Tájékoztató
álláskeresők,
diákok, szülők,
pedagógusok
részére
Humán szolgáltatásaink

Álláskeresési és munkavállalási
tanácsadás
Szeretné mielőbb megtalálni a munkaerőpiacon fellelhető, az Ön számára
legmegfelelőbb állást?
Segítünk, hogy a legelőnyösebben tudja
bemutatni munkavállalói személyiségét,
ezzel elnyerni a keresett pozíciót.
Felkészítjük arra, hogyan tudja felkutatni a
rejtett munkaerőpiac lehetőségeit, hogyan
jelentkezzen a meg nem hirdetett állásokra,
és hogyan tudja felhívni magára a munkáltató
figyelmét, bejutni állásinterjúra.
Egyéni tanácsadás keretében az alábbi
fontosabb témák mentén haladva válhat
sikeres pályázóvá:
 célállás meghatározása, önéletrajz,
motivációs levél összeállítása,
 állásinterjúra történő felkészítés,
állásinterjú formái,
 munkaerő-piaci
információnyújtás,
munkavállalást
érintő
alapvető
munkajogi ismeretek.

Pályatanácsadás

EURES – biztonságos hazai és uniós
munkavállalás

Pályaválasztási döntés előtt áll vagy
pályamódosításban gondolkodik?
Középfokú
vagy
felsőfokú
oktatási
intézményekről szeretne informálódni?

Valamely
EU-tagállamban
dolgozik,
de
hazatérne, hogy itthon helyezkedjen el?
Megszűnt a külföldi munkaviszonya?

Ha igen, keressen bennünket!
Egyéni tanácsadás keretén belül itt helyben,
csoportos tanácsadással, illetve elérő
programokkal az iskolai környezetben
segítjük a pályaválasztás előtt állókat.
Elérő programjaink:





osztályfőnöki óra
szülői értekezlet
pályaválasztási kiállítás
állás- és karrierbörzéken
megjelenés kiállítóként

való

Kérje - akár külföldről
tanácsadónk segítségét!

is

-

EURES-

Az EURES (EURopean Employment ServicesEurópai Foglalkoztatási Szolgálatok) az uniós
tagállamok, valamint Svájc és az Európai
Gazdasági
Térség
országainak
állami
foglalkoztatási szolgálataiból álló információs
és tanácsadó hálózat álláskeresőknek és
munkáltatóknak.
A Magyarországon is működő szolgáltatás,
ingyenes és megbízható segítséget nyújt
többek között
 bemutatkozó anyaga elkészítésében,
 az elsődleges és a rejtett munkaerő-piacot
érintő információk,
 állásinterjúra történő felkészülés kapcsán.

Külföldön is biztonságban
Amennyiben más uniós tagállamban keres
állást, elengedhetetlen, hogy alaposan
informálódjon.

Munkavállalási tanácsadás során segítünk
Önnek a munkavállaláshoz kapcsolódó
problémái
megoldásában,
képzési
lehetőségek átgondolásában, információkat
kap cégekről, állásokról.
Szabó Györgyi
szabo.gyorgyi@bacs.gov.hu
Tel: 06 76/795-674
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Tel: 06 76/795-709
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Még a kiutazás előtt javasolt egy EUREStanácsadótól tájékoztatást kérni a külföldi
munkavállalást
érintő
kérdésekről
(megbízható információs források és állásadatbázisok, jellemző munkakörülmények,
jelentkezés módja, hivatali teendők, lakhatás).

Molnárné Hegyi Eszter
mhegyi.eszter@bacs.gov.hu
Tel: 06 76/795-675

Hasznos linkek
gyűjteménye
www.nive.hu
www.felvi.hu
www.oktatas.hu
palyaorientacio.munka.hu
eures.munka.hu
eures.europa.eu
www.mobilitasazeuban.hu

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási, Munkaügyi
és Munkavédelmi Főosztály
6000 Kecskemét, Klapka u. 34.
Főosztályvezető: Kollár Péter
foglalkoztatas@bacs.gov.hu
Telefon: 06 76/795-633
Fax: 06 76/795-763
bacs-kiskun.munka.hu
bkmkh.hu

