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Bevezető 

 

EZ az írás egy eszmefuttatás arról, hogy általában, milyen 

megoldások vállnak be a toborzásban és mire érdemes 

odafigyelni! Vagyis, nézőpontok, amelyek ötletet adhatnak 

és gondlatokat, munkafolyamatokat indíthatnak meg.  

 

MINDIG KIHÍVÁS EMBERT TALÁLNI! 

 

Ezért nem lesz mindenki HR-es!  

 

Az új munkatárs felvétele, mint tudjuk, nem a hirdetés 

feladásával kezdődik. Már az előző évi céges stratégiának is 

része kellene, hogy legyen. De a mi munkánk, a munkakör 

kialakításakor, a leendő kolléga személyiségének 

kitalálásakor, a munkaköri leírás elkészítésekor veszi igazán 

kezdetét. Ez egy komplett folyamat, aminek a lépései 

következetesen illeszkednek egymáshoz. E-nélkül nehéz jó 

eredményt elérni, hiszen minden tevékenység egymásra 

épül. A hirdetés feladását megelőzik az előmunkálatok, 

illetve a munkaerő szükséglet pontos meghatározása, 

leírása. És egészen addig tart a feladatunk, amíg az egyén 

cégünknél dolgozik, vagy akár még az után is… 
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Előmunkálatok 

 

Amikor megkapjuk a feladatot a pozíció létrehozására, 

számba vesszük a feltételeket.  Elsősorban a következő 

kérdésekre keresünk választ: 

- Milyen területre, milyen feladatra, milyen szakmában 

keresünk jelöltet? 

- Mi a legalacsonyabban elvárt végzettség? Mi a cég 

szempontjából az „ideális tudás”, és mi lenne még 

nagyszerű, ha rendelkezne vele az illető, de nem elvárás? 

- Van esetleg valamilyen különleges feltétel? (Például 

egészségügyi kiskönyv, szakvizsga megléte, jogosítvány, 

erkölcsi bizonyítvány, gépkezelői bizonyítvány, stb.) 

- Gyakorlott szakembert keresünk vagy pályakezdőt? 

Mennyire gyakorlott? Miben mérjük? Években, vagy 

ismeretei, cselekedetei, eredményei szerint tekintjük 

tapasztaltnak? 

- Vagy esetleg egy gyakornok is el tudja látni a feladatot? A 

kész szakembernek és a kezdőknek is megvannak a maga 

előnyei. Ezeket érdemes mérlegelni, majd annak alapján 

döntést hozni. 

- Szükséges-e idegen nyelv ismerete?  Írásban, szóban, 

vagy esetleg mindkettőben jeleskedjen, szakmai specifikus 

nyelv, vagy társalgási ismeret a szükséges? 

- Milyen munkaidő beosztással rendelkezik a poszt? 

- Milyen juttatásokat tudunk biztosítani. Fizetés, 

egészségügyi ellátás, jutalék, telefon, autó, stb. 



 

A fenti kérdésekre adott válaszoknak jól kell tükröződniük 

már az álláshirdetésben és a munkaköri leírásban egyaránt. 

Nem feltétlenül számokkal, vagy konkrétumokkal, hanem 

pontosan oda illő jelzőkkel és kifejezésekkel! Ha erre nem 

ügyelünk, akkor rengeteg időt pocsékolunk el. A sajátunkat 

és persze a jelentkezőkét is.  Ezt nem engedhetjük meg 

magunknak! Ráadásul, még rengeteg további kérdésre kell 

tudnunk a választ, itt nem a precíz részletekkel 

foglalkozunk, inkább a menetrenddel, ami segít szinte 

Bárkinek. Ha esetleg nem boldogulsz, vagy kérdéseid 

adódnak, természetesen Rád specializálódva, tovább 

részletezzük az adott pontokat, csak bátran keress fel! 

 

A kérdések következő csoportját inkább magunknak kell 

megválaszolni, figyelembe véve a pozícióhoz tartozó 

főnököket, a többi dolgozót, illetve a feladat ellátásának 

jellegét. 

 

Például: 

- Extrovertált vagy introvertált személyiségű 

 munkatársat keresünk? 

- Ülő munkára, vagy aktív, cselekvő feladatok elvégzésére? 

Szükséges lehet a fizikai erőnlét is? Vagy egy nyugodt, 

csendes, békeszerető embert várunk? 

- Csapatjátékos, vagy egoisztikus karakter kell? 

- Kreatív gondolkodású, vagy gyakorlatias végrehajtó, 

megoldó emberre van szükség? 
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- Pontos, precíz, részletekbe belelátó, vagy lendületes, 

akadályokat átugró személy kell a feladat ellátásához? 

- Egyáltalán, hogyan és miből tudjuk megállapítani ezeket a 

karakterisztikákat? Van hozzá a cégnek rendszere, 

eszköze? A vezető vagy a HR-es rendelkezik ezek 

ismeretével? Vagy van honnan megtanulni a 

legmegbízhatóbb és leghatékonyabb módszert?  

- Fontos-e a dolgozó neme? 

- Fontos a dolgozó életkora? 

- Van bármi külsőt érintő elvárása a cégnek?  

