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Ez az Eszköztár az Európai Bizottság támogatásával készült, „Az egész életen 

át tartó tanulás” nevû Grundtvig Program, a „Puha készségek megszerzése és 

erôsítése” projekten belül.

Ezt az eszköztárat kizárólag az arra jogosult személyek használhatják. Nem 

adható el, nem adható kölcsönbe, nem lehet pénzért kölcsönözni, sokszorosí-

tani vagy újra hasznosítani a tartalmát bármiféle felsôbb beleegyezés nélkül. 

Nem lehet elektronikusan másolni, de ez alól kivételt képezhet a használatára 

való jogosultság egyes személyek esetében.

Mindent elkövettünk, hogy biztosítsuk a tartalom pontosságát és az alkalmas-

ságát, az eredeti célnak megfelelôen. Az eszköztár felhasználása önállóan, 

a szerzôtôl függetlenül történik, ezért nem felel a helytelen alkalmazásából 

fakadó problémákért.
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Bevezetés: mire szolgál az eszköztár?

Ennek az eszköztárnak a célja, hogy segítsen a munkanélkülieknek egy ma-

gukhoz illô állás megtalálásában, kiválasztásában, megszerzésében és meg-

tartásában.

Az eszköztár rengeteg feladatot tartalmaz, amelyek segítenek a használó-

jának felkészülni és érvényesülni a szabad munkapiacon. Mindegyik úgy lett 

elkészítve, hogy könnyen ki lehessen tölteni egyénileg is, de mentorok és 

tanácsadók is segíthetnek a munkanélkülieknek a felkészülés során, a füzet 

feladatait alkalmazva.

A munkavadászat egy összetett készség, amit meg lehet tanulni és lehet 

fejleszteni. Kutatásaink eredményei azt mutatják, hogy egy munka megszer-

zéséhez, majd annak megtartásához különféle készségek kellenek, melyekkel 

sokan rendelkezünk, de sokaknak nem volt lehetôsége ezek fejlesztésére. 

Reméljük, hogy ez az eszköztár nem csak a különbözô fejlesztô központok-

nak és álláskeresô cégeknek lesz hasznos, hanem azoknak is, akik egyénileg 

próbálkoznak, vagy mentorok, tanácsadók és barátok segítségével próbálnak 

érvényesülni.

az eszköztár használata

Bár elsô pillantásra nehéznek és hosszúnak tûnik, mégis könnyû megérteni 

és használni. Semmilyen segédeszközre nincs szükség; csupán egy ceruzára 

és papírra. Néhányaknak a számítógép és az internet is jelenthet mankót, de 

egyáltalán nem szükséges.

Az eszköztár fejezetekre van bontva, és azokon belül feladatok találhatóak. 

Minden feladathoz rövid leírás található, majd a dologi, kitöltendô rész.

Az elsô fejezet a mindennapi készségekrôl szól, amelyek hasznosak a mun-

kakeresés folyamata alatt. Ez után következik négy fejezet, amelyek a munka-

szerzés négy lépcsôjét taglalják:

• Hozzád illô munka választása

• Találni egy munkát, amire jelentkezhetsz

• A munka megszerzése, harc és gyôzelem

• A munka megtartása

A fejezetek és a gyakorlatok sorrendben vannak; ez segíti a legtöbb embert, 

de nem szükségszerû a sorban való haladás. Kitöltheted csak azokat a felada-

tokat, amelyekre szükséged van, és visszaugorhatsz a többire késôbb.

Nincsenek tesztek vagy eredmények. Arra bátorítjuk a használókat, hogy 

tekintsenek vissza eddigi eredményeikre és élményeikre, hogy tanuljanak 

ezekbôl, és összeállítsák saját készségeik olyan gyûjteményét, amik késôbb 

hasznukra válhatnak.

Szívesen fogadjuk visszajelzéseidet az eszköztárral kapcsolatban! Nekünk is 

tanulnunk kell a múltból. Az eszköztár végén található címre küldheted el ész-

revételeidet. Szeretettel várjuk!

a következô dolgokat ne felejtsd el  
a használat során

Sok ember úgy gondolja, hogy az idô és a tapasztalat az, ami segít nekik dön-

téshozatal során, és segíti ôket megváltoztatni. Ami elôször megtetszik, nem 

biztos, hogy az marad a végsô választás. Nyugodtan menj vissza egy régebbi 

feladathoz, és csináld meg újra! Nincs baj avval, ha késôbb meggondolod magad.

Rengeteg különféle munka létezik. Lehet, hogy nem is hallottál még azokról, 

amik Hozzád illenek. Ezért ne aggódj, hogy ha még mindig nem találtad meg a 

Neked valót. Sokan csak hosszú keresgélés és próbálkozás után találják meg 

saját útjukat. 



8

 „PUHA KÉSZSÉGEK” ESZKÖZTÁR

9

 „PUHA KÉSZSÉGEK” ESZKÖZTÁR

Páran egy adott karriert szeretnének, és egész életükben ugyanazt a munkát 

végzik. Míg mások állandóan váltanak és a legkülönfélébb dolgokat próbálják 

ki. Mindkét út helyes!

A munkaválasztás függhet attól, hogy éppen mi a szabad, de attól is, hogy te 

mit szeretnél.

Idôbe fog telni! Koncentrálj arra, hogy mi az, amit eddig elértél, és mi van még 

elôtted.

Minél több idôt töltesz álláskereséssel, annál nagyobb az esély, hogy megtalá-

lod az igazit.

A gyakorlat teszi a mestert. Jobbá válsz keresés és választás területén, ha 

sokat csinálod.

Jó ötlet olyan dogokat csinálni, amikben sikeres vagy. Ezek segítik az önbizal-

mad növelését és éretté tesznek a nehéz pillanatokban.

Az aktívság fontos és segít. Gondolkozni a dolgokon jó, de ha csinálod is ôket, 

és beszélsz emberekkel, akkor nyitottabbá válsz. Rengeteg dolog van, amit ki-

próbálhatsz ebben a füzetben.

Mindenkinek megvannak azok a területei, amikben tehetséges, és amiket sze-

ret. Mind különbözünk. Az olyan munkát, ami illik hozzád, sokkal könnyebben 

és élvezetesebben tudod végezni. Sok-sok állás van és még több indok, hogy 

olyat végezz, ami Neked való.

Ha van egy mentorod, akkor érdemes minden lépcsôfoknál a gondolataidat meg-

osztanod vele. Az emberekkel való beszélgetés sokat segíthet. Megoszthatják 

Veled saját élményeiket, és te is elmondhatod nekik a gondolataidat. Hasznos 

információkkal láthatnak el, ezzel megspórolva a kutatási idôt. De sose feledd, 

nekik eltérôek az igényeik és a vágyaik! A Te döntésed. Az emberek, akik taná-

csot adnak, segíteni szeretnének, de a végsô döntés a Te kezedben van.

Az álommunkád talán még nem elérhetô számodra. Sokan vállalnak olyan 

munkát, amit az elején nem éreznek magukénak, nem szeretnek, de idôvel 

megkedvelik. Kitalálni, hogy mit is szeretnél igazából idôbe telhet, és ennek 

egyik módja, hogy többet kipróbálsz a lehetségesek közül.

mentorral, tanácsadóval való közös munka

Ha egy mentor, tanácsadó, tréner segít az eszköztár használatában, akkor van 

pár dolog, amit ne felejts el.

• A mentorod azért van, hogy segítsen meghozni a döntéseket, nem hogy he-

lyetted döntsön.

• A mentorod információkkal és útmutatással szolgálhat Neked, Gyakran ráve-

zetnek bizonyos dolgokra, hogy azokat magadtól tudd megcsinálni. Együtt kell 

dolgoznotok, hogy sikerrel járjatok.

• A mentorod abban fog segíteni, hogy kifejleszd a saját készségeidet, gondo-

lataidat, céljaidat és prioritásaidat. Ez viszont idôbe telhet.

• A mentoroknak arra kell törekednie, hogy találjanak egy olyan munkát, ami 

hozzád illik. A szükségtelen lépéseket el kell hagyniuk, hacsak nem kéred meg 

rá, hogy pszichológiailag és gyógyszeresen is segítsen.

• Készen kell állnod arra, hogy felelôsséget vállalj a saját fejlôdésedért és 

tanulásodért. Az Eszköztár úgy lett készítve, hogy segítsen neked ebben. A 

mentorodnak csupán vezetnie kell az egyes szinteknél.

• Az elképzeléseid, hogy mit szeretnél elérni és mit szeretnél tanulni nagyon fon-

tosak. A mentoroddal együtt dolgozhattok azon, hogy megvalósítsd céljaidat.
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egy pillantás az eszköztárra

mindennapi készségek

Ismerd Önmagad

Életminôség

Egészség fontossága

Ételek és italok

Magabiztossá és sikeressé válás

Motiválttá válás

Személyes felelôsség

Cselekvés

Munka és pihenés megszervezése

Prioritások és az idônk egyeztetése

az eszköztár

mindennapi készségek

Ezeket a feladatokat bármikor használhatod. Olvasd át ôket, mielôtt elkezde-

néd használni az eszköztárat. Megcsinálhatod mindet sorban, majd késôbb 

vissza is térhetsz rájuk, amikor kedved tartja. Vagy válogathatsz és tovább is 

haladhatsz, ahogy Neked jobb.

ismerd Önmagad

Mit szeretek csinálni, ki vagyok én, kiket sze-
retek?

Csinálj egy listát azokról a dolgokról, amik boldoggá, elégedetté vagy teljessé 

tesznek. Az élet bármely területérôl vehetsz példát: család, munka, pihenés, 

barátok, stb. Cselekvések, gondolatok, érzések mind elfogadhatóak. 

Használd a saját szavaidat, ahogyan szeretnéd. Rajzolj, ha ahhoz van kedved.

Most sorold fel néhány tulajdonságodat, mint például makacs, pozitív, vidám 

vagy megbízható, és esetekkel is alátámaszthatod állításodat.

munka  

válaszTása

Hozzád illô munka 

választása

Magamról

Milyen állást sze-

retnék

A nevelésem, ok-

tatásom 

és végzettségem

Szakmai tapasz-

talat

Munkaprioritásaid 

kiválasztása

a munka  

megTalálása

Munkákról való 

gondolkodás

A munka megkere-

sése

Internetezés

Emberek ebben az 

ágazatban

Keresés folytatása

a munka megszerzése

Felkészülés

Idegek

Magabiztos beszéd 

Tájékozódás a munkáról

CV vagy jelentkezési lap el-

készítése

Munkáltató felkeresése

Interjú alatt

Elmondani, miért akarom az 

állást

Mit mondj magadról

Hogyan gyakorolj

Társadalmi események

Levelek és e-mailek írása

Mi van, ha nem sikerül?
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Írj három (vagy több) olyan dolgot, amit szerinted más emberek, mint például 

kollégák, családtagok vagy barátok gondolnak rólad.

A különféle munkáknak és munkahelyeknek megvan a saját kultúrájuk és jel-

lemzôjük. Olyan embereket vonzanak, akik beleillenek a környezetükbe. Ha 

könnyen be tudsz illeszkedni, szélesebb a lehetôségek tárháza számodra; ha 

inkább szereted megtartani a saját szokásaidat, akkor ennek megfelelôen kell 

keresgélned.

Pipáld ki a Rád igaz válaszokat a dobozban:

Egyáltalán nem Egy kicsit Igen Nagyon

Érdekelnek a 
különbözô kul-
túrájú, eredetû 
emberek

Szívesen ismer-
kedem külön-
bözô kultúrájú 
emberekkel

Problémáim 
lennének külön-
bözô kultúrájú 
emberekkel

Most a különbözô munkahelyi kultúrákról:

Egyáltalán nem Egy kicsit Igen Nagyon

Boldogan dol-
goznék egy sok-
színû környezet-
ben.

Nincsenek prob-
lémáim egy új 
környezet befo-
gadásával.

Most gondolj ezekre a szempontokra. Írj le három olyan módot, amik segítenek 

elérni az általad kedvelt dolgokat és értékeket.

A munka segít nekem ezekkel úgy, hogy

1.

2.

3.

Ezek segítenek neked abban, hogy rájöjj, milyen munkát csinálnál? Írd le ide.



14

 „PUHA KÉSZSÉGEK” ESZKÖZTÁR

15

 „PUHA KÉSZSÉGEK” ESZKÖZTÁR

visszajelzés

Mit mond el neked ez a feladat Magadról?

Hogyan segített?

Mit fogsz másképp csinálni?

életminôség

Gondolj az életed mostani színvonalára, és arra, amilyenre vágysz. Használd 

az alábbi táblázatot, és írd be, miket szeretsz a jelenlegiben, és mit szeretnél, 

ha lennének, vagy másképp lennének az életedben.

Az életem most: Amit meg tudok változtatni:

Amit szeretek:

Amit szeretnék, és amivel  
a jövô jobb lehet:

Itt van pár további kérdés, amik segíteni fognak az életminôségedrôl való gon-

dolkodásban.

Mit jelent számodra az ‘életminôség’? Mi a legfontosabb számodra?

Mennyire vagy képes a csak neked fontos dolgokra koncentrálni?

Mi segítene neked az elsôdleges szükségleteid megvalósításában?

visszajelzés

Mit mond el neked ez a feladat Magadról?

Hogyan segített?

Mit fogsz másképp csinálni?



16

 „PUHA KÉSZSÉGEK” ESZKÖZTÁR

17

 „PUHA KÉSZSÉGEK” ESZKÖZTÁR

az egészség fontossága

Pihenés és alvás

Sokat kell pihenni. A pihenés és az alvás tölt fel energiával és tisztán tartja a 

gondolataidat. De ha nem dolgozol, sokszor érezheted úgy rendszeres alvás 

után is, hogy fáradt vagy.

Ezek segíteni fognak a pihentetô alvásban:

• Amint fáradtnak érzed magad, feküdj le aludni – még akkor is, ha nagyon ko-

rán van.

• A hálószobád legyen csendes és sötét, se ne legyen túl meleg, se nem túl 

hideg.

• Úgy állítsd be az ébresztôórádat, hogy bôven legyen idôd nyugodtan elké-

szülni reggel. 

• Minden reggel ugyanakkor kelj – váljon rutinná a kelés!

• Ne aludj nap közben, ha picit fáradt vagy-várd meg az estét!

• Ne legyen televízió a hálószobádban.

• Ne maradj fent sokáig tévézni.

Amikor dolgozol, vagy munkát keresel, iktass be kis szüneteket, hiszen ezáltal 

gondolataidat tisztán tudod tartani és az energiádat is jobban be tudod osztani.

