
 

Munkaerőpiac 

Magyar körkép 

 

Jelentkezés folyamata 

 Felkészülés az interjúra 

Álláskeresés lépésről lépésre - áttekintés 



        
        
        
        
        
        
        
        
     
 

  
        
        
        
        
        
        
        
        
  
 

 Large availability of senior professionals  
 ~60% of students have work experience 

(traineeships) 
 ~20% of fresh graduates have international 

experience (scholarships/internships) 

A magyar munkaerőpiacról számokban 

Magyarország 

• 9,8 millió lakos 

• 4,3 millió aktív 
munkavállaló 

• 5,1 %-os 
munkanélküliségi 
ráta 

Pest megye és 
Budapest 

• 2,9 millió lakos 

• 1,4 millió aktív 
munkavállaló 

• 3,1 %-os 
munkanélküliségi 
ráta 

Budapest 

• 1,7 millió lakos 

• 840 ezer aktív 
munkavállaló 

• 4,3%-os 
munkanélküliségi 
ráta 



Merre induljak?  
Lehetséges irányok 

• Külföldi tanulmányi ösztöndíjak 

• Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj 

• Államközi ösztöndíjak 

• DAAD ösztöndíj 

• Collegium Hungaricum 

akadémia 

• OKJ-s képzések 

• mérlegképes könyvelő 

• logisztikus 

• bér – és tb ügyintéző 

• Specifikus képzések 

• Green Fox Academy 

versenyszféra 

• közigazgatás 

• közszolgálat 

• Alapítványok 

• Nemzetközi szervezetek 

non profit szféra 



ENSZ szervezetek Budapesten 

Profil 

• Regionális képviselet 

• Globális szolgáltató és képzési központ 

Miért? 

• Nemzetközi környezet, kulturális kihívások 

• Tréningben a nyelvtudás 

• Presztízs, jól mutat az önéletrajzban 

• A versenyszférához hasonló pozíciók és 

feladatok egy non-profit környezetben 

FAO 

• Food and Agriculture Organization 
of the United Nations 

• élelmezésügy és 
mezőgazdaság 

UNHCR 

• ENSZ Menekültügyi Főbiztosság  

• menekültek 

UNICEF 

• United Nations International 
Children's Emergency Fund 

• gyermekek  



Versenyszféra  
 

IT Műszaki, 
mérnöki 

 
 

Shared 
Service 
Center 

Pénzügy 

 
 

Kereskedelem/
értékesítés 



Lehetőségek felmérése – profession.hu  

687 

354 

739 

55 

87 

561 

991 

952 



Mi is az az SSC? (shared service center) 

• multinacionális nagyvállalatok hozzák létre 

• cél a centralizálás, a kiszervezés 

• leggyakrabban ellátott funkciók: 

• pénzügy – könyvelés 

• technikai támogatás (IT Service Desk) 

• értékesítés támogatás 

• HR 

• 1990-es évek végétől vannak jelen 

• kezdetben csak adminisztráció  

• egyre komplexebb pozíciók  

• mára már magas hozzáadott értékű pozíciók 

• (VIP – ügyfélmenedzsment) 

• (technikai fejlesztések – Service Design) 
 
 
 
 

 
 

40.000 fő 
átlagon felüli 

fizetés 

80-90 SSC 

Budapest, Miskolc, 
Pécs, Nyíregyháza, 
Debrecen, Szeged, 

Székesfehérvár 



Services provided by SSCs – an indicative report 

Based on the latest survey of HOA and HIPA in 2015 published on 08/10/15 with the participation of 29 shared 
service centers  out of appr. 80 SSCs. 



Who are they looking for? 

• Positions for fresh graduates 

• Multilingual opportunities 

• German 

• French 

• Italian 

• Dutch 

• Norwegian 

• Swedish 

• 21st century competencies 

• Independence 

• Problem-solving skills 

• Cultural awareness 

• Confident (advanced level) IT skills 
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Miért éppen Shared Service Center? 