 

Illik, vagy nem illik, szabad, vagy sem, legyünk őszinték, ez 

is szempont lehet! Pl.: Fogászatra nem vehetünk fel 

szájhigiéniából laza személyt… És egyáltalán nem 

diszkrimináció, ha egy alt baritonú amőba hölgyet nem 

veszünk fel a recepcióra első benyomásnak. Ez nem 

bántás, ez például ÜGYFÉL ÉLMÉNY kérdése! Erről is 

sokat tudnék beszélni. Ha megengeded, egy nagyon gyors, 

rövid történet: Nőgyógyászati rendelő várójában, 

fruskaságon túl lévő velem hasonlatos korú hölgyek, baba 

projekt előtt, közben várakozunk. Én most voltam először, 

jól vagyok a bőrömben, csak kíváncsi vagyok, hogy 45 

évesen alkalmas vagyok e, mert indítom a projektet! Megy a 

tv, betölti a teret, időre kell bejelentkezni, stressz és késés 

van, közben halálhíreket és politikai demonstrációt 

hallgatunk. Teljes a lehúzó hangulat, majd a recepciós 

asszonyka egy ismerősével túlkiabálva a tv-t, a kisbabákról, 

unokáiról mutogat képeket, és rikoltozik. Közben ott ülnek 



 

azok a nők, párok, akik akár évek óta próbálkoznak és 

szinte teljes reményvesztésükben fordulnak orvoshoz. Nem 

HR-esként, emberként fordítanám fel a helyzetet. Igen, 

ekkora szerepünk van és ilyen apró részletekig kell 

toborzáskor szerepet vállalnunk, amikor egy poszt 

betöltésére kiválasztunk valakit! És: FELELŐSSÉGET!  

 

Folytassuk tovább, remélem, nem bánod a kitekintést: 

 

- Kész szakembert keresünk, vagy valakit, akit úgymond 

szűzen felveszünk, majd rugalmasan, a cég elvárásainak 

megfelelően formálhatunk? 

- Milyen személyiség tud hatékonyan együtt dolgozni a 

jelenlegi munkahelyi vezetővel? 

- Nagyjából mekkora költségkeret van az új pozícióra? 

Milyen forrásból jutunk hozzá?  

-  Az állás hirdetésére miből gazdálkodhatunk, mennyit 

költhetünk? 

-  Mikorra időzítsünk? Van, aki fogadja? 

- Melyik fórumon érhető el a leendő kolléga, hol találjuk meg 

legkönnyebben? Online? Offline? Proffession, Facebbok, 

Nők Lapja, Hegesztő magazin? Mi az érdeklődési köre, mit 

olvas, hol keresgél? 

-  Ki tanítja be az új kollégát? A betanítót ki képes addig 

helyettesíteni? Van erre egy munkahelyi protokoll? Stb.… 

 

Mint fentebb írtam, ezeket a kérdéseket leginkább 

magunknak, esetleg a leendő munkahelyi vezetőnek 
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tehetjük fel. Az egyenlő elbánás elvét semmiképp nem 

szabad sértenünk. Mindenkinek meg kell adnunk a 

lehetőséget, nem szabad, hogy buta sztereotípiák, vagy 

megszokások vezessenek meg bennünket. Most 

kifejezetten a sablonokra gondolok még. Ugyanazt a 

kérdéssort, ugyanazt a betanítást, és tájékoztatást kell 

kapnia az embereknek. Ugyanúgy kell elindítani ahhoz, 

hogy annak alapján tudjuk értékelni az egyéneket. 

 

DE MÉG VALAMI! Ha pontosan tudjuk, hogy mire, kire van 

szükségünk, és ezt meg is tudjuk fogalmazni magunkban, 

akkor miért rabolnánk a magunk és mások drága idejét?   

 

Ha a könyvelésre keresünk adminisztratív segéderőt, ahol 

kivétel nélkül erősen introvertált emberek dolgoznak, 

elmélyült figyelemmel, akkor sikeres lehet-e ebben a 

közegben egy egyébként aranyos, folyton csacsogó 

extrovertált személyiség? Jaj, már megint a sztereotípiák!   

De valljuk meg, van benne valami! 

Vagy itt van a nem, nemiség kérdése. Tegyük fel, hogy a 

részlegnél csak hölgyek dolgoznak és az infrastruktúra is 

így lett kialakítva.  Egy öltöző van, egy vizesblokk.  

Bármennyire is kétségtelen, hogy a munkát egy férfi jelölt is 

kitűnően el tudná látni, mégis sok kellemetlenséget és 

kényelmetlenséget okozna a felvétele. Egy csodálatos film 

jut eszembe, ha teheted, nézd meg a „A számolás joga” 

című filmet, ahol az egyik főszereplőnek közel 2 km-t kell 

futnia ahhoz, hogy a saját mosdóját elérje. Zseniális a film! 



 

Ugyanez igaz az életkorra is.  Én személy szerint nem 

hiszek a generációk között húzódó szakadékok 

áthidalhatatlanságában, de vannak, akik igen, és nekem, 

nekünk ezt is figyelembe kell vennünk, az ő véleményük is 

fontos. Különösen, ha éppen mellé keresünk embert. 

Továbbá, főleg, ha az új dolgozónak egy már meglévő, 

összekovácsolódott csapatba kell beilleszkednie.  Tegyük 

fel, hogy van nyolc huszonéves dolgozó a csapatban.  Jól 

kiegészítik egymást, az elmúlt egy-két évben kialakult 

közöttük az együttműködés, és persze a munkahelyi 

hierarchia. Mennyire szerencsés közéjük felvenni egy 

idősödő ám tapasztalt kollégát, aki ráadásul bölcsebb és 

esetleg már koránál fogva sem kíván a ranglétra legaljára 

betagozódni? Vajon, tudnak majd eredményesen 

kooperálni? Szerintem igen. Ehhez viszont szükséges a 

megfelelő kommunikáció, és a főnök, a vezető kezdeti 

jelenléte, a feladatok pontos megfogalmazása, delegálása, 

munkakörök és felelősségek tisztázása. A hatékony 

kommunikáció „aranyeső” az emberek (vállalkozások) 

életében! 

