
 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

A Váci Mihály Kulturális Központ által nyújtott 

„Álláskeresési technikák átadása” 

elnevezésű felnőttképzési tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásról 

 

A szolgáltatás célja: 

• Az álláskeresési ismeretek elsajátításával a munkát keresők képessé váljanak az 

önállóbb álláskeresésére és a legrövidebb időn belül elhelyezkedésre. 

• A résztvevő: 

✓ képes legyen magának reális célállást megjelölni, 

✓ ismerje meg: 

➢ a munkaerő-piac fogalmát, jellemzőit, 

➢ a munkaerő-piacra való bejutás módját (ismerős segítségével, 

ismeretlen munkáltató megkeresésével), 

➢ a korszerű szakmai önéletrajzok típusait, azok jellemzőit, a motivációs 

levél írásának, álláspályázat összeállításának technikáját, 

aktiválja kapcsolati tőkéjét az álláskeresésben, 

✓ aktiválja kapcsolati tőkéjét az álláskeresésben, 

✓ felkészült legyen az állásinterjúra, 

✓ tájékozott legyen a munkavállalást érintő, álláskereséshez szükséges 

munkajogi kérdésekben. 

A szolgáltatás célcsoportja: 

Célcsoport átfogóan: 

• Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, akik 

nem tanulnak) 

• Jelenleg foglalkoztatott, de létszámleépítéssel, illetve elbocsátással fenyegetett 

munkavállalók. 

Célcsoport, amelynek a szolgáltatás különösen ajánlott: 

• A kiválasztást megelőző 6 hónapnál nem régebben regisztrált álláskeresők,  

• pályakezdők. 

A szolgáltatás tartalma, tevékenységek: 

Tartalom: 

Az álláskeresési technikák átadása: 

• segítséget nyújt ahhoz, hogy a munkát kereső önmaga számára reális célállást 

meghatározzon, 

• módszereket ad ahhoz, hogy a munkát kereső saját maga érdekében önállóan 

álláshelyeket tárjon fel a munkaerőpiacon, 



 

 

• segítséget nyújt a kapcsolati tőke mozgósításához, 

• ismerteti az önéletrajzírás, motivációs levél, és álláspályázat összeállítását, 

• ismereteket ad az állásinterjúra való felkészüléshez, 

• ismerteti a munkavállalást érintő általános munkajogi szabályokat. 

Tevékenységek: 

A) Tájékoztató 

• Célja, hogy a potenciális résztvevők eldönthessék, hogy részt kívánnak-e venni a 

foglalkozásokon, illetve, hogy motiválja az azon való aktív részvételére. 

B) Csoportfoglalkozás 

Részei: 

• saját célállás meghatározása 

• a munkaerő-piac bemutatása 

• az álláskeresők álláskeresési szokásainak ismertetése, hirdetéselemzés 

• a munkáltatók alkalmazásai és kiválasztási szokásainak ismertetése 

• a személyes kapcsolati háló feltárása, aktiválása 

• állásinformációs források gyűjtése 

• meghirdetett állásra jelentkezés technikái 

• munkáltató telefonos és személyes megkeresésének módja 

• önéletrajz és motivációs levél 

• álláspályázat összeállítása 

• felkészülés a munkáltatóval való személyes találkozóra 

• várható kérdések az interjún 

• állásmegtartás 

• munkajogi ismeretek 

• külföldi munkavállalási ismeretek 

• a szolgáltatás zárása. 

Módszertan, a szolgáltatás formája: 

• kötetlen és irányított beszélgetés 

• szituációs játékok és feladtok alkalmazása 

• szemléltető eszközök és oktatási segédanyagok használata, önálló és csoportos 

feladatok 

• tesztek, kérdőívek 

A szolgáltatás időtartama, gyakorisága: 

• A szolgáltatás időtartama: 3 nap, azaz 18 óra. Egy foglalkozási óra időtartama 

maximum 50 perc. 

Díjszabás: A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe 

Igénybevétel módja: 

• Jelentkezni kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével és intézményünk részére való 

visszaküldésével lehet. 



 

 

• Jelentkezési lap igényelhető személyesen az ügyfélszolgálatunkon, vagy letölthető a 

www.vmkk.hu weboldalról. 

 

 

Bővebb tájékoztatás, jelentkezés: 

Váci Mihály Kulturális Központ 

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

http://www.vmkk.hu/
mailto:felnottkepzes.szakmaivezeto@vmkk.hu

