A MUNKÁLTATÓI
KAPCSOLATRENDSZER
JELENTŐSÉGE

A MUNKÁLTATÓI KAPCSOLATRENDSZER JELENTŐSÉGE
1. Fontos kiindulási pont az a munkaerő-piaci feszültség, amelyet a STRUKTURÁLIS
MUNKANÉLKÜLISÉG fogalmával jellemezhetünk;
A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MUNKAERŐ NEM AZOKKAL
A KÉPESSÉGEKKEL , SZAKTUDÁSSAL RENDELKEZIK,
AMIRE A PIACON ÉPPEN SZÜKSÉG VAN.

MI OKOZHAT
MUNKAERŐ-PIACI
FESZÜLTSÉGET?

álláskeresők
hátrányosságaiból
fakadóan

nem tudunk
megfelelő
munkaerőt
találni a
cégek,
vállalkozások
számára

lassú
reagálás a
munkaerőpiaci
igényekre

nem elég hatékonyak a
támogatási eszközök,
lehetőségek

A MUNKÁLTATÓI KAPCSOLATRENDSZER JELENTŐSÉGE
LÉNYEGES, hogy
• ismerjük a munkáltatók igényeit;
• kellő időben informálódjunk a munkáltatók igényeiről;
• megfelelő eszközrendszerrel tudjuk lereagálni azokat (személyes

munkáltatói kapcsolattartás révén, állásbörze szervezése, munkaerőigény
kielégítése, munkaerőszűrés, támogatások biztosítása stb.)

Minél több a kapcsolódási pont, annál jobban ki tudja elégíteni az Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat a nyílt munkaerő-piaci igényeket.

3 kulcskérdés:
1. Milyen módon ismerhetjük meg a munkáltatók igényeit?
2. Milyen eszközrendszerrel tudjuk segíteni az igények teljesülését?
3. Hogyan, milyen kapcsolódási pontok révén tudjuk fenntartani a
kapcsolatot?

MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS

Milyen módon ismerhetjük meg a munkáltatók igényeit?
1. Munkaerő-piaci prognózis útján
2. Munkáltatói kapcsolattartók által felmért igények
1. A munkaerő-piaci prognózisok célja, hogy előrejelzésekkel
szolgáljanak a foglalkoztatási színvonal alakulására, a munkaerő
keresletének és kínálatának várható változásaira a jövőben.
Mind a munkaerő-piaci kereslet, mind a kínálat előrejelzésére
egyre nagyobb az igény a döntéshozók részéről, de a
foglalkoztatáspolitikával a gyakorlatban foglalkozó szakemberek
részéről is.

MUNKAERŐPIACI PROGNÓZIS
A várható munkaerő-piaci igényekre, a potenciális kínálatra vonatkozó előrejelzések
ismerete alapján hatékonyabb lehet a tervezés társadalmi szinten, hiszen a prognózisok
eredményei segítséget nyújthatnak pl. olyan kérdések megválaszolásában, hogy
- milyen szakembereket érdemes képezni,
- milyen szakmákban várható a jövőben kereslet és melyekben hiány az oktatási
kibocsátás várható alakulása alapján.;
- milyen arányban alkalmaznak pályakezdőt a munkáltatók;
- mekkora a válaszadók munkaerő-kapacitás kihasználtsága;
- változnak-e az átlagkeresetek az előző időszakhoz képest?
- milyen beruházásokat hajtanak végre a cégek és mekkora ezeknek a munkaerőigénye;
- hogyan alakul a termelési volumen az egyes ágazatokban;
- Létszámmozgások (kiáramlás, beáramlás);
- tartósan betöltetlen álláshelyek;
- alkalmazott-e a cég közfoglalkoztatottat;
- Mennyire jellemzőek atipikus foglalkoztatási formák a cégnél;
- a munkaerőigények kielégítésének forrásai…..stb.
Összességében hasznosak lehetnek a munkaerőpiac valamennyi szereplője számára,
hiszen a kellő mennyiségű és minőségű információval rendelkező munkaadók és
munkavállalók is pontosabb képet alkothatnak a munkaerőpiacról és a lehetséges
következményekkel számolva megalapozottabb döntéseket tudnak hozni.

MUNKÁLTATÓI KAPCSOLATTARTÁS
2. Munkáltatói kapcsolattartók által felmért igények_személyes kapcsolatfelvétel útján
Általános cél: Az állást kínálók minél nagyobb számban ismerjék meg és vegyék igénybe
a szervezet szolgáltatásait, lehetőség legyen a személyre szabott szolgáltatások
kiválasztására, az egyéni gazdasági-foglalkoztatási tervek megismerésére.
A munkáltatói kapcsolattartás legfontosabb feladatai:
 általános információnyújtás és információszerzés;
 az üres, betöltetlen, esetleg jövőbeni álláshelyek feltárása és azok jellemzői;
munkakörhöz kapcsolt munkaadói elvárások, a foglalkoztatás általános jellemzői;
 az állami foglalkoztatási szerv szolgáltatásainak és támogatási rendszerének
bemutatása;
 a munkahely foglalkoztatási jellemzőinek megismerése;
 további együttműködés megalapozása;
 esetleges létszámleépítéssel kapcsolatos tanácsadás.

ESZKÖZRENDSZER

2. Milyen eszközrendszerrel tudjuk segíteni az igények
teljesülését?

1. VIRTUÁLIS MUNKAERŐPIAC PORTÁL
2. MUNKAERŐSZŰRÉS
3. SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS

VIRTUÁLIS MUNKAERŐPIAC PORTÁL
Munkaerőigény bejelentés_VIRTUÁLIS MUNKAERŐPIAC PORTÁL
Milyen funkciókat kínál a VMP?
Álláskeresőknek

Munkáltatóknak

Önéletrajz-feltöltés

Munkaerő-keresés
Önéletrajz-adatbázis

Álláskeresés

Párosítás
Állásajánlatok

Párosítás

Állásfeltöltés

VIRTUÁLIS MUNKAERŐPIAC PORTÁL
A VMP-n bejelentett állások bekerülnek a munkaügyi szervezet informatikai
szakrendszereibe (IR) és beépülnek a foglalkoztatási osztályok álláskínálatába.
Mi történik a más csatornákon bejelentett állásokkal?
Amennyiben az adott állást hirdethető állásként jelentette be, akkor az automatikusan
megjelenik a VMP-n is.
Mi jellemzi ezt a portált?

Ingyenes
A Virtuális Munkaerőpiac Portál minden funkciója, minden felhasználó számára teljesen ingyenes.
Beleértve az állásfeltöltést és a munkaerő-keresést is.
Hiteles
A rendszerben rögzített önéletrajzokat és állásajánlatokat a munkaügyi szervezet szakemberei ellenőrzik
és hagyják jóvá. Bizonyos álláskeresői és munkáltatói adatok az NFSZ törzsadatbázisából származnak.
Mindezek a munkáltatók és az álláskeresők érdekeit egyaránt szolgálják.
Kényelmes
Igyekszik mind az álláskeresőknek, mind a munkáltatóknak kényelmesen használható rendszert
biztosítani.

VIRTUÁLIS MUNKAERŐPIAC PORTÁL
Mit kell tennem?
0. lépés: IR-azonosító beszerzése
Amennyiben még nem rendelkezik vele, igényeljen IR-azonosítót. Ezt a területileg illetékes
járási foglalkoztatási osztályon teheti meg.
1. lépés: regisztráció
Amennyiben rendelkezik IR azonosítóval, akkor azonnal regisztrálni tud a VMP-n. Ezt
követően a rendszer minden funkcióját eléri. Amennyiben nem rendelkezik IR azonosítóval,
akkor azt a területileg illetékes járási foglalkoztatási osztályon tudja igényelni.
2. lépés: saját állások feltöltése
Regisztrációt és belépést követően feltöltheti saját állásajánlatait. Ezek adminisztrátori
jóváhagyást követően „élesednek” és kerülnek át a foglalkoztatási osztály kapcsolódó
rendszereibe.
3. lépés: munkaerő-keresés
Regisztrációt követően lehetősége nyílik a VMP-n elérhető munkavállalók önéletrajzai közötti
keresésre, illetve a munkavállalókkal való kapcsolatfelvételre.

MUNKAERŐSZŰRÉS
MUNKAERŐSZŰRÉS
•
•
•
•

A munkaügyi szervezet meghatározott munkakörök esetén munkaerőszűrést végez
munkáltatók számára a legalkalmasabb álláskeresők kiválasztása érdekében.
A kiválasztási eljárást papír-ceruza alapú tesztek illetve műszeres vizsgálatok képezik.
Szolgáltatásunk térítésmentes.
A tesztcsomagok összeállítása a munkáltatói igényekhez igazodik.

Munkaerőszűrésre az alábbi esetekben van lehetőség :

Fizikai állomány
Műszaki munkakörök
A felsorolt két esetben az alábbi képességeket tudják vizsgálni: monotónia tűrés,
fáradékonyság, hibaszázalék mérése, figyelem összpontosítás,finommotorika,szemkéz koordináció fejlettségére épülő tesztek, műszaki értelmesség, mechanikaimozgásos térelképzelés vizsgálata, szabálykövetés, értelmi képességi szint vizsgálata,
munkatempó..stb.
Adminisztratív terület
Középvezetői munkakörök
Az utóbbi két munkakör esetén az alábbi vizsgálatok elvégzésére van lehetőség: szervező
készség vizsgálata, munkapróba az irodai programok kezelésének szintjéről,
konfliktuskezelési stratégia, kommunikációs stílus, átfogó személyiség felmérés

SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS
A SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS CÉLJA:
Megyei szinten egy-, a korábbiaknál még hatékonyabb szolgáltatási rendszer
működtetése és fenntartása, amellyel gyorsabban és eredményesebben tudunk
reagálni a munkáltatói elvárásokra és a változó gazdasági környezet által
támasztott igényekre.
Olyan szolgáltatási folyamatot indítottunk el, amelyben
•
•

•
•
•
•

nemcsak az ügyfelekre fordított idő, hanem annak minősége is növekedett;
az ügyfélhez történő megfelelő munkaerő-piaci szolgáltatás – amely lehet
munkatanácsadás, pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, rehabilitációs
tanácsadás, pszichológiai tanácsadás - hozzárendelésével szeretnénk elérni, hogy
javuljon az ügyfelek munkavégzéshez való hozzáállása, növekedjen a munkavállalási
készségszintje,
fejlődjenek
a
munkavállaláshoz
szükséges
alapkompetenciái
(készségek,
adottságok…stb.),
növelhető legyen az alacsony motivációs szintjük,
munkához jutási esélyei összességében javuljanak a tartós munkaerő-piaci
re/integrációja érdekében.

A KAPCSOLAT FENNTARTÁSÁNAK MÓDJAI
ÁLLÁSBÖRZÉK SZERVEZÉSE

Célja: aktív kapcsolat teremtése a munkáltató és a munkavállaló között, de lehetőség van
érvényes állásajánlataink terjesztésére is

A KAPCSOLAT FENNTARTÁSÁNAK MÓDJAI
MUNKÁLTATÓI FÓRUMOK
Célja: motiválttá tegyük a munkáltatókat a támogatásaink, szolgáltatásaink igénybevételére
A munkáltatók irányában mobilak vagyunk: a számukra legalkalmasabb időpontban és
helyszínre is elmegyünk, ezen felül tematikus témához igazítottan, felkérésnek is eleget teszünk

A KAPCSOLAT FENNTARTÁSÁNAK MÓDJAI
MUNKÁLTATÓI IGÉNYEKNEK MEGFELELŐ KÉPZÉSEK
SZERVEZÉSE
Fizikai és szellemi munkakörök betöltéséhez egyaránt szerepel kínálat a Képzési Jegyzékünkön

bolti hentes

gépi forgácsoló

bérügyintéző

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