• Döntsd el, hogy milyen hosszú lesz a szüneted.

• Menj távol a munkától.

• Igyál valami felfrissítôt, vagy csinálj bármit, ami nem munka.

• Menj vissza dolgozni, amint lejár az idôd.

• Amikor visszaülsz dolgozni, szánj egy percet arra, hogy végiggondold, mit 

kell még megcsinálnod, milyen feladataid vannak.

Hogy segítsünk kordában tartani a pihenéssel és munkával eltöltött idôt, 

töltsd ki a táblázatot!

Nap Hány óra pihenés 
és alvás otthon

Szünetek munka 
közben

Mit tehetek, hogy  
relaxáltabb legyek 

Hétfô

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Szombat

Vasárnap

ételek és italok

A helyesen táplálkozás és az egészséges életmód hozzájárul a jó közérzethez. 

Segíteni fog elérni a céljaidat azáltal, hogy energiával tölt fel. Néhány alapvetô 

dolog, amit ennek érdekében megtehetsz: 

• Ha túlsúlyos vagy, jó ötlet többet mozogni és mellette helyesen táplálkozni, 

kevesebbet enni. Kérj segítséget és tanácsot szakmabeliektôl, és kerüld el a 

diétahóbortokat.

• Keményítôs ételekre alapozd az étrendedet, mint a krumpli, gabonapehely, 

rizs, kenyér.

• Egyél sok gyümölcsöt és zöldséget.

• Egyél több halat, frisset, fagyasztottat vagy konzervet

• Mellôzd a sót, cukrot és olajat

• Igyál jól:

– alacsonyan tartsd a bevitt alkohol szintjét 

– mellôzd a túl sok cukros üdítôt 

– ne legyél szomjas 
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Ha a pénztárcád nem engedi, próbáld ki ezeket a megoldásokat:

• Tervezd meg elôre az étkezéseidet. A bevásárláshoz készíts listát, hogy fe-

lesleges dolgokat ne vegyél

• Keresd a boltban az olcsóbb termékeket

• Válaszd a márkásabb termékek helyett a szupermarket termékeit

• Szezonális zöldségeket és gyümölcsöket vásárolj, mert a helyileg termesz-

tett termékek olcsóbbak, mint az importáltak

• Válaszd a tartós ételeket. Vegyél fagyasztott és konzerves gyümölcsöket és 

zöldségeket 

• Keresd a „kettôt egy áráért” akciókat a tartós ételekbôl, mint rizs, tészta, 

müzli, konzervek

• A szupermarketekben az olyan termékeknek viszik le az árát, amik hamaro-

san lejárnak

• Légy elôvigyázatos! Használj fel mindent, mielôtt lejárna.

• Fôzz magadra! Nem csak olcsóbb, de egészségesebb is

• Vegyél olcsóbb húsokat

(A tippeket az UK National Health Service-tôl kaptuk, köszönjük:  

http://www.nhs.uk/Livewell/Onabudget/Pages/Savemoneyfood.aspx) 

visszajelzés

Mit mond el neked ez a feladat Magadról?

Hogyan segített?

Mit fogsz másképp csinálni?

Hogyan válhatsz magabiztossá és sikeressé

Munkát találni embert próbáló lehet. Itt van pár tipp, hogyan tartsd meg ma-

gabiztosságodat.

éPítsd fel a Magabiztosságod:

• Csináld azokat a dolgokat, amikben jó vagy

• Próbálj ki új dolgokat, de óvatosan, egyszerre csak egyet

• Szánj idôt arra, hogy az új dolgokban jóvá válj

• Gondolkozz, mielôtt belekezdenél valami újba, és gondold újra a végeztével. 

Ezekbôl tanulhatsz.

gyakorolj:

• A rendszeres gyakorlás magabiztosabbá tesz, rutinná válik a dologi rész

• Gyakorold a legkönnyebb dolgokat elôször. Utána kis részletekben folytasd a 

gyakorlást

• Ne várd, hogy minden tökéletesen sikerüljön elsô alkalomra

• Kérj szakértôi segítséget

döntsd el, Mik a Prioritásaid

A nehéz feladatokat bontsd fel kisebb részekre. Fogalmazd meg magadban, 

mennyire vagy magabiztos az egyes részeknél. Csináld az egyszerûeket. Kérj 

segítséget a nehezekhez, vagy adj magadnak sok idôt az elkészítésükre. Pél-

dának itt egy CV megírása. Ezt a módszert alkalmazhatod minden új tevékeny-

séghez.
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CV írás részei Mennyire vagy biztos benne? Példák, hogyan köny-
nyíthetnéd meg, hogyan 
gyakorolhatnád. Saját 
módokat is kitalálhatsz!

Összegyûjteni 
minden adatot 
és igazolást/bi-
zonyítványt

Gyûjtsd össze és tartsd 
ôket egy helyen.

Két munkahely 
közötti idô kitöl-
tése

Írd le, mit értél el ez idô 
alatt. (például: felnevel-
tem egy gyereket)

Írni magadról és 
a karrieredrôl

Írj le pozitív dolgokat 
Önmagadról. Válaszd ki 
azokat, amelyek illenek 
az adott munkához, 
majd foglald ôket mon-
datba.

Leírni, miért 
szeretnéd ezt a 
munkát

Kérdezd meg Magadtól. 
Találj 2–3 indokot.

Bizonyosodj meg 
róla, hogy nyelv-
tanilag helyes, 
amit írtál

Használd a helyesírás ja-
vítót ÉS a kinyomtatott 
példányt is fusd át egy 
tollal.
Kérj meg egy barátot.

Gépelés, formá-
zás, nyomtatás

Ha nem értesz ezekhez, 
kérj meg egy barátot.

Kísérôlevél írása Nézd meg interneten, 
hogyan kell csinálni.
Kérj segítséget a mento-
rodtól vagy tanácsadód-
tól.
Csinálj többet – a gya-
korlat teszi a mestert.

Elküldeni a mun-
káltatónak

Mi a postacím?
Mennyi idôbe telik, amíg 
megérkezik? 

visszajelzés

Mit mond el neked ez a feladat Magadról?

Hogyan segített?

Mit fogsz másképp csinálni?

Hogyan lehetsz motivált? 

A motiválttá váláshoz erôfeszítések kellenek.  „Egyszerre mindig csak egy ke-

veset”, ez legyen a mottód.

A következô jegyzetek és feladatok az alábbiakról fognak szólni:

 

• mi is a motiváció

• a motiváció elônyei

• célok, értékek és érdeklôdés

• saját motiválóid azonosítása

• alkalmazottá válás, mint projekt

A motiváció ebben az esetben az, hogy addig-addig próbálkozzunk, míg el nem 

érjük a célunkat, hogy legyen állásunk. Az akadályok és a visszaesések is ré-

szei a sikernek. A motivációt fokozhatja, hogy mi az, ami nekünk megfelelô, és 

mik a külsô elvárások.
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önMagad Motiválása

Három fô dolog fog segíteni a motiválásban: Magabiztosság, Alkalmasság, Au-

tonómia

• magaBizTosság: érzed, hogy meg tudod csinálni. Tekints a „Magabiztos-

ság építése” részre.

• alkalmasság: hogy képes legyél megcsinálni a feladatot. Ha van hozzá 

képességed, tudásod és tapasztalatod, nincs mitôl félned. Ha szükséged van 

ezekre, megszerzésük jó irányadó lehet.

• auTonómia: csináld a dolgokat egyedül, vagy csináld másokkal. Ha nem 

élvezed az önálló tevékenykedés szabadságát, vagy nem vagy képes egyedül 

végrehajtani, akkor mások segítségével tedd.

„belsô és külsô Motiváció”

A „belsô motiváció” Belôled jön. Ezek azok, amik számodra értékesek, amik 

téged érdekelnek, és amiket szeretnél. Mint például:

• Találni szeretnék egy állást, ami elindíthatja a karrierem

• Egy olyan munkát szeretnék, ami javítaná az életszínvonalamat

A „külsô motiváció” a környezetedbôl származik. Lehet ez egy díj (mondjuk 

a fizetésed) vagy egy büntetés (mint egy megrovás, mert késtél a munkahe-

lyedrôl). Ebbe beletartoznak az elvárások, követelmények, mások értékei, és a 

céljaid is.

• Vennem kell egy vonatjegyet, hogy idôben beérjek dolgozni, ezáltal meg tu-

dom tartani az állásomat és több pénzem lesz.

Pipáld ki, amelyek Rád illenek:

Mit érsz el azzal, ha munkát találsz?

több pénz

függetlenség

Önmagam és a készségeim fejlesztése

Intellektuális törekvések

Magasabb életszínvonal

A hobbim lesz a munkám

Olyat csinálok, amit élvezek

Új barátok, társaságok megismerése

Eredmények

A hírnevem

Adj hozzá mást...

Írj egy-két mondatot a kedvenc elfoglaltságodról vagy munkádról, és hogy ho-

gyan segít ez Neked.

Töltsd ki az alábbi táblázatot:

Dolgok, amit értéke-
lek a munkával kap-
csolatban, és amiket 
profitálok belôlük.

Néhány ember és 
dolog, akiket/amiket 
tervbe kell vennem.

Az emberek hogyan segíthet-
nek nekem, és mit kell meg-
tennem, hogy segítsenek.
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haladj tovább

Ha valamit nagyon szeretnél, akkor erôsen próbálkozol. De vannak esetek, 

amikor

• a dolgok rosszul sülnek el

• hibázol, és azt kívánod, bár jobban csináltad volna

• más kapja meg az állást, amit szerettél volna

Ezek normális dolgok! Tovább kell lépni, újra kell próbálkozni a siker érdeké-

ben. Megkönnyítheted az ezekbôl a hullámvölgyekbôl való kikecmergést az 

elôre tervezéssel, és az eset átgondolásával. Használd ezt a táblázatot, hogy 

összeszedj pár fontos „mankót” a jövôre nézve.

Mielôtt elkezdenéd

Mit szeretnék csinálni? Mi sülhet el rosszul?

Az eset után

Mit tettem és mi történt? Miért történt ez? Mire jöttem rá?

visszajelzés

Mit mond el neked ez a feladat Magadról?

Hogyan segített?

Mit fogsz másképp csinálni?

cselekvés

A munkakeresés alatt saját döntéseid eredményét kell majd megismerned, és 

mindig elôre kell nézni; eldönteni, hogy mi legyen, és látni, hogy mi sül ki belô-

le. Elôre tervezéssel és folyamatos haladással segítheted magad!

A terveknek nem kell bonyolultnak lenniük. Egy egyszerû lépésrôl-lépésre terv 

praktikusabb, hiszen valami úgyis mindig másképp alakul.

Általában idôvel részletezni kell a tervet. Például, ha elôször azt írod, hogy 

„Állásra jelentkezni”, és közelebb kerülsz hozzá, akkor ki kell bôvítened majd, 

hogy hova és milyen állásra.

Sokszor segít, ha a tervedet megbeszéled egy barátoddal, mentorral vagy ta-

nácsadóval. Kérdezhetnek tôled olyanokat, amikrôl te megfeledkeztél.

Itt egy táblázat, ami segíthet neked minden fázisban, bármelyik feladatnál az 

elôretervezésben.
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Mit szeretnék elérni: a végsô célom

Dolgok, amiket 
meg fogok tenni

Mikor fogom 
megtenni

Ki tud segíteni Problémák, amiket 
meg kell oldanom

a hibákból való tanulás

Mindenki követ el hibákat. Kijavítani ôket és tovább haladni a folyamat része! 

Ahhoz, hogy túllépjünk egy hibán el kell fogadnunk azt és arra kell gondolni, 

mit tanultunk belôle

képzeld el ezt az esetet:

Adott egy cég, amelyik egy kecsegtetô állást hirdet a honlapján. Te e-mailen 

keresztül kértél tôlük egy jelentkezési lapot, de zavar lépett fel és ezért lekés-

ted a jelentkezési határidôt. 

mit tegyél ilyenkor?

Higgadtnak maradni egy ilyen esetben nehéz. De hogyan tanulhatsz belôle?

Elôször is, gondold át mi történt. Vagy megkaptad a nyomtatványt, de elfeled-

keztél róla, vagy eltûntek az éterben, vagy el se küldték.

Mi tudta volna ezt megelôzni: ha a naptáradba bejegyezted volna a jelentke-

zéshez szükséges CV-t, akkor észrevetted volna, hogy nem kaptál jelentkezési 

lapot, és tehettél volna valamit az érdekében.

Változtass a jövôben: jobban ügyelj a feljegyzésekre a naptáradban-soha ne 

maradj le semmirôl! 

Haladj tovább a terveidben, keress másik lehetôséget! Ezen az úton keresztül 

tanulhatsz az eseményekbôl és megújíthatod a motivációd.

Gondolj egy esetre, amikor jobban telje-
síthettél volna. Mit csináltál volna más-
képp?

Szerinted mi az oka, hogy rosszul sike-
rült? Mit tanultál belôle?

Ki tudna segíteni kiértékelni a tettedet?

Van bármi, ami hasonló a jelenlegi hely-
zetedhez? Mit változtathatsz meg, hogy 
javíts rajta?

visszajelzés

Mit mond el neked ez a feladat Magadról?

Hogyan segített?

Mit fogsz másképp csinálni?
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Munka és Pihenés Megszervezése: egy haloM üres 
idô!

Ebben a részben a prioritások egy másik jelentését vizsgáljuk. Megmutatjuk, 

hogy a kötelességek teljesítése mellett mennyi idôt maradhat a szórakozásra 

és a pihenésre! 

Ennek a gyakorlatnak a végére érvén megtanulod, hogy a fontosabb dolgokat 

elôre kell venni a terveidben.

Szerezz be egy literes befôttesüveget, címkézd fel, hogy ’24 óra’, továbbá 6 

ping-pong labdát és 500 gramm rizst.

• A befôttesüveg jelképezi a nap 24 óráját.

• Minden labdára írd rá a nap legfontosabb teendôit. Az egyik legyen az alvás, 

hiszen jó pár órát elvesz a napodból.

• A rizs szimbolizálja a szabad, kikapcsolódásra szánható idôt.

Most töltsd meg az üvegedet – a napodat. Ha a rizzsel kezded, nehezebb lesz a 

ping-pong labdákat beleraknod, amik a fontos feladatokat jelképezik.

Ellenben, ha a labdákkal kezded, marad hely a rizsnek is, minden belefér az 

üvegbe. 

Ha a fontos dolgok elvégzésével kezdünk, több idônk marad a szórakozásra. 

