
 

 

 

 

 

TÁMOP- 1.4.3-12/1-2012-0141 ,,e-KARRIER”- Elektronikus Munkaerőpiaci Adatbázis és Karrier Pont Hálózat 

„Innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatása” program 

TÁJÉKOZTATÓ 

Innovatív szolgáltatás indul a CSAT Egyesület, a Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület és a Szociogramm Nonprofit 
Kft. megvalósításával. 

Ön, mint munkáltató egy olyan álláskereső közösségi portál szolgáltatásait tudja igénybe venni, ahol személyre szabott szűrők 
segítségével az adatbázisunkból könnyedénki tudja választani a legmegfelelőbb munkaerőt. 

Látjuk, hogy, mint azt Ön is tapasztalja, szinte naponta változnak a foglalkoztatáshoz kapcsolódó szabályok, lehetőségek valamint a 
munkaerő kiválasztás formái is folyamatosan fejlődnek. A naprakész információkat (a havonta megrendezésre kerülő) Munkáltatói 
Fórumainkon adjuk át az érdeklődőknek, melyek időpontjairól Önt is aktuálisan tudjuk tájékoztatni. 

Miért jó Önnek, ha a szolgáltatásainkat választja? 

 egyszerűbb (toborzás) kiválasztás, 

 gyors 

 előszűrés történik a munkavállalók között a munkaadók igényei szerint 

 költséghatékony 

 személyes kapcsolattartás 

 ingyenes 

 rugalmas (a keresés munkaidő kímélő) 

 korszerű 

 nagy adatbázis van a munkavállalókról 

 könnyen elérhető a felület 

 megbízható 

 modern, gyors és hatékony 

 kevesebb időt kell a keresésre fordítani (kevés időráfordítással nagyobb a haszon) 

 kevesebb digitális kompetenciával is elérhető 

 felhasználóbarát 

 tudásbővítés 

 ,,Ez egy olyan karrier tanácsadási program, amelyben a munkáltató és a munkavállaló érdekei egyformán fontosak.” 

 ,,A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolása/találkozása történik elektronikus felületen.” 

 ,,Webes alapon személyes tanácsadás történik.” 

 ,,Ez egy olyan munkahelykereső/közvetítő program, ami többet ad, mint egy hagyományos munkakeresési folyamat.” 

 ,,A munkáltatók érdekét közvetítő és a munkavállalókat fejlesztő és oktató közösségi tér.” 

 ,,Felnőttképzési szolgáltatást nyújtunk.” 

 ,,Spóroljon rajtunk és tegyen egy próbát! Kapjon és adjon egy esélyt arra, hogy kipróbálja a felületet!” 

 ,,Minket válasszon, csak egy kattintás!” 

 ,,Minden humánerőforrásba fektetett pénz dupla haszon.” 

 

 



 

 

 

 

A programunk konkrétan: 

A program részeként egy álláskereső szoftvert fejlesztünk ki, melyet a munkaadók és az álláskeresők egyaránt igénybe vehetnek. A 
program az álláskeresők számára térítésmentesen igénybe vehető képzéseket és elhelyezkedést segítő szolgáltatásokat nyújt. 

Ön, és további 100, a régió területén működő vállalkozás számára a program az alábbi lehetőségeket biztosítja: 

·         munkáltatói fórumon való részvétel 

·         jelenlegi és jövőbeli tervezett munkaerő igényfelmérése 

·         munkaerő közvetítő szoftver alkalmazása 

·         munkaerő toborzás, kiválasztás 

·         call centeres, és személyes kapcsolattartás 

·         esélyegyenlőségi terv készítéséhez kapcsolódó tanácsadás 

·         a cégek hozzájárulásával az adatbázisunkba bekerült vállalkozások szolgáltatásairól és tevékenységi köréről információnyújtás 

 

A fenti szolgáltatások összértéke 100 000 - 500 000 Ft, mely most az Európai Unió támogatásának köszönhetően térítésmentesen 
vehető igénybe. 

 

A fentieken túl ajánljuk figyelmébe, a munkáltatói kapcsolattartással működő munkaerő közvetítő tevékenységünket, melyről 
bővebb információt személyesen, akonkrét foglalkoztatási igényének ismeretében, egyéni tanácsadás keretében tudunk nyújtani. 

 

(Az adatvédelmi törvény / 2011.évi CXII. / hatálya szerint (NAIH-71530/2013.) regisztrációs számon szervezetünk adatvédelmi 
nyilvántartásba vétele megtörtént, ennek megfelelően a 3. § (7) szerint az Ön hozzájárulásával kerülhet sor az Ön adatainak a 
kezelésére. 

Amennyiben Ön adatai kezeléséhez és nyilvánosságra hozatalához nem járul hozzá, vagy hozzájárulásának megszűntetését kéri, az 
adatbázisból törlésre kerül.) 

 

 A munkáltatóknak a projekt két éves időtartama alatt Munkáltatói Fórumokat is szervezünk.  A munkavállalók számára pedig egy 
OKJ-s és három akkreditált képzést kínálunk, valamint egyéni és csoportos tanácsadásban, különféle szolgáltatásokkal segítjük a 
hatékony munkakeresést. 

Helyszínek: Debrecen, Berettyóújfalu, Hajdúböszörmény 

Időtartam: 2013. április 1. - 2015. március 31. között 


