a közösség építését, ezért elegendő 
időt és lehetőséget biztosítunk munka-
vállalóink részére a társas kapcsolatok 
kiépítésére. Tudatos munkáltatóként 
gondoskodunk munkavállalóink jövőjé-
ről. Nemcsak stabil munkát biztosítunk, 
hanem munkavállalói nyugdíjprogra-
munk segítségével biztonságot is nyúj-
tunk a jövőre nézve.

Jelentkezés módja 
Aktuális nyitott mérnöki, BackOffice, 
logisztikai, IT-s álláslehetőségeinkért lá-
togasson el központi karrieroldalunkra: 
www.bridgestone.com

Termelési területre való jelentkezéshez 
küldjön e-mailt a kívánt pozíció meg-
jelölésével az allas@bridgestone.eu 
e-mail címre.

Szakmai gyakorlat
Cégünk biztosít különböző területeken 
szakmai gyakorlati lehetőséget. Továb-
bi információért érdeklődjenek a mega-
dott elérhetőségeken.

Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. 
2851 Környe, Kőhíd út 1.
Telefon: +36 34 521 100
Web: www.bridgestone.hu
Facebook: www.facebook.com/BridgestoneLatam

Foglalkoztatottak: 1329 fő
Állásajánlat: 15 db

Ajánlott állások: operátor • minőségellenőr • raktáros 
• karbantartó technikus • villamosmérnök • gépész-
mérnök • EHS mérnök • Maintenance Lead 
• TS mérnök • Logistic Specialist

További információ:
Burai-Kecskeméti Katalin ‒ szellemi toborzó
Telefon: +36 30 816 2933
E-mail: katalin.kecskemeti@bridgestone.eu
Blaskó Bianka ‒ direct/indirect toborzó
Telefon: +36 30 883 9975
E-mail: bianka.blasko@bridgestone.eu

Szükséges diplomák: 
gépészmérnöki • villamosmérnöki • mechatronikai 
mérnöki • gazdasági diploma 

Nyelvismeret: angol középfok



Csatlakozzon 
hozzánk  
még ma!
A ZEISS GROUP 
jövőjének 
szakembereit 
keressük!

A ZEISS a világ egyik vezető optikai- és optoelekt-
ronikai vállalata. Több mint 175 éve fejlesztünk in-
novatív technológiai megoldásokat a szemüvegek, 
az orvostechnika, biológiai kutatás, 3D méréstech-
nika, autóipar, fotótechnika, filmipar és planetáriu-
mok területén. Cégcsoportunk a Föld 50 országá-
ban több mint 34 000 alkalmazottat foglalkoztat. 
30 termelési és több mint 60 szerviz és értékesítési, 
valamint 25 kutató és fejlesztő telephellyel van je-
len szerte a világban. A Carl Zeiss Vision Hungary 
Kft. célja a lehető legjobb piaci részesedés elérése 
a dolgozói érdekek szem előtt tartásával, a ZEISS 
Csoport hírnevének megfelelő színvonalú gyártás 
biztosítása, a vállalati kultúra megőrzése mellett. 

A ZEISS Vision vállalata Magyarországon 
közel 700 fős, továbbra is bővülő, magasan 
kvalifikált csapatával versenyképes minőségi 
tevékenységet folytató, vevőorientált vállalat. 
Fontosnak tartjuk a folyamatos személyes és szakmai 
fejlődést, ill. hogy a ZEISS olyan munkahely legyen, 
ahol jó dolgozni. Eredményeinket dolgozóink kiváló 
teljesítménye nélkül nem érhettük volna el! 

Te is hasonló értéketeket tartasz fontosnak a saját 
életedben? Felkészültnek érzed magad arra, hogy 
részt végy ebben a lencséken jóval túlmutató, mi-
nőségi munkában? Szívesen nyűgöznél le másokat 
szakértelmeddel, innovatív ötleteiddel?

Ha igen, TÉGED is örömmel várunk  
a ZEISS CSAPATÁBA!

Szellemi és fizikai munkakörök széles spektrumá-
ban kínálunk állás lehetőséget, nem fékezve a 
belső karrierutakat sem; előre lépési lehetőséget 
kínálva akár a világ számos országában működő 
ZEISS vállalatok irányában is.

Ha felkeltettük érdeklődésed, látogass el 
karrier oldalunkra, ahol kiválaszthatod a szá-
modra legvonzóbb munkalehetőséget! HR 
osztályunk örömmel várja Önéletrajzod és 
Motivációs leveled!

Megtalálsz bennünket:
- a www.zeiss.hu karrier felületén
- karrier.vision.hu@zeiss.com 
- www.facebook.com/zeissvisioncare.magyarorszag

2021. 12. 13. ZEISS allasajanlat hirdetes 202x270.indd   12021. 12. 13. ZEISS allasajanlat hirdetes 202x270.indd   1 2022. 01. 05.   15:55:122022. 01. 05.   15:55:12
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ISMERD MEG TE IS
A BUDAPESTI 
CONTINENTALT!
Pörgés, dinamizmus 
„Minden nap más-más kihívásokkal kerül szembe az ember 
és ezek megoldása örömmel tölt el. Rengeteg újdonsággal 
találkozhatok és rengeteg új embert és helyet ismerhetek meg.” 
Máté (26) – junior folyamatmérnök

Sokszínűség 
„A Continental csapatai sokszínűek. Vannak seniorok, 
akiktől rengeteget lehet tanulni, ugyanakkor sok friss és fiatal 
kollégám is van, akik a lendületet és a lelkesedést adják.” 
Ádám (30) – gyártási minőségügyi vezető

FELKELTETTÜK AZ 
ÉRDEKLŐDÉSED? 
Nyitott pozícióinkra folyamatosan frissülő 
karrieroldalunkon jelentkezhetsz: 

www.continental-jobs.com
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NÁLUNK MEGTALÁLOD  

A LEGJOBB FORMÁDAT!

MINKET AZ ÉRDEKEL, MIBEN VAGY TEHETSÉGES. MI ARRA BÁTORÍTUNK, HOGY MEGPRÓBÁLD. 

NEKÜNK AZ FONTOS, HOGY BIZTOS HELYED LEGYEN A CSAPATBAN. MI ANNAK ÖRÜLÜNK,  

HA HOSSZÚTÁVRA TERVEZEL. MERT AZT SZERETNÉNK, HOGY A LEGTÖBBET HOZD KI MAGADBÓL.  

EZ VISZ ELŐRE TÉGED ÉS MINKET IS!

Azt keressük benned, amit te a sportban.

DOLGOZZ NÁLUNK!  •  CSATLAKOZZ.DECATHLON.HU
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SZUPER CSAPAT? NÁLUNK MEGVAN.
FEJLŐDÉS ÉS KÉPZÉSEK? 
MI BIZTOSÍTJUK. A JÖVŐ FORMÁLÓJA? 
ŐT KERESSÜK.

Részese lennél a dm csapatának?
Jelentkezz hozzánk most:

 www.dm-jobs.hu
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DUNA HOUSE CSOPORT
Előnyére fordítjuk erőforrásainkat. 
A Duna House növekedését az elmúlt 
évek válsághelyzete sem állíthatta meg, 
már négy országban van jelen a cégcso-
port, Magyarországon, Lengyelország-
ban, Csehországban és a 2022. évtől 
már Olaszországban is. Biztos piaci 
helyzet, folyamatos növekedés, fejlő-
dés és innováció jellemzi a Budapesti 
Értéktőzsdén jegyzett cégcsoportot. 

A Magyarországon legismertebb ingat-
lanközvetítő márkanévnek* számító 
Duna House franchise hálózat folya-
matos, országosan elérhető munkale-
hetőséget biztosít mind az értékesítők, 
mind pedig a hálózat működtetésében, 
illetve támogatásában közreműködő 
kollégák számára. 

A hálózat azon dolgozik, hogy a ren-
delkezésre álló erőforrásait ne csak 
ügyfelei, hanem munkavállalói előnyé-
re is fordítsa, ezért a tapasztalati tudás 
átadására nagy hangsúlyt fektet a cég.

A Duna House Karrierprogram a haté-
kony működés mellett előrelépési lehe-
tőséget biztosít az értékesítők számára, 
úgy, hogy támogatja a munkavállalókat 
az egyéni munkatempó kialakításá-
ban is. A folyamatos továbbképzések, 
tréningek, valamint mentorprogram  
a munkakezdés pillanatától garantálja  
a szakmai integrációt.

Az irodák, így az új és már meglévő ér-
tékesítők számára biztosított az állan-
dó központi támogatás. Az innovatív 
informatikai rendszer lehetővé teszi, 
hogy az eladó és a vevő gyorsan egy-
másra találhasson az értékesítő köz-
reműködésével. Az adatbázisunkban 
szereplő összes ingatlan elérhető min-
den értékesítőnk számára egyedülál-
ló keresztértékesítési technikánknak 
köszönhetően, amely növeli az ingat-
lanértékesítés hatékonyságát. A köz-
ponti marketingtevékenység tudatos 
kommunikációt biztosít és mind off- 
line mind online eszközökkel támogatja  
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Minden évben a hálózat elismerése-
ként díjazzuk a legkiválóbban teljesítő 
értékesítőket. A 2021. évben Magyarné 
Szeder Krisztina lett a Duna House leg-
eredményesebben teljesítő kollégája.  

Krisztina az elért eredményeiről és  
a Duna House csapatában betöltött 
szerepéről így nyilatkozott:

„Kisgyerekes anyukaként a munkaválasz-
tásnál a legfontosabb szempont a rugalmas 
munkaidő-beosztás volt. Emellett izgal-
mas és kihívásokkal teli szakmát kerestem, 
melyben folyamatos fejlődési lehetőségeket 
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szólt a nemzetközi és tőzsdei jelenlét, az or-
szágos méretű hálózat, továbbá az elismert 
oktatási kurzusok lehetősége.

Mára tökéletesen megtaláltam a helyemet, 
büszke vagyok rá, hogy az értékesítéseim 
során a Duna House-t képviselhetem.

Kiemelkedően fontos ügyfeleim elége-
dettsége, a tökéletesen felkészült jelenlét,  
a biztonságot és kényelmet nyújtó szol-
gáltatás. Erre törekszem mindennap, szá-
momra ez a siker kulcsa. Saját példám 
okán üzenetem és egyben mottóm: A siker-
hez tűzd ki céljaidat most és cselekedj ma.”

* Mind a spontán, mind a támogatott ismertség 
alapján 2020 novemberében, 18-59 éves lakosság 
körében a Reacty Digital által végzett reprezentatív 
kutatás alapján.

Duna House Holding Nyrt.
1016 Budapest, Gellérthegy u. 17. 
Telefon: +36 1 555 2222 
Web: www.dh.hu 
Facebook: Duna House Ingatlan, Hitel, Biztosítás

Állásajánlat: aktuális állásajánlataink listája 
a www.dh.hu/karrier weboldalon található

További információ: HR-osztály 
Telefon: +36 1 555 2222 
E-mail: karrier@dh.hu

Ajánlott állások: 
értékesítői • marketing • pénzügy • IT 
• back office • adminisztratív

Szükséges diplomák: 
középfokú vagy felsőfokú végzettség

Nyelvismeret: magyar, angol

Jelentkezés módja: 
dh.hu/jelentkezes oldalon vagy 
a karrier@dh.hu e-mail címen



Az vagy, amit olvasol.

HATÁSGYAKORLÁS,
kommunikáció, VEZETÉS

Sally Helgesen
Marshall Goldsmith

HOGYAN 
ÉRVÉNYESÜLJÜNK 
NŐKÉNT?
Változtassuk meg 
a sikerünk útjában álló 
12 szokást!