• Versenyképes fizetés 

• Modern, multikulturális munkakörnyezet 

• Fiatalos, dinamikus atmoszféra 

• Fejlődési lehetőség, támogató környezet 

• rengeteg tréning 

• belső rotációs rendszer 

• (internal job fairs ) 

• Gyors karrierépítési lehetőség 

• A rátermettebbek akár 1-2 év elteltével 

csoportvezetők lehetnek 

• Aktív nyelvhasználat 

 

 

 

 

 

 

 
 

HR, Legal & 
Office support 



 alkalmazottak 85%-a az 1980-as évek végén született 

 alkalmazkodás az igényeikhez 

 visszajelzés 

 felelősségteljes munka 

 rugalmas munkaidő  

 munka – magánélet egyensúly  

 Előrelépési lehetőségek vállalaton belül 

 Tréningek  

 (nem is csak kizárólag a napi munka kapcsán) 

 Y generációs vezetői stílus 

 érdemek szerinti előrejutás 

 

 

 

 

Egy Y generációs munkahely 
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Mit tartalmazzon az önéletrajz?  

1. Személyes adatok 

2. Szakmai tapasztalat  

3. Iskolai végzettség 

4. További képzések   

5. Nyelvismeretek 

6. Egyéni készségek 

7. Érdeklődési területek 

8. Referenciák 

9. Hely, dátum, aláírás 



Figyelj oda, milyen képet festesz le 
Magadról! 

„Interests: mammals”    „ponirajder@gmail.com” 

  „cuncika@freemail.hu” 

„i_am_the_master@citromail.hu” 

   „Net salary expectation: 236 284 Ft” 

„Major: accunttancy” 

    „Eglishl – advenced”   

„I am interested in kind, reliable, loyal, creative, ambitious, optimist, 

exact, punctual and responsible people, appreciate good food, good 

weather and enjoy getting engaged with fast cars, world food and 

music, and meaningful movies” 

    „Nyelvismeret: 
    Angol - Középfokú szakmai nyelvvizsga 
    Német – Strandalap” 

 

 

 

 

 



Önéletrajz 

▪ Nem túl hosszú, pontos 

információkat tartalmazó önéletrajz 

▪ Kreatív, de informatív 

▪ Gondolkodj a munkáltató fejével 

▪ Személyes információk, 

tanulmányok, munka tapasztalat 

▪ A rövid, nem releváns munka-, 

külföldi tapasztalatot is tüntesd fel 

▪ Helyesírási hibák mellőzése 

▪ Ne legyen üres időszak 

▪ Kép: válassz körültekintően!  

 

 





Álláskeresés okosan 

• Mérjük fel a lehetőségeket! 
 
 
• Közvetlenül vagy közvetve? 

 
 

• Aktívan vagy passzívan? 
 
 

• Készítsünk listát! 

 

     

  



Hol? Hogyan? 

• Ne légy túl szigorú 

- pályakezdő vs. előzetes tapasztalat 

• Fordíts! 

• asszisztens, assistant, Assistent/in 

• HR, munkaügy, személyügy, 

Personalabteilung 

• Payroll, bérszámfejtés, bérügyintéző 

• Fordító, translator, Übersetzer/in  

• Ügyfélszolgálat, Customer Service, 

Kundendienst 

 

 

 

  

 

 

HR, Legal & 
Office support 

https://www.profession.hu/ke
reses  

https://www.profession.hu/kereses
https://www.profession.hu/kereses
https://www.profession.hu/kereses


Közvetlenül vagy közvetve? 

Aktívan 

Közvetlenül 
vállalatnál 

Munka-
erőközvetítőn 

keresztül 

Passzívan 

Állásportálokon 
keresztül  



Készíts listát! 

Kérdezz! 

- lokáció 

- pozíció jellege 

- munkaidő 

- fizetés 

- csapat 

- cég 

 

 

 

 

  

 

 

Jegyzetelj! 

- figyelj, mire kér a recruiter 

Informálódj 

- Linkedin 

- honlap 



Felkészülés az interjúra 

Nézz utána a cégnek 

• honlap 

• Linkedin 

• Facebook 

• cikkek! 

Olvasd át alaposan a pozíció leírását 

• Fordítsd át saját szavaidra! 

(kérd a recruiter segítségét) 

• Ragadj ki szimpatikus részleteket! 

• Indokolj! 

 
 

 

 





A STAR interjú technika 

Kompetencia alapú / szituáció alapú interjúztatás 

Situation – Task – Action - Result 

Miért jó? 