Az sem mindegy, hogy mit enged meg a költségvetés.  Ha 

egyszerű feladatra keresünk embert, embereket kis 

költségvetéssel, akkor érdemes megállapodást kötnünk egy 

megfelelő szakirányú oktatási intézménnyel és 

gyakornokokkal feltölteni az üres pozíciókat. Ez a megoldás 

más szempontból is előnyös lehet.  A gyakornoki program 

remek lehetőség a tehetségkutatásra. Hosszú távú 
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elköteleződés elvállalása nélkül próbálhatja ki magát a 

leendő jelölt és a reménybeli munkáltató.  

 

És itt van a munkahelyi vezető személyisége.  Ez egy 

nagyon fontos tényező.  Nem mindenki tud mindenkivel 

eredményesen együttműködni.  Egy spontán, lendületes 

vezetőt valószínűleg bosszantani fogja, ha a beosztott időt 

kér, szeretne elvonulni és átgondolni a feladatot, mielőtt 

nekivág.  Ő elvárja az együttgondolkodást, és az azonnali 

reakciót.   

 

Ha szélsőségesen akarok fogalmazni, akkor azt kell 

mondanom, hogy meg kell figyelnünk és tiszteletben KELL 

tartanunk a különbözőségeket!  

 

Van, aki szeret úgy dolgozni, hogy mindenki kiborítja 

azötleteit, gondolatait az asztalra, aztán majd együtt 

összerakják.  Neki ezt jelenti a csapatmunka.  Van, aki nem 

tud így dolgozni. Szereti alaposan végigolvasni az 

anyagokat, egyedül átgondolni, aztán a végeredményt 

formába önteni.  Ez két egyformán értékes, hatékony, de 

mégis teljesen különböző megközelítés egymás ellentéte. 

Ami azt is jelenti, ennek köszönhetően ők egymásnak 

stresszfaktorok!  

Ha figyelmen kívül hagyjuk ezeket a különbségeket, akkor 

egy olyan csapatot építünk, amibe bele kódoljuk a kudarcot. 

Ezeket megfigyeléssel is mérlegelhetjük, eldönthetjük.  



 

Viszont teljesen nyilvánvaló, hogy ezeket a szempontokat 

nem szabad ilyen világosan, "in expressis verbis" 

megfogalmazni. Gyorsan híressé válnánk, mint riasztó 

példa, akik semmibe veszik az egyenlő elbánás 

követelményét. Én senkit nem buzdítanék ilyesmire. Viszont 

teljesen feleslegesnek gondolom olyan emberek 

jelentkezési anyagának a feldolgozását, interjúztatását, 

akiket nyilvánvalóan nem kívánunk felvenni. Ezért javaslom, 

hogy már a kezdeteknél pontosan fogalmazzuk meg 

önmagunknak, hogy mit szeretnénk, és kire van 

szükségünk, és ehhez szövegezzük és hirdessük meg az 

állást! Így ez garantáltan elkerülhető lesz! 

 

Napjainkban minden média arról számol be, hogy nincsenek 

emberek, külföldön dolgoznak, nem jelentkeznek az állásra, 

vagy hamar tovább állnak. Vagy jelentkeznek akár 

tömegesen is, viszont nem olyan „minőségben”, mint előtte.  

 

Csak ismételni tudom magamat: A HR-esnek MINDIG VAN 

KÖRÜLMÉNYE, ami miatt nehéz a dolga. Mindig kap vagy a 

főnökétől, vagy a társadalomtól valami finom nehezítést. 

Ezért nem marad más, mint a tudásra támaszkodnia, és a 

szívére hallgatni. Mert a következő önmagam ismétlése, 

hogy ott, ahol nem csak a pénz dominál, ott „JÓ” emberek 

dolgoznak. Kell a pénz, a jó fizetés, de első sorban, szív 

alapú vezetés, és látásmód kell! Talán emlékszel, régen 

családi vállalkozások milyen nagy sikereket voltak képesek 

elérni. Most ehhez politikusnak kell lenni.. :-D Az én 
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üzenetem a világnak az, hogy ha emberileg megbecsülten 

érzik magukat az emberek, akkor nem fognak 50 Ft-ért 

átmenni a konkurenciához, mert szívügyük, és életérzésük 

lesz a munkájuk, és a cég hitvallása!  

EZ EGY MUNKAVÁLLALÓ IGAZI ÉRTÉKE!  

 

A jó hír, hogy ez rajtad múlik! 

HR-esként, Vezetőként, azaz EMBERKÉNT mit képviselsz! 

Maradj hű ezekhez az értékekhez, és a világ, a „szerencse”, 

az emberek melléd állnak, veled tartanak, vagy éppen 

utánad jönnek! 

 

Mostanában azt hallom, hogy különböző érzelmekre ható 

eszközöket is bevarázsolnak a fizetés mellé. Például, 

felajánlják, ha valaki vidékről a városba szeretne átkerülni 

dolgozni, akkor csoportosan albérletet biztosítanak. A 

napokban például megtudtam milyen elterjedt és bevált 

módszer az is, hogy a külföldön élőknek a kinti fizetés 70-80 

%-át ajánlják. Azt tapasztalják, hogy aki szeret itthon lenni, 

annak ez már bőven megéri! Azt is megfigyeltem, hogy a 

taníttatást, az iskolán keresztüli támogatást is megbecsüli 

egy réteg. Tegnap például egy vezető azt mesélte, hogy 

biztosítja a dolgozóknak, hogy kiállításokra járjanak, ahol 

további ismereteket szerezhetnek a piacról, a 

konkurenciáról. Akár külföldre is befizeti őket, ez a plusz! 

Ráadásul ez is mindenkinek előnyös!!! Gondold most végig, 

hogy nálatok mi lehet ez az X – faktor, az a plusz, amivel 

többet tudtok ajánlani, mint e konkurencia. 
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Nézzük a megoldást, a gyakorlati kivitelezést!  

 

A jó hívó szó.   