Simon Sinek

VÉGTELEN 
JÁTÉK

Porkoláb Imre
Porkoláb-Minarik 
Annamária

VÁLLALATI 
GERILLÁK
Változz — változtass 
— vezess a káosz 
küszöbén

Bereczki Enikő

A REJTÉLYES 
Z GENERÁCIÓ

Együttműködés 
a mai tizen- és 

huszonévesekkel
Megjelenés: május 2.

Darrell Rigby
Sarah Elk
Steve Berez

CSINÁLJUK JÓL 
AZ AGILITÁST!
Transzformáció 
káosz nélkül

Imai Maszaaki

KAIZEN™ 

STRATÉGIA
A működési 

teljesítmény mérése 
és megerősítése 

az áramlás, 
szinkronizálás és 

kiegyenlítés (FSL™) 
értékelésével

Az autóipar egyik legnagyobb független fejlesztő szolgáltatójaként pontosan tudjuk, mi  
a fontos a jövő autóinak fejlesztése során. A járműfejlesztésben szerzett több mint 50 éves 
tapasztalatunkkal és szakértelmünkkel teljes körű felelősséget vállalunk a termékekért  
és a gyártásért. Együtt fejlesztünk innovatív járműveket, amelyek új mércét állítanak fel.  
Tudj meg többet járműmérnöki szakértelmünkről!

Body Engineering
Széles körű mérnöki szakértelemmel vállaljuk a modulok 
fejlesztését. Funkcionálisan integráljuk az alkatrészeket 
és rendszereket, és szembenézünk a növekvő minőségi  
követelmények támasztotta kihívásokkal. Legyen szó elő-
fejlesztésről, szériafejlesztésről vagy szériatámogatásról: 
az EDAG-nál a szakértelmet a konstrukció és az anyag-
technológiák legújabb trendjeivel egyesítjük.

Design konceptek…
…az ötlettől a modellig. Támogatás az átfogó fejlesztésben 
egészen a kész termékig. A felületmodellezés fontos állo-
más a design és az azt követő fejlesztési fázisok között. 
Ezen a ponton tapasztalt stúdiómérnökök segítenek meg-
találni a forma és a technológiai követelmények működő-
képes egyensúlyát. Ennek hatékony eszköze egy virtuális 
modell, amely első ízben jeleníti meg térben a formatervet. 

Production Solutions
A PS (Production Solutions) gyártásmegoldások területen 
belül gyártóberendezések fejlesztésén dolgozunk – főként 
a járműipar, de általános gépipar számára is. 
• Műszaki projekttervezés
• Konstrukció
• Robotszimuláció
• Szoftverfejlesztés

CAE
A termékek és terméktulajdonságok korai validálása rövi-
debb fejlesztési időt és alacsonyabb fejlesztési költsége-
ket eredményez. CAE szakértőink felelősséget vállalnak az 
alkatrészek, rendszerek és komplett járművek funkcionális 
tervezéséért.
• merevség, szilárdság és nem rendeltetésszerű 
 használat vizsgálata
• rezgés és akusztika
• járműbiztonság (szerkezeti méretezés, 
 utasvédelem, gyalogosvédelem)
• szerkezetek ütközésvizsgálata
• utasvédelem az utasbiztonsági rendszerek vonatkozásában
• gyalogosvédelem

Elektrik/Elektronik
Magasfokú automatizált vezetés, aktív és passzív bizton-
ság, e-mobilitás, digitalizálás, mobil szolgáltatások – így néz  
ki a mobilitás jövője.

EDAG Hungary Kft.
9024 Győr, Zrínyi utca 11. (központ)
1113 Budapest, Bocskai út 134. (telephely)
Telefon: +36 96 401 804
E-mail: karrier@edag.com
www.edag.hu
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Biztos és stabil 
munkahelyre 

vágysz? 

eonkarrier.hu

Legyél pályakezdő vagy 
szenior szakértő, az 

E.ON -nál vár a karriered 
következő lépcsőfoka!

#Villamosmérnök #IT #Sales #CRM 
#Projektvezető #Frissdiplomás #Gyakornok

Gábor, Péter 
villamosmérnökök
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At Eaton, we make what matters work- 
creating exciting new power manage-
ment technologies that keep the world 
moving every day. Our customers come 
from some of the most mission critical 
industries on the planet. And they look to 
Eaton to design novel solutions that make 
their products and services more efficient, 
reliable, sustainable and safe.  

That’s why, at Eaton, we offer more 
than competitive benefits and profes-

sional growth opportunities for our 
employees. We create an environment 
where creativity, invention and discov-
ery become reality, each and every day. 
It’s where bold, bright professionals can 
reach their full potential- and where 
they help us to reach ours.  

We also aspire to be a model of inclusion 
and diversity because it’s the right thing to 
do for our people, investors, customers and 
communities.

We make what matters work.

Established in July 2015, the EMEA Business Service Center (BSC) is 
dedicated to empowering seamless operations. As Eaton’s largest office 
location in EMEA and the region’s only hub for business services support, 
the BSC provides essential services — from strengthening customer 
relationships, to enabling our electrical, industrial and corporate teams 
to deliver outstanding results.

The BSC helps Eaton businesses create exciting new power management 
technologies that keep our world moving every day.
 
Facts & Figures: 

650+ employees 

35 age average 

40+ nationalities 

25+ language spoken 

50%+ of leadership is women 

10% interns 

What we offer: 
• We make work exciting, engaging and meaningful for you 
• We ensure health, wellness, safety and work-life balance for you 
• We invest in you for the long term – not just with salary and benefits, 

but with ongoing learning and development opportunities made 
 available through Eaton University 
• We offer career advancement opportunities for you 
• We sustain a diverse & multinational work environment 
• We provide an award winning modern & flexible office 

We are fully committed to reflecting inclusion and diversity at every phase 
of our business lives. When we embrace the different ideas, perspectives 
and backgrounds that make each of us  unique, we — as individuals and 
as a company — are stronger.

Get more information about BSC, our latest news and insights, and how we make what matters work. Start your career today at Eaton.com/career.

We make what matters work.*

PRIDE WAVE ENGAGE enABLE
Lesbian | Gay | Bisexual

| Transgender | Allies

To promote employee
and community engagement, foster 
education and strengthen retention 

through visibility for those who identify 
as LGBT and allies

Women Adding
Value at Eaton 

Inclusion ERGS foster awareness, 
respect and inclusion within the 
workplace. WAVE is open to all 
Eaton employees and provides 
members with opportunities 

Eaton Next Generation
Achieving Goals and Excelling 

ENGAGE is open to all Eaton 
employees and provides 

members with opportunities 
for personal development

People with Disabilities or
Managing Special Needs iERG

We see the person, not the 
disability, we provide equal 
opportunities and special 

care for all.



At Eaton, we make what matters work- 
creating exciting new power manage-
ment technologies that keep the world 
moving every day. Our customers come 
from some of the most mission critical 
industries on the planet. And they look to 
Eaton to design novel solutions that make 
their products and services more efficient, 
reliable, sustainable and safe.  

That’s why, at Eaton, we offer more 
than competitive benefits and profes-

sional growth opportunities for our 
employees. We create an environment 
where creativity, invention and discov-
ery become reality, each and every day. 
It’s where bold, bright professionals can 
reach their full potential- and where 
they help us to reach ours.  

We also aspire to be a model of inclusion 
and diversity because it’s the right thing to 
do for our people, investors, customers and 
communities.

We make what matters work.

Established in July 2015, the EMEA Business Service Center (BSC) is 
dedicated to empowering seamless operations. As Eaton’s largest office 
location in EMEA and the region’s only hub for business services support, 
the BSC provides essential services — from strengthening customer 
relationships, to enabling our electrical, industrial and corporate teams 
to deliver outstanding results.

The BSC helps Eaton businesses create exciting new power management 
technologies that keep our world moving every day.
 
Facts & Figures: 

650+ employees 

35 age average 

40+ nationalities 

25+ language spoken 

50%+ of leadership is women 

10% interns 

What we offer: 
• We make work exciting, engaging and meaningful for you 
• We ensure health, wellness, safety and work-life balance for you 
• We invest in you for the long term – not just with salary and benefits, 

but with ongoing learning and development opportunities made 
 available through Eaton University 
• We offer career advancement opportunities for you 
• We sustain a diverse & multinational work environment 
• We provide an award winning modern & flexible office 

We are fully committed to reflecting inclusion and diversity at every phase 
of our business lives. When we embrace the different ideas, perspectives 
and backgrounds that make each of us  unique, we — as individuals and 
as a company — are stronger.

Get more information about BSC, our latest news and insights, and how we make what matters work. Start your career today at Eaton.com/career.

We make what matters work.*

PRIDE WAVE ENGAGE enABLE
Lesbian | Gay | Bisexual

| Transgender | Allies

To promote employee
and community engagement, foster 
education and strengthen retention 

through visibility for those who identify 
as LGBT and allies

Women Adding
Value at Eaton 

Inclusion ERGS foster awareness, 
respect and inclusion within the 
workplace. WAVE is open to all 
Eaton employees and provides 
members with opportunities 

Eaton Next Generation
Achieving Goals and Excelling 

ENGAGE is open to all Eaton 
employees and provides 

members with opportunities 
for personal development

People with Disabilities or
Managing Special Needs iERG

We see the person, not the 
disability, we provide equal 
opportunities and special 

care for all.



88 Karrier Plusz 2022   /   Cégek karrierajánlatai

ENSI Épületgépészeti Kft.
Prémium munka, értékeket teremtve 
nemzedékeknek 

Magunkról
Az ENSI (Energy Saving International) 
Kft.-t 1994-ben két norvég cég alapí-
totta a Solberg & Andersen AS (SAAS) 
és az ENSI AS. A céget 1997-ben  
Németh László megvásárolta, így 100%- 
os magyar tulajdonba került. Az elmúlt 
években piacvezetővé váltunk, köszön-
hetően annak, hogy saját tervezési és 
kivitelezési csapattal, erős mérnöki és 
műszaki háttérrel rendelkezünk. 

Sikereink
2018. BID Minőségi Díj – International 
Award in Excellence and Quality
2016. Építőipari Nívódíj (Ipari és ener-
getikai építmény kategóriában – Takata 
Gyártóüzem és Logisztikai Központ 
2015. Magyar Termék Nagydíj – Takata 
gyár épületgépészeti megoldásáért
2015. Építőipari Nívódíj – FTC Stadion, 
Groupama Aréna épületgépészeti kivi-
telezéséért
2014. Év Épületgépész kivitelezője cím

Karrier az ENSI-nél
Arra törekszünk, hogy stabil, biztos és 
elismerő munkahelyi hátteret nyújtsunk 
munkavállalóink számára, hogy szak-

mailag és a magánéletben is minél tel-
jesebb életet élhessenek. Elkötelezettek 
vagyunk abban, hogy erősítsük a szak-
ma szeretetét, a szakmai tudást a fiatal 
pályakezdő épületgépészek körében. 
Az ország különböző egyetemeiről és 
szakközépiskoláiból érkeznek hozzánk 
hallgatók, tanulók, akik elméleti tudásuk 
mellett szeretnének valódi tapasztalatot 
is szerezni az épületgépészetben. 