De ha fordítva cselekszünk, kifuthatunk az idôbôl, erôbôl, akaratból, hogy 

megcsináljuk a nehezebb dolgokat is.

visszajelzés

Mit mond el neked ez a feladat Magadról?

Hogyan segített?

Mit fogsz másképp csinálni?

a prioritások és az idônk egyeztetése

A fontos dolgokkal kell foglalkozni, ez segít a tervednél maradni. A lényegtelen 

dolgokra pazarolt idô megnehezítheti az életedet. A legjobb módszer a helyes 

idôbeosztásra, ha a fontos dolgokkal foglalkozol elôször! Használd ezt a táblá-

zatot, és írd be, miket kell megtenned, és döntsd el, hogy melyik fontos, melyik 

nem, melyik sürgôs, melyik ér rá.

 

Írd be néhány mindennapi teendôdet, mint például az újságot elolvasni, bevá-

sárolni, álláskeresés: 

Mindennapi vagy rövid 
idejû dolgok

Kevésbé sürgôs dolgok Sürgôs dolgok

Fontos dolgok

Kevésbé fontos dolgok

Döntsd el, hogy mit csinálsz elôször.
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Most csináld meg újra, a hosszú távú terveidre vonatkozóan. Példának vehet-

jük a kölcsön visszafizetését a banknak, megtanulni úszni, munkát találni: 

Hosszú távú tervek Kevésbé sürgôs dolgok Sürgôs dolgok

Fontos dolgok

Kevésbé fontos dolgok

visszajelzés

Mit mond el neked ez a feladat Magadról?

Hogyan segített?

Mit fogsz másképp csinálni?

szeMélyes felelôsség vállalása

Felelôsek vagyunk az egész életünkért, még akkor is, ha néhány dolog törté-

néséhez semmi közünk.

A felelôsség vállalása segít nekünk kreatívnak és céltudatosnak lenni. Felbá-

torít arra, hogy megváltoztassuk azt, amit meg lehet. Néhány dolog, amirôl 

gondoskodhatunk:

• vállaljuk el a felelôsséget a dolgok kimeneteléért 

• hagyjunk fel más emberek hibáztatásával és a siránkozással

• gondolj és beszél pozitívan a terveidrôl és az élményeidrôl

• az emberi gondolkodás lehet kritikus, bántó, de lehet pozitív, segítô szándé-

kú is… ezt sose felejtsd el!

• ismerd fel a fontos döntéshozatalokat, vélekedj a lehetôségekrôl és a követ-

kezményekrôl, majd dönts

• a hosszú távú hasznokat helyezd elôtérbe inkább, mint a hirtelen, ám rövid 

élvezeteket

• önmagunkra hallgatni, nem más külsô véleményekre, befolyásoló tényezôkre

Itt van pár dolog, amikrôl gondolkozz:

Olvasd el az állításokat. Írj egy rövid összefoglalást, hogyan kapcsolódnak hoz-

zád ezek.

Megteszem, amit kell:
magamnak
a családomnak
a munkámnak
a közösségemnek

 Mások szerint megbízható vagyok

A pozitív visszajelzéseket fejlôdé-
semhez használom

Önkontrollt alkalmazok

Vállalom a felelôsséget cselekede-
teimért; nem szabadkozom és nem 
okolok mást
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Dolgok, amiken mindenki javíthatna:

• Légy megbízható. Az embereknek fontos, hogy tudják, számíthatnak rád.

• Vállald a tetteidet. Ne kérj elnézést, vagy ne hibáztass senkit a saját cseleke-

deteidért.

• Ne hagyatkozz túlságosan másokra, de ha segítségre van szükséged, kérj. 

Tied a felelôsség.

• Gondolj jól át mindent 

• Ne halogasd a dolgokat. Ha valamit meg kell csinálnod, csináld meg!

 

visszajelzés

Mit mond el neked ez a feladat Magadról?

Hogyan segített?

Mit fogsz másképp csinálni?

a Hozzád illô munka kiválasztása

magamról

Ez a feladat segíteni fog abban, hogy rájöjj, milyen munkát élveznél a legjob-

ban. Továbbá segít abban is, hogy tudd, miben vagy jó, mit szeretsz, milyen 

emberekkel szeretsz együtt lenni, milyen helyeken vagy szívesen, mik azok a 

dolgok, amik boldoggá vagy idegessé tesznek. Ezáltal könnyebben fogsz tudni 

Neked való munkát választani.

Hozzád illô munka végzése jót tesz az egészségednek és a közérzetednek. 

Mindenkinek megvannak a saját területei, amikben tehetséges, és amit szeret. 

Az ember könnyebbnek találja és jobban élvezi azt a munkát, amit szeret. Ren-

getegféle állás van, és rengeteg indok, hogy a neked megfelelôt válaszd ki.

Tehát átgondolni, hogy miket szeretsz és miket szeretnél, segíteni fognak az 

állás keresésben.

Elôször olvasd el ezeket a példákat:

Bill építész. Szeret a szabadban lenni, különbözô dolgokat készíteni, a bará-
taival dolgozni, és utazgatni munkaügyben. Sokkal jobban szereti ezt, mint 
egész nap bent lenni, még úgy is, ha télen nagyon hideg van kint. Szeret 
sörözgetni a barátokkal és sportolni. A legjobb érzéssel az tölti el, ha befe-
jez egy munkát és az elnyeri a megrendelô tetszését. 

Jim telefonos központban dolgozik. Szeret telefonálgatni, és rávenni isme-
retlen embereket arra, amit ô szeretne. Habár nem társasági lény, tetszik 
neki a kapcsolat teremtés telefonon keresztül. Nem zavarja a nyomás, hogy 
mennyi terméket ad el, megéri neki az extra pénzért. A hosszú buszozást 
munkába menet nem kedveli, de ez a része a munka velejárója.

Janicenek saját fodrászata van egy kis városban. Azért tanult fodrásznak, 
mert könnyûnek tûnt az iskola után. Szeret beszélgetni a vendégekkel, de a 
legjobban azt szereti, hogy saját maga fônöke lehet. Sok évig egy nagyobb 
fodrászatban bérelt helyet, de most sokkal boldogabb, még úgy is, hogy 
nem keres sokat.

Shelia építési ellenôr szeretne lenni az önkormányzatánál. Gyakornokként 
nem kap túl sok fizetést, de a célja, hogy sikeres hivatásbéli legyen. Mindent 
rendben és pontosan szeret megcsinálni, tehát az épületek felügyelete neki 
való munka lenne. Biztosnak érzi magát elhatározásában, ezért mindent 
megtesz annak érdekében, hogy elérje álmát. A rosszindulatú építészekkel 
is megtalálja a hangot: tudja, hogy neki van igaza és ezért nem tágít véle-
ményétôl.

Most gondolj a munkára, és engedd, hogy gondolataid az ideális felé kalandoz-

zanak. Nem kell elsôre kitalálnod, hogy melyik a tökéletes. Sokaknak idô és 

tapasztalat kell hozzá, hogy a legjobbat tudják választani.
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Van olyan munka, amirôl el tudod képzelni, hogy élveznéd? Írd ide le.

Van valami, amit igazán el szeretnél érni, meg szeretnél csinálni  
vagy tanulni? 

Írj le 3 olyan dolgot, amit szeretsz 
csinálni és jó is vagy benne. Ez bármi 
lehet.

Írd le, hogy mit szeretsz bennük.

Írj le 3 olyan helyet, ahol szeretsz 
lenni.

Miért szereted ôket? Például: Zsú-
foltak vagy kietlenek? Beltéri vagy 
kültéri helyek? Veszélyesek vagy biz-
tonságosak? A válaszodat írd ide.

Tekints vissza  az ‘Ismerd Önmagad: mit szeretek csinálni, ki is vagyok, kiket 

szeretek?’ Ha még nem csináltad meg, akkor itt a remek alkalom!

visszajelzés

Mit mond el neked ez a feladat Magadról?

Hogyan segített?

Mit fogsz másképp csinálni?

milyen munkát szeretnék?

Ez segíteni fog eldönteni, hogy melyek azok az állások, amikért érdemes haj-

tanod és kiválasztani közülük azokat, amik ott vannak, ahol élsz.

Nem fogod elsôre megkapni a válaszokat. Lehet, hogy alaposan körbe kell kér-

dezôsködnöd ahhoz, hogy úgy érezd, döntésképes vagy.

Néhány ember egy fajta állást csinál egész életében, míg mások mindenfélét 

kipróbálnak, élnek minden lehetôséggel, ami az útjukba kerül. Mindkettô élet-

mód elfogadott és jó.

Olvasd vissza a válaszaidat a Magamról feladatrészbôl. 

Tartsd az eszedben a válaszokat, amíg csinálod ezt a feladatot. Segíteni fognak 

a válaszolásoknál. De nyugodtan meg is változtathatod korábbi döntéseidet.

Most olvasd el a példákat, amikkel már találkoztunk:
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Bill építész. Ô csinálja az épületekhez a fakereteket és a redônyöket, amíg 
az épületváz épül. Néha igen komplikált formákat kell kifaragnia fából, hogy 
a beton abban kössön meg.  Bill szereti a szabadtéri munkát és gyakorlatias. 
Beszélt a bátyjával egy ötletérôl. Azon gondolkozott, hogy elmegy vízveze-
ték szerelônek vagy villanyszerelônek. Végül egy építkezésnél kapott egy 
munkát, ami tetszett neki. De ennél többet akart, ezért kárpitosnak tanult 
egy helyi iskolában. Most úgy érzi, nagyon jó tapasztalatai vannak és jól tet-
te, hogy váltott. 

Jim középszerû volt az iskolában. Azt mondja, ha akart volna, mehetett vol-
na egyetemre, de pénzt akart keresni és a családjával akart maradni. Ami-
kor megnyitott a telefonközpont, elment a toborzó napra és jónak tûnt neki. 
Elment a beugró tesztre, és sikeresen megírta. Nem várta, hogy tetszeni fog 
neki az állás, de végül még is így történt

Janice mindig is tudta, hogy nem akar irodában vagy bankban dolgozni. A 
barátai is fodrászattal foglalkoztak és tetszett neki a gondolat, ezért elment 
fôiskolára, hogy megtanulja a szakmát. Miután végzett, pár évet egy szalon-
ban kellett töltenie gyakorlaton, mielôtt megkaphatta a saját székét. Ekkor 
jött rá arra, hogy milyen fontos az önállóság számára.

Sheila építési ellenôr szeretne lenni a helyi önkormányzatnál. A tanulmá-
nyait képzett szakemberként fejezte be, és végig a családjával élt. Amikor 
eljött az idô, hogy elmenjen dolgozni, mindenképpen karriert akart magá-
nak. Idôbe tellett neki, míg rájött, mi az, amit a tovább tanulás mellet tud 
végezni. Volt egy barátja az önkormányzatnál, aki adott neki pár ötletet, és 
lehetôséget kerített arra, hogy beszéljen a személyügyi tiszttel, aki tájékoz-
tatta a képzésrôl.

kiválasztani, hogy hol dolgozz

Hol akarok élni és dolgozni? Írd le.

Hol szeretnél élni?

Elköltöznél egy állás érdekében?

Megelégednél egy átlagos munkával, 
ha az a neked megfelelô helyen van?

lakóhelyünkhöz közeli Munkahely keresése

Minden nap kérdezz meg valakit, tud-e valami jó lehetôséget. Nem kell konkrét 

ajánlatokat várni, de legalább többet megismerhetsz hallásból.

A helyek, ahol segíthetnek állást keresni:

• Karrierszolgáltatás

• Munkaközpontok

• Munkanélküli Központ

• Munkaadói projektek

• Egyetemek 

• Szociális szolgáltatások

• Szakmai szövetségek

Használd ezeket a módszereket, hogy lásd, ki tud segíteni:

• Hívd fel és érdeklôdj az Önkormányzatodtól.

• Keresgélj a hirdetô falakon hivatalos épületekben, mit például kórházak vagy 

önkormányzati irodák. Látogass meg információs pultokat is, és kérdezz bátran.

• Használd az internetet! Készíts egy listát azokról az emberekrôl és szerve-

zetekrôl, amelyek segíthetnek neked. Ez viszont idôbe telhet.

• Kérdezd meg ismerôseidet, kik tudnának neked segíteni.

Minden alkalommal, ha valaki egy ál-
lásról értesít téged, írd le ide. Próbálj 
meg minden nap egy újat ‘gyûjteni’ a 
listához. Ha kell, használj külön lapot.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Írd le, miért tetszik vagy miért nem 
az adott állás. beszéld meg a mento-
roddal vagy tanácsadóddal is.
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Minden nap csinálj meg valamit a tevékenységekbôl. Tapasztalataidat írd ide:

visszajelzés

Mit mond el neked ez a feladat Magadról?

Hogyan segített?

Mit fogsz másképp csinálni?

a nevelésem, oktatásom és végzettségeim

Ez segíteni fog egy tiszta képet kialakítani a tanulmányaidról, a nevelésedrôl, 

amiket eddig megcsináltál és a végzettségeidrôl.

A hozzád illô munka kiválasztásában is hasznos lehet. Ezeket az információkat 

felhasználhatod majd CV írás közben, úgyhogy jól tedd el!

Töltsd ki a táblázatot!

Írj bele mindenfajta oktatást vagy fejlesztést: iskola, egyetem, gyakornokság, 

hobbi tanulása, mindent.

Befejezés 
éve

Készségek, amiket 
megtanultam: hivatalos 
elnevezés és a program 
rövid leírása

Végzettség Intézmény, ahol tanul-
tam (otthoni tanulás 
és önképzés is!)

visszajelzés

Mit mond el neked ez a feladat Magadról?

Hogyan segített?

Mit fogsz másképp csinálni?
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szakmai tapasztalat

Az elôzô munkáid és tevékenységeid összegyûjtése segíteni fog értékelni, 

hogy melyiket szeretted és melyiket nem. Ezeket az információkat felhasznál-

hatod CV írás közben, tedd el jól!

Segíteni fog a tapasztalataid megállapításában, a készségeid és sikereid fel-

mérésében, mind a munkáidban mind azokon kívül.

A feladat: 

Idô Állás megne-
vezése vagy 
Elfoglaltság

Munkáltató 
(önmagadat 
is vedd bele, 
vagy egyéb 
tevékenysé-
geket, hobbi-
kat, gyerek-
nevelés, stb.)

Feladatok, 
amiket vé-
geztem

Készségek, 
amiket meg-
tanultam vagy 
gyakoroltam

Tegyél egy nagy csillagot azok mellé, amelyeket élvezted!

visszajelzés

Mit mond el neked ez a feladat Magadról?