 

Alap. Nélküle, ne is kezdjünk el hirdetni! Fogalmazzuk meg 

úgy a hirdetést, tegyünk bele olyan jelzőket, 

megfogalmazásokat, hogy a valódi „célközönségünk” kapja 

rá fel a fejét! Hogy az a személy jelentkezzen csak a 

hirdetésre, akit mi keresünk! Így azok, akiket később kellene 

elutasítanunk, már nem is küldik majd be az önéletrajzukat. 

Egyszerű és kézenfekvő a gondolatmenet, de igényel egy 

kis emberi, szakmai tudást…  

 

Készíts egy listát arról, mit szeretnél, mit tudsz nyújtani és 

emlékeztesd magadat a munkakörre, mintha ott dolgoznál! 

Hirdetésben nem munkaköri leírást közlünk, hanem 

figyelmet keltünk és érzéseket küldünk az érdeklődőknek! 

Ez fontos, később lesz még róla szó. 

 

SŐT, jut eszembe, akár az ottaniakat, akik azon a poszton, 

vagy környezetében dolgoznak, őket is megkérdezheted, 

miért szeretnek, vagy miért éri meg nekik a cégnél dolgozni.  

 

Ezeket a válaszokat fogalmazd mondatba! Ha 2-5 

mondatban elfér, annyira elcsípted a lényeget, tele van 

odavaló jelzőkkel, nyomatékkal, és izgalmat kelt, amikor 

kimondod, akkor készen vagy! 

 



 

A hirdetés 

 

Ha a fenti kérdésekre már megvan a válasz és elkészült a 

munkaköri leírás is, indulhat a hirdetés. De mi legyen benne, 

hogyan álljunk hozzá???  

  

Első kérdésem: Automatizáltad már a folyamatot, vagy 

egymagad kell az idődet áldoznod, és mindent egyesével 

kivitelezned? 

 

Második kérdésem: Rendelkezel olyan emberismerettel, ami 

segít a munkád elvégzésében, a szövegezésben, a 

kivitelezésben? 

 

Harmadik kérdésem: Ismered az aktuális megjelenési 

trendeket? Média, dizájn… 
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Az első válaszom: A könyvhöz járó bónusz ajándék videót 

nézd meg. Ha magad nem boldogulsz, keresd az ere 

vonatkozó tréninget, vagy írj levelet, és megtanítalak 

szívesen. Időt, pénzt, energiát, és kitudja, még milyen 

dolgokat tudsz megspórolni… Ráadásul élvezetes, 

hatékony, és szerethető a módszer!  

 

Sőt, díjtalanul is megúszhatod! 

 

Második válaszom: Ha szeretnél fejlődni, vagyis pontosan 

ismerni akarod az embereket, reakcióikat, képességeiket, 

akkor vagy online, vagy 3 nap alatt tanuld meg velem. Az 

egész életed megváltozik. Ez a HR Specialista Akadémia 

legkiemelkedőbb képzése! Nem csak a munkahelyi, a 

magánéleti problémákra is megoldást nyújt az, amikor 

tudjuk és ismerjük a másik embert. Házasságokat mentett 

már meg, gyermekek betegségeire adott választ. És, nem 

mellékesen személyiségeket, motivációkat és 

viselkedésformákat tanulunk közben!  

 

Harmadik válaszom: Manapság még a komoly 

álláshirdetéseket is közzé teszik a Facebook-on. Azt 

tapasztaltam, hogy annyira online élnek az emberek, hogy 

ez még mindig a legaktívabb felület, ahol el lehet érni őket. 

A GDPR eléggé megnehezítette az életünket, mert újabban 

még az érdeklődési kört sem engedi beállítani. Sajnos… 

Viszont, mindig van más megoldás is! Természetesen, a 

komolyabb lehetőségek mellett használva. De érthető is, 



 

hiszen ennél célzottabban nem lehet embereket elérni, mint 

a Fb-on. A dizájn a következő téma. Ez is elég tartalmas 

anyag, természetesen ezekről is szól a toborzás és 

álláshirdetés tréning, ha egyedül nem boldogulsz!  

 

Magát a hirdetést két részre osztanám. Az első az a felület, 

ahol tömören, érdeklődést keltünk, érzést közvetítünk, azaz 

a munkavállalónak, az avatárnak (így hívják az ideális 

dolgozót és semmi köze a zöld lényekhez ) felkeltjük a 

figyelmét egy képpel, és pár felirattal! 

 

A második, nem más, mint egy felület, weboldalon, vagy egy 

levélben, ahol tartalmas és részletes leírást kaphat a teljes 

pozícióról. Képekkel, videókkal és felsorolásokkal. Itt már a 

hirdetést tekinthetjük a munkaköri leírás praktikus 

kivonatának. 

 

Ne legyen túl részletes, de feltétlenül szerepeljen benne a 

minimálisan elvárt követelmény: 

 

- iskolai végzettség  

- szakmai gyakorlat 

- vezetői gyakorlat 

- nyelvtudás 

- egyéb jártasság 

 (pl. gépjárművezetés, szaktudást igénylő végzettségek) 

Ezeket, ha tehetjük mondatba illesztve, kiemeléssel tegyük 

láthatóvá. Ne listázzunk, az személytelen! 
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Ezen kívül tüntessük fel a munkaszerződés típusát, 

tartamát. Fontos információ a jelentkező számára, hogy 

határozott vagy határozatlan időre keresünk munkatársat. 

Említést tehetünk még a szakmai fejlődés támogatásáról - 

ha tényleg van ilyen. 

 

DE fő cél, egy érzést közvetíteni az EMBERNEK, ami által 

megmutatjuk neki, miért ÉRI MEG, velünk dolgoznia!  