Kinek ajánlod, hogy csatlakozzon az 
ENSI-hez és miért? Milyen a légkör az 
ENSI-nél?
„Az ENSI-t kortól, nemtől függetlenül min-
denkinek ajánlanám, aki szeretne innovatív,  

új projekteket megvalósítani összetartó, 
dinamikus csapatban. A megvalósítást 
100%-ban támogatja az ENSI mind mun-
kaeszközökkel, mind hosszú évek során 
összegyűjtött szakmai háttérrel. Vélemé-
nyem szerint a magyar építőiparban, épü-
letgépészeti szakágban a legjobb kivitelező 
vállalat. Az ENSI-nél baráti, fiatalos, dina-
mikus légkör adja meg az alaphangulatot  
a hatékony munkavégzéshez.”
Anar (25), műszaki előkészítő

„Bátran ajánlom az ENSI-t pályakezdőnek 
és régebb óta a „pályán” lévőnek, akik el-
kötelezettek az épületgépészet, mint szak-
ma iránt. Az ENSI-nél szerzett szakmai 
tapasztalatok és emberi kapcsolatok meg-
határozóak lesznek a továbbiakban, ebben 
egészen biztos vagyok. Leginkább egy nagy 
baráti társasághoz tudnám hasonlítani, 
ahová reggelente jó érzés bejönni és itt el-
tölteni a munkaidőt. A nyitott irodának kö-
szönhetően folyamatosan kontaktusban 
vagyunk egymással, így még könnyebb  
a felmerülő szakmai kérdéseket és problé-
mákat megvitatnunk egymással.”
Péter (25), árajánlatkészítő

ENSI Épületgépészeti Kft. 
1091 Budapest, Üllői út 129. 
Telefon: +36 1 248 2199
Web: www.ensi.hu
Facebook: www.facebook.com/ENSIKft
Instagram: www.instagram.com/ensi_kft

Foglalkoztatottak: 125 fő
Állásajánlat: 8 munkakörben

További információ:
Mizsei Péter
HR igazgató
Telefon: +36 20 384 0247
E-mail: mizsei.peter@ensi.hu

Ajánlott állások: Műszaki terület: projektvezető mérnök 
• építésvezető • műszaki előkészítő • árajánlat-készítő
Egyéb terület: építésvezetői asszisztens • raktáros 
• csőszerelő • szerviz munkatárs

Gyakornoki program: épületgépészet iránt érdeklődő 
hallgatók jelentkezését várjuk

Szükséges diplomák: 
gépészmérnök – épületgépész szakirányon
 
Nyelvismeret: angol vagy német

Jelentkezés módja: fényképes szakmai önéletrajz 
küldésével lehet az allas@ensi.hu címen



100%-ban az evosoft GmbH tulajdona, 
ami a Siemens Advanta része.

evosoft Hungary Kft.
Hungary’s leading software house

Létszámunk alakulása

Éves árbevétel alakulása
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Szakmai 
gyakorlat

Szakirány

Power up your career

Frissdiplomás

Felvételt nyert 
az ExxonMobilhoz

Előléptetés

Államvizsga

Próbaidő vége

Csatlakozz hozzánk! 
exxonmobil.com/careers
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boldog, hogy a GW-nél ügyfélre dedikált, speciális operációs tapasztalatra is szert tehettem. Szilvia: Mindig pontos és megbízható 

voltam, úgy vélem, ebben a férfiakkal telített szakmában, ez segített hozzá, hogy a ranglétrán előrébb léphessek adatrögzítőből 

kiemelt ügyfélkapcsolattónak, majd operációs vezetőnek. Boglárka: Hasonló mérföldkövek jelzik az utamat, adminisztrációból  

indultam és most operációs vezető vagyok egy világméretű megbízó, magas áruértékkel bíró logisztikai csarnokában. Két szem-

pont vezet(ett) mindig, még több logisztikai ismeret elsajátítása és az emberi kapcsolatok megfelelő kezelése, ápolása.

KIHÍVÁSOK

Zsanett: A gyors változásokra már felkészültem, de az előre nem látható fordulatok még mindig meg tudnak lepni. Ennek ellenére  

a fókuszt mindig az ügyfélen kell tartani. Úgy vélem, eredményeinket és hatékonyságunkat a proaktivitással, továbbá új technológiai 

irányzatok behívásával fokozhatjuk. Zsuzsanna: Maximálisan egyetértek, hiszen a mai munkaerőhiány mellett a robotika, a digita-

lizáció versenyelőnyt is jelenthet, akár a már nem túl távoli jövőben is. Szilvia: Munkában a naprakész információ elérése, megosz-

tása, szabadidőben a szellemi felfrissülés és folyamatos megújulás, ezek nálam a toplistás tények. Boglárka: Csúcsteljesítmény 

kontra szoftverleállás, eredményorientált és motivált kollégák vs. helyettesítés – a mindennapok szimbiózisa – így is fogalmazhatnék.  

Ha ezeket időben fel- és megismered, azonnali átszervezéssel reagálni tudsz, mint egy kapitány a tengeren, ha érkezik a vihar.

SZEMÉLYES SIKER

Zsanett: Az ügyfélbevezetést a csapatmunkán túl személyes sikerként is megélem. Minél nagyobb az édes teher és a bonyolult-

sági szint, annál nagyobb az örömöm a megoldás kapujában. Zsuzsanna: Jelenlegi munkakörömben 5 éve egy napi operációs 

problémákkal küzdő részleget vettem át, amelyből 2 év alatt sikerült az ügyfél elégedettségét kielégítő, 99,8 %-os pontossággal 

dolgozó operációt kiépíteni. Szilvia: Lehet, szerénytelenül hangzik, de szerteágazó munkámnak köszönhetően fontos szerepet játszom 

irodai és raktárterületen is. Boglárka: Egy félig-meddig jól működő operációba kerültem bele. Nagy levegőt vettem, és azt mond-

tam nincs lehetetlen. Lépésről lépésre haladtam: folyamatok kialakítása, munkatársak oktatása, igényfelmérés vagy technikai 

eszközök monitorozása. Még nem értem mindennek a végére, de a kollégák már támogató csapatként élik meg a legnehezebb, 

leghosszabb munkanapokat is – úgy látom, jó úton vagyunk.

AJÁNLANÁD-E A SZAKMÁT ÉS GW-T A JÖVŐ NEMZEDÉKÉNEK?

Zsanett: Vállalatunk egyik értéke a támogató munkakörnyezet; a szakmailag elhivatott és fejlődésre éhes fiatalok nálunk önálló, 

kreatív munkavégzésre is lehetőséget kapnak, ami nagy előny. Zsuzsanna: A képzett, akár robottechnológiában jártas friss mun-

kaerőre nagyon szükségünk lesz a közeljövőben – ez már az új nemzedék „játszótere”. Szilvia: A logisztikai iparág egyre jobban 

fejlődik, ez a jövő, így a megélhetés mindig biztosított lesz a feltörekvő generációk számára is. Boglárka: Elfogult vagyok a céggel, 

hiszen nemcsak a munkahelyem, de második otthonom is. Itt leltem családra, barátokra, sikerre, karrierre. A kitartás és a lojalitás 

még mindig kifizetődő – ez az én mottóm és üzenetem.

Ezen túlmenően hölgykoszorúnk tagjai egyöntetűen hisznek a folyamatos, élethosszig 

tartó tanulás, képzés fontosságában és abban, hogy a szakma iránti nyitottságot és 

elkötelezettséget megfelelő alázattal kell ötvözni, amelynek szerves része az ügyfelek 

és munkatársak felé történő hiteles kommunikáció és következetesség.

Gebrüder Weiss Szállítmányozási 

és Logisztikai Kft.

2330 Dunaharaszti, Raktár u. 2. 

Telefon: +36 24 506 700

Web: www.gw-world.hu

Facebook: 

www.facebook.com/GWWorld

Instagram: 

Gebrüder Weiss @gebruderweiss

Foglalkoztatottak: 500 fő 

Állásajánlat: 10 db

További információ: 

Humánfejlesztési osztály

Telefon: +36 24 506 706 

E-mail:

allas@gw-world.com

Jelentkezés módja: 

allas@gw-world.com vagy 

karrierlinken keresztül

Ajánlott állások: 

www.gw-world.com/hu/greatjobs/

allasajanlatok/ 

Szükséges diplomák: 

gazdasági, kereskedelmi, logisztikai

Nyelvismeret: angol, német

SIKERES FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 
A GEBRÜDER WEISS VÁLLALATNÁL 
2021 júniusában Zalaegerszegen és Pécsett megkezdte működését a vállalat két új, egyenként 2,5 ezer m2 területű telephelye. 

Ezzel a GW Kft. 6 egyenrangú, önálló menedzsmenttel és döntési jogkörrel felruházott régióra osztotta magyarországi hálózatát 

és megteremtette az egy kézben lévő országos lefedettséget. A GW telephelyhálózata az országban mindenhol a teljes szolgál-

tatási palettát biztosítja azonosan magas színvonalon ügyfelei részére. Az átalakítás részeként a 2021-es év utolsó napjaiban  

a Hajdúdorogon működő telephely Polgáron kapott a korábbinál háromszor nagyobb területen korszerű feltételeket, és megnyílt 

az új telephely Szegeden. Vecsésen, Biatorbágyon változatlan a kiszolgálás.

A Gebrüder Weiss 7400 munkatársával, 170 saját tulajdonú telephelyével és 1,77 milliárd eurót meghaladó éves forgalmával (2020) 

Európa vezető szállítmányozási és logisztikai vállalatai közé tartozik. A közúti szállítmányozásra és komplex logisztikai szolgálta-

tásra szakosodott magyarországi leányvállalat 31 éve van jelen a magyar piacon, 2020-es értékesítési árbevétele megduplázódott, 

elérte a 22,1 milliárd forintot. 

Orange siker, orange karrier: hölgyek a raktárlogisztika területén
A raktárlogisztika sok más készség és képesség mellett rugalmasságot, fejlődést,  

lendületet és projektszemléletet kíván. Ebben találták meg számításaikat munkatár-

saink, rátermettségükkel sok éve erősítik hálózatunkat és támogatják az új ügyfelek 

implementációját: Hársfai Zsanett (Dunaharaszti, raktárlogisztikai osztályvezető),  

Derzsi Zsuzsanna (Biatorbágy, telephelyvezető), Kerekesné Gulyás Szilvia (operációs 

vezető), Ember Boglárka (operációs vezető) (képen balról jobbra).

Négy karakter, négy felelősségi kör, négy sikersztori

KARRIER ÉS FEJLŐDÉS 

Zsanett: Tanulmányaim befejezése után egyből a munka világába csöppentem. Az elméletet ismertem, jó volt a gyakorlatot az 

alapoktól megtanulni valós vállalati környezetben. Több éves szakmai tapasztalattal a hátam mögött ma már tiszta képem van  

a szakmáról, annak szépségeiről és a piac diktálta kihívásokról. Zsuzsanna: Geokémikusként kerültem a logisztika világába, ahol 

előbb minőségügyi szemüvegen keresztül tanultam, majd vizsgáltam a folyamatokat. A logisztika beszippantott, ezért is vagyok 



boldog, hogy a GW-nél ügyfélre dedikált, speciális operációs tapasztalatra is szert tehettem. Szilvia: Mindig pontos és megbízható 
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MEGVALÓSÍTOTTUK:
•    535 km pályaszakasz üzemeltetése
•    Felújított, villamosított vonalhálózat
•    Gyors, kényelmes, biztonságos utazás
•    Térítésmentes WIFI, saját fejlesztésű 
      valós idejű utastájékoztatás
•    120 km/h sebesség a felújított vonalakon
•    Minőség- és ügyfélcentrikusság
•    Környezettudatos közlekedés
•    Öt Business Superbrands díj

•    Központi forgalomellenőrző és forgalom 
      irányító rendszer kiépítése
•    Felújított IC kocsik forgalomba állítása
•    Tíz motorvonatból álló FLIRT flotta, plusz tíz
      új generációs FLIRT motorvonat vásárlása
•    Utascentrum kialakítása
      a soproni vasútállomáson
•    Új Desiro Mainline motorvonatok
      az osztrák üzem résznél

LÜKTESS VELÜNK!
A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. magyar-osztrák tulajdonú vasúttársaság. A GYSEV 
Zrt. és leányvállalata, a GYSEV CARGO Zrt. fő tevékenysége a vasúti személy- és áru-
szállítás. A vasúttársaság magyarországi székhelye Sopronban, ausztriai székhelye 
Bécsben, ausztriai fióktelepe pedig Vulkapordányban (Wulkaprodersdorf) található. 