Hogyan segített?

Mit fogsz másképp csinálni?

munkaprioritásaid kiválasztása

Sorolj fel 3 olyan munkát, amik szerinted a legjobbak lennének. Késôbb akár 

meg is gondolhatod magad.

Tudj meg többet a top 3 állásodról.

• kérdezd meg a tanácsadódat és a különbözô munkaügyi központokat

• kérdezz meg bárkit, aki végzett már ilyen munkát vagy valami hasonlót

• töltsd ki a legtöbb részt ezekrôl az állásokról az alábbi táblázatban
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Töltsd ki a következô táblázatot mindegyik állásra vonatkozóan:

A preferált munkám-1:

Milyen készségeket,  
képességeket igényel?

Hogyan szerezhetem  
meg ôket?

Kell végeznem elôtte más  
munkát, hogy megkaphassam ezt?

Hogyan tudom a kellô tapasztalatot  
megszerezni hozzá?

Mennyit kereshetek vele?

Hogyan tudok eljutni oda, milyen  
eszközök és ruházat kell hozzá?

Hogyan tudok értesülni ilyen lehetôségekrôl?  
(újság, kapcsolatok, szóbeszéd...)

A preferált munkám-2:

Milyen készségeket,  
képességeket igényel?

Hogyan szerezhetem  
meg ôket?

Kell végeznem elôtte más  
munkát, hogy megkaphassam ezt?

Hogyan tudom a kellô tapasztalatot  
megszerezni hozzá?

Mennyit kereshetek vele?

Hogyan tudok eljutni oda, milyen  
eszközök és ruházat kell hozzá?

Hogyan tudok értesülni ilyen lehetôségekrôl?  
(újság, kapcsolatok, szóbeszéd...)

A preferált munkám-3:

Milyen készségeket,  
képességeket igényel?

Hogyan szerezhetem  
meg ôket?

Kell végeznem elôtte más  
munkát, hogy megkaphassam ezt?

Hogyan tudom a kellô tapasztalatot  
megszerezni hozzá?

Mennyit kereshetek vele?

Hogyan tudok eljutni oda, milyen  
eszközök és ruházat kell hozzá?

Hogyan tudok értesülni ilyen lehetôségekrôl?  
(újság, kapcsolatok, szóbeszéd...)

Ez egy nagyon aktív feladat. Minden nap tenni kell valamit, embereket és he-

lyeket felkeresni. Néhányan segítôkészebbek, mint mások. Mindenképpen kö-

szönd meg nekik, ezzel is ösztönözve ôket, hogy többet segítsenek.

Meg akarod változtatni a választásaidat? Hajrá! Páran hamarabb döntésre jut-

nak, mint mások. Ez így van rendjén. Nem sürget senki!

Néhány ember magabiztosabb, mint a többi. Ha úgy érzed, hogy nem fejlôdsz 

vagy nem tudsz dönteni, akkor is tovább kell haladnod és adj magadnak idôt a 

döntésekhez. Elôször a könnyû dolgokat csináld!

Beszélj a mentoroddal a tapasztalataidról. Vagy egy baráttal. Jó ötlet lehet 

egy közel álló baráttal átbeszélni a dolgokat, és megfigyelni, hogy egyetért-e 

a választásaiddal.
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visszajelzés

Mit mond el neked ez a feladat Magadról?

Hogyan segített?

Mit fogsz másképp csinálni?

megtalálni a munkádat

Ez a fejezet segíteni fog neked megtalálni azt a munkát, amire majd jelentke-

zel. Ebben a részben többet kell majd tenned az állás megkeresése érdekében:

• Hol találhatóak meg ezek az állások?

• Milyen hálózatokon tudom megtalálni a munkám, mûködik-e a szóbeszéden 

keresztüli értesülés?

• Hol hirdetik a nekem tetszô állást?

• Tapasztalt ember vagy szakember megkérdezése

• Munkáltatók felkeresése

• Munkák, próbaidôk, tesztek próbálása

• Munka keresésére sok idô szánása

Felkészülés

• megértetni magaddal, hogy az állás egyszer elérhetô lesz

• ne add fel, ha éppen nem elérhetô az állás

• jó helyen, jó idôben lenni a megfelelô emberekkel

• olvasni, keresni, és tanulni a tapasztalatokból

Rengeteg állást nem is hirdetnek meg, kapcsolatokon keresztül betöltik ôket. Sok 

más munkát speciális hálózatok, szervezetek közvetítésével töltenek be, és ez-

által nem is hirdetik meg az újságokban, interneten. Néhány szektor, mint admi-

nisztráció, vendéglátás, építkezések állásait meghirdetik a munkaközpontokban.

Tehát a munkatalálás a jó helyen való keresésrôl szól. Idôre és kitartásra lesz 

szükség, de sokat megtudhatsz a munkáról keresés közben.

Még a nehéz idôkben is nagyon sok mozgás van az egyes állások betöltésénél. 

Bármikor, amikor valakit nyugdíjaznak, vagy más okokból elhagyja az állását, egy 

hely megürül. 20 helybôl 1 minden évben megürül. Ez rengeteg helyet jelent!

Bill építész. Megbízási szerzôdésekkel dolgozik, amik meghatározott idôre 
szólnak. Csak nagyon ritkán marad hosszabb ideig egy cégnél. Ebbôl kifolyó-
lag mindig munkát keres. A kocsmai látogatások során sok hasznos informá-
cióról értesül, például hogy ki keres éppen munkaerôt, vagy ki munkanélküli. 
Emellett focizik is, ahol szintén hall dolgokat az emberektôl.

Jim úgy tervezi, hogy még pár évig marad a telefonos központban, de idô-
vel szeretne majd váltani. Szeretne lakhelyéhez közeli munkahelyet, ezért 
olvassa az újságokat, beszél a barátaival és a munkatársaival, hátha van fej-
lemény. Egy új telefonos központ most nyílt a közelben, és gondolkozik rajta, 
hogy felveszi velük a kapcsolatot.

Vannak pillanatok, amikor Janice boltja nem megy jól. Be kell osztani a kere-
setét, hogy az ilyen idôkben se kerüljön nehéz helyzetbe. Megtanulta, hogy 
nagyon fontos a rugalmasság, ez sokat segít neki. Nemrég sok csoportba 
csatlakozott, amik segítenek neki több vendéget csalni a fodrászatba.

Sheilának hat hónapot kellett várnia, amíg a gyakornokságát elkezdhette az 
Önkormányzatnál. Egy évébe került, amíg jelentkezhetett az állásra. Néha 
nagyon maga alatt volt, és aggódott a megélhetése miatt. Volt pár átmeneti 
munkája, de a szemét mindig az áhított munkán tartotta. Írt az Önkormány-
zatnak, és hívta is ôket, és meglátogatta a részleget is, ahol dolgozni akart, 
hogy érdeklôdjön, megkapták-e a jelentkezését.
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Hogyan gondolkodsz a munkáról

Gondolkozz az általad kiválasztott munkáról, és azokról a dolgokról, amiket 

szeretsz. Legyél nagyon általános – kivétel, ha végképp elhatároztad magad 

egynél – mert így láthatod milyen lehetôségeid vannak, amik nagyon hason-

lóak az ideálisodhoz. Ne feledd, hogy sokan dolgoznak, sokan váltanak állást 

és lépnek tovább, ami azt jelenti, hogy új embereknek (mint te) új lehetôségek 

nyílnak. Cégek bezárnak és kinyitnak, új termékek és új kapcsolatok mindig 

teremtôdnek.

Írj három dolgot, amit megtehetsz, hogy értesülj a lehetôségekrôl, változá-
sokról amikor, vagy az elôtt, mielôtt azok megtörténnek:

1.

2.

3.

Milyen gyakran kell megtenned ezeket, hogy kapcsolatban maradj?

a munka keresése

Ha nem keresel állást, nem fogsz találni. Ha munkát keresel, mindig esélyed 

van rá, hogy találsz is. De sokszor nem azt találod meg, amit keresel.

Keress munkát minden nap. Pipáld ki a napokat, és jutalmazd meg magad az 

erôfeszítéseidért. Kitartás, ez a terv része!

Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Gyakran találhatsz olyat, ami hasonló, de mégsem az igazi.

Ilyenkor írd le, mi volt az, hátha érdekelni fog.

Állás:

Jobban érdekelne, ha:

Ez a munka nem nekem való, mert:

visszajelzés

Mit mond el neked ez a feladat Magadról?

Hogyan segített?

Mit fogsz másképp csinálni?
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személyes kapcsolatháló

Kapcsolathálókba tartozni jó dolog munkaszerzés szempontjából. Ez azt jelen-

ti, hogy kapcsolatban vagy olyan emberekkel, akik abban az ágazatban dolgoz-

nak, ahova te is szeretnél csatlakozni, ott lenni, ahol munkát találhatsz, vagy 

találni olyan embert, aki ezt mûveli. Néhány ilyen hely: szakértôi csoportok, 

üzleti csoportok, közösségi szervezôdések, konferenciák, kiállítások, bárhol, 

ahol értesülhetsz állásokról és megismerkedhetsz munkaadókkal.

A személyes kapcsolathálók kiépítése azokkal az emberekkel és helyekkel 

kezdôdik, akiket/amiket ismersz. Ebbe beletartozik a család és a barátok is. 

Ennek nem kell izzadságos munkának lennie. Ha szakmailag élvezed az egé-

szet, jól csinálod! 

Így kezdd: 

• beszélj a családoddal vagy a barátaiddal munkalehetôségekrôl

• keress helyeket és rendezvényeket, hogy találkozz munkához kapcsolódó 

emberekkel

• keress információkat, amik segíteni fognak neked a jelentkezésnél

• beszélj az emberekkel, akikkel találkozol, munkalehetôségekrôl

• csatlakozz egy csoportba, hogy többet megtudj az állásokról

 

Ha nem érzed magadat biztosnak ebben

• kezdd azzal, amelyikben a legbiztonságosabban érzed magad

• keress egy barátot, akivel együtt csinálhatjátok

• csatlakozz olyan csoportba, amelyik tetszik

• kérj segítséget hivatásosaktól, mint például munkaügyi központokban

• beszélj a mentoroddal arról, hogy hogyan kezdj bele félelem nélkül

Írd le, hogy mit fogsz csinálni.

olvasás

Gondolj a választásodra. Megkaphatod úgy, hogy nyilvános hirdetéseket bön-

gészel? Ha igen, akkor nem kell kapcsolathálókat kiépítened, hanem elég a 

hirdetések keresésére koncentrálnod. 

Az olvasás és a keresés segítségedre lehet.

Olvass ezekrôl:

• állások, amiket meghirdetnek

• események, amik annál a cégnél történnek, ahol dolgozni szeretnél

• változások olyan munkahelyeken, amik ott vannak, ahol élsz

• milyenek igazából a munkák – mit kell csinálni, milyen emberek végzik, mi-

lyen helyeken

Írd le, hogy mit olvasol, és mit találsz ott.
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látogatás

Ha elmész személyesen a munkahelyekre sok hasznos információval gazda-

godhatsz.

• menj el arra a területre, ahol dolgozni szeretnél. Döntsd el, hogy tetszik-e.

• tervezd meg, hogy fogsz odautazni.

• beszélj emberekkel hasonló munkakörökbôl. Mit mondhatnak neked, ami se-

gíthet?

Írd le tapasztalataidat.

emberek ebben az ágazatban

Tudj meg többet az ebben a munkakörben dolgozó emberekrôl. Kérdezz em-

bereket a rekrutációról, vagy olyanokat, akik ezt a munkát csinálják. Hívd fel a 

menedzsert, vagy a személyi ügyekkel foglalkozó asszisztenst.

Milyen szakmai szövetségek vannak?

Hol és mikor találkoznak?

Hogyan töltik fel a helyeket?

• Szóbeszéd?

• Lapokban hirdetnek?

• Internet? 

• Ügynökségek?

 

• Munkaközpontok?

• Belsô szervezetek és hirdetések?

• Nemzetközi lapok vagy magazinok?

Írd le, mit tudtál meg.

keresés folytatása

A megszerezhetô állások száma mindig változik. Sosem lehet megmondani, 

mikor következik be pangás vagy mikor tobzódnak az állások. Közben is min-

dig csinálni kell valamit.

Írd le, mit tudsz tenni, hogy belevedd ezeket a terveidbe:

folytasd a keresést, hogy biztos le-
gyél, hogy nem maradsz le semmirôl
Ezt megtehetem azáltal, hogy...

légy képes megváltoztatni az elkép-
zeléseidet az idô haladtával 
Ezt megtehetem azáltal, hogy...

növeld az esélyeidet
Ezt megtehetem azáltal, hogy...

legyél saját vállalkozó, vagy beszélj 
olyan vállalkozóval, akinek kellhetnél
Ezt megtehetem azáltal, hogy...

keress ideiglenes állásokat
Ezt megtehetem azáltal, hogy...

keress olyan állást, ami felkészít az 
áhítottra
Ezt megtehetem azáltal, hogy...
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visszajelzés

Mit mond el neked ez a feladat Magadról?

Hogyan segített?

Mit fogsz másképp csinálni?

a munka elnyerése

Ez a fejezet segíteni fog jelentkezni és megszerezni az általad vágyott állást. 

• Jelentkezni az állásra

• Elmondani a munkaadónak, miért szeretnéd az állást

• Magabiztosan beszélni és tudni, mit mondj magadról

• Továbblépni, ha esetleg nem sikerülni

• Megtanulni azokat, amik a munkához szükségesek: készségek, tapasztalatok, 

eszközök, öltözködés, stb.

• Elkészíteni a CV-t

• Felkészülni a megmérettetésre: gyakorlás, utazás, idôzítés, idegek, kérdések, 

magadról beszélni

• Elmenni az interjúra

• Listát vezetni az általad érdekesnek talált munkákról

Amikor jelentkezel egy állásra, egyértelmû, hogy a helyért másokkal kerülsz 

versenybe. Ezek az emberek általában hasonló háttérrel rendelkeznek, mint te. 

Ha a tied jobb a többinél, te fogod megkapni az állást. Megkönnyítheted ma-

gadnak a versengést egy kis felkészüléssel.

Nagyon ritka, hogy valaki simán megkap egy állást. A kudarcból való felállás és a 

továbblépés a siker titka. Ha tízen jelentkeznek egy állásra, és csak egy kaphatja 

meg, csökken az esély. Tanulj meg továbblépni. És légy büszke, ha sikerrel jársz.

