
      
   Tokaji Gróf Széchenyi István 
        Középiskolai Kollégium   

1 
 

 

Pedagógus neve: Májerné Blanár Katalin 

Tantárgy: csoportfoglalkozás 

Csoport: Koll. 9. 

Téma: Hogyan keressünk magunknak munkahelyet? 

            Az élethosszig tartó tanulás 

Dátum: 2020.05.18. 

 

Egy héttel ezelőtt azokra a kérdésekre kerestük a választ: Mi leszek, ha nagy leszek?  Jól 

döntöttem-e, a megfelelő pályát választottam-e? 

Bizony van köztetek több olyan tanuló is, akik nem a megfelelő pályán vannak, akiknek a 

képességei, készségei, személyisége más pályán jobban érvényesülne. Több, jobb, sikeresebb 

és boldogabb lehetne egy másik szakiránnyal. 

Bízom benne, hogy az előttetek álló két év elég lesz arra, hogy bebizonyosodjon, jól 

döntöttetek-e, vagy épp ellenkezőleg, hogy valóban más pályán van a helyetek és érettségi után 

a megfelelő szakirányban tanultok tovább. 

Ma a munkahelykereséssel és az önképzéssel fogunk foglalkozni. Tudom, egy kicsit odébb van 

még, de nem lehet elég korán elkezdeni, és ha tudjátok, hogy mivel jár, könnyebben fogjátok 

venni az akadályt. Többen is vannak köztetek, akik nem szeretnének felsőfokú tanulmányokat 

folytatni, hanem az iskola befejezése után dolgozni szeretnének. Nekik, és természetesen a 

tanulmányaikat tovább folytatóknak is hasznos információval szolgálhat a mai foglalkozásunk 

témája. 

 

Induljunk ki abból, hogy kilépve az iskola kapuján munkát kell keresned, állást kell találnod. 

Mit tegyünk? Mi az első feladat? 

Elindulni a pályán 

Nézzük ennek lépéseit! 

 

1. Álláskeresés 

Ha elszántad magad az álláskeresésre, gondold végig alaposan céljaid, a munkával szemben 

támasztott követelményeid. Az igényeid legyenek reálisak, képességednek, végzettségednek 

megfelelőek. 

Kezdetben törekedj a munkaerőpiac alapos feltérképezésére, az információgyűjtésre.  
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Kitől, honnan kaphatsz információkat állással kapcsolatosan? 

Az álláskeresésben támaszkodhatsz: 

- személyes kapcsolatrendszeredre, 

- fordulhatsz állami munkaközvetítőkhöz, 

- fordulhatsz speciális közvetítőkhöz, ún. „fejvadász cégekhez”, 

- kereshetsz álláshirdetéseket sajtóban, interneten. 

 

Ha megtaláltad a kínálatokból a számodra legmegfelelőbbet, a következő lépés a kör szűkítése, 

azaz informálódnod kell a hirdető cég felől, meg kell ismerni a pályázandó munkakör lényegét 

(elvégzendő feladat, felelősség-, hatáskör, jogok, lehetőségek). 

 

Ha megtaláltad a megfelelő állást, mi a következő feladatod? 

2. Jelentkezés 

Milyen formában történik a jelentkezés? 

A komolyabb munkahelyekért való folyamodás levélben vagy az interneten keresztül  történik. 

Az is előfordulhat, hogy a hirdető cég telefonos jelentkezést kér személyes bemutatkozásunk 

időpontjának egyeztetésére. 

 

Hogyan történik az írásbeli jelentkezés? 

A pályázat benyújtásával, tehát az álláskeresés következő lépése az írásbeli jelentkezés. 

3. Pályázat benyújtása 

 

Mit tartalmaz ez a pályázat? 

Ebben a pályázó jelzi, hogy érdekli a munkakör, de egyben önmagát is bemutatja, igazolja 

kompetenciáit, jogosultságát, hogy alkalmas az állás betöltésére, csatolja a kiegészítő iratokat: 

önéletrajz, a végzettséget igazoló bizonyítvány, nyelvvizsga-bizonyítvány stb. 