HOGY MINDIG SÍNEN LEGYÜNK
Eredményesnek maradni és fejlődni - ez vezérli a 140 éves története során állandó 
megújulásra képes GYSEV Zrt.-t. Célunk, hogy regionális méretű, utascentrikus, integ-
rált szolgáltatást nyújtó, dinamikusan fejlődő személyszállító társaságként működjünk.

PÁLYÁRA HELYEZÜK
Gyere hozzánk szakmai gyakorlatra, és mi biztosítjuk számodra a szakmai fejlődést, a személyre szabott tanulási programot,  
a mentort és a gyakorlati tapasztalatot! Elkötelezettségedtől és céljaidtól függően jelentkezhetsz motivációs gyakornok-
nak (max. 1 hónapra), hogy tanulmányaidat gyakorlati tudással egészíthesd ki. Töltheted nálunk a kötelező szakmai 
gyakorlatodat, részt vehetsz Ösztöndíj Programunkban, vagy írhatsz nálunk szakdolgozatot, illetve részese lehetsz az 
egyéves Gyakornoki Programunknak, amely után pozíciót, felelősséget és egyéni karrierutat kínálunk. Bevezetünk a vasút 
világába, és részesévé teszünk.

Programjaink a szakmai fejlesztés mellett lehetőséget adnak a szervezeti kultúrába való könnyebb beilleszkedésre, 
a tehetséges és motivált munkatársainknak pedig hosszú távú karriercéljaik megvalósítására. 

Hosszú távú célunk, hogy jó szakembereket képezzünk, ehhez pedig tökéletes kereteket biztosít a Gyakornoki Program.

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

gysev.hu                 gysev@gysev.hu                 +36 99 577 212
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gyakorlatodat, részt vehetsz Ösztöndíj Programunkban, vagy írhatsz nálunk szakdolgozatot, illetve részese lehetsz az 
egyéves Gyakornoki Programunknak, amely után pozíciót, felelősséget és egyéni karrierutat kínálunk. Bevezetünk a vasút 
világába, és részesévé teszünk.

Programjaink a szakmai fejlesztés mellett lehetőséget adnak a szervezeti kultúrába való könnyebb beilleszkedésre, 
a tehetséges és motivált munkatársainknak pedig hosszú távú karriercéljaik megvalósítására. 

Hosszú távú célunk, hogy jó szakembereket képezzünk, ehhez pedig tökéletes kereteket biztosít a Gyakornoki Program.

Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt.

gysev.hu                 gysev@gysev.hu                 +36 99 577 212

TÖBB MINT EGY 
FEJVADÁSZ.
www.hire-one.hu
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Hydro Extrusion Hungary Kft.

Odafigyelés. Bátorság. Együttműködés. 
Ez értékrendünk három pillére. 

Odafigyelés. Mivel tiszteletben tartjuk 
az emberek és a környezet érdekeit,  
a munka- és környezetvédelmet ki-
emelten kezeljük. 
Bátorság. Járatlan utakat fedezünk fel, 
és lendületes, felelős, előrelátó módon 
észszerű kockázatot vállalunk. 
Együttműködés. Belső és külső partne-
rekként törekszünk speciális szakértel-
münk egyesítésére, kiaknázva a kölcsö-
nösen előnyös lehetőségeket. 

A Magyarországon a több mint 1500 
főt foglalkoztató Hydro Extrusion Hun-
gary Kft. már négy éve a Hydro válla-
latcsoporthoz tartozik, mely az alumíni-
umgyártásban vezető szerepet tölt be 
világszinten. A Hydro vállalatcsoport 
a bauxitbányászattól a sajtolt elemek 

előállításán keresztül az alumínium 
késztermék megmunkálásáig a teljes 
termékláncot lefedi, ezzel egyedülálló 
pozíciót foglal el az alumíniumiparban. 
Büszkék vagyunk arra, hogy a legtöbb 
prémiumkategóriás autóba gyártunk 
alkatrészeket, és nemcsak termelünk, 
hanem fejlesztünk is; például a Land 
Rover, Jaguar és a Porsche is nálunk ki-
fejlesztett technológiát használ.

A Hydro székesfehérvári gyára 6 prés-
gépével, közel 300 megmunkáló gé-
pével (CNC-marás, lyukasztás, hajlítás, 
darabolás, hegesztés és összeszerelés), 
többféle felületkezelési technológi-
ájával (eloxálás, passziválás) Európa 
legnagyobb sajtolóüzemének számít. 
A magyar mérnökökből és műszaki 
szakemberekből álló csapat olyan fo-
lyamatokat dolgozott ki az évek során, 
melyek a legfejlettebbnek számítanak  

a világon. Az alumínium a jövő féme, 
termékeink piaca rohamosan növeke-
dik. Vállalatunk folyamatos bővüléssel 
számol, melyhez keresünk motivált 
jelentkezőket, akik szeretik a kihívást, 
segítenek növelni vállalatunk teljesít-
ményét és szívesen osztoznak velünk  
a magyar Hydro kirendeltség sikertör-
ténetében.

A Hydro GBS (Global Business Servi-
ces) a Hydro szolgáltatóközpontjaként 
komplex informatikai, HR- és pénz-
ügyi szolgáltatásokat kínál a vállalat-
csoport számára. A Hydro GBS hat 
központja közül a magyarországi loká-
ció a legnagyobb, székesfehérvári és 
budapesti irodáival, és több mint 400 
munkatársával. A szolgáltatóközpont 
a cég digitális úttörőjeként egyre több 
automatizált folyamatot és felhő alapú 
szolgáltatást vezet be. A GBS-en belül 
nemcsak szakmai kihívásokkal garan-
táljuk a fejlődésed, de egy stabil, támo-
gató csapat részeként dolgozhatsz nap 
mint nap egy globális környezetben.

Hydro Extrusion Hungary Kft.
8000 Székesfehérvár Verseci u. 1-15.
Web: www.hydro.com

Foglalkoztatottak: 1648 fő
Állásajánlat: 71 db

További információ:
Novák Mercédesz ‒ HR Specialista
Telefon: +36 30 445 1108
E-mail: mercedeszbeatrix.novak@hydro.com

Jelentkezés módja: www.jobs.hydro.com

Ajánlott állások: gépkezelő • elektromos karbantartó 
• felületkezelő munkás • gépészkarbantartó • Accountant 
Requisition to Pay • SAP Solution Architect • SD/LE 
• Functional Specialist • SAP S/4 • S4 Project Manager 
• Data Migration Expert FI/CO/MM • Manager • S/4 
Solution&Program Delivery • Credit&Collection Manager 
• Cloud Data Engineer

Szükséges végzettség: 8 általános • érettségi és technikum 
• OKJ • felsőfokú végzettség • egyetemi diploma
 
Nyelvismeret: magyar • angol • német



Szívesen csatlakoznál egy nagy 
múltú, folyamatosan növekvő 
nemzetközi vállalathoz?

Kezdd nálunk a karrieredet!
Mi értékeljük a lelkesedést
és az új ötleteket.

Nemzetközi karrier végzettségtől függetlenül
Az IKEA-nál nem teszünk különbséget nem, életkor vagy
nemzetiség tekintetében. A végzettséged és a tanulmányaid is
csak meghatározott állások esetében mérvadóak. Fontosabbnak 
tartjuk, hogy osztozz az értékeinkben, együtt tudj dolgozni
a munkatársaiddal, kész legyél tanulni és fejlődni, és ne félj
hibázni. Mivel az IKEA a világ minden táján jelen van, nem ritka,
hogy kollégáink sikeresen vállalnak munkát külföldi áruházakban. 
Fejlődésedet regionális és nemzetközi tréningekkel is támogatjuk.

Erős vállalati kultúra és stabilitás
Törődünk a munkatársainkkal és külön hangsúlyt fektetünk
a munka–magánélet egyensúlyára. Juttatási csomagunkban 
rugalmasan felhasználható lehetőségek közül választhatod
ki azt, ami az adott élethelyzetben számodra ideális.

• Bónusz program az üzleti sikereink függvényében

• Étkezési és utazási támogatás, személyzeti étterem

• Munkatársi hűségprogram, az IKEA alkalmazásában eltöltött 
5 év után évenkénti hozzájárulás a nyugdíjszámládhoz

• 5 év IKEA munkaviszony elteltével 5 nap extra szabadság

• Alkalmazotti kedvezmény IKEA bútorok, lakberendezési
termékek és svéd élelmiszer különlegességek vásárlása esetén

• Nyugdíj- vagy egészségpénztári hozzájárulás az általad
választott szerződött partner felé

• Díjmentes személyes, egészségügyi, jogi és pénzügyi tanácsadás

• Választható juttatások cafeteria rendszerben.

Fejlődj az IKEA-val és fedezd fel
a különböző munkaterületeket!
Böngéssz állásajánlataink között!







A szívünk mélyén újítók vagyunk, és NAGYBAN gondolkodunk.

Az eredetiség nekünk azt jelenti, hogy ügyfeleink hihetetlenül 
széles skálán férnek hozzá a legjobb ipari konstrukciókhoz és 
tervekhez, a jövő generációs technológiákhoz.

A legmerészebb elképzelésekre is mindig van válaszunk.

MADE POSSIBLE. 
MADE BETTER.

A JABIL MEGOLDÁSAI HOZZÁJÁRULNAK 
A VILÁG VEZETŐ MÁRKÁINAK SIKERÉHEZ.
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Mozgásban tartjuk  
a világot!

Jó érzés egy olyan vállalatnál munkát vállalni, amely iparágában  
a legjobbak közé tartozik. Ahol igényt tartanak a saját ötletekre és 
kéz a kézben együtt dolgoznak a munkatársak. Az együttműködés, a 
jövő üzemen belüli logisztikájának közös kialakítása motivál minket.

A Jungheinrich piacvezető az intralogisztika, azaz üzemen belüli  
anyagmozgatás területén. Magyar leányvállalata, a Jungheinrich 
Hungária Kft. anyagmozgató gépek, logisztikai megoldások, önve-
zető targoncák és automatizált raktári rendszerek forgalmazásával, 
valamint a hozzájuk kapcsolódó üzemeltetési (elsősorban szerviz) 
és pénzügyi szolgáltatások biztosításával foglalkozik. Ambiciózus 
céljaink eléréséhez elkötelezett munkatársakat keresünk. Munka-
adóként fontos számunkra a családias környezet megteremtése, 
hosszú távú jövőkép és az előnyök előrevetítése.

Csatlakozz Te is a Jungheinrich csapatához!
A jelentkezéseket a www.jungheinrich.hu/karrier oldalon várjuk!

Álláslehetőségek: értékesítési tanácsadó, szerviztechnikus, adminisztratív munkakörök

Amit nyújtunk: 

Versenyképes 
fizetés

Teljesítmény- 
ösztönző 

juttatási rendszer

Egészségmegőrző 
és rekreációs  

juttatások 

Stabilitás,  
hosszú távú 

munkalehetőség

Korszerű  
munkaeszközök

Folyamatos  
képzés és  

szakmai fejlődés

További információért látogass el a www.jungheinrich.hu/karrier oldalra.