Bill építész, aki határozott idejû megbízásokat kap. Sokszor kell versenyez-
nie egy állásért. Ügyel arra, hogy jó híre legyen a szakmájában: keményen 
dolgozik, mindig pontos, és alkalmazkodik a munkához, amin éppen dolgozik. 
Bill mindig bizonytalanná válik magában, amikor munkát keres. De megta-
nulta, hogy a félelem teljesen normális és nem szabad engednie, hogy meg-
állítsa. Ugyanúgy folytatja a keresgélést interneten, embereknél, munkahe-
lyeken. Amikor talál egy állást, amire jelentkezhet, elôször megismerkedik a 
munkáltatóval. Amikor Bill új munkát keres, mindig körbekérdez, hogy minél 
többet megtudjon az adott cégrôl. Megpróbálja kideríteni,  kiknek dolgoznak 
és hol vannak ezek a helyek. Ha lehetséges, ismerôsöket vagy barátokat ke-
res az adott helyen, hogy tôlük megtudjon valamit.

Jim tudja, hogy amikor a telefonközpontok nyitnak, mindig túljelentkezés 
van. Még a tapasztalata sem biztos, hogy elegendô lenne ahhoz, hogy fel-
vegyék. Ezért eldöntötte, hogy ha nem veszik fel, meg fogja kérdezni a me-
nedzsert, miért nem vették fel.  Jim tudja, hogy a telefonközpontok sokban 
különbözhetnek. Egyes helyeken formálisan kell öltözködni, máshol kényel-
mesen. Ô úgy véli, hogy interjúra ingben és nyakkendôben kell menni, majd 
ott megkérdezni, hogy munkához milyen viselet kell.

Janice önmaga fônöke. Sokat aggódik a pénz és a munka miatt. Már régóta 
a fodrász szakmában van, ezért tudja, hogy hasznos más emberek ötleteit 
meghallgatni és néha megfogadni, és aktívnak maradni. A saját haját másik 
szalonban csináltatja, és közben megfigyeli, hogy mások hogy dolgoznak. 
Sokat beszél a barátaival, és nemrég kapcsolatba lépett egy mentorral a he-
lyi Munkaügyi Központban. Neki nem kell önmagát meginterjúvolnia, viszont 
vannak meetingjei bankok menedzsereivel kisebb kölcsönök miatt, amiket 
felújításra szán. Ezt, mint állásinterjút kezeli, elkészítette a CVjét, gyakorol a 
kérdésekre és elkészíti az üzleti tervét elôre.

Amikor a Sheila által vágyott munkára több mint százan jelentkeztek az Ön-
kormányzatnál, úgy gondolta, nincs esélye. De barátainak mindig elmondta, 
miért szeretné annyira, gyakorolta a válaszadásokat a lehetséges kérdésekre, 
például hogy miért szeretné az állást. Amikor az interjú volt, izgult, de igazán 
jól ment neki. Nagyon meglepôdött, amikor felajánlották neki az állást!
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készülôdés

Pár dolog, amit meg kell tenned, hogy megkapd az állást

• Mindent megtudni a munkakörrôl (végzettségek, tapasztalat, eszközök, öl-

tözködés, hozzáállás, engedélyek, mit kell tenned, hogy megkapd, stb.)

• Elkészíteni a CV-t, jelentkezésedet

• Elküldeni a C V-det, jelentkezésedet

• Megkeresni a munkáltatót a kérdéseiddel

• Interjúzás

• Tesztek, vizsgák elvégzése

• Társasági eseményeken megjelenni, amelyek a munkával kapcsolatosak

• Levelek írása

• Felhívni a munkáltatót több információért

• Gyakorolni az interjút vagy a teszteket

• Felkészülni az interjúra: megfelelôen felöltözni, utazás, pontosság, ideges-

ség, kérdések, beszélni önmagadról

• Elmenni az interjúra

• Listát készíteni a munkákról és a fejlôdésedrôl

Most írj fel te néhány olyan dolgot, amik szerinted segíteni fognak a felkészü-

lésben. Írj le bármit, ami eszedbe jut.

Nézd meg a feladatokat a Cselekvés és a Mindennapi készségek részben. Se-

gítségedre lehetnek most. Írd le ide az elsô dolgokat, amiket meg fogsz tenni.

Amit el akarok érni: a végsô célom

Dolgok, amiket 
meg fogok tenni

Mikor fogom 
megtenni

Ki tud segíteni Problémák, amiket 
meg kell oldanom

idegesség

A félelem és az idegesség segíthet is! Mindenki izgul az ilyen helyzetekben. Ez 

teljesen normális ilyenkor, és még a javadra is válhat. Néhányan jobban teljesí-

tenek nyomás alatt. Ha te is megtanulod kezelni, neked is segíthet. Itt van pár 

dolog, amit gyakorolj.

lélegzés

Képzeld azt, hogy egy állásinterjún vagy. Képzeld el, ahogy besétálsz a szobá-

ba. Végy egy lassú, mély levegôt majd fújd ki lassan. Pihenô. Mondj valamit a 

képzeletbeli interjúztatónak. 

Ismételd meg párszor a gyakorlatot. Mindig mást mondj.
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segítsd az interjúztatót 

Ez emlékezteti ôket arról, hogy nem mindennapi dolog, ami éppen veled 

történik. Gyakorold elmondani nekik, miért vagy ideges ilyenkor. Használd a 

saját szavaidat, hogy elmondd, mit érzel ilyenkor, és fejezd be az interjút av-

val, hogy elmondod, miért szeretnéd az állást.

Írd le a gondolataidat ide.

izzadás

Nagyon sokan izzadnak interjúzás közben, kiváltképp, ha öltönyben és nyak-

kendôben vannak. Magyarázd el az interjúztatónak, hogy az idegesség miatt 

van az egész.

cigarettázás és alkohol fogyasztása kerülendô 
interjú elôtt. 

Az alkohol csökkenti a képességeidet és a figyelmedet, még akkor is, ha jól ér-

zed magad. Másrészt a kellemetlen szag nem vet rád jó fényt. A cigarettázás 

elfogadott, de az interjú elôtt elszívott cigi szaga ellened fog dolgozni. Tarts 

egy szünetet az utolsó szál és az interjú között. Legyél a tiszta levegôn. Igyál 

egy üdítôt és vegyél be egy mentolos cukorkát.

alvás

Olvas el a Pihenés és alvás részt a Mindennapi készségek részben.

Írd ide az aggályaidat.

Ezek normális félelmek?

Interjúzás gyakorlása segít majd az idegesség csökkentésére.

visszajelzés

Mit mond el neked ez a feladat Magadról?

Hogyan segített?

Mit fogsz másképp csinálni?
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magabiztos beszédmód

Az eddigi példákban és feladatokban rengeteg dolgot írtál már magadról, és 

talán meg is beszélted ôket a mentoroddal.

Most gyakorold a kimondásukat.

Kérdezz magadtól hangosan egy kérdést, és válaszolj! Például, hogy „miért 

szeretnéd ezt az állást”?

Válaszolj hangosan a kérdésekre.

Ismételd meg háromszor, utána pihenj.

Nem kell szó szerint megtanulnod a válaszokat. Csak tudd, mit szeretnél mon-

dani, beszélj érthetôen és nyugodtan, barátságos hangszínen.

Sokat segít a hangos beszéd gyakorlása: nyugodtabb lesz a légzésed, a han-

god. Gondolkozni a szavakon jó, de hangosan kimondani ôket a legjobb.

Tovább is haladhatsz a gyakorlásban, felöltözhetsz úgy, mintha az interjúra 

mennél, és beszélj egy tükörbe. Elôször nagyon idegesítô ez is, de utána segít 

megnyugodni és magabiztosabbá válni.

Addig gyakorold ezt, amíg úgy nem érzed, hogy elég magabiztosan tudsz be-

szélni már magadról.

visszajelzés

Mit mond el neked ez a feladat Magadról?

Hogyan segített?

Mit fogsz másképp csinálni?

Tájékozódás a munkáról

Itt egy lista azokról a dolgokról, amik kellhetnek egy álláshoz. Töltsd ki, 

amennyire tudod. Ne feledd, a munkáltatók olyan embereket keresnek, akik 

legjobban megfelelnek az elvárásaiknak. Ha valamiben kiemelkedô vagy, lehet, 

hogy másban emiatt gyengébb.

Telefonálj, beszélj emberekkel, kérj tanácsokat. Adj a táblázathoz minden pluszt, 

amit találsz. Minden részhez írd oda, ha már tudod, vagy ha meg tudod tanulni/

szerezni. Utána döntsd el, miben kell még fejlôdnöd. Írd be a válaszaidat

 

Milyen végzettségre van szükséged?

Megvannak neked ezek, vagy van valami, ami 
ugyanolyan jó? Hogyan tudsz készülni?

Milyen tapasztalat kell? Van neked, vagy tudsz 
olyat mutatni, ami ugyanolyan jó? Hogyan 
tudsz készülni?

Milyen eszközök vagy ruházat kell hozzá? Van 
neked ilyen, vagy valami, ami ugyanolyan jó? 
Hogyan tudsz készülni?

Milyen engedélyek kellenek hozzá? (jogosít-
vány, biztonsági, stb.) Van neked, vagy tudsz 
olyat mutatni, ami ugyanolyan jó? Hogyan 
tudsz készülni?

Milyen tesztet kell majd elvégezned? Meg tu-
dod jól csinálni? Hogyan tudsz készülni?

Hogyan mûködik a kiválasztás vagy az interjú? 
Mi történik? Formális vagy nem? Interjú, teszt, 
vagy mindkettô? Hogyan tudsz készülni?

Hol lesz helyileg? Sok idôvel hamarabb oda tu-
dok érni, nyugodtan? Hogyan tudsz készülni?

Ki lesz ott? Mit tudok ezekrôl az emberekrôl? 
Hogyan tudsz készülni?
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A válaszaidat felhasználhatod a Jelentkezési Tervedhez

visszajelzés

Mit mond el neked ez a feladat Magadról?

Hogyan segített?

Mit fogsz másképp csinálni?

Cv vagy jelentkezési lap elkészítése

A Curriculum Vitae (általában CV-ként használjuk) is egy leírás a munkáidról 

és a képesítéseidrôl. Tartalmazza:

• A neved és az elérhetôségeidet

• Egy rövid listát azokról a dolgokról, amikben jó vagy és a munkáltatót érde-

kelhetik

• A tanulmányaidat és a végzettségeidet

• A munkáidat, amiket eddig végeztél és mindegyikhez egy rövid leírást, ami-

ben az eredményeidet és a készségeidet leírod

Rengeteg tanácsot találhatunk CV íráshoz. Ezeket megtalálhatod

• online

• a mentorodnál vagy tanácsadódnál

• a helyi munkanélküli központokban

• kollégáknál és közösségi szervezôdéseknél

Hogy jól mutasson a CV-d

• mondj valami hasznosat, jót a két korábbi munkád közötti szünetrôl, hogy 

mit tanultál, mit csináltál ekkor

• formáld mindig az adott állásra a CV-det, hogy a munkáltató lássa, hogy az a 

speciális állás érdekel 

Ha vannak olyan személyes problémáid, amik hatással lehetnek a munkádra, 

gondold meg jól, mikor közlöd. Általában azok, akik bevallják ezeket megbízha-

tó és ôszinte embereknek maradnak meg. 

Megemlítheted ezt a CV-dben, az interjún, vagy akkor, amikor már tiéd az ál-

lás. Minél hamarabb, annál jobb.

Most döntsd el, hogyan fogod megírni a CV-det

Tudod, hogy kell kinéznie egy 
CV-nek? Vagy szükséged van 
segítségre? Kitôl?

Mennyire vagyok magabiztos 
abban, amit írni fogok? Elkezd-
jem... vagy várjak...?

Megvan minden szükséges 
információm, amit bele fogok 
írni? Ha igen – kezdd el, ha nem 
– szerezd be ôket!

Ki tud nekem segíteni benne? 
És mikor?

Megvan minden kellékem hozzá 
– számítógép, nyomtató, papír, 
pecsét, stb.?
Igen – remek, akkor láss hozzá!
Nem – Ki tud nekem segíteni?
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látogass el a munkáltatóhoz, hogy többet 
megtudj róla

Jó ötlet ellátogatni a munkáltatóhoz. A látogatás:

• segít kideríteni, milyen a munka igazából

• megmutatja, milyen a munkahely és a kollégák

• kipróbálhatod az utazási lehetôségeket

• kiderülhetnek olyan fontos körülmények, amikrôl még nem tudtál

• kérdéseket tehetsz fel és kimutathatod lelkesedésed

• gyakorolhatsz az állásinterjúra

Néhány munkáltató nem engedi meg az állásinterjú elôtti látogatást, mert úgy 

gondolja, jogosulatlan elônyt jelent másokkal szemben, de a legtöbben szíve-

sen beszélnek veled telefonon akkor is, ha nem tudsz ellátogatni a munkahely-

re. Ahhoz, hogy megszervezz egy látogatást vagy egy telefonbeszélgetést:

• készítsd elô a fontosabb kérdéseidet, ha esetleg váratlanul szükséged lenne 

rájuk

• hívd a megadott elérhetôséget, vagy a recepciót

• magyarázd el, hogy jelentkezni akarsz az állásra, és ha lehet, kérj egy rövid 

találkozót, vagy telefonbeszélgetést a munkáltatóval

• tûzz ki egy idôpontot a látogatásra – általában 10–20 perc elegendô

• kérdezd meg, hogy kell-e vinned valamit, vagy kell-e készülnöd valamivel.

Amikor a találkozón vagy:

• próbáld ki, hogy milyen közlekedési eszközzel érdemes a munkahelyre men-

ni, és érj oda hamarabb, mint a megbeszélt idôpont

• készítsd elô a kérdéseidet

• öltözz megfelelôen, ahogy azt az állásinterjúra is elvárnák

• szólj, hogy megérkeztél

• légy nagyon udvarias és hálás, hogy idôt szakítanak rád 

• csak addig maradj, amíg azt elôre jelezted

• köszönd meg, hogy fogadtak, mielôtt elmennél.

Most írd le:

Mit akarok megtudni?

Milyen kérdéseim vannak?

Kivel vegyem fel a kapcsolatot?

Hogyan vegyem fel a kapcsolatot?

Beszélhetek-e azzal a személlyel, aki kifejezet-
ten felel a munkáért?

Felhívom ôket ….. napon.

A találkozóm ….. napon van.

visszajelzés

Mit mond el neked ez a feladat Magadról?

Hogyan segített?

Mit fogsz másképp csinálni?
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állásinterjún

Pár praktikus dolog, amivel felkészülhetsz az állásinterjúra. 