A cég a pályázatból eldönti, hogy érdemes-e részletesebben foglalkoznia (személyes tárgyalás 

formájában) a jelentkezővel, vagy a pályázat összbenyomása alapján „ejti” személyét. 

A pályázatnak olyannak kell lennie, hogy egybevágjon a hirdetésben közölt feltételekkel.  

Semmiképpen nem lehet szépített, önmagunkról kiszínezett jellemzőket állítani, 

tárgyilagosnak, önkritikusnak, mindenekelőtt szolidnak és korrektnek kell lennie. 

A pályázat gondolatmenete: 

- a pályázat célja: a betöltendő munkakör megnevezése, 

- a pályázat alátámasztása: eddigi szakmai munkatapasztalatokkal, iskolai tanulmányi 

adatokkal, nyelvismerettel, vagy egyéb kiegészítő adatokkal, 
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- korábbi munkaköri alkalmazásának helye, beosztása, körülményei, 

- hogyan képzeli a pályázott munkakört betölteni és fejleszteni, 

- önmaga bemutatása (munkasajátossági készségek, érdeklődési kör, egészségi állapot, 

családi háttér, szabadidő felhasználása, hobbija, tervei). 

 

Feladat: 

Válassz ki egy általad ismert szakmát, és készíts el egy pályázatot a fent megadott szempontok 

alapján! 

 

A pályázathoz nagyon fontos egy jó önéletrajz. 

Az önéletrajz elkészítése mindig fontos lépés az álláskeresésnél. Az önéletrajz rendszerint 

az első kapcsolatfelvétel a leendő munkáltatóval, fontos tehát, hogy már az első olvasásnál 

felkeltsük a munkaadó figyelmét, és elérjük, hogy behívjanak bennünket felvételi 

elbeszélgetésre. 

 

Milyen típusú önéletrajzokat ismertek? 

Lássuk! 

Az önéletrajz típusai 

1. Létezik az úgynevezett magyar stílusban írt önéletrajz: 

Levélszerű, hosszú sorokban íródik, tartalmazva bevezetést, tárgyalást és befejezést. 

Külsőleg egy levélhez hasonlít, de önéletrajzként nehezen olvasható, mert az 

információkat és az adatokat ömlesztve tartalmazza. Régebben ez volt az általános 

forma, de ezt mára felváltotta 

 

2. az amerikai típusú önéletrajz, mely: rövid, tömör, mert készítője eleve számít 

személyes konzultációra, vázlatszerű, nem törekszik túl hosszú mondatokra. Három 

részből áll:  

1. a karriercél (mit szeretnék elérni, betölteni), 

2. korábbi munkahelyek felsorolása időrendben, a legutóbbi kerül előre s visszafelé 

haladunk az időrendben, 

3. tanulmányok felsorolása, melyet a legmagasabb iskolai végzettséggel kezdünk. 

 

3. Europass önéletrajz, avagy a szakmai önéletrajz, ebben az alábbiakkal találkozol: 

- fénykép helye, 

- személyi adatok, 

- betölteni kívánt munkakör, 

- szakmai tapasztalat, 

- tanulmányok, időrendben, 
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- egyéni készségek és kompetenciák, 

- egyéb nyelvek, 

- szervezési készségek és kompetenciák, 

- műszaki készségek és kompetenciák, 

- számítógép-felhasználói készségek, 

- járművezetői engedély, 

- kiegészítő információk, 

- mellékletek. 

 

Mi az önéletrajz elsődleges célja? 

Az, hogy felkeltsük a munkaadó figyelmét, és elérjük, hogy behívjanak. 

 

Mire kell figyelni az önéletrajz írásánál? 

Fontos:  

- ügyelj az önéletrajz megjelenésére, 

- a lényegre koncentrálj, 

- igazítsd az önéletrajzodat a megpályázandó állás követelményeihez (hangsúlyozd a 

munkaadó szemében valószínűleg előnyösnek számító tulajdonságaidat), 

- igazodj a sablonban meghatározott szerkezethez, 

- fogalmazz pontosan és tömören, 

- nézesd át valakivel a kész önéletrajzodat! 