 

Ez a legfontosabb. Beszélhetünk itt még a száraz 

tartalomról, az érzés az elsődleges. Ezt tanítom meg 

közvetíteni, de ez annyira hosszú rész, hogy itt külön nem 

részletezem, csak szólok, hogy ez a legfontosabb!  

  

No, haladjunk tovább, jöhet a: a munkabér!   

A legtöbb munkáltató szemérmesen hallgat erről a 

kérdésről. Legfeljebb annyit írnak, hogy versenyképes 

jövedelem és juttatási csomag. Tudnunk érdemes, hogy 

ezeket a kifejezéseket már annyira elcsépelte a szakma, 

hogy üres és tartalmatlan a jelentkező számára! 

És persze még nehezen is értelmezhető az érdeklődő 

számára. Persze a homályos megfogalmazás teret ad az 

alkudozásnak, ez előny is és hátrány is egyben, de ha már 

tudjuk, hogy mennyit tudunk fizetni a meghirdetett munkáért, 

akkor véleményem szerint nincs értelme titokzatoskodni. 

Lehetséges, hogy elcsépelt lesz, de egy jelző is képes 

pontos infót közvetíteni. Sőt, ha keveset tudunk fizetni egy 

munkavállalónak, akkor még fontosabb, hogy olyan emberi 



 

megbecsülést rejtő jelzőket alkalmazzunk, hogy azok 

jelentkezzenek, akiknek a vállveregetés fontos. Ez nem vicc. 

Van olyan ember, akinek ez sokkal fontosabb, mint a bére. 

 

Nem vagyok jó véleménnyel azokról a munkáltatókról, 

szakemberekről, akik a jelentkezők bérigényeiből akarják 

kiolvasni, hogy mi egy-egy pozíció bérigénye. Ráadásul, 

hiszem, hogy az embereket meg kell fizetnünk. Jól kell 

megfizetnünk. Inkább tegyünk meg mindent azért, hogy 

olyan embereket alkalmazzunk, akik megérdemlik, vagy 

akár még meg is termelik a fizetésüket! Ez természetesen 

csak a magánvéleményem, térjünk vissza a gyakorlati 

kérdésekhez! 
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Előszűrés 

 

A jelentkezések feldolgozása többféle módon történhet. A 

legkomfortosabb megoldás egy automatizált felvételiztető 

rendszer használata, ami elvégzi az előválogatás időt rabló 

folyamatát. Ha ilyen rendszert használunk, akkor erre 

feltétlenül jól érthetően hívjuk fel a figyelmet! Pontosan 

tájékoztassuk a jelentkezőt, hogy milyen lépéseken fog 

keresztülmenni, és mikor, mire számíthat. Azt tapasztaltam, 

hogy nagyon kedvelik a jelentkezők. Vannak, akik nem 

elsőre haladnak végig a folyamaton, hanem megfontoltan, 

időt szánva a kérdések megválaszolására, akár egy teljes 

nappal később küldik el a jelentkezésük folytatását. 

Rendkívül praktikus, hatékony és produktív ez a módszer! 

Az a lényege, hogy a jelentkező saját magát felvételizteti, az 

értesítéseket, leveleket is be lehet állítani neki. 

Itt egy videó, hogyan működik: 

 

https://hrspecialista.hu/bonuszok/ 

 

Ha tetszik, folytassuk, szívesen segítek kiépíteni is! 

 

A környezetemben rengetegen panaszkodnak, sőt 

bevételtől esnek el, mert éppen a kollégák hiányával vannak 

elfoglalva, munkatársat felvételiztetnek, „csapatot építenek”. 

Egy számomra kedves szolgáltatótól kértem személyes 

konzultációt, online marketing témában, és közölte, hogy 

30-60-90 nap múlva fog ráérni, mert minden figyelmét erre 

https://hrspecialista.hu/bonuszok/


 

kell fordítania. Jómagam, az elmúlt napokban egy nap alatt 

állítottam össze 3 ember automata felvételiztető rendszerét, 

és kiküldtem a nagyvilágba. A jelentkezők felvételiztették, 

leszűrték saját magukat, és csak pár ember maradt fent a 

rostán, akikkel elegendő volt egy találkozás, hiszen 

emberismeretért sem kell a szomszédba mennem. A 

betanítás már nem az én dolgom volt. Összesen 2 hét alatt 

sikerült a 3 pozícióra embert találni a rendszerrel! Egy másik 

esetben 6 napig ment a hirdetés, közel 90 ember 

jelentkezett a posztra, jobbnál jobb végzettséggel. Sőt 

megemeltük a szintet, mert egy ügynökségi asszisztenst 

kerestünk, ám annyi szakmai területen jártas ember 

jelentkezett, hogy mellé igazítottuk a munkakört! A lényeg, 6 

nap, majd egy nap a felvételi interjúkra, csak 5 embert 

hívtunk be, és sikeresen betöltöttük a posztot!  

Szuper hatékony!  

 

 

Ha az előválogatást "hagyományos" módszerekkel 

végezzük akkor is törekedjünk a jelentkezési lapok 

uniformizálására, sablonosságasára. Nagyon lassú, időt 

rabló munka több száz, különböző elveken megszerkesztett 

önéletrajz átbogarászása. Ráadásul könnyen lehet, hogy az 

általunk fontosnak tartott kérdésekre nincs is bennük válasz.   