Mondd el a Munkáltatónak, hogy Miért szeretnéd 
MegkaPni az állást

A munkáltatók olyan emberekre kíváncsiak, akik nekik akarnak dolgozni.  

A munkához fontos, hogy tudd és szeresd is csinálni.

Kérdezd meg magad: Miért szeretném ezt a munkát? Milyen lesz számomra? 

Fejezd be a mondatokat:

Jó vagyok ebben a munkában, mert…

Fejlôdhetek azáltal, hogy…

Hozzájárul ahhoz, hogy…

Élvezni fogom ezt a munkát és jó le-
szek benne, mert…

Ez a munka olyan fizetéssel jár, amely-
lyel…

Mi a különleges ebben a munkáltató-
ban és a munkában?

Egészítsd ki a saját ötleteiddel!

tudd, hogy Mit akarsz Mondani Magadról

Nézd meg, mit mondtál magadról a Ki vagyok én? és a Mindennapi készségek 

feladatok során. Gyakorold, hogyan mondj pozitív dolgokat magadról a mun-

káltatónak.

Miben vagyok jó?

Töltsd ki a táblázatot. Ne felejtsd el hozzáadni azokat a készségeket is, amiket 

munkán kívül szereztél. Lehet, hogy szeretsz dolgokat készíteni, vagy mások-

nak segíteni. Írj példát mindenre, amit szeretsz.

Tapasztalataim A te példáid

Képességeim, illetve dolgok, amikben 
jó vagyok

Hogyan férnek ezek össze ezzel a 
munkával?

Egyéb dolgok, amik fontosak a szá-
modra…

hogyan gyakorolj?

Csináld meg a Beszélj magabiztosan feladatokat. Különösen hasznosak ezen 

a ponton. 

Mosolyogj, miközben beszélsz. Boldognak és magabiztosnak fogsz látszani, de 

nem kell vigyorognod és nevetned.

Gyakorold mindegyik kérdést többször is. Gördülékenyebben fog menni, és ke-

vésbé leszel ideges.
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a jelentkezéshez kapcsolódó társadalmi  
események

Néhány állás elnyeréséhez a kiválasztás során társadalmi eseményeken is 

részt kell venni.

Emlékezz arra, hogy:

• Ez arra lett kitalálva, hogy nyugodtabb körülmények között mutathasd meg 

szociális készségeidet; nem a munkára való alkalmasságodat vagy képzettsé-

gedet mérik fel.

• A szokatlan szituációktól sokan feszültnek érzik magukat.

• A szociális készségek értékesnek bizonyulnak sok helyzetben, ezért érdemes 

gyakorolni.

Felkészülés a jelentkezéshez kapcsolódó társadalmi eseményre:

• Kérdezd meg elôre, milyen öltözet ajánlott, így fel tudsz készülni.

• Ha alkoholt is felszolgálnak, csak fele annyit fogyassz, mint általában tennéd. 

Helyette válassz üdítôitalokat.

• Ismerkedj meg a többi vendéggel, mutatkozz be nekik. Vegyél fel szemkon-

taktust (nézz a szemükbe), állj vagy ülj kényelmes pozícióban, de egyenes 

háttal.

• Ismerd meg a többi vendéget, tegyél fel „nyitott kérdéseket”, ezzel bátorít-

va ôket a beszélgetésre. A nyitott kérdések kérdôszavakkal kezdôdnek: mi?, 

hogyan?, hol?, mikor?. Például: „Milyen messze kellett utaznod ma?” „Hogyan 

kerültél ebbe a szakmába?”

• Bókolj másoknak, ezzel azt a benyomást kelted, hogy kedves vagy, és jó ve-

led dolgozni.

• Hozzászólásod és kijelentéseid tükrözzenek szerénységet.

• Csak olyankor szólj hozzá, ha biztos vagy a mondandódban.

• Nyugodtan tegyél fel kérdéseket, hogy megismerd mások gondolatait. Az olyan 

kifejezések, mint:„ Ez nagyon érdekes, mesélj róla többet...” sokat segítenek.

Kivel tudnál gyakorolni? Bárki, 
akinek van ideje és visszajelzést 
tud adni a segítségedre lehet.

Mikor és hol tudnál gyakorolni?

Milyen visszajelzést kaptál?

Hogyan tudod hasznosítani a 
visszajelzést, és mikor tudnál 
még többet gyakorolni?

Egyéb dolgok, amik fontosak a 
számodra…

visszajelzés 

Mit mond el neked ez a feladat Magadról?

Hogyan segített?

Mit fogsz másképp csinálni?

levelek és e-mailek írása

A jelentkezés során kiegészítô információként sokszor kérnek bemutatkozó 

levelet.

A levelek lehetnek rövidek, vagy kicsit hosszabbak, de egy oldal elegendô.

A levelek és az e-mailek hangnemére és formájára más szabályok vonatkoz-

nak. Errôl tanácsot kaphatsz.
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A leveleknél az a legjobb, ha le vannak gépelve, vagy ki vannak nyomtatva, de 

az aláírás saját kezû kell legyen.

Ha jól fogalmazod meg a leveleket, kérj meg valakit, hogy olvasson el egyet és 

értékelje azt. 

Amennyiben nem érzed úgy, hogy magabiztosan fogalmaznál, kérj segítséget. 

Tanácsot kérhetsz:

• az interneten

• a mentorodtól vagy a tanácsadódtól

• a helyi foglalkoztatási szervezeteknél, de lehet, hogy ehhez regisztrálnod 

kell magad náluk

• munkatársaktól

• közösségi szervezetektôl

Jó, ha élô embertôl kérsz tanácsot, mert meg tudjátok beszélni, mit szeretnél 

közölni a levélben. De a levélsablonokhoz sok helyen hozzáférhetsz.

Segítséget kérek tôle:

és ezt …............ napon teszem 
meg.

listakészítés a munkáidról és a fejlôdésedrôl

Hamarosan sok helyre adod be a jelentkezésed és számos álláslehetôséged 

lesz. Készíts listát rólunk, így nem fogsz hibákat elkövetni, valamint segít 

megtervezni az idôbeosztásod. 

Készíts ûrlapokat mindegyik álláshoz. Legalább az alábbi információkat tartal-

mazza: 

• Munka megnevezése

• Munkáltató

• Elérhetôségek 

• Mikor és hol volt meghirdetve

• Jelentkezési határidô

• Megbeszélt találkozó vagy telefonbeszélgetés idôpontja

• Jelentkezés elküldésének dátuma

• Állásinterjú vagy rendezvény idôpontja

• Állásinterjú eredménye és visszajelzések

• Megjegyzés a munkáltatóról vagy a munkáról

• Megjegyzés arról, hogyan sikerült a jelentkezés és mi a következô lépés

Nézd meg minden nap. Az új dátumokat írd be a naptáradba.

Gyakorold az állásinterjút, így kevésbé fogsz aggódni.

visszajelzés 

Mit mond el neked ez a feladat Magadról?

 Hogyan segített?

 Mit fogsz másképp csinálni?
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mi van, ha nem sikerül?

folytasd tovább

A legtöbb embernek sok helyre kell jelentkeznie, mielôtt álláshoz jut. Tovább 

kell folytatni a jelentkezést, ehhez jó gyakorlást jelent az igazi állásinterjú. 

Mindenki csalódott, amikor nem veszik fel egy munkahelyre. A legtöbb jelent-

kezôt elutasítják az állásinterjú után. Részben a szerencsén, részben a képes-

ségeken múlik, de sokat számít az is, kik jelentkeztek még az állásra. Számíta-

nod kell arra, hogy olykor el fognak utasítani – ez mindenkivel elôfordul. 

El kell döntened:

• A legjobbat fogom kihozni magamból.

• A gyakorlás és a tapasztalat még jobbá tesz

• Utána tudni fogom, mit kell tennem, hogy még jobbá váljak.

Írd le, mit kellene gyako-
rolnod ahhoz, hogy az ál-
lásinterjú jobban menjen.

Mit fogok jól csinálni az 
állásinterjú vagy a teszt 
kitöltése során…

Írd le, mit csináltál jól az 
állásinterjú vagy annak 
gyakorlása során.

Jól csináltam…

Váratlanul ért….

Amiben fejlôdhetnék…

Más munkák, amikre je-
lentkezhetnék…

Most olvasd újra ezt a fejezetet az elejétôl. Változtass és gyakorold a feladato-

kat, amik segítenek, hogy a következô alkalommal sikeresebb legyél.

visszajelzés 

Mit mond el neked ez a feladat Magadról?

Hogyan segített?

Mit fogsz másképp csinálni?

a munka megtartása

Ez a fejezet segít megtartani a már megszerzett állást. A gyakorlatok segí-

tenek abban, hogy magabiztosabbnak érezd magad, eredményesebben és ki-

egyensúlyozottabban végezd a munkád. 

Az új állás izgalmas. Sok új dolgot meg kell tanulni, új emberekkel kell megis-

merkedni, új dolgokat lehet kipróbálni. Minden állás más. Mikor elkezded az új 

munkádat, lehetnek speciális feladatok, melyek segítenek a munkád jobb meg-

ismerésében. Gyakran csak röviden bemutatnak a munkatársaknak, máskor 

elvárják, hogy szinte mindenféle útmutatás nélkül boldogulj.
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Billnek meg kell ismernie a csapatot is, amelyben az emberek határozott 
idejû munkaszerzôdéssel dolgoznak. Jól ismeri a saját képességeit, de néha 
új szabályok szerint kell eljárni, vagy új eszközt kell használni. A legutóbbi 
munkahelyén a repülôtéri elkülönített biztonsági zónában dolgozott, ami 
azt jelentette, hogy magával kellett vinnie a személyazonosságát igazoló 
kártyáját mindenhova, és csak oda léphetett be, ahova engedélyezve volt. A 
második napján a szerszámosládájában felejtette a kártyáját, mikor elment 
ebédszünetre, és a biztonságiak feltartották. Elvitték ellenôrzésre, így késôn 
ért vissza a szünetrôl dolgozni. Úgy döntött, az lesz a legjobb, ha beszél a 
felettesével, és elmagyarázza a helyzetet, így megmutathatja, ugyan hibát 
követett el, de elég felelôsségteljes ahhoz, hogy ezt felfogja, és amint lehe-
tett, visszament dolgozni.

Jim munkát kapott egy telefon központban. Az elôzô munkahelyén már 
hozzászokott ahhoz, hogy fogadja a bejövô, az ügyfelek segítséget kérô hí-
vásait. Az új munkahelyén azonban kimenô hívásokat intéz, az ügyfeleknek 
lakás- és autóbiztosításokat próbál eladni. Sokan elutasítják az ajánlatait, 
és nem tudja, hogyan folytassa a munkát. Az egyik szünetben megkérdezte 
a munkatársait, ôk mit tesznek, amikor sorozatos elutasítással találkoznak.  
Sokan csak nevetnek, és azt válaszolják, ez a munkával jár, de az egyik kol-
léganô elmagyarázza, ô hogyan boldogul: egyenletes ütemben halad és nem 
számít túl sokra. Elmeséli, hogy eleinte minél gyorsabban és gyorsabban 
akart haladni, de ez nem segített; így most sokkal lazábban dolgozik, ponto-
sabban, de kevésbé stresszesen. Jim is megpróbál így dolgozni, és úgy érzi, 
így jobban boldogul.

Janice nagyon izgatott és energikus volt, mikor megnyitotta a szalonját. 
Pár hónappal késôbb azonban, bár minden rendben haladt, még ha kicsit 
lassan is, észrevette, hogy elhanyagolja munkáját- nem söpör fel endesen, 
elfelejti megrendelni az új készleteket. Az egyik vendég panaszkodott, és 
ez ráébresztette, a munkája során a legjobb teljesítményt kell nyújtania. 
Azóta listát vezet mindenrôl, ami szükséges a szalon jó kinézetéhez, és 
amit az üzlet megkíván. Minden nap ellenôrzi a listát, és elsô dolga min-
dent rendbe tenni. 

Sheila munkájához a helyi önkormányzatnál hozzátartozott egy három 
napos bevezetô, amikor körbevezették minden részlegen, és sok emberrel 
találkozott. Megmutatták neki a tanácstermet és találkozott a képviselô-
testület elnökével is. De amikor elkezdett dolgozni, senki sem magyarázta 
el pontosan, hogy kell a papírmunkát elvégezni, és hogyan kell használni a 
nyilvántartási rendszert. Az informatikus létrehozott számára egy e-mail 
fiókot, de nem volt meg benne a kollégái elérhetôsége, így senkinek sem 
tudott neki írni. 
Pár nap múlva rájött, segítséget kell kérnie. Így újra körbement az irodá-
ban, bemutatta magát, és megkérdezte, mit kell elvégeznie, és másolatot 
kért az adminisztrációs eljárást leíró dokumentumról. Beletelt egy kis idô-
be, mire rájött, hogyan kell dolgoznia, de végül elég magabiztossá vált ah-
hoz, hogy egyedül is elláthassa munkáját, és csak ritkán kelljen segítséget 
kérnie munkatársaitól. 
Sheila munkájának irányítása kollektív megállapodás alapján megoszlik a 
munkáltató és a szakszervezet között, a munkaórák, a fizetés és a munka-
feltételek tekintetében. A szabályokat egy nagy kapcsos könyv tartalmaz-
za, mely minden irodában elérhetô. Az egyik íratlan szabály szerint mindig 
az adott részleg vezetôjét kell értesíteni, mielôtt egy adott ügyben bármit 
is tenne az alkalmazott. Egyesek szerint ez azért van így, hogy a részleg 
vezetôje mindig tudja, mi történik az irodában, és megváltoztathassa a 
döntéseket; mások szerint azért, hogy az újoncokat védjék, ha hibáznának.

pihenés, éberség, energikusság

Nézd meg a mindennapi készségek fejezet pihenés és alvás részét. Gondos-

kodj arról, hogy eleget pihenj és aludj, ha állásod van.

Az új állás fárasztó és stresszes, még akkor is, ha nagyon jó vagy benne. Ener-

gikusnak kell maradnod és kipihentnek. Elôfordulhat, hogy sokáig maradsz 

fent, mert dolgoznod kell, vagy szórakozol, de figyelj arra, hogy eleget pihenj!
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Felfrissülés

Lehet, hogy egész nap dolgozol, és még haza is kell vinned a munkádat. Sok 

munkára több idô kell, mint amennyi munkaidô van rá, különösen azok az ál-

lások ilyenek, amikor otthonról kell dolgoznod, ilyen különösen az értékesítés, 

az adminisztráció és a menedzsment. 