 

Feladat: 

Készíts egy önéletrajzot! Bármelyiket választhatod a fent említettek közül, de egy egyénit is 

készíthetsz. 

  

 Van még két dokumentum, amit gyakran kérnek az önéletrajzhoz, ez pedig a referencia és a 

kísérőlevél. 

 

Mi a referencia? 

A referencia ajánlást jelent. Az önéletrajz utolsó részében – nem kötelező – de megjelölhetünk 

két vagy több személyt (referenst) akihez a leendő munkaadó fordulhat, ha bővebb információt 

szeretne tudni. 

Az ajánló, vagy referencia levelet, ha szükséges, olyan valakivel írassuk, akinek a beosztása, 

pozíciója jelzi azt, hogy ítéletében meg lehet bízni. Biztosnak kell lennünk abban, hogy 

előnyösen fog nyilatkozni rólunk. 

A kísérőlevél 

A kísérőlevélben tulajdonképpen arra bíztatjuk a munkáltatót, hogy olvassa el az 

önéletrajzunkat. Általában három bekezdésből áll, vagy egy féloldalnyi a terjedelme.  
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Megemlítjük benne egy-két fontos képességünket, amelyről feltételezzük, hogy a munkáltató 

számára hasznos lehet, és udvariasan találkozót kérünk. 

 

4. A személyes bemutatkozás, azaz az interjú 

Ha ügyesek voltunk és jó pályázatot írtunk, sikerült felkeltenünk a munkaadó figyelmét, akkor 

sor kerül az interjúra. 

Mi az interjú? 

A munkahelyek által meghirdetett állásokra többen is jelentkeznek. Ilyenkor beszélgetésre, 

idegen szóval interjúra hívják be a pályázókat, s az itt nyert benyomások alapján döntenek a 

felvételről. 

Nem mindegy, hogy az interjú során hogyan viselkedünk, vagy miként válaszolunk a feltett 

kérdésekre. A többi jelentkező is ugyanazzal a céllal érkezik, mint mi: meg akarja szerezni az 

állást. A bemutatkozó beszélgetés tehát valóságos verseny, ahol le kell győznünk a 

vetélytársakat, ami azt jelenti, hogy jobbnak kell lennünk nála. 

Mi az interjú célja? 

Az interjú célja az, hogy bebizonyítsuk, rendelkezünk azokkal a szakmai és mentális 

kompetenciákkal, amelyek szükségesek az állás elnyeréséhez. 

Hallottátok már azt a szót, hogy image? Mit jelent? 

Azt az összképet, amelyet az interjú során tanúsítunk, s amely jellemző ránk, imagenek 

nevezzük. 

Az image (imédzs) sokkal több egyszerű magatartásnál; olyan önkifejezés, énünkből fakadó 

kisugárzás, amelyben belső tartásunk, életfilozófiánk, sőt szakmai ismereteink is kifejeződnek.  

Az interjú alatt tanúsítandó magatartást meg lehet tanulni. Ma már számtalan könyv, kiadvány 

segít abban, hogy felkészüljünk a beszélgetésre, a sikeres, eredményes szereplésre.  

Az eredményes interjú magatartási követelményeit hét pontban foglalhatjuk össze: 

Melyek ezek? 

1. Jelenj meg pontosan! 

Az a helyes, ha a kitűzött időnél néhány perccel korábban már ott vagy a megbeszélés 

színhelyén. 

Jó fényt vet rád, ha késel?                                                                                          

Nem, mert nem illik visszaélni más idejével, s van egy mondás, hogy az üzleti életben 

az idő pénz. 

 

2. Legyen gondozott a külsőd! 

A bemutatkozó beszélgetésre illik öltönyt, kosztümöt felvenni, inggel, nyakkendővel, 

illetve blúzzal. Jó, ha a ruha színe visszafogott. 
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Mit árulna el rólad, ha farmerbe, pólóba, edzőcipőbe mennél? 

Azt, hogy nem veszed elég komolyan, nem tiszteled meg őket azzal, hogy normálisan 

felöltözöl, és esélyed sem lenne az állásra. 