 

Amikor valaki elkezd állást keresni, akkor (jó esetben) egy 

sokak által használt sablont aktualizál és ír hozzá egy rövid 

motivációs levelet. Minden jelentkezésükhöz ezt az 
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önéletrajzot használják, és csak kevesen bajlódnak vele, 

hogy az éppen megpályázott pozícióhoz alakítsák. Nem 

nagyon figyelnek az álláshirdetésben meghatározott 

követelményekre, így sokszor nem kapunk választ az 

általunk fontosnak tartott kérdésekre. Sokkal jobb 

eredményt érhetünk el, ha szerkesztünk egy egyszerű 

jelentkezési lapot, amit letölthetnek cégünk honlapjáról, 

vagy elkérhetnek levélben is.  Ezzel már ki is alakítottunk 

egy szűrőt.  Megtudjuk, hogy a jelentkező figyelmesen 

elolvasta-e a hirdetést, megtalálta-e a jelentkezési lapot, 

vagy annak elkérési lehetőségét, stb. Ha nem, akkor ez már 

önmagában elmond ezt-azt a jelentkezőről. Sőt, ha úgy 

érezzük, akár meghozhatjuk azt a döntést is, hogy ha valaki 

nem a sablonba illeszkedve jelentkezik, automatikusan kiejti 

magát az alkalmas pályázók köréből. Ez persze függ 

mennyire tudás központú, vagy szabálykövető a munkakör, 

ahova várjuk a jelentkezőt! 

 

Elindult (illetve én csak pár hete találkoztam vele) egy 

mobilos állásportál. Egy fénykép, a város, a pozício és a 

tanulmányok. Ennyi, amit egy állásvállalóról tudni lehet, 

ennyit oszt meg magáról. Az állást hirdetőknek kicsit 

részletesebb lehetőség van bemutatkozni, de nem sokkal. 

Az a szlogen (nem szó szerint), hogy 1 perc alatt… Szuper. 

Mármint egy szomorú szuper…  Aki csak ennyi időt akar, 

tud az élete állásának megtalálásával foglalkozni, annak 

gratulálok… Természetesen kipróbáltam, mert nem 

ítélkezem.. De a véleményem nem változott azóta sem. 



 

Fontos még az is, hogy lehetőséget adjunk az 

érdeklődőknek a kérdezésre.   

Adjunk meg egy e-mail címet, és lehetőség szerint egy 

telefonszámot is, ahol feltehetnek esetlegesen kérdéseket. 

 

A beérkezett önéletrajzokat/jelentkezési lapokat célszerű 

három csoportba osztani.  Az elsőbe kerülnek azok, akik 

megfelelnek a hirdetésben meghatározott minimális 

követelményeknek. A másodikba azok, akik nem.  Érdemes 

egy harmadik kupacot is csinálni, ők a „hát, ha esetleg” 

csoport. Azoknak, akik talán megfelelnek, de ez nem derül 

ki egyértelműen a beküldött dokumentációból, vagy 

mérlegelni kell valamit a jelentkezésük kapcsán.  Ha nincs 

elég egyértelműen megfelelő jelölt, akkor érdemes ezt a 

csoportot is alaposan átvizsgálni. Vagy, megnézni a 

hirdetésünket, ellenőrizni a szövegezését, hogy mi lehet az 

oka annak, hogy nem hallja meg a potenciális jelöltünk a 

hívó szót! 

 

Más az eljárás, ha a jelentkezések előszűrését 

automatizálni tudjuk, mert akkor a fenti időigényes fázisok 

kimaradnak, és rengeteg időt takarítunk meg.  Az 

előválogatás után, kezdődhetnek az interjúk. 
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Az interjú 

 

Az interjú kiemelten fontos esemény.  Nem csak a jelöltnek, 

az interjút vezető kollégáknak is alaposan fel kell készülniük.  

Ennek a kiadványnak a terjedelme nem teszi lehetővé, hogy 

belemenjünk a részletekbe viszont a legfontosabb 

szempontokat leírom. Célt kell kitűznünk, és fókuszáltan, 

összeszedetten részt venni. Sokszor találkoztam már 

megszokásból interjúztatókkal. Ilyenkor előveszi a HR-es az 

A/4-es lapját, és mint egy rossz szinkronszínész, érzelem 

mentes hangon felteszi a kérdéseit. A választ adó 

megpróbál bemutatkozni, de ha menet közben nem érzi a 

figyelmet, ő is lemond a posztról. Tehát, tiszteljük meg azt 

az embert, aki asztalhoz ül velünk. Ez minden egyéb 

asztalhoz és asztaltársnak dukál. Adjuk át magunkat annak 

a pillanatnak, hogy akkor csak Ő van. Ha ügyesek vagyunk, 

nekünk is izgalmas lesz! Nem csak attól lehet, jó az interjú, 

mert megtaláltuk azt, akit keresünk, hanem attól is, hogy 

felfedezzük a rést a pajzson. Kiderülhet, mit közvetítünk 

másként, mint akartuk, mivel érdemes kiegészíteni például a 

hirdetés szövegét. Vagy, mivel lehet plusz juttatást nyújtani 

az állást betöltőnek… Rengeteget tanulhatunk minden 

interjúból. Tehát: 

 

A legfontosabb: 

 

- Tisztázzuk magunkban jó előre, hogy mit szeretnénk 

megtudni minden jelentkezőről! 



 

- Állítsuk össze a kérdéseket és lehetőség szerint tanuljuk 

meg! Nagyon illúzió-romboló tud lenni, amikor egy HR-es 

papírról olvassa fel a kérdéseket, leginkább akkor, ha 

feladatként csinálja és nem is vár igazán választ! Puskázni 

lehet, elől tarthatjuk a papírt, sőt jegyzetelhetünk is rá, az is 

a másik fontosságát emeli, ha pár szót emlékeztetőként 

leírunk!  Ráadásul a munkánkat is megkönnyíti, amikor 

esetleg pár napon belül elő kell venni a döntést meg kell 

hozni! 

 

- Használjuk minden jelentkező esetében ugyanazokat a 

kérdéseket! Ez nagyon fontos. Egy: így előre tudjuk, mit 

akarunk megtudni. Kettő: egyforma alapokon lehet a 

jelentkezőket viszonyítani! 