Liferay makes software that helps companies create digital experiences 
on web, mobile and connected devices. Our market-leader Digital 
Experience Solution Package, including Liferay DXP, Liferay Analytics 
Cloud and Liferay Commerce is open source, which makes it more 
reliable, innovative and secure.

By creating a versatile, open-minded and human-centric community, 
Liferay focuses on delivering enterprise solutions to add value to 
everything we touch. Our mission is to ensure our people can reach their 
full potential to impact our products and communities. 

How? With EVP
Liferay Employee Volunteer Program was created to give us all a chance to make 
connections with people and communities around the world through good old-
fashioned service:  
• 5 extra paid holidays for you to attend voluntary programs
• 500 € yearly budget you can offer for any charities you’d like to support
• International environment enabling you to supporting charities across borders

93% Employee Engagement Rate
We at Liferay work with people who help each other to accomplish their personal and 
company goals. To enable this we, together, created a unique environment where 
you can grow without rivalry by using your strengths. Supporting this is the primary 
expectation for our leaders and results are showing: we’re proud of our colleagues’ 
93% engagement rate in 2020, measured by Kincentric’s Best Employer Program. 
Join our CEE Headquarters and support the whole EMEA Region from Budapest.

We need Java Software Engineers, Test Engineers, 
Customer Support Engineers & Security Engineers

Join the Liferay Team

Check our open positions:
www.liferay.com/careers
www.facebook.com/LiferayHungary
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KREATIVITÁS HATÁROK NÉLKÜL
A szépségipar kínálat alapú iparág, ami már önmagában is kreati-
vitást igényel. A L’Oréal kivételesen fogékony az új ötletekre, füg-
getlenül attól, hogy kitől származik. Működésünk során lehetővé 
válik, hogy bárki kifejezhesse önmagát határok és tabuk nélkül. 
Legtehetségesebb magyar munkavállalóink prágai és párizsi köz-
pontunkban próbálhatják ki magukat.

MIT KÍNÁLUNK A HALLGATÓKNAK, PÁLYAKEZDŐKNEK?
Gyakornoki programunk célja, hogy tehetséges diákokat to-
borozzunk kereskedelmi, marketing-, illetve kommunikációs 
területre. Ehhez nappali tagozatos BSc vagy MSc szintű hall-
gatói jogviszonnyal szükséges rendelkezni egy magyarországi 
felsőoktatási intézményben. Gyakornokként a hallgatóknak 
lehetőségük nyílik, hogy 6–12 hónapon keresztül belelássanak 
egy multinacionális vállalat működésébe és komoly szakmai 
tapasztalatra tegyenek szert.

Management Trainee programunkat az MSc diplomával ren-
delkező pályakezdőknek találtuk ki, akik még csak kevés tapasz-
talattal rendelkeznek. A program résztvevői alaposan megisme-
rik a kereskedelmi és marketing folyamatok működését 6–12 
hónap kereskedelmi tapasztalatszerzés után az érdeklődésük 
és eredményeik függvényében kapnak további ajánlatot a négy 
divíziónk egyikében.

FENNTARTHATÓSÁG
Erős eredményeire építve, a L’Oréal úgy döntött, hogy felgyorsítja 
erőfeszítéseit a „L’Oréal a jövőért” elnevezésű programmal. 2030-
as kötelezettségvállalásaink egy radikálisabb átalakulás kezdetét 
jelzik, és megtestesítik azon nézetünket, hogy egy vállalatnak mi-
lyen jövőképpel, céllal és felelősségvállalással kell rendelkeznie  
a világ előtt álló kihívások leküzdéséhez. Fenntartható fejlődé-
sünk stratégiája három pilléren alapul, és mérhető, időhöz kötött 
célokat jelöl ki lábnyomunk csökkentésére 2030-ig.

1. Átalakítjuk működésünket, hogy minden tevékenységünk 
tiszteletben tartsa bolygónk határait.

2. Ösztönözzük üzleti ökoszisztémánkat és segítjük egy fenn-
tarthatóbb világ felé való átalakulásban.

3. A sürgető társadalmi és környezeti szükségletek támogatásá-
val segítünk a világ kihívásainak kezelésében.

CSATLAKOZZ A L’ORÉAL CSAPATÁHOZ, 
AHOL MINDEN NAP EGY ÚJ KALAND: 
WWW.LOREAL.COM/EN/CAREERS

L’Oréal Magyarország
1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26–28.
Telefon: +36 1 438 2100
Web: www.loreal.hu
Facebook: L’Oréal Group

Foglalkoztatottak: 130 fő

További információ: 
Szöllősi Éva – HR Menedzser
Telefon: +36 1 438 2209

Ajánlott állások: hirdetéseink a www.loreal.com/en/careers 
oldalon folyamatosan frissülnek. Gyakornoki programunkba 
folyamatosan várjuk a jelentkezőket.

Szükséges diplomák: gazdasági, bármely

Nyelvismeret: angol

Jelentkezés módja: www.loreal.com/en/careers

Bővebb információ a weboldalunkon olvasható: 
www.loreal.com

www.linamar.com
Gyakorlat: dualiskepzes@linamar.com
Munkalehetőség: cv@linamar.com
További információk: Fórián Ildikó Toborzási specialista +36 20 266 3030

Olyan szakmai gyakorlati helyet keresel,
ahol szakdolgozati témaválasztásodat is támogatják? 
Békés megye egyik legnagyobb foglalkoztatójaként 
4 gyáregyeségünkbe várjuk jelentkezésed!
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val segítünk a világ kihívásainak kezelésében.

CSATLAKOZZ A L’ORÉAL CSAPATÁHOZ, 
AHOL MINDEN NAP EGY ÚJ KALAND: 
WWW.LOREAL.COM/EN/CAREERS

L’Oréal Magyarország
1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26–28.
Telefon: +36 1 438 2100
Web: www.loreal.hu
Facebook: L’Oréal Group

Foglalkoztatottak: 130 fő

További információ: 
Szöllősi Éva – HR Menedzser
Telefon: +36 1 438 2209

Ajánlott állások: hirdetéseink a www.loreal.com/en/careers 
oldalon folyamatosan frissülnek. Gyakornoki programunkba 
folyamatosan várjuk a jelentkezőket.

Szükséges diplomák: gazdasági, bármely

Nyelvismeret: angol

Jelentkezés módja: www.loreal.com/en/careers

Bővebb információ a weboldalunkon olvasható: 
www.loreal.com
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Magyar Suzuki
Ahol a jövőd kezdődik

A Magyar Suzuki Zrt. a Suzuki Motor 
Corporation egyetlen európai gyára-
ként 30 éve van jelen a hazai és a nem-
zetközi autógyártás élmezőnyében, a 
magyarországi piacon túl világszerte 
123 országban értékesítjük a nálunk 
gyártott autókat. Emellett mi vagyunk 
az anyavállalatunk európai pótalkat-
rész- és kiegészítőtartozék-központja, 
valamint mi felelünk az európai IT és 
Connected Car szolgáltatásokért is. 

A japán technológiának, a hatékony 
gyártási folyamatainknak valamint 
munkatársaink magas szakmai felké-
szültségének és szaktudásának kö-
szönhetően nálunk készülnek az im-
máron 6. éve piacvezető VITARA és 
S-CROSS modellek. 2019 decemberé-
ben kezdtük meg a hibrid hajtású jár-
művek sorozatgyártását Esztergomban, 
a 2020-ra az előállított gépjárműveink 
65 százaléka készült környezetbarát 
alternatív meghajtással. 2022-ben pe-
dig új hibrid rendszerrel bővül a mo-
dellpaletta, amely először a Vitarában, 
később, az év második felében pedig az 
S-CROSS-ban lesz elérhető. Így a saját 
gyártású és import modelljeiknek kö-
szönhetően a hibrid alternatívák teljes 
palettáját kínáljuk.

A Suzuki-csoport részeként folyamato-
san keressük a lehetőségeket gazdasági 

tevékenységünk környezeti hatásának 
csökkentésére, így a jövőben egyre ke-
vesebb erőforrás felhasználásával sze-
retnénk innovatív termékeket gyártani.  
Cégcsoportunk 2030-tól nagymérték-
ben növelni fogja az elektromos haj-
tású modellek arányát, 2050-re pedig 
világszinten minden üzemegységében 
szeretné elérni a karbonsemlegességet. 
A környezettudatos szemléletet beépít-
jük mindennapi üzleti folyamatainkba 
is, így nemcsak autóink lesznek környe-
zetkímélőbbek, de gyártásuk is. A Ma-
gyar Suzukinál elindítottuk a „Zöldebb 
üzem, zöldebb autók” belső programot, 
amelyben munkatársainkkal közösen 
azon dolgozunk, hogy a szén-dioxid-ki-
bocsátást csökkentő technológiákat 
autóinkba és gyártási folyamatainkba is 
beépítsük.

Eredményeink a japán technológián 
és a hatékony gyártási folyamatokon 

alapulnak, sikereink a kollégáink fo-
lyamatos képzésének, szaktudásának 
és helytállásának köszönhető. Nagy 
hangsúlyt fektetünk arra, hogy ver-
senyképes tudással vértezzük fel mun-
katársainkat. A rendszeres oktatások és 
tréningek mellett külföldi tanulmányu-
tak gondoskodnak az innovatív gondol-
kodás és a csapatmunka kialakításáról. 
A digitalizációnak eddig is komoly sze-
repe volt nálunk, hiszen a gyártás terü-
letén aktívan alkalmazzuk a robotizáció 
és az informatika vívmányait.

Magyar Suzuki
2500 Esztergom, Schweidel J. u. 52.
Web: www.suzuki.hu
Facebook: www.facebook.com/suzuki.karrier/
LinkedIn: www.linkedin.com/company/magyarsuzuki
YouTube: www.youtube.com/user/ilovesuzukihu

Foglalkoztatottak: 2800 fő

Jelentkezés módja: regisztrációval a karrieroldalon 
keresztül karrier.suzuki.hu/allasok

Gyakornoki program: karrier.suzuki.hu/hallgatoknak
karrier.suzuki.hu/hallgatok-diakok/aktualis-
gyakornoki-poziciok

Szükséges diplomák: 
a megpályázott pozíciónak megfelelő végzettség

Nyelvismeret: angol, az elvárt szint pozíciónként változó



I ÉRDEKEL A VASÚT VILÁGA?

Miért válaszd a MÁV-Volán-csoportot?
• Alapfizetésed mellé széleskörű juttatási csomagot, lojalitási juttatást évvégén, 

valamint utazási kedvezményt kínálunk;
• Vállalatainknál rugalmas munkaidő-beosztást és otthoni munkavégzési  

lehetőséget (home office) biztosítunk;
• Az ország egyik legnagyobb, folyamatosan fejlődő vállalatcsoportja vagyunk;
• Munkatársaink szakmai fejlődését széles körű képzésekkel támogatjuk;
• Pályakezdőként is csatlakozhatsz hozzánk;
• Egyetemi tanulmányaid alatt szakmai gyakorlati, szakdolgozatírási,  

ösztöndíjas és duális képzési lehetőségekkel várunk;
• Számos szakterületen, országszerte kínálunk állásokat.

Jelentkezz hozzánk!      www.mavcsoport.hu/karrier

Ha szereted a kihívásokat, szeretnéd megvalósítani  
az ötleteidet és szívesen kipróbálnád magad egy  
folyamatosan változó nagyvállalat életében, akkor nálunk 
tiéd pálya!



MAVIR – AZ ENERGIA JÖVŐJE
STABILITÁS I FEJLŐDÉS I SZAKÉRTELEM

Ha villamosenergia, akkor MAVIR. A Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli 
Rendszerirányító ZRt. működteti a mintegy 4860 km hosszú hazai villamose-
nergia-átviteli hálózatot, az alállomásokat, és juttatja el az energiát az ott-
honokba, vállalkozásokhoz, intézményekhez.