• Viszonylag objektív 
• struktúrát ad 
• pozíció szintjétől függetlenül alkalmazható 
• nem igényel előzetes szakmai tudást 
• kompetenciákhoz alakítható 

 
Honnan lehet felismerni? 
• „Tudnál mondani példát egy olyan szituációra, amikor…” 

 
Mi a célja?  
• múltbeli szituációból következtetés levonása a jövőre nézve 
• kompetenciák felmérése  
• nem cél a tökéletesség, nem cél, hogy csak pozitív példát említs  

 
 

  
 
 

 



STAR kérdések és kompetenciák 

Communication  

Communicates effectively, listens sensitively, adapts communication to audience and 
fosters effective communication with others. 
• Describe a time when you had to win someone over, who was reluctant or unresponsive 
• Describe a situation where you had to explain something complex to a colleague or a 

client. 

Resilience 

Deals effectively with pressure; remains optimistic and persistent, even under 
adversity. 
• Tell us about your biggest failure. How did you recover and what have you learnt from that 

incident? 

Teamwork 
Contributes fully to the team effort and plays an integral part in the smooth running of 
teams without necessarily taking the lead. 
• Describe a situation in which you were a member of team. What did you do to positively 

contribute to it? 
• Give an example of a time when you had to deal with a conflict within your team? What 

did you do to help resolve the situation? 

 

 
 

  
 
 

 



döntéshozás, önállóság 
• Mi volt az a legutóbbi komoly döntés, amit meg kellett hoznod? Kitől 

kértél segítséget? 
analitikus készség, információ feldolgozása 
• Mondj példát egy olyan helyzetre, amikor különböző opciók közül 

kellett választanod! Hogyan mérlegeltél? 
• Mondj példát olyan helyzetre, amikor különböző forrásokból kellett 

információt gyűjtened, majd ezeket prezentálnod! 
alkalmazkodóképesség 
• Mondj példát egy olyan szituációra, amikor változásokhoz kellett 

alkalmazkodnod! 
 

 
 
 



Nincs még munkatapasztalatom: hogyan 
válaszoljak? 

Vonatkoztass el a munka világától! 

Keress magánéleti példákat! 

• Egyetemi felvételi (hogyan döntöttél arról, hova 

jelentkezz) 

• Albérletkeresés 

• Nyelvvizsga központ/nyelviskola keresés 

• Laptop vásárlás 

• Kollégiumi élet (új szobatárs, új kollégium) 

• Erasmus ösztöndíj (szervezés, új körülmények) 

• Utazásszervezés 

 
 

 



Tipikus kérdések pályakezdőknek 

▪Miért választottad az adott képzést? 

▪Melyek a főbb tárgyaid? 

▪Miről írod a szakdolgozatodat? 

▪Mondj példát olyan egyetemi feladatra, melyet csoportban kellett 

megoldanod! 

▪ Mi volt a szereped a csoportban? 

▪Mesélj az ERASMUS félévedről, illetve az azzal kapcsolatos szervezésről? 

▪Szakmai gyakorlatodat hol teljesítetted / hol szeretnéd teljesíteni? 

▪Tervezel-e további felsőfokú tanulmányokat? (MA, PhD) 

▪Tagja vagy-e valamilyen diákszervezetnek, szakkollégiumnak? 

▪ Milyen extra feladatokat jelent ez? 

▪ Hogyan tudod hatékonyan beosztani az idődet? 

 

 

 

 

 

 



Közös feladat, egyéni szerepek 
Mitől leszek jó csapatjátékos? 

 



Csoportjáték 

• Fiktív céggel, helyzettel kapcsolatos 

problémamegoldás 

• Nem az eredmény a lényeg, hanem az oda 

vezető út 

• Kooperáció 

• Kompromisszumkészség 

• Egymás meghallgatása 

• Értelmes érvelés 

• elkerülendő szerepek  

• Túl csendes (csak háttérfeladatokat vállal, illetve 

kap: nézi az időt, jegyzetel, számol) 

• Túl harsány: dominálja a csapatot, nem képes 

együttműködni 

• Arany középút 

• Mások bevonása, meghallgatása 

• Aktív, de nem domináns 

 

 
 

 

Mire figyelünk  mi? 

- Érvelés, kommunikáció 

módja 

- Ki lesz a csapat irányítója 

- Ki szólal meg először 

- Milyen vita alakul ki 

 
 

 