 

- Ha a pozíció betöltéséhez szükséges valamelyik idegen 

nyelv ismerete célszerű, hogy az interjút legalább részben 

ezen a nyelven folyjon. (Nagy meglepetésben lehet 

részünk.) 

 

- A beszélgetést mindig egyszerű kérdéssel kezdjük. Olyan 

feltételeket teremtsünk, amiben a jelölt meg tud nyílni és 

elmondja nekünk mindazt, amire szükségünk van ahhoz, 

hogy az alkalmasságát megítéljük. 

 

-  Készüljünk fel a jelentkezőből. Ne kérdezzünk olyan 

dolgot, ami az önéletrajzból, a jelentkezésilapból kiderül. 

Inkább utalhatunk rá és beszédre bíztathatjuk, ha olvastuk. 
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- Az interjú végén mindenképpen adjunk lehetőséget, hogy 

a jelentkező is feltehesse a kérdéseit.   

 

Egyrészt azért, mert neki is szüksége lehet több 

információra, hogy jó döntést hozzon, másrészt a kérdései 

is sok mindent elárulhatnak róla és ezzel megalapozhatják a 

mi döntésünket. 

 

- Bánjunk óvatosan a gesztusainkkal. Nem szabad, hogy a 

jelölt úgy érezze, hogy már döntöttünk. Vagy, ha teljes 

bizonyossággal tudjuk, hogy az egyén nem alkalmas, olyat 

mond, vagy tesz, akkor pedig megtisztelhetjük mi is azzal, 

hogy kimondjuk: Nem raboljuk tovább az idejét, nekünk 

egyértelműen fontos …, hogy ….. Stb. Tehát menet közben 

inkább köszönjük meg, mint unalmas, „nem érdekelsz” 

arccal végig üljük a megbeszélést. 

 

Természetesen rengeteg dolog van még, ezek a 

legalapvetőbbek. Ha szükségesnek látod specifikálni a 

dolgot, kérlek, keress fel, örömmel segítek! 

 

Jöjjön most pár kérdés, ami segíthet megismerni a 

jelentkezőt, emberi és szakmai szempontok alapján. Nem 

fontossági sorrendben írtam, ám remélem, elég bőségesnek 

találod majd.  
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Klasszikus, hagyományos interjúkérdések: 

 

- Mik az erősségei – gyengeségei, ha vannak, soroljon 

fel 3-at, 3-at közülük. 

- Mik a jövőbeni tervei? Hol látja magát 5 év múlva? 

- Miért szeretne nálunk dolgozni? 

- Mit tud a cégről, a munkakörről? 

 

Az erősség, gyengeség felsorolásnál arra figyeljünk, 

melyiket tudja könnyebben. Ha az erősségeket, akkor 

valószínű, hogy elégedett önmagával, az önbizalommal és 

önérvényesítéssel könnyedén boldogul majd. Ha éppen a 

gyengeségeit kezdi feszegetni, szinte tudhatjuk, nem érzi 

magát elég alkalmasnak a posztra, esetleg pesszimista 

alkat, vagy kevés önbizalommal rendelkezik. Ezek nem 

előnyök, vagy hátrányok, hiszen nem minden poszthoz kell 

határozott önmagát képviselő karakter! Érthető, ugye?  

 

Ehhez hasonló kérdésem szokott lenni, hogy: amikor 

elmentél, végeztünk az interjúkkal és összeülünk döntést 

hozni, mit szeretnél, miről juss az eszünkbe?  

Itt várnék egy jelzőt, egy frappáns mondatot, egy kis 

önmarketinget. A legviccesebb az volt, amikor azt tudta csak 

mondani, hogy: a piros kistáskámról… Nem az okosságról, 

nem a válaszairól, a tulajdonságairól, válaszairól. A 

táskájáról. Hmm, ennyi.  Ezért szuperek a kérédsek! 

 



 

A tervek és az 5 éves kérdés észrevétlenül kihozhatja a 

válaszadóból, hogy igazán mit tervez. Egyik alkalommal a 

jelentkező elmondta, hogy a saját vállalkozását akarja 5 év 

múlva igazgatni, és véletlen elkottyantotta, hogy az aktuális 

cégnek a konkurenciáján dolgozik, ezért itt betanulni akarja 

a szakmát. Ezek után még az ügyfélkör, ügyféllista 

kezelését sem bíznám rá. Ha nincs ez a kérdés, talán nem 

is derült volna ki! 

 

Miért szeretne nálunk dolgozni jellegű kérdés válaszából 

megtudhatjuk a motivációját, amiért jelentkezett. Ha nem tud 

rá válaszolni, köszönjük: „helló!”  

 

Én megszoktam az interjú végén kérdezni, hogy egyes-tízes 

skálán mennyire érzi alkalmasnak magát a posztra, és azt, 

hogy most, hogy minden kérdésre választ kapott, egyes- 

tízes skálán mennyire szeretné Ő ezt az állást. 7-es alatt, 

köszönjük: „helló!” 

 

Mit tud a cégről a munkakörről kérdés a felkészültségét 

mutathatja meg. Felkészülten érkezik belőlünk, vagy csak 

beírta a naptárba, hogy eljön, mert kíváncsi.  

 

Az öltözetből is leszűrhetünk infót. Leszoktak a 

munkavállalók arról, hogy szépen felöltöznek az interjúhoz, 

hogy jó benyomást tegyenek. Nekem elvárásom lenne, hogy 

megkülönböztetett öltözetben jelenjen meg az egyén. Nem 

kosztüm, vagy öltöny, illetve a pozíciótól függően az is 
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lehetséges. DE: észrevehető legyen, hogy nem csak 

kiugrott ebédelni a régi munkahelyéről, vagy éppen nem 

edzésre megy ezután.  