 

3. Fogj határozottan kezet! 

A kézfogás milyen személyiségjegyet árul el? 

A kézszorítás sokat elárul egyéniségünkről: a lagymatag kézfogás határozatlanságot 

jelent, a túl kemény erőszakosságra vall. 

 

4. Mutass érdeklődést!  

Nem árt, ha utána nézel a cég történetének. Az érdeklődő magatartás lényege, hogy 

nyitottak vagyunk a hallottak iránt. Sokat jelent, ha válaszainkba itt-ott bele tudunk 

szőni egy-egy általunk ismert adatot a cégről. 

 

5. Légy természetes! 

A természetes magatartás egyrészt azt jelenti, hogy nem látszik rajtunk sem a félelem, 

sem az izgalom; másrészt azt, hogy derűsek és közvetlenek vagyunk. 

 

6. Ne beszélj túl sokat! 

A látványos bőbeszédűséggel nem érünk el mindig célt, így akár „ki is beszélhetjük 

magunkat” az állásból. 

 

7. Hagyd utoljára az anyagiakat!  

Nem hiba az interjúkor az anyagiakról érdeklődni. Ha a bizottság nem tér ki erre, meg 

lehet kérdezni, mennyi fizetésre számíthatunk felvétel esetén. 

 

Érdemes betartani az interjú során a következő tanácsokat: 

- Miután elhangzott a kérdés, a válaszadás előtt rendezd a gondolataidat! 

- Ha többen is kérdeznek, igyekezz egyenértékű kapcsolatot kialakítani a bizottsággal! 

- Válaszaid legyenek tömörek, lényegre mutatók! 

- Az interjú befejezésekor köszönd meg a meghallgatást! 

 

Minden út egyetlen lépéssel kezdődik, és minden megtett út egyetlen lépéssel folytatódik. Lépj 

rá te is erre az útra, s meglátod, te is haladni fogsz. Képes vagy rá, te is meg fogod szerezni az 

áhított munkát, csak bízz magadba, és akard! 
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 Önképzés         

Mai világunkban bárkivel előfordulhat, hogy egyik napról a másikra munkanélkülivé válik. 

Ilyenkor az ember úgy érzi, hogy nincs rá szükség, értéktelen a tudása.  

Életünk során többször pályamódosításra kényszerülhetünk, ezért nagy jelentősége van a 

folyamatos tanulásnak, önképzésnek. 

Keresni kell annak a lehetőségét, hogy tovább kepézd magad, esetleg új szakmával, ismerettel 

bővítsed tudásodat.  

Minél több, nagyobb ismerettel rendelkezel, annál nagyobb az esélyed a munkaerőpiacon, annál 

biztosabb lábakon állsz az életben.  

Természetesen ehhez folyamatosan képezni kell magad. Akkor is, ha a tanult pályádon, a 

választott hivatásodban állsz helyt nap, mint nap, és akkor is, ha új pályára kényszerülsz. 

Számtalan módja és lehetősége van az önképzésnek, amely nélkül ma már nem tudsz meglenni, 

nem tudsz helytállni. Ma már szükség van az élethosszig tartó tanulásra.  

Számos tanfolyam, képzés, oktatás nyújt lehetőséget ismereteid bővítésére, megújítására, 

ezáltal a munkába, az életbe való helytállásra.  

Összegyűjtöttem néhány, hazánk jelentősebb szakképzéssel foglalkozó honlapjait, melyek 

felkeresésével hasznos információkhoz juthattok. 

  www.npk.hu; www.felvi.hu; www.niok.hu; www.mot.hu; www.tanfolyamok.hu; 

www.tanul.hu;   www.diak.lap.hu;   www.tavtanfolyam.hu;   www.tanfolyamkereso.hu;  

 

Ne feledd: 

 „A jó pap holtig tanul 

Az ember addig él, amíg tanul” 

 

A két feladat megoldását várom! Jó munkát, és további kitartást! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Várady Judit: A munkavállalás sikerének titka, Miskolc, 2007. 
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