
 

 

Személyes stratégiai tervezés (karriertervezés) céltudatos 
pályakezdő fiatalok 

Tájékoztató 

A képzés során megszerezhető kompetenciák: 
A képzést követően a résztvevő képessé válik: 

• megismerje a stratégiai tervezés fontosságát, 

• ismeri és megtudja nevezni a karrierperiódusokat, 

• megtudja fogalmazni, mit szeretne elérni, 

• ismeri és megtudja nevezni a siker alapkulcsait 

• ismeri és megtudja nevezni a személyes kapcsolatépítés lépéseit 

• ismeri és megtudja nevezni a csoportos, direkt álláskeresés jellemzőit és lépéseit 

• képes felismerni a stratégiai tervezés karrierre gyakorolt hatását 

• képes felismerni, hogy milyen munkafeladatok ellátására alkalmas 

• képes a szakmai céljai kitűzésére 

• képes a szakmai és pályafutási szokások kialakítására 

• képes a személyes kapcsolatépítésre 

• képes a direkt álláskeresés eszközeinek használatára 

A programba való bekapcsolódás feltételei: 

• a jelentkezési lap kitöltése, 

• a képzési szerződés megkötése, 

• a képzés díjának megfizetése. 

Tervezett képzési idő: 12 óra (3 óra elmélet, 9 óra gyakorlat) 

A képzés formája: csoportos képzés 

Az oktatás célja: 

Olyan gyakorlati ismeretek átadása, amelynek rendszeres, és folyamatos használatával 

maximális szakmai sikereket érhet el. Képessé válik: 

• szakmai érdekeinek meghatározására, 

• az ideális szakmai életéhez kapcsolódó jövőkép, és szakmai küldetés és szakmai célok 

megfogalmazására. 



 

 

• elsajátítja a szakmai siker kulcstényezőinek használatát, 

• megismeri a személyes kapcsolatépítés és a célcsoportos direkt álláskeresés 

módszertanát. 

• A tréning során ismereteket szerezhet arról, hogy irányíthatja szakmai előmenetelét. 

• Kipróbálhat olyan gyakorlatban alkalmazható hatékony módszereket, amelyek 

segítségével könnyebben és gyorsabban ér el jobb eredményeket. 

Tananyagegységek: 

• A stratégiai tervezés fontosága 

• Személyes stratégiai tervezés 

Ø Karrierperiódusok 

Ø Mit akarok? Mire vagyok alkalmas? 

ü értékek a szakmai életben 

ü jövőkép az ideális szakmai életről 

ü a pályafutáshoz illeszkedő szakmai küldetés 

ü szakmai célok kitűzése 

ü munkatartalom meghatározása 

ü munkafeltételek meghatározása 

ü munkabér/javadalmazás meghatározása 

ü egyéb tényezők 

Ø Mit kell még elsajátítanom, hogy jobban érvényesüljek? 

ü a szakmai siker 4 kulcsa 

ü nyerő szakmai és pályafutási szokások kialakítása 

Ø Személyes kapcsolatépítés1 lépésről – lépésre és folyamatosan 

Ø Célcsoportos direkt álláskeresés2 

Csoportlétszám: maximum 15 fő 

Értékelő rendszer leírása: Jelen képzéshez nem tartozik számonkérés, az elsajátított 

ismereteket az oktató/tréner a résztvevőknek feltett szóbeli kérdésekkel, valamint gyakorlati 

feladatokon keresztül vizsgálja a tréning ideje alatt. 

                                                             
1 Személyes kapcsolatépítés: természeténél fogva, aktivitást, cselekvést igénylő, dinamikus folyamat 
2 Célcsoportos direkt álláskeresés: Szisztematikus, mert célirányos, tudatos és rendszeres tevékenységet 
feltételez. Direkt, mert a megcélzott munkáltatók közvetlen – tehát nem ismertség alapján vagy álláshirdetésre. 



 

 

 

A képzés zárása: 

A képzés elvégzéséről a résztvevő kérésre a Pest Megyei Kormányhivatal igazolást állít ki. A 

kiadás feltételei: 

• az igény jelzése a képzőintézmény felé, 
• a képzés díja befizetésre került a képzési szerződésben meghatározott összegben és 

időpontban. 

A képzés költsége: nettó 18.2500-, Ft/ fő +27% ÁFA (bruttó 23.175-, Ft/fő 

 

Bővebb tájékoztatás, jelentkezés: 

Váci Mihály Kulturális Központ 

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9., E-mail:felnottkepzes.szakmaivezeto@vmkk.hu  

 