 

További kicsit sablonos, de szintén értékes kérdések: 

 

- Mesélje el a legsikeresebb szakmai élményét? 

- Most mesélje el a legrosszabb munkahelyi élményét! 

- Vagy miért Önnek kellene adnunk ezt az állást? 

- Mi az, amit nem szeret a jelenlegi munkájában? 

- Milyen készségek/képességek/tulajdonságokat lehet 

tudni önről, amiről azt gondolja, hogy kamatoztatni 

tudná ebben a munkakörben? 

- Le tudná írni a munkastílusát? 

- Önhöz melyik vezetői stílus áll legközelebb? 

- Hogyan alakul egy-egy napja? 

- Mi az a 3 szó, ami legjobban leírná Önt? 

- Mit mondana nekem Önről a szomszédja, barátja, 

volt főnöke, jelenlegi főnöke, stb.? 

- Egyedül vagy csapatban szeret jobban dolgozni? 

Miért? Mi az egyik, mi a másik előnye? 

- Milyen az ön számára egy álommunka? 

- Mi volt élete eddigi legfontosabb döntése? 

- Mivel fejlesztette magát az elmúlt egy évben? 

- Kivel tudnám felvenni a kapcsolatot, ha referenciáról 

szeretnék tájékozódni? 

- Milyen típusú emberekkel nem szeret együtt 

dolgozni? Esetleg, ha van valaki a már meglévő 



 

csapatban, aki nehézkes példaként felhozni, hogy mi 

van, ha van ilyen is a kollegák között? 

- Mit ért ön jól működő ügyfélkapcsolaton? (ide bármi 

beillik, ami az adott pozícióval összefügg esetleg) 

- Ha valamilyen állathoz / tárgyhoz kellene hasonlítani 

magát mi lenne az? 

- Hogyan oldotta meg a legutolsó konfliktushelyzetét 

és mi volt az? 

 

Szemezgess bátran a kérdésekből, fogalmazd át a saját 

nyelvezetedre. Sőt tényleg fogalmazd át, hogy önazonos 

lehessen, ne csak egy felolvasott kérdés.  

 

Bármivel kiegészítheted. Például, ha olyan a munkakör, 

hogy akár három műszakban is kell dolgozni, vagy esetleg 

váltott műszakban, fel kell tenni, hogy van-e valamilyen 

hobby, szakkör, iskola ahova rendszeres időközönként 

járnia kell. Ez eleve ellehetetlenítheti azt, hogy őt vegyük fel, 

hiszen nem bármikor tud dolgozni.  

 

Na, úgy hiszem, ezt a témát alaposan megbeszéltük. 

Megyünk tovább!  
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Bizonyítványok másolata, fénykép 

 

Kérjünk, vagy ne?   

 

Nekem az a véleményem, és az a tapasztalatom, hogy 

ezzel nem szoktak az emberek trükközni. Mivel az 

automatizált rendszeremben elfér, én bekérem, hiszen ha 

van neki, semmiből nem tart csatolni. Amint kiválasztottá 

válik, csak a megfelelő helyre kell kattintanom, és azonnal 

láthatom. Én kérem. de Te tény belátásod szerint. 

 

A másik érdekes kérdés a fénykép.   

Sokan idegenkednek a fényképcsatolástól, mert úgy 

gondolják, hogy nem szabad, hogy megjelenésük 

befolyásolja a kiválasztás sikerét. Van, aki úgy oldja meg a 

problémát, hogy nyolc-tíz éves fotót csatol, amin még sokkal 

jobban mutat.  Sokkal prózaiabb oka van, hogy sokan 

előnyben részesítik a fényképpel ellátott jelentkezési 

lapokat.   

 

Amikor a döntéshozók előtt van, az utolsó körbe bejutott 

jelentkezők anyaga, akkor elég egy pillantás a 

beazonosításhoz.  Feleslegessé válnak az így kezdődő 

mondatok: „Tudod, ő az aki..." És nem szabad letagadnunk, 

hogy bizony, vannak olyan munkakörök, ahol igenis fontos a 

jó megjelenés, és az ápoltság! Én felvállalom, hogy fénykép 

nélkül nem is veszem komolyan a jelentkezőt. Az is 

számomra egy felvételi követelmény, hogy legyen fénykép. 



 

Ha nincs titkolnivalója valakinek, akkor ez nem jelent 

gondot! Én alapvetően a megérzéseim alapján élem az 

életemet és igenis szeretem látni a másik embert, érezni és 

érteni őt. Ingatlant sem veszek fénykép nélkül, nem? Ugyan 

miben különbözne ez az eset? (Azon kívül, ami nyilvánvaló, 

persze..  ) 

 

Tehát, bátran kérjünk be fényképet, mert ez is alapvető 

adat! 

 

A GDPR adatkezelésről pár gondolat! Mindenki forduljon 

jogászához, ügyvédjéhez. Akár a már meglévő dolgozók 

adatainak kezeléséről, akár az új jelentkezők adatainak 

kezeléséről. Azt kell tudni, hogy bár terjed a hír, hogy nem 

büntetik egyenlőre a KKV szektort, DE azt büntetik, ha 

semmilyen lépést nem tett a szabály betartása, betartatása 

érdekében!  

 

Zárásként, sajnos vannak dolgok, amik jó, ha kiderülnek: 

- Mi ösztönözte arra, hogy másik lehetőség után 

nézzen? 

- Dolgozott-e már nyomás alatt? 

- Fizetési igénye, amivel a következő munkahelyén 

motiváltan tudna hosszú távon dolgozni? 

- Felmondási idő? 

 

Egy kis segítség, ha még nem foglalkoztál az adatkezelési 

tájékoztatással: 
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Az Egyