
 
 
 
 

 
CÉGLÁTOGATÁS  ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓJA  

- Partnercégek számára - 
 
 
 

Debrecenben működő e-KARRIER Szolgáltató Központunk szakmai programjában a 
pályakezdő, a szakirány-választó vagy diákmunkát kereső fiatalok számára tereplátogatással 
egybekötött pályaorientációs és karrierépítő programot szervezünk. 

 
Felkészítő programunk célja, hogy szakmai segítséget nyújtsunk a fiataloknak és segítő 

családtagjaiknak a pályaválasztási döntés meghozatalához. 
 

A pályaválasztási értettség összetett, egyaránt szükséges hozzá a fiatalok önismerete, az 
általános munkaerőpiaci tájékozottság, a munkakörökhöz kapcsolódó feladtok és elvárások 
ismerete, továbbá lényeges eleme a választható cégek, mint leendő foglalkoztatók 
megismerése. 

 
Ez utóbbiban szeretnénk azokkal a cégekkel együttműködni, akik gondos munkáltatóként 
felismerik jelentős szerepüket a humánerőforrás utánpótlásának sikerességében, és nyitottak 
az együttműködésre. 

 
Együttműködéssel 2016-ban szeretnénk 300 fő fiatal számára pályaorientációs 
tereplátogatást szervezni, és terveink szerint a létszámot és a látogatható partner cégek 
számát évente bővíteni. 

 
A programba azok az érdeklődő (12 – 19 éves) fiatalok kapcsolódhatnak be, akik a részvételi 
díj mellett a cégek védelme érdekében vállalják, hogy a látogatás szabályait és irányelveit 
betartják. 

 
A céglátogatások szervezési feladatait tapasztalt, évek óta működő call centerünk látja el, a 
csoportokat előre egyeztetett formában és időpontokban kísérők viszik ki a cégekhez, és az 
ott töltött 40-80 perces látogatási időben a kijelölt céges munkatárs közreműködésével 
koordinálják a minimum 5, maximum 25 fő csoportokat. 

 
Kérésünk, hogy a cégek a látogatás idejére 1 fő felkészült munkatársat biztosítsanak, akik a 
céges információkon túl, válaszolnak a fiatalok kérdéseire és körbevezetik a fiatalokat a 
céges (iroda vagy műhely) munkaterepen. 

 
A „látogatásvezetők” munkáját honoráljuk, más típusú költséget nem generálunk és nem 
térítünk. Természetesen ösztönözzük, hogy a fiatalok számára információs anyagot vagy 
reprezentációs terméket ajándékozzanak lehetőségeik szerint cégek. 

 
A céglátogatásra fordított erőforrás rövid idő alatt megtérül, hiszen felkészült, motivált és 
alkalmas jelöltek közül választhatnak a cégek munkavállalókat. 



 
 
 
 

Egyaránt bekapcsolódhatnak programunkba azok a cégek, akik a Kereskedelmi és 
Iparkamarával duális szakképzés gyakorlati helyszíneként kapcsolatban állnak és azok is, akik 
ennek lehetőségét tervezgetik. 

 
Az együttműködést vállaló cégeknek a továbbiakban igyekszünk minél több információt 
átadni a gyakorlatszervezés, a diákmunka tapasztalatairól: előnyeiről, kihívásairól, anyagi 
vonzatáról. 

 
Amennyiben  hozzájárulnak,  a  céglátogatásról  fotó  és  videódokumentáció  készül,  amit 
szervezete is megkap, s lehetősége lesz közzétenni az elkészült multimédiaanyagot. 

 
A tájékoztatóhoz mellékeljük igényfelmérő lapunkat is, melynek kitöltésével és/vagy 
részvételi szándékuk jelzésével lépjenek velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségek egyikén. 

 
 
 

Kérdésével, kéréseivel forduljon hozzánk bizalommal! 
 
 
 

Kapcsolattartás 
 
 
 

Telefonszám:  Novotni Edit - szolgáltatás szervező  (+36 70 770 2899) 

Guba Zsuzsanna - ügyfélszolgálat  (+36 70 620 3977) 

Iroda - 06 52 530 895 
 

 
 
 
 
 

E-mail cím: palya.karriertanacsadas@gmail.com 

ceglatogatas@gmail.com 

palya.karriertanacsadas@gmail.com
ceglatogatas@gmail.com