Új korszak küszöbén állunk: a villamosenergia rohamtempóban válik do- 
minánssá, kiváltva más, elavult, vagy nem fenntartható energiaforrásokat. A 
MAVIR ennek a változásnak az élén haladva nem csupán leköveti, hanem 
egyre inkább előmozdítja a folyamatos megújulást. Vállalatunk sikereinek 
alapja az egyedülálló tudású és tapasztalt szakembergárda, az értékvezérelt, 
összetartó közösség. Kiváló szakmai környezet, csúcstechnológiát képviselő 
IT-megoldások várják mindazokat, akik hosszú távú, sikeres karriert szeretnének 
egy stabil, kiemelt fontosságú és fejlődésorientált vállalatnál elérni.

Várunk a MAVIR-ban. Ha szeretnél közénk tartozni, nyitott pozícióinkról, 
álláslehetőségeinkről karrier oldalunkon tájékozódhatsz:

 www.mavir.hu/web/mavir/karrier 
A szakmai önéletrajzokat a karrier@mavir.hu e-mail címre várjuk.

TELJESÍTSD BE NÁLUNK KARRIERÁLMAID!

Csatlakozz Te is Társaságunkhoz, dolgozz velünk Magyarország 
villamosenergia-ellátása biztonságáért.
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karrier.mazars.hu

Könyvvizsgálat

Tranzakciós tanácsadás

Adótanácsadás

Transzferárazás

Könyvelés

Bérszámfejtés

IT & Innováció

Mazars, the smart choice. 

HVG_allasborze_hirdetes_202x270_FINAL.indd   1HVG_allasborze_hirdetes_202x270_FINAL.indd   1 2022. 02. 16.   11:272022. 02. 16.   11:27



MEKTEC MANUFACTURING 
CORPORATION EUROPE HU KFT.

Kreatív és sikerorientált vagy? Szeretnél modern környezetben 
és fiatalos csapatban dolgozni?
Mi, a Mektec Manufacturing Corporation Europe HU Kft.-nél hiszünk 
a tehetségben és a szaktudásban. Segítünk, hogy a lehető legtöbbet 
kihozhasd magadból! Inspiráló és támogató munkakörnyezetünk se-
gít abban, hogy megvalósítsd álmaidat. Ha tapasztalt szakemberként 
új kihívást, fejlődési lehetőséget keresel vagy frissdiplomásként sze-
retnéd megmutatni kreativitásodat, dolgozz nálunk! Esélyt és lehető-
séget adunk tehetséged kibontakozásához! 

Miért a Mektec?
Jól képzett, innovatív gondolkodású, segítőkész munkatársak dol-
goznak együtt a mindennapok során. Nemcsak ügyfeleink, hanem 
munkavállalóink elégedettségére is kiemelt figyelmet fordítunk, 
tudjuk, hogy munkatársaink nélkül a siker elérhetetlen.

Megkülönböztetett figyelemmel kísérjük tehetségeink életét. 
Add bele a legjobb tudásod, mi pedig átadjuk a legjobb tapaszta-
latainkat! Nálunk valóban nincs lehetetlen!

Cégünkről
A Mektec Manufacturing Corporation Europe HU Kft. gyára 
1997-óta működik Pécelen, ahol főként elektronikai járműipari 

alkatrészek gyártása folyik, prémium kategóriás gépjárművekbe. 
Vállalatunk japán tulajdonú, anyavállalata a nagy múltú NOK Cor-
poration, melynek gyáregységei világszerte megtalálhatóak. Eu-
rópai központja Németországban, Weinheimban található. 2019 
folyamán zöldmezős beruházásként új gyáregységet épített  
a cég, mely modern, a japán standardoknak is megfelelő mun-
kakörnyezetben történő munkavégzést tesz lehetővé. 

Fő profilunk és egyben megkülönböztető jegyünk a hajlékony, 
fóliaalapú áramkörök, innovatív mechatronikai applikációk gyár-
tása és fejlesztése, melyben a cégcsoport vezető szerepet játszik  
a világon. Termékeink nagy részét autóipari termékekhez gyárt-
juk, de emellett, az „okos” elektronikai termékek is megtalálha-
tók a termékpalettánkon. 

Ügyfeleink főként az elektromobilitásban élenjáró vállalatok. 
Hisszük, hogy piaci sikereink kulcsa és egyben záloga a kiemelke-
dő tapasztalattal, kreativitással és tudással rendelkező kollégáink 
munkája, ami párosul a cégfilozófiánkba vetett hittel és azono-
sulással, mely szerint vevőinket gyors, fókuszált, megbízható és 
szenvedéllyel elvégzett munkával a lehető legmagasabb fokon 
támogatjuk, kiváló minőségű termékeik létrehozásában és gyár-
tásában. 

Az innováció mindennapjaink részét képezi, mindig jobbak és jobbak 
akarunk lenni! Amennyiben szakmai pályafutásod egy dinamikusan 
fejlődő vállalatnál kezdenéd vagy folytatnád, jelentkezz hozzánk!

Mektec Manufacturing Corporation Europe HU Kft.
Cím: 2119 Pécel, Határ út 4. Telefon: +36 28 548 100 
Web: www.mektec.de

További információ: Megulesz Petra, munkaügyi munkatárs
E-mail: petra.megulesz@mektec.de
Ajánlott állások: tesztmérnök csoportvezető • beszállítói minőség- 
biztosítási mérnök • menedzsment asszisztens • elektromos  
karbantartó • raktári műszakvezető • raktáros

Még nincs szakmai gyakorlatod? Egy jó csapattal megbecsülésben szeretnél dolgozni? 
Csatlakozz a kecskeméti Mercedes-Benz gyár gyakornoki csapatához! Még sosem volt 
ilyen izgalmas és mozgalmas az ország meghatározó autóipari vállalatánál dolgozni.

Téged keresünk, ha:
• német vagy angol  

nyelvtudással rendelkezel,
• aktív, nappali tagozatos  

hallgatói jogviszonyod van,
• heti minimum 3 munkanapot  

tudsz vállalni, 
• precízen és lelkiismeretesen  

állsz a feladataidhoz.

Amit mi ajánlunk neked:
• home office lehetőség,
• csapatmunkában való jártasság,
• versenyképes gyakornoki fizetés,
• projektekben való részvétel,
• multinacionális környezet.
• Sőt, betekintést kaphatsz  

az első Magyarországon 
sorozatban gyártott, tisztán elektromos 
autó gyártásási folyamataiba.               

Na, mire vársz, beszállsz?
Ha felkeltettük az érdeklődésed,  
itt megtalálsz minket:
Web: www.mercedesgyarkarrier.hu
Gyakornoki hotline: +36 76 30 7109

Lendületesség, fenntarthatóság,  
Spirit of Kecskemét
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TALÁLD MEG NÁLUNK 
A HIVATÁSOD!

MIÉRT JÓ A -NÁL DOLGOZNI?
MIRE SZÁMÍTHATSZ?

Gyakorlati időd  
nálunk a karriered  

kezdete lehet.

AKÁR PÁLYAKEZDŐ VAGY,  
AKÁR TAPASZTALT SZAKEMBER,  

NÁLUNK MEGTALÁLOD A SZÁMÍTÁSOD!

ÉPÍTSÜK FEL KÖZÖSEN A SZAKMAI JÖVŐDET!

Nyitott karrierlehetőségeinkről érdeklődj alábbi elérhetőségeinken: 

ÁRUHÁZI ÉRTÉKESÍTÉS

BESZERZÉS/LOGISZTIKA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

HR

IT

toborzas@metro.co.humetro.hu/karrier

linkedin.com/company/metro-cash-&-carry-hungary

facebook.com/metrokarrier

Inspiráló szakemberek 
mellett szerezhetsz szakmai 

tapasztalatot.

Támogatjuk  
a szorgalom és a tehetség 

kiteljesedését.

SALES/MARKETING KONTROLLING

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

PÉNZÜGY/SZÁMVITEL

Metlife

Az 1868-ban alapított MetLife leányvállalatain keresztül világszerte kínál életbiztosítási 
és életjáradék -programokat, alkalmazotti juttatásokat, valamint vagyonkezelői szolgál-
tatásokat.

A mintegy 120 millió ügyfelet kiszolgáló és a FORTUNE 100 ® közül 90 céggel együtt-
működő MetLife közel 50 országban van jelen, és piacvezető szerepet tölt be az Egye-
sült Államokban, Japánban, Latin-Amerika, Ázsia, Európa és a Közel-Kelet országaiban.

 
Metlife Magyarország

A MetLife Europe d.a.c. magyarországi Fióktelepénél a magyar életbiztosítási piacon is 
értékálló hozamokat nyújtó és hosszú távú pénzügyi biztonság megteremtésére alkal-
mas megoldásokat kínálunk. Számunkra fontos, hogy ügyfeleinknek az elvártnál jobb 
minőségű szolgáltatást nyújtsunk, amelyre a jól felkészült kollégák jelentik a garanciát.

A Metlife VIP csoport olyan kiemelt tanácsadókat keres, akiket MDRT szintű képzésben, 
keresetben és minőségi tudásban részesíthet, hogy a legigényesebb ügyfélkört tudjuk 
kiszolgálni.

E-mail: deak.gabor.janos@metlifenet.hu www.metlife.hu
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WE ARE IN SEARCH OF GREAT MINDS 
THAT THINK NOTHING ALIKE.

Katie 
Research
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We believe our greatest asset is our 
people. We value our commitment  
to diverse perspectives and a culture 
of inclusion across the firm.

A career at Morgan Stanley means  
belonging to an ideas-driven culture 
that embraces new perspectives to 
solve complex problems. 

Discover who we are. 
morganstanley.com/campus
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NI & NI Hungary Kft.
Tesztelési és mérési technológiái segít-
ségével, az NI több mint négy évtizede 
működik együtt a tehetséges mérnö-
kökkel és vállalkozásokkal a világ leg-
sürgetőbb kihívásainak megoldásában. 
Az adatoktól és az automatizálástól 
kezdve a kutatásig és az érvényesí-
tésig, az NI szoftverhez kapcsolódó 
megközelítése segít vevőinek az új in-
novációk gyorsabb, megbízhatóbb és 
biztonságosabb tesztelésében. Gazdag 
szoftverörökségét összekapcsolva az új 
felhő- és gépi tanulási lehetőségekkel, 
az NI modernizálja a tesztelési és méré-
si ipart, hogy az ügyfelek gyorsan meg-
alkothassák a következő innovációkat.

Büszkék vagyunk arra, hogy tehetséges 
mérnökökkel és vállalatokkal dolgozha-
tunk együtt, akik a mi rendszereinket 
használva találnak megoldást a világ 
legsürgetőbb technológiai kihívásaira, 
és ezáltal együtt fejleszthetjük a vállal-
kozásaikat is. Elkötelezettek vagyunk az 
iránt, hogy összekössük a bátor és kre-
atív embereket, ötleteket és technoló-
giákat, melyek a világunkat előre viszik. 
Mindez azt is jelenti, hogy ötvözzük a 
friss perspektívákat az új technológiák-
kal, hogy akár a legmerészebb elképzelé-
seket is valóra válthassuk. Folyamatosan 
azért dolgozunk, hogy megteremtsük 
ezeket a kapcsolatokat, mert ebben rej-
lik a lehetőség, hogy rendkívüli dolgokat 
vihessünk véghez ma, holnap és a kö-

vetkező 100 évben is. Mindig a jobbra 
törekszünk, mert tudjuk, hogy minden, 
amit ma megtanulunk, segít bennünket 
a jövőbe vezető úton. 