Hagyj idôt a szokásos napi, vagy heti pihentetô tevékenységeidre. Ha minden 

idôdet a munkádnak szenteled, csökkenhet az ítélôképességed, kimerült le-

szel, és nagyobb a valószínûsége, hogy hibákat követsz el. 

Jegyezd fel a pihentetô tevékenységeidet.

Mit szeretek csinálni? Mikor csinálom? Mit csináltam?

emberek megismerése

Sokszor az emberek a legfontosabb tényezôi bármely munkának. Kellemeseb-

ben érzed magad, ha jól kijössz a kollégáiddal. Ha ismered a körülötted dolgo-

zó embereket, könnyebben kérhetsz segítséget, és te is segíthetsz másoknak. 

Sokan örömmel ismerik meg az új kollégáikat. Még ha félénk is vagy, mikor új 

emberekkel kell megismerkedned, a bemutatkozás jó kezdet. Nem kell minden-

kivel a legjobb barátságban lenned. Nem biztos, hogy azokkal leszel késôbb 

jóban, akikre elôször azt hiszed: normális, ha az idô múlásával ez változik. 

A legtöbben szeretik, ha magukról kérdezik ôket, és ha egy kicsit te is mesélsz 

nekik magadról.

Itt feljegyezheted az új ismeretségeidet és a kollégáidat.

Ki? (név, munkakör, 
munkahely…)

Amikor köszönök  
és bemutatkozom

Mit kérdezhetek tôlük 
és hogyan segíthetnek 
nekem. 

minôségi munka

Jó munkát végezni az egyik legfontosabb dolog. Rendszerint fontosabb pontos 

munkát végezni, mint nagyon sokat és nem elég pontosat. Mikor elkezded az 

új munkádat, érdemes rászánni az idôt és jól megcsinálni.

Hasznos, ha megkérdezd, mit jelent a „jó minôségû” munka.

Segít az is, ha megkérdezed, hogyan végzed a munkádat, milyen tanácsokat 

tudnak adni.

Mitôl lesz „jó minôségû” 
a munkám?

Ki tud segíteni? Hogyan tudok fejlôdni?
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gyorsaság és állóképesség fejlesztése

Sok állás megkívánja, hogy gyorsan és hosszú idôn keresztül tudj dolgozni. 

Számít, hogy tudod-e tartani az ütemet és elvégzed a rád kiosztott munkát.

Amikor új vagy, nem könnyû tartani az ütemet- sok mindent meg kell tanulni. 

Idôvel könnyebb lesz. Íme pár ötlet, amit megtehetsz, hogy megkönnyítsd a 

dolgod. Érdeklôdj a követelmények felôl.

Ha nehézséged támad, jelezd a felettesednek. Magyarázd el, hogy még új vagy 

és még bele kell tanulnod. 

Figyeld meg a tapasztaltabb munkatársaidat, utánozd, amit csinálnak. Kérj 

tôlük tanácsot.

Kérdezd meg, mit kellene másképpen csinálnod, hogy gyorsabban és könnyeb-

ben tudjál dolgozni.

Hagyj magadnak idôt az új dolgok megtanulására.

Az alábbi táblázat a segítségedre lehet.

Ami nehézséget okoz: Ki magyarázhatja el: Mit tehetek: 

amikor minden balul sül el

Új állás esetén, vagy amikor változások vannak a munkahelyeden, a dolgok 

balul sülhetnek el. Van, amire nem tudsz befolyást gyakorolni, például ha mun-

kába menet a busz késik. 

Lehetnek olyan változások a munkában, melyek megnehezítik számodra, hogy 

azt megfelelôen lásd el.

Ezek lehetnek a munkatársaid, és az, ahogyan bánnak veled.

Lehet, hogy hibát követsz el, vagy valamit rosszul csinálsz, és ezt helyre kell 

hoznod.

Segít megbirkózni a fentiekhez hasonló esetekkel, ha végiggondolod a problé-

mát és utána cselekszel.

Gondolj arra, mi történt. Írd le:

Tennem kell valamit?

Mi történik, ha nem teszek semmit?

Mit fognak mások tenni és gondolni, 
ha nem teszek? Semmit?

Ki tud segíteni?

Kinek mondjam el?

Mit tehetek, hogy helyrehozzam?
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amit a munka megkövetel tôled

Ezek a tevékenységek segíteni fognak sikeresebbé válni a munkádban.

Minden munka más. Az aktuális feladatokon kívül vannak társadalmi feladatok 

is. Mint például: egy boltban dolgozni, és úgy foglalkozni emberekkel, mintha 

rendôr lennél. (???????) 

Sok munkának van társadalmi helyszíne is. Lehet egy ünnepség vagy egy fesz-

tivál (például karácsony), vagy csak egy alkalom, amikor sokan vannak együtt.

Mint ahogy vannak formális, írott szabályok, vannak íratlanok is, hogy hogyan 

viselkedj másokkal a szervezeten belül. Példaként: lehet, hogy keményebb 

idôszakokban a dolgozóknak sokáig, vagy hétvégén is bent kell maradni, de 

amikor nyugodtabb a helyzet, akkor a fônök engedékenyebb velük.

Mérd fel, hogyan reagálsz ezekre a dolgokra. Segíteni fognak majd boldogulni 

a munkahelyeden. Egy módszer arra, hogy kiderítsd ezt, hogy megkérdezel 

másokat.

Ez egyik legfontosabb dolog egy új munkahelynél az, hogyan jutsz oda. Az uta-

zás sok idôbe és pénzbe kerülhet, és befolyásolhatja a következôket:

• milyen energikusnak érzed magad, mikor odaérsz

• mennyi idôd van magadra munka után

• a pénzed mennyiségét

• idôben odaérsz-e

Megvannak a saját szükségleteid, amiket ki kell elégítened munka közben. 

Például lehet valamilyen fogyatékosságod, amirôl gondoskodni kell, vagy olyan 

vallási szokásod, amit szeretnél megtartani a munkahelyeden is. Még az elején 

megoldást találni ezekre a dolgokra nem csak neked, de a kollégáidnak is meg-

könnyíti az összeszokást.

a színvonal és az elvárások MegisMerése

Lehet, hogy van egy listád a hivatalos feladatköreidrôl, amit az interjú után, 

vagy a kinevezésnél kaptál. Ezek a listák gyakran nem adnak tiszta képet ar-

ról, hogy mit kell nap, mint nap tenned, tehát használd nyugodtan az alábbi 

táblázatot, és egészítsd ki, hogy tisztábban láss.

Elôször csináld meg a minôségi munka fejezetben lévô feladatot. Utána egé-

szítsd ki ezt a táblázatot a fô feladataiddal, ahogyan ténylegesen történnek.

Mit kell csinálnom Kivel csinálom? Ki a felelôs? Mikor kell csinál-
nom?

Most írj le minden olyat, amiben bizonytalan vagy, és hogy ki tudna segíteni 

neked kideríteni ezeket:

Többet kell tudnom errôl... Aki segíthet nekem...
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az íratlan szabályok és elvárások MegisMerése

Az íratlan szabályok megismerése nehezebb, de az emberek elmondhatják 

neked azokat, vagy meg is figyelheted a körülötted dolgozókat, ebbôl leszûrve, 

hogy mi az elfogadott.

Amirôl többet kell 
tudnom

Amit észrevet-
tem, hallottam 
vagy olvastam

Kit kérdezhetek 
vagy figyelhetek

Mire jöttem rá

Amit a jövôben nem szabad elfelejtenem megtenni:

segítséget kérni

Amikor nem tudod, mi tévô legyél, kit kérdezz, hogyan menj tovább, sürgôsen 

segítséget kell kérned!

Írd le kikhez tudsz ilyenkor fordulni, mire jutottál, vagy mit szeretnél tudni.

Emberek, akiket kérdezhetek...

Amit megtudtam...

Többet szeretnék tudni errôl...

Munkába járás

Használd ezt a táblázatot, hogy tudd, mikor kell elindulnod otthonról. Nem biz-

tos, hogy kell használnod az összes rubrikát – csak azt töltsd ki, amelyik kell.

Munka kezdése

Adj kis idôt késésre 

Mennyit kell sétálni a tömeg-
közlekedéstôl a helyre

Milyen hosszú az elsô útsza-
kasz (busz, autó, vonat, stb.)

Milyen hosszú a második útsza-
kasz (busz, autó, vonat, stb.)

Milyen hosszú az elsô útsza-
kasz (busz, autó, vonat, stb.)

Milyen hosszú idô hazaérni a 
tömegközlekedéstôl

Otthonról való eljövetel

Elkészülés ideje

Idô felkelni vagy készülôdni 
kezdeni
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Munkaidô

Töltsd ki a táblázatot. Mit árul el neked?

A ’hivatalos’ munkaidô

Adj hozzá minden plusz órát, 
mint
– túlóra
– befejezni egy fontos munkát
– beszélni egy kollégával mun-
ka után
– egyéb késések (idôjárás, 
késôi kezdés, vásárlás és 
egyéb)

Utazási idô

Mikor fogok hazaérni

társasági körbe való bekaPcsolódás

A munkahelyi társasági kör többféle. Példának:

• páran munka után beülnek egy italra vagy egy kávéra, míg mások hazamennek

• néhányan sporteseményeket szerveznek

• egyesek jótékonysági eseményeket szerveznek, mint például gyûjtéseket, 

amiket a fônök is támogat

Ezek a társasági körök leginkább azért jönnek létre, hogy a kollégák összeba-

rátkozzanak, és jobban együtt tudjanak mûködni. Továbbá egy új dimenziót ad 

az emberek társasági életének.

A társasági életbe bekapcsolódhatsz teljesen, vagy csak mérsékelten. Attól 

függ, hogyan érzed magad, és hogy szeretsz-e bekapcsolódni a közös tevé-

kenységekbe. A legtöbb kollégád örülni fog, ha csatlakozol, és ezáltal könnyeb-

ben befogadnak a közösségbe.

A legtöbb ember szereti megismerni az embereket az új munkahelyén. Ha 

félénknek is érzed magad az eseményeken, ezek mind jó alkalmak, hogy meg-

ismerj új embereket.

Az új kapcsolataidat és kollégáidat itt rögzítheted. 

Mi az esemény?

Mikor lesz?

Mi fog történni, mit kell ten-
nem majd?

Fizetôs? Ha igen, mennyit kell 
fizetnem?

Ha nem akarok elmenni, ho-
gyan tudok kibújni alóla a nél-
kül, hogy kellemetlen legyen?

a saját szükségleteim

Mostanra már tudnod kell, hogyan mûködnek a dolgok. Képesnek kell lenned 

arra, hogy eldöntsd, vannak-e saját szükségleteid, amiket bele kell venned az 

ütemtervbe valamilyen módon. Például:

• nem iszol alkoholt, ami hátrányt jelent a társasági életedben 

• van olyan hátrányosságod, ami hatással van a munkádra vagy az utazásodra. 
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Ha igen, akkor a fônököddel kell egyeztetned engedményekrôl

• gyógyszeres kezelésre van szükséged – ideiglenes megbetegedéstôl kezdve 

a tartós problémákig. A munkáltatódnak és a kollégáidnak segítenie kell.

• diétás szükségleteid vannak

Legjobb a legelején segítséget kérni a speciális szükségleteidhez. Ha megvá-

rod, amíg elôjön a probléma, elronthatja a dolgokat.

Néha hivatalos vagy menedzseri engedély kell dolgokhoz. Ez általában a me-

nedzseredtôl, vagy a felettesedtôl kaphatod meg, és ha van, a személyügyi 

vezetôtôl.

Általában a munkatársak segítôkészek. Nem szokták visszautasítani a segít-

ségnyújtást, tehát jó ötlet segítséget kérni vagy megmondani nekik, hogyan 

segíthetnének.

Ha fel tudsz ajánlani valamit cserébe, hálásak lesznek. De ez nem kötelezô. 

Példaként:

• többet végezni abból a munkából, amibôl jó vagy, amíg ôk mással foglalkoznak

• megosztani velük az ételedet

• mesélni nekik más helyek szokásairól

Ide leírhatod a szükségleteidet és a terveidet róluk

A szükségleteim 

Ha ezekhez felsôbb intéz-
kedés kell, kihez forduljak

A kollégák közül el kell 
mondanom

Dolgok, amiket megtehe-
tek az ügy érdekében

Dolgok, amiket mások 
megtehetnek

Mit fogok tenni én

a stressz kezelése

A munka stresszes lehet, de lehet hatékonyan kezelni, hogy az ne hasson ki a 

munkádra és a magánéletedre negatív módon. Ezek segítenek felismerni, mik 

zavarnak, mikor vagy stresszes, és hogy hogyan legyél rugalmasabb.

A stressz néhány fajtája hasznos lehet: ösztönözhet, hogy a dolgokat gyorsab-

ban csináljuk meg, vagy segíthet vizsgánál, állásinterjúnál. De a túl sok stressz 

csak rosszat tesz.

Mindenki más és más: ami téged stresszel, lehet, hogy mást nem. Tudnod kell, 

hogy Téged mi stresszel. Okozhatja a munka vagy munkán kívüli tényezô. 

Pipáld ki azokat, amik rád illenek

Nem valóságos követelmények a fônöködtôl 

Pénzügyi problémák

Úgy érezni, hogy nem fair veled a vállalat

Magány

Unalom

Uralom hiánya a munkád fölött

Nem tisztelnek

Fáradtság/betegség

Rossz munkaköri légkör

Mi még? Bôvítsd a listát bármivel, ami illik rád:
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A stressz jelei: pipáld ki, amelyik rád illik

Nyaki/háti/állkapocs merevség

Rossz alvás

Túlzott táplálékbevitel vagy étvágytalanság

Energia hiánya

Visszatérô betegségek

Heves szívdobogás

Szédülés

Emésztési problémák

Nálad más is elôfordul?

A múltban, amikor sikeresen kezelted a stresszt, mit csináltál? Gondolj egy 

példára. Beszéld meg a mentoroddal és/vagy reflektálj az eredményes straté-

giákra, amiket már alkalmaztál.

visszajelzés 

Mit mond el neked ez a feladat Magadról? 

Hogyan segített?

 Mit fogsz másképp csinálni?

fejleszd a rugalMasságodat, oszd be a Munkád 

Listázd a feladataidat. Ha ezt megteszed, már magabiztosabbnak fogod Ma-

gad érezni.

Végy egy pillantást az Idô beosztása feladatokra a Mindennapi készségek 

részben. Nagyon hasznosak a munkában.

Szervezd meg a munkádat. Mi az ami sürgôs, mi az ami fontos? Nem ugyanaz 

a kettô. Itt egy hasznos táblázat. Töltsd ki azokkal a feladatokkal, amik a ten-

nivalók listádon vannak.

Tennivalók Kevésbé sürgôs dolgok Sürgôs dolgok

Fontos dolgok

Kevésbé fontos dolgok

Vigyázz magadra – étkezz jól és aludj sokat. Csináld meg a feladatokat a Min-

dennapi Készségek fejezetben.

Beszélj minderrôl olyasvalakivel, akiben megbízol. Ez lehet egy rokon vagy a 

mentorod. Minél hamarabb, annál jobb.

visszajelzés 

Mit mond el neked ez a feladat Magadról?

Hogyan segített?

Mit fogsz másképp csinálni?
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nehéz eMberek

Ez a gyakorlat megmutatja, milyen embertípusok stresszeknek téged, és ho-

gyan fejlôdhetsz a kezelésükben. Segíteni fog, hogy nyugodt maradj és:

• felismerd a személyeket és a helyzeteket a munkádban, amik stresszelnek

• észrevedd, hogy ez nem a te hibád

• gyakorold a módot, hogyan válaszolj

Néha megtörténik, hogy az ember úgy érzi, elveszti az irányítást és nem tudja 

rendesen végezni a munkáját. Ezt gyakran az okozza, ahogyan az emberek 

hatnak rád, vagy ahogyan Te rájuk. Ez stresszt okozhat, és mások azt hiszik, 

hogy nem jól végzed a munkád.

Elôször sorolj fel három példát, amikor stresszeltél emberek miatt a munkád-

ban. Vegyél hozzá nem munkahelyi eseteket is.

Írd le, hogy mi lehet eredményes kezelési mód.

Beszéld át a mentoroddal vagy egy barátoddal. Vannak közös tényezôk (pél-

dául: gondold azt, hogy te vagy a hibás, hogy ez nem igazságos, vagy, hogy 

morálisan rossz)?

dolgok, aMiket tegyél Meg és gondolkozz rajtuk

nem mindig te vagy, aki megnehezíti a dolgokat. Ne következtess arra, 

hogy te vagy a hibás! Más emberek is kerülnek stressz alá, és sokan nem tud-

ják elégségesen kezelni.

maradj nyugodt. Ha valaki olyannal vagy, aki félelmetes, képzeld el pizsamá-

ban! Ez csökkenti az erejüket és megmutatja, hogy ôk is csak emberi lények, 

mint bárki más. Ha terrorizálnak vagy tévesen vádolnak, tartsd meg az önbe-

csülésedet! Ha úgy viselkedsz, mint aki hibáztatható, vagy kis értékû, úgy is 

fognak kezelni. Ha haragra haraggal válaszolsz, nem fogsz semmit elérni vele.

Használj tényeket, logikát és nyugalmat, hogy érvényesítsd a saját akarato-

dat. Próbáld ki a mentoroddal vagy egy barátoddal a következôt: játsszák azt, 

hogy mérgesek rád, és te különféleképpen válaszolj erre.

Ezek lehetnek:

• alázatos bocsánatkéréssel

• mérgesen

• logikusan, alátámasztani az érveidet

Mik a különbségek?

Ha valaki igazságtalan veled a munkahelyeden, nem tudod hogyan kezelni, ne 

egyedül mérkôzz meg vele:

• kérj segítséget a családodtól, mentorodtól, menedzseredtôl (ha nem ô okoz-

za a problémát) vagy egy kollégától

• magyarázd el a helyzetet

• csinálj jegyzeteket minden eseményrôl, ami történik. Ha bekövetkezik a leg-

rosszabb, neked meglesznek a bizonyítékaid.

• emlékeztesd magadat korábbi sikereidrôl, és a pozitív kapcsolataidról, amik 

a munkahelyeiden voltak. Az erkölcsödet tartsd magasan azáltal, hogy ezekre 

gondolsz és vidd át ezeket a jó érzéseket a jelenlegi helyzetedbe. Meg fogod 

látni, hogy ez megújítja a céljaidat és a bátorságodat.
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visszajelzés 

Mit mond el neked ez a feladat Magadról?

Hogyan segített?

Mit fogsz másképp csinálni?

munka melletti tanulás

Mindenkinek meg kell tanulnia új dolgokat egy új munkahelyen. Ez a tevékeny-

ség segíteni fog eldönteni, hogy szeretsz-e tanulni, és hogy mit tegyél, hogy 

motiváld magad a tanulásban.

Mennyire szeretsz tanulni?

Jelöld magadnak az egyes kérdéseknél, hogy mennyire értesz egyet az állítá-

sokkal azáltal, hogy a skálán bekarikázod a rád illô számot.

Mennyire szereted a változatosságot a feladataidban? Változások mindig tör-

ténnek, de néha nehéz elfogadni azokat. Néhányan szeretik, néhányan nem.

mennyire szereted a változást vagy a stabilitást?

A 10-es azt jelenti: „Nyitott vagyok minden változásra,  

örömmel fogadok minden újítást.”

Az 1-es azt jelenti: „Nem szeretem a változásokat,  

a stabilitást és az állandóságot preferálom.”

Az én pontszámom:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

mennyire szeretsz új dolgokat megtanulni?

A 10-es azt jelenti: „Szeretek minél több új dolgot, készséget,  

technikát megtanulni.”

Az 1-es azt jelenti: „Nem érdekelnek az újítások.  

Mindent tudok, amire szükségem van.”

Az én pontszámom:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

a móka kedvéért, szorozd össze a két értéket: 

Az alacsony érték azt mutatja, hogy nem szereted az újításokat, a már ismert 

tudásodra alapozol. A magas érték azt mutatja, hogy olyan ember vagy, aki 

szereti az újdonságokat és a tanulást.

Töltsd ki a táblázatot:

Dolgok, amiket a munka 
megkövetel tôlem és hiá-
nyoznak, vagy nem bizto-
sak a készségeim hozzá

Mit tehetek, hogy meg-
tanuljam az új készsé-
geket?

Mit tehetek, hogy olyan 
változtatásokat te-
gyek,amik jók nekem?

visszajelzés 

Mit mond el neked ez a feladat Magadról?

Hogyan segített?

Mit fogsz másképp csinálni?
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az eszköztárról és a program partnereirôl

A Leiningen Partnership Megszerezni és megerôsíteni a ’puha készségeket’ a 

foglalkoztatottság céljából modelleken és segítô módszereken keresztül (peer 

coaching és mentorálás) kilenc európai partnert tud magáénak 8 országból: Ma-

gyarország, Görögország, Ausztria, Nagy-Britannia, Olaszország, Lengyelország, 

Ciprus és Dánia. A partnerek Európa kilenc nagyon különbözô térségét mintáz-

zák, nem csak földrajzilag, de kulturálisan, nemzeti karakterüket tekintve is.

pandokraTor kFT. (magyarország), a projekt koordinátora, egy magántu-

lajdonú kulturális és oktatási szervezet, melynek célja a multikulturalizmus, a 

nyelvi sokszínûség, az európai interkulturális és környezettudatosság, az egyé-

ni fejlôdés elôsegítése, és új oktatási módszerek fejlesztése. A projekt kurzuso-

kat, szemináriumokat, foglalkozásokat és konzultációs lehetôségeket biztosít.

 

12 évfolyamos kiegészítô görög nyelvoktató iskola (magyarország) 

köztulajdonú oktatási szervezet. A görög kultúrát és nyelvet támogatja és 

tanítja gyerekeknek, felnôtteknek. Célja, hogy támogassa a sokféleséget és a 

többnyelvûséget, és hogy támogassa a kisebbségi tanulókat és szüleiket. Hát-

rányos helyzetben lévô tanulókra fókuszál, így például azokra, akik az ország 

elszigetelt területein élnek, vagy különleges igényeik vannak.

 

kationnal rehabilitation Consultants ltd (nagy-Britannia) szakképzési 

és foglalkoztatási tanácsadói szervezet. A VRC segíti a cégeket, hogy képes-

ségeiknek megfelelô és anyagi felzárkózást jelentô munkát tudjanak adni a 

fogyatékkal rendelkezô és hátrányos helyzetû embereknek. A VRC elôsegíti a 

munkavállalók fejlesztését, továbbképzését, és programokat tervez a közszol-

gáltatóknak, civil szervezeteknek és a magánszektornak Európa-szerte.

 

mmC management Centre ltd (Ciprus) nemzetközileg elismert tanácsadók 

az ügyfelek készségeit és gyakorlati ismereteit fejlesztve, kellemes környezet-

ben és új tanulási módszereket alkalmazva minôségi tanulási lehetôségeket 

biztosítanak, melyek hozzájárulnak az üzleti kiválósághoz. Az MMC vezetôket 

képez és hozzájárul, hogy ügyfelei képességeik fejlesztésével és életstílusuk 

megtervezésével mind szakmailag, mind magánéletileg elérjék és megtapasz-

talják a kiválóságot.

 

schulungszentrum Fohnsdorf (ausztria) szakképzô központ, mely egyéni 

felnôttképzést biztosít munkanélkülieknek és kis- és középvállalkozásoknak. 

Rugalmas és modulrendszerû egyénre szabott képzést kínál. A munkaerôpiac 

aktuális helyzetének és az ügyfél kérésének megfelelô szakképzettséget nyújt.

 

melting pro- laboratorio per la Cultura (olaszország) egy kulturális szer-

vezet, mely fokozza és támogatja a kulturális örökséget olaszországi és eu-

rópai szinten, kulturális kezdeményezéseken és kulturális szakembereknek, 

valamint felnôtteknek tartott képzéseken keresztül. A Melting Pro kulturális 

képzésekre, adománygyûjtésre, designra, fejlesztésre és kulturális projektek 

menedzselésére szakosodott, különösen az európai modellben szakértô.

 

instytut Technologii eksploatacji-państwowy instytut Badawczy (len-

gyelország) állami kutatási és fejlesztési intézet, amely alkalmazott kutatá-

sokat végez fejlett technológiával hivatásszerû szakképzésben, gépek gyár-

tásában és karbantartásában, mérnöki munkálatokban, környezetvédelemben 

és rendszertechnikában. ITeE-PIB részt vesz szakértôi szinten a gazdasági 

fejlesztésben, gyártási folyamatokban és különleges technológiai eszközök, 

akárcsak tudományos nyomtatás és kiadás munkálataiban.

randers Bo-og erhvervstraening (dánia) általános oktatást és szakképzést biz-

tosít, szociális segéllyel és lakhatási támogatással összekötve. A szociális lakhatás 

biztosítása és a szakképzés fiataloknak szól, akik a fennálló oktatási rendszerbe 

nehezen illeszkednek be, különösen tanulási nehézségeik miatt. A tanfolyamok 

egyénre szabottak, és gyakran szakképzési és lakhatási segéllyel is járnak.
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A partner szervezetek formális, informális és széles körû oktatási tapasztalat-

tal és alrendszerekkel rendelkeznek az egész Európai Unióban, és a különbözô 

kulturális, gazdasági és jogi rendszerekben. Ezen forrás célja, hogy az eszköz-

tárat ne csak a helyi specialitások kezelésére, hanem egész Európában általá-

nosan lehessen használni.

Ez a projekt, beleértve az eszköztárat is, az európai munkanélküliség gondjait 

próbálja orvosolni, és célja minél több felnôttet bevonni az élethosszig tartó 

tanulás programjába. A projekt a munkanélkülieket, a különleges oktatást 

igénylôket és az ötven év felettieket célozza meg. A projekt célja megerôsíteni 

a munkával kapcsolatos puha készségeket, hogy elôsegítse az egyének integ-

rációját, különösen a hátrányos helyzetûekét, és hogy növelje Európán belül a 

foglalkoztatottságot.

A projekt célja továbbá, hogy növelje a puha készségek szükségességének tu-

datosítását a felnôttek, cégek, helyi, regionális, nemzeti és európai hatóságok 

körében. A legfôbb eredmények egy új tanulási metódus fejlesztése két új ter-

mék segítségével, a Puha Készségek Eszköztárral és az Irányelv modellekhez 

és fejlesztô módszerekhez(Peer Coaching és Mentorálás)’.

A puha készségek megerôsítésével a projekt célja a foglalkoztatottság és a 

motiváció növelése minden korosztály körében. A projekt megcélozza a puha 

készségek és az ehhez kapcsolódó képzés hiányosságának felszámolását.

Puha készségek alatt olyan személyes tulajdonságokat, szokásokat, hozzáál-

lást és szociális kompetenciákat kell érteni, melyek birtoklása versenyképes-

sé teszi az egyént a munkaerôpiacon, és stabil, hatékony munkavállalóvá. A 

cégek értékelik a puha készségeket, mert a kutatások és a gyakorlat igazolja, 

hogy legalább olyan fontos mutatói a munkateljesítménynek, mint a kemény 

képességek, melyek az egyedi munkafeladathoz kapcsolódnak. A puha készsé-

gek képessé teszik az embert, hogy részt vegyen a tanulásban, hogy kitûzze 

és megvalósítsa életcéljait tanulással, önkéntességgel, kulturális és szociális 

tevékenységekkel, és hogy anyagilag elkötelezôdjön.

A programban részt vevô országok különösen nehéz gazdasági helyzetben 

vannak ma, némelyikük a legmagasabb munkanélküliségi aránnyal rendelkezik 

Európában. A válság korában nagy szükség van a készségekre, különösen a 

puha készségekre, ennél fogva a puha készségekrôl való tanulási lehetôségek 

megteremtésére.

A szövetség hisz abban is, hogy az idôsebbektôl sokat tanulhatnak a fiatalab-

bak, és értékes erôforrást képeznek a társadalomban az élettapasztalatukkal 

és különleges képességeikkel. Éppoly fontos a fiatalabbaktól az idôsebbeknek 

felkínált tudás, így a digitális és nyelvi ismeretek, tanulási módok és környe-

zet. A program mentorrendszere erre az erôforrásra épít, célul tûzve ki az 

egyének egymás közötti támogatásának katalizálását a készségek fokozásá-

nak és a foglalkoztatásnak az elôsegítésére.

A gazdasági és mobilitási válság korában úgy hisszük, egy Európa-szerte min-

denki számára hozzáférhetô és hasznosítható közös puha készségek eszköz-

tár szívesen fogadott. Ez úton ajánljuk kollégáinknak az Európai Unió minden 

tagállamában.

Lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetôségeken: 

admin@vocationalrehabilitationconsultants.com 

www.vocationalrehabilitationconsultants.com  



Pandokrátor


