Állást keres? Munkahelyváltásban gondolkodik?
Pályakezdőként első munkahelyét keresi?
Egy figyelemfelkeltő önéletrajzra vagy egy tartalmas kísérőlevélre van szüksége?
Segítünk Önnek ezen dokumentumok megírásában, közösen megoldásokat keresünk sajátos, egyéni
álláskeresési helyzetéhez.
Álláskeresőként számos kérdése lehet, amelyre szeretne megbízható választ kapni.
Több éves gyakorlattal rendelkező tanácsadó kollégáink nemcsak bemutatkozó anyaga, álláskeresői profilja
összeállításában segítenek Önnek, hanem abban is például, hogy

mely cégekhez érdemes elküldenie jelentkezését,

mit tegyen, ha a meghirdetett állásajánlatok között nem talál megfelelőt,

miként vegye fel a kapcsolatot a munkáltatóval,

hogyan készüljön fel az állásinterjúra,

melyek tartoznak a gyakori és „tiltott” állásinterjú kérdések közé,

mitől lehet sikeres egy skype-interjú ,

melyek az első munkahely dokumentációi, hogyan tájékozódjunk a bérekről?
Egyéni tanácsadással - akár többszöri alkalom során - feltérképezzük a meglévő képességeit, érdeklődési körét,
munkatapasztalatát, és a helyi munkaerőpiac sajátosságait figyelembe véve járjuk körbe a lehetőségeket.
Információt nyújtunk az aktuális munkaerőpiaci támogatásokról és az álláskeresőknek biztosított képzési
lehetőségekről.
Csoportfoglalkozásokat és csoportos tájékoztatókat tartunk a munkatapasztalattal rendelkező, pályakezdő és a
tartósan (6 hónapnál hosszabb ideje) álláskereső ügyfelek részére.

Pályatanácsadás: pályaválasztás, pályamódosítás?
Az általános iskolai tanulmányok befejeztével a 7-8. osztályos tanulók életében jelentős mérföldkő a
továbbtanulás. A diákok és szüleik itt találkoznak először az iskolatípus megválasztásának kérdésével, és akár életre
szóló döntést kell hozniuk, hogy gimnáziumban vagy szakmát választva szeretne a gyermek továbbtanulni.
A középiskolás diákok közül az érettségi és/vagy szakma megszerzése után munkát keresőket álláskeresési
információkkal, tanácsadással segítjük, a felsőoktatásban gondolkodóknak rálátást adunk a felsőoktatási
szakképzés, az e- felvételi területére.
Részt veszünk az iskolai intézmények pályaorientációs rendezvényein, és igény szerint
pályaorientációs/munkavállalási témában osztályfőnöki órákat tartunk.
A pályamódosításban gondolkodó felnőttek számára is hatékony támogatást nyújthatunk a témában.
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály által szervezett és az
adott Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya közreműködésével évente megrendezett „Jövőd a tét!” Pályaválasztási
Kiállítás címet viselő rendezvény-sorozata jó alkalmat kínál arra, hogy az alapfokú oktatás rendszeréből kilépő tanulók
és szüleik, továbbá a pedagógusok is találkozhassanak a középfokú oktatási intézmények és a térség munkáltatóinak
képviselőivel.

Uniós munkavállalási tanácsadás és a külföldről hazatérők
tájékoztatása=EURES-tanácsadás
Az EURES (European Employment Services – Európai Foglalkoztatási Szolgálat) az uniós tagállamok, valamint
Svájc és az EGT országainak foglalkoztatási szolgálataiból álló információs és tanácsadó hálózat, amelynek célja az
országok közötti munkaerő-áramlás elősegítése, az álláskeresők, munkáltatók és egyéb partnerek (pl. hivatali
szervezetek, uniós társhálózatok, kamarák, képző intézmények) megbízható forrásból történő tájékoztatása
személyesen, telefonon és email útján.





Álláskeresők részére információnyújtás és tanácsadás a biztonságos külföldi munkavállalásról, a hivatalosan
bejelentett és ellenőrzött állásajánlatokról, jelentkezések kezelése (segítségnyújtás álláspályázatok és
önéletrajzok elkészítésében, EURES-profil létrehozásában), munkavállalói jogokról és kötelezettségekről, az
élet- és munkakörülményeket érintő kérdések kapcsán, továbbá a hazatérést tervezők számára tájékoztatás
nyújtása, iránymutatás.
Munkáltatók részére segítségnyújtás az Európai Unióból történő munkaerő-toborzáshoz

Szolgáltatásaink díjmentesek.