Az NI debreceni leányvállalatáról:
Debrecenben két évtizede alkotunk a 
fentiek szellemében, és büszkék va-
gyunk arra, hogy az NI a város high-tech 
iparának egyik meghatározó szereplőjé-
vé vált magyarországi fennállása során.

Az eredeti terveket messze túlszár-
nyalva, a 2001-ben itt létrehozott első 
tengerentúli gyártóegység jelentős bő-
vítése és fejlesztése révén ma már itt 
működnek olyan globális, illetve regio-
nális kiszolgáló központok is, mint pél-
dául az informatikai fejlesztői részleg, 
a HR, a jogi és a pénzügyi csoportok, 
valamint a vevői megrendelések feldol-
gozásával foglalkozó egység. A gyártást 
szakképzett mérnökök támogatják,  
a kutatás-fejlesztési mérnökcsoport te- 

vékenysége révén pedig a debreceni le-
ányvállalat igazi tudásközponttá nőtte 
ki magát a régióban.

A debreceni vállalat megalakuláskor 
meglévő kevesebb mint 100 fős dol-
gozói létszámhoz képest a cég ma már 
több mint 1400 munkavállalót foglal-
koztat, amellyel Hajdú-Bihar megyé-
ben a legnagyobb munkáltatók között 
szerepel. Az elmúlt két évtized fej-
lesztéseinek köszönhetően a vállalat 
hardware-gyártásának jelentős része 
Debrecenben történik, és a magas hoz-
záadott értékkel bíró termékek túlnyo-
mó többsége exportálásra kerül.

NI & NI Hungary Kft.
4031Debrecen, Határ út 1/A,
Telefon: +36 52 515 400
Web: ni.com
Facebook: facebook.com/nidebrecen

Foglalkoztatottak: 1500 fő
Állásajánlat: 52 db

Ajánlott állások: karrieroldalunkon: ni.com/careers

Jelentkezés módja: ni.com/careers

Gyakornoki program: GenerationNI A GenNI az NI 
globális tehetségfejlesztő programja, amely lehetővé 
teszi mindennapi vezetői készségeinek fejlesztését 
interdiszciplináris csoportokon keresztül. Ez a speciális 
program interaktív képzéseket, gyakorlati vissza-
jelzéseket és mentorálást biztosít a toborzástól 
egészen a betöltött pozícióban való fejlődésig. 

Szükséges diplomák: pozíciók szempontjából 
releváns végzettségek 
 
Nyelvismeret: angol, német, olasz, francia

WE ARE IN SEARCH OF GREAT MINDS 
THAT THINK NOTHING ALIKE.

Katie 
Research

© 2022 Morgan Stanley    
CRC 273298 01/22

We believe our greatest asset is our 
people. We value our commitment  
to diverse perspectives and a culture 
of inclusion across the firm.

A career at Morgan Stanley means  
belonging to an ideas-driven culture 
that embraces new perspectives to 
solve complex problems. 

Discover who we are. 
morganstanley.com/campus



www.otp.hu/karrier

Számtalan 
terület és sok 
felfedeznivaló vár
Csatlakozz hozzánk, fejlődjünk együtt!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

OTP_HVG_202x270_PRESS.pdf   1   2021. 11. 09.   9:11
éêáåí===N===OMOOK=MNK=OMK===NNWPN



www.otp.hu/karrier

Számtalan 
terület és sok 
felfedeznivaló vár
Csatlakozz hozzánk, fejlődjünk együtt!

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

OTP_HVG_202x270_PRESS.pdf   1   2021. 11. 09.   9:11







RAVAGO FILOZÓFIA
A Ravago cégcsoport stratégiájának vezérfonala a nyere-
séges növekedés elve. A Ravago Building Solutions arra 
törekszik, hogy növelje „földrajzi lábnyomát”. Arra össz-
pontosítunk, hogy szélesebb körűvé tegyük gyártási ké-
pességeinket olyan szférákban, ahol hosszú távon adva 
vannak a növekedés és értékteremtés lehetőségei, ezért 
nagy fi gyelmet szentelünk a jövőbeni piacbővülést ígérő 
trendeknek az építésügyi késztermékek piacán és igyek-
szünk kiaknázni a szinergiákat a Ravago Csoport más te-
vékenységeihez fűződő kapcsolatokban. 

CSATLAKOZZ HOZZÁNK!
Magyarországi kőzetgyapot és polisztirol szigetelőanyag 
gyártásunk és forgalmazásunk fejlesztéséhez keresünk 
olyan szakembereket, akik a korszerű szigetelőanyagok 
előállítása és népszerűsítése terén elkötelezetten képvise-
lik környezetfókuszú gondolkodásmódunkat. Tapasztalt 
szakembereket és lelkes pályakezdőket is szívesen fo-
gadunk gyorsan növekvő csapatunkba. Hosszú távú per-
spektívát, versenyképes jövedelemcsomagot, folyamatos 
fejlődési lehetőséget kínálunk.

Ravago Building Solutions Hungary Kft.
www.ravagobuildingsolutions.com/hu
https://www.facebook.com/ravatherm

A Ravago Csoport egyik történelmi sarokköveként a 
Ravago Building Solutions (RBS) a hatvanas évektől 
kezdve alakult át belga illetőségű helyi vállalkozásból 
egy Európán átívelő üzletággá, miközben a speciális 
építési anyagok fejlesztése és népszerűsítése mellett 
kötelezte el magát az európai és török piacokon.

GYÁRTÁS
A Ravago Building Solutions saját gyárakkal rendel-
kezik számos országban, amelyek szigetelőanyago-
kat (XPS és kőzetgyapot), vízszigetelést, szárazépí-
tési fém profi lokat valamint csomagolóanyagokat és 
fóliákat gyártanak.
Magyarországon Balatonfűzfőn 2013 óta XPS szi-
getelőanyag, Alsózsolcán (Miskolc közelében) pedig 
2021 óta kőzetgyapot szigetelőanyag gyártása zajlik.

DISZTRIBÚCIÓ
A „Rava-portfólió” kiegészítéseként a Ravago Buil-
ding Solutions folyamatosan szélesíti kínálatát más 
vezető márkák építőanyagaival is.
A teljes paletta országonként változó, de megtalál-
hatóak a hő- és hangszigetelési, vízszigetelési, szá-
razépítési és geoműanyag termékek éppúgy, mint 
különböző homlokzati rendszerek és speciális belső-
építészeti megoldások is.

ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS
Az RBS saját építőanyag kereskedelmi hálózattal is 
rendelkezik Magyarországon és Romániában, átfogó 
termékportfóliót biztosítva a vásárlók számára. Ezek 
a kereskedések lefedik az országok teljes területét 
(Magyarországon 18 telephely, Romániában 7 te-
lephely), széleskörű kínálatot nyújtanak a teljes épí-
tőanyag palettáról.

Szükséges végzettségek:
középfokú műszaki végzettség – operátor és karbantartás munka-
körökben a gyártóüzemekben
mérnök végzettség – építő- vagy építészmérnök a szigetelőanyag 
értékesítés területén, gépészmérnök a gyártási folyamatokban

Nyelvismeret:
angol (csak a felsőfokú végzettséget igénylő pozícióknál)
Jelentkezés módja:
e-mailben: katalin.szeeppataki@ravago.com
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Roche has 3 services & solutions centers globally, the largest one is located in Budapest, Hungary.
We have more than 1500 employees providing fi nance, procurement, human resources and IT services and support 
to the whole EMEA region. 31 different nationalities represent the intercultural dynamics of Roche in Budapest.

“At Roche, we work 
and collaborate 
in a friendly and 
helpful environment”

Get to know our unique & colorful 
company culture through the eyes 
of our colleague, Krisztina!

“I work as a Reward Analyst at Roche. � is is a place where I can iden-
tify with the company mission, vision, and core values. We all work 
towards the same goal to help patients around the globe.”

With a history of almost 125 years, Roche is a well-known pioneer 
in healthcare and innovation. We are proud to offer long-term ca-
reer paths and fi nancial stability to our employees all over the globe, 
while we continuously strive to secure steady growth.

“Roche has impressed me as an employer that focuses on its employees. 
It’s a place where your professional development is taken seriously, and 
there are internal career opportunities. We can choose from an exten-
sive training catalog. Currently, I’m enrolled in a Spanish class.”

At Roche, your career is in your own hands. It doesn’t matter if you 
are a junior, a senior or a leader, we provide constant development 
opportunities, the possibility of international assignments, internal 
position changes and the chance to shape your own career. With 
the new, complex, high value-added roles introduced this year, you 
can fi nd more opportunities for growth than ever before.

“� e compensation package o� ers various bene� t elements to meet 
our needs. � e pandemic showed me that Roche attaches great im-
portance to the wellbeing of its employees. I’m currently pursuing 
a master’s degree, so I appreciate the home o�  ce opportunity and � ex-
ible working hours.”

Roche creates the opportunity for freedom in working, where your 
corporate and private life coexist in harmony. We ensure fl exibility, 
to help you fi nd your balance.

“At Roche you � nd yourself in a friendly and helpful environment.
Whenever I have a question, I can be sure that one of my peers or lead-
ers will step in to help me or point me in the right direction.”

At Roche we cooperate, debate, make decisions, celebrate suc-
cesses and have fun as a team. We live as one, so we provide effi -
cient collaboration tools that not only help you get your work done 
but also create the opportunity to learn from each other.

“To receive feedback, I can easily submit a feedback request in the 
system and send it to anyone I work with. People are happy to share 
and receive feedback in this open and cooperative environment.” 

Roche is a community of trust, where we support each other. You 
have the chance to share your opinion. Our leadership is very 
focused on people, creating a strong, inclusive culture.

LEARN MORE AT 
www.roche.com/careers

REACH OUT TO US AT
budapest.career@roche.com



Tartozz a 100%-hoz, 
akik szerint a Rossmann 

egy stabil munkahely.

Munkatársaink

12%-a
#biztosmunkahely

#rossmannszív

Jelentkezz most!

művész
fel nem fedezett

shop.rossmann.hu
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ADÓTANÁCSADÓ
GYAKORNOK

KÖNYVELŐ
GYAKORNOK

• VÁLTOZATOS MUNKA, EGYÉNI KARRIERÚT
• SZAKMAI ÉS NYELVI KÉPZÉSEK
• CSÚCSKATEGÓRIÁS, MODERN IRODA
• TÁMOGATÓ VEZETŐK, INSPIRÁLÓ CSAPAT
• VÁLTOZATOS MUNKAIDŐN KÍVÜLI 

PROGRAMOK

JELENTKEZZ MOST: WWW.RSM.HU/KARRIER | JOB@RSM.HU

LEGYÉL A LEGJOBB ABBAN, 
AMIT CSINÁLSZ...

...TÁMOGATUNK BENNE



Csatlakozz te is csapatunkhoz!
Nyitott pozícióinkat és a jelentkezés feltételeit a semilab.com/career oldalon

megtalálod!

A SEMILABMagyarország legnagyobb 100%-ban magyar tulajdonú
high-tech fejlesztő cége.Méréstechnika terén stratégiai beszállítói vagyunk a

legnagyobb memória- és chipgyártó, napelem-, illetve kijelzőgyártó vállalatoknak
szerte a világon.

Az elektronikai eszközök folyamatosan növekvő piacának
köszönhetően szinte elképzelhetetlen, hogy a Te o�honodban ne lenne
olyan termék, amelynek fejlesztése vagy gyártása során ne használtak
volna SEMILAB mérőkészüléket.

Cégünk olyan op�kai, illetve elektromos elven működő
mérőberendezéseket gyárt és fejleszt, amelyeket a különböző gyártási
folyamatok ellenőrzésében és új iparági megoldások kutatás-
fejlesztésében világszerte alkalmaznak. Meghatározó globális piaci
részesedéssel bírunk a félvezetők méréstechnikájának piacán, a
napelemiparban és a kijelzőiparban egyaránt.

Kollégáinknak − Magyarországon egyedülálló módon −
lehetőségük nyílik testközelből megismerni a mikroelektronika-,
a napelem- és a kijelzőgyártás legfejle�ebb technológiáit.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy munkatársaink azonnal
értesüljenek az iparágakban zajló változásokról és fejlesztésekről, így
általuk lehetőségünk nyílik partnereink felmerülő méréstechnikai
igényeire rövid időn belül megoldást találni. Büszkék vagyunk rá, hogy
munkatársaink szükség esetén a világ bármely pontján önállóan és
felelősen oldják meg feladataikat.

Sikerünkhöz nélkülözhetetlen a világszerte (USA, Kína, Japán, Korea, Tajvan, Szingapúr, Németország,
Magyarország) foglalkoztato� közel 1200 munkatársunk hozzáértése, elhivato�sága, és az általuk végze�
folyamatos kutató-fejlesztő munka.

Fizikus, vegyész-, villamos- és gépészmérnök, szo�verfejlesztő kollégáink munkájuk során szerteágazó
tapasztalatra tesznek szert, hiszen részt vehetnek a mérőeszközök fejlesztésének és gyártásának teljes
folyamatában. A fejlesztést követően nyomon követhe�k a gépek szerelését, szerepet vállalhatnak az elkészült
mérőkészülékek tesztelésében és üzembehelyezésében, végül pedig ők azok, akik partnereinknek technikai
segítséget nyújtanak.



SIEMENS MOBILITY K+F KÖZPONT

Fókuszban
a jövő közlekedése

Kutatási és fejlesztési központunkban olyan jövőbe mutató projekteken dolgozunk, 
melyek biztosítják a zavartalan, fenntartható, megbízható és biztonságos közlekedést.
Légy Te is a csapatunk tagja!
siemens.hu/mobility
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A GEERS több mint 25 éve van jelen Magyarországon, és már több mint 5 éve tagja a SONOVA  
csoportnak. Az Audiológiai ellátás üzletágban a cégcsoport világszerte majdnem 7000 munkatársat 
foglalkoztat és kereken 3200 szaküzletet üzemeltet. 

A svájci székhelyű SONOVA vezető szolgáltató minden «hallással» kapcsolatos megoldás terüle-
tén. A cégcsoport olyan márkákkal van jelen a magyarországi piacon, mint a Phonak és a GEERS  
üzlethálózat, világszerte pedig a Hansaton, Advanced Bionics vagy üzlethálózat terén az AudioNova, 
Boots Hearing Care, Connect Hearing vagy a Lapperre nevekkel találkozhatunk a GEERS mellett.

A SONOVA az ügyfelei számára az egyik legszélesebb termékportfóliót kínálja az üzletágban –  
a hallókészülékektől az implantátumokon át a kommunikációs megoldásokig.

www.geers.hu
TEREMTSÜNK ÉRTÉKET EGYÜTT!



    

    

Mi, swietelskysek
TANULUNK
EGYMÁSTÓL.

Kereken 11 000 swietelskys dolgozik összehan-
goltan nap mint nap. Ötletekkel állnak elő, és 
felelősséget vállalnak. A kedvező időszakokban 
együtt ünnepelünk, ha pedig nem mennek olyan 
olajozottan a dolgok, akkor is számíthatunk 
egymásra. Pont úgy, mint egy családban.

www.mi-swietelskysek.hu

EGY 
KONSTRUKTÍV 
CSALÁD

Csatlakozz
 hozzánk!
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Minden ami sínen fut www.stadlerrail.com

Kérdésed van? Hívj minket a + 36 56 888 547-es számon!
Önéletrajzod várjuk a toborzas@stadlerrail.com címre a pozíció megjelölésével. 

A Stadler közel 80 éve van jelen a vasúti járműgyártásban és dolgozik vevői 
sokszínű igényeinek kielégítésén svájci technológiai és minőségi elvárásokra 
alapozva. Globális jelenlétünket kiterjedt gyártó-, és szerviz kapacitásokkal 
biztosítjuk Európa számos országában és a tengerentúlon.

Szolnoki üzemünk kibocsájtása több mint 10 éves fennállása alatt meghaladta 
a 4000 kocsiszekrényt, beruházásaink Szolnok és térsége meghatározó 
munkáltatójává tették a Stadlert. Munkatársaink értéket teremtenek, amelyet 
nap mint nap láthatunk magunk körül.

Mit nyújtunk ezért?

Régióban kiemelkedő fizetés | teljesítményprémium  
| mentorprogram | egészségmegőrzés

FLEXIBILITÁSDINAMIZMUS

Ami a munkánkat jellemzi:

TELJESÍTMÉNY INNOVÁCIÓ FENNTARTHATÓSÁG
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Indítsd be karriered
2 perc alatt
hu.trenkwalder.com



Indítsd be karriered
2 perc alatt
hu.trenkwalder.com
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Vezető globális autóipari beszállítóként piacveze-

tő megoldásokkal támogatjuk autóipari ügyfeleinket 

a jövő modern belső terének kialakításában.  

A „Better life on Board through Superior Automotive 

Solutions” (Jobb élet a fedélzeten magas színvonalú 

autóipari megoldások révén) elnevezésű víziónk megva-

lósítása érdekében motivált új munkatársakat keresünk, 

akikkel együtt megvalósíthatjuk ezt az izgalmas felada-

tot. Csatlakozz a csapatunkhoz! 

Világszerte több mint 240 telephelyünkön 20 országban 

55 000 alkalmazottal dolgozunk.  Pápai üzemünkben ne-

ves autógyártók prémium autómárkái számára gyártunk 

valódibőr-alkatrészeket. 

A következő területeken van nyitott pozíciónk:

• mérnökség • karbantartás

Ha felkeltettük érdeklődésedet, jelentkezz az alábbi 

e-mail címen keresztül: CareerTeam-HU@yanfeng.com 

Alakítsd velünk a jövődet!



Váltani szeretnél? Vár a ZF!
Szeretnél egy dinamikusan fejlődő 
autóipari vállalat csapattagja lenni?

Lépj kapcsolatba velünk!
ZF Hungária Kft.
3300 Eger, Kistályai út 2.
Telefon: +36 30 171 9374
www.zf.com, www.zf.com/hu,
https://jobs.zf.com

Akiket most keresünk:
SAP-szakértők és tanácsadók, BI alkalmazás fejlesztők, szoftver  
fejlesztők, adatelemzők és mérnökök data science területre,
beszállítói háttérfejlesztők, beszerzők, mérnökök
Gyakornokok és pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Karrier már az egyetemi évek alatt?
Szakmai gyakorlatra, duális képzésre  
is várjuk a jelentkezőket a  
dualiskepzes@zf.com emailcímen!
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Zollner Elektronik Gyártó és Szolgáltató Kft.

Amit érdemes tudni rólunk
A Zollner vállalatcsoportot Manfred 
Zollner hozta létre, 1965-ben. A válla-
latcsoport napjainkig hatalmas méretű-
vé nőtte ki magát. Mára az elektronikai 
ipar vezető nemzetközi nagyvállalatai-
nak partnereként a komplex termékek 
fejlesztésében és gyártásában kiemelt 
pozíciót tölt be. A világ 15 top EMS 
(Electronic Manufacturing Services) 
szolgáltatója közé tartozik, és több mint 
öt évtizedes vállalkozói tevékenységre 
tekint vissza. A vállalatcsoport jelenleg 
20 telephelyen, 9 országban tevékeny-
kedik – Németországban, Magyaror-
szágon, Romániában, Kínában, Tunéziá-
ban, USA-ban, Svájcban, Costa Ricában 
és Hongkongban.
Az elektronikától a mechanikán át az 
induktív alkatrészekig: minden tech-

nológiai területen a legújabb szaktudás 
birtokában nyújtjuk szolgáltatásainkat. 
A technológiai sokszínűség az elő-
nyünkre válik, ez teszi lehetővé a komp-
lett rendszerek gyártását. Mindehhez 
modern géppark áll a rendelkezésünk-
re, amely megfelel a legújabb technikai 
követelményeknek
A következő iparágakban vagyunk ott-
hon, amelyekhez szükséges tanúsítá-
sokkal is rendelkezünk: ipari elektronika, 
vasúttechnika, autóipar, orvoselektroni-
ka, légi közlekedés, méréstechnika, in-
formációtechnika, egyéb fogyasztási 
cikkek és telekommunikáció.
Széles termékskálánkból az alábbiak 
gyártására vagyunk a legbüszkébbek: 
autórádió- előlapok, gépkocsik műhol-
das navigációs rendszerei, különböző 
ipari és szórakoztatóelektronikai ter-

mékek vezérlő- és tápegységei, számí-
tógépek, nyomtatók lemezszekrényei, 
tekercsek, pénzszámláló automaták, 
orvosi műszerek, vasúti vezérlőszekré-
nyek, elektromos autók gyorstöltő be-
rendezései.

Akik jelentkezését várjuk
Piacvezető pozíciónk titka munkatársa-
inkban rejlik, ezért folyamatosan várunk 
angolul és/vagy németül jól beszélő 
mérnököket, közgazdászokat, akik el-
kötelezettek szakmájuk iránt, és kedvet 
éreznek ahhoz, hogy részesei legyenek 
egy nemzetközi csapat sikereinek. 

Amit elvárunk:
• felsőfokú műszaki vagy  

gazdasági végzettség
• aktív középfokú angol és/vagy  

német nyelvtudás
• felhasználói szintű Ms Office- 

ismeretek
• jó kommunikációs és  

kapcsolatteremtő képesség

SOLUTIONS FOR YOUR IDEAS

Zollner Elektronik Gyártó és Szolgáltató Kft.
2600 Vác, Deákvári fasor 16−18.
Telefon: +36 27 500 100
Web: www.zollner.hu
Facebook: Zollner Elektronik AG

Foglalkoztatottak: 2680 fő
Állásajánlat: 15 db

További információ:
Név: Lackner Márta
toborzási specialista
Telefon: +36 27 500 955
E-mail: marta_lackner@zollner.de

Ajánlott állások: folyamatmérnök, minőségügyi 
mérnök, beszerző, projektmenedzser

Gyakornoki program: kötelező főiskolai vagy egyetemi 
gyakorlat idejére fogadunk gépész • villamosmérnök 
• közgazdász hallgatókat

Szükséges diplomák: gépészmérnök • villamosmérnök
• műszaki menedzser • közgazdász
 
Nyelvismeret: angol és/vagy német

Jelentkezés módja: www.zollner.hu/hu/karrier/
allasboerze/online-jelentkezese
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We make what matters work.*

Our Vision

To improve the quality of life and the environment 
through the use of power management technologies 
and services. 

*
Eaton is an intelligent power management company dedicated to improving the quality 
of life and protecting the environment for people everywhere. We are guided by our 
commitment to do business right, to operate sustainably and to help our customers 
manage power – today and well into the future. By capitalizing on the global growth 
trends of electrification and digitalization, we’re accelerating the planet’s transition to 
renewable energy, helping to solve the world’s most urgent power management challenges, 
and doing what’s best for our stakeholders and all of society.
 
Founded in 1911, Eaton has been listed on the NYSE for nearly a century. We reported 
revenues of $19.6 billion in 2021 and serve customers in more than 170 countries. 

Start your career today at Eaton.com/career


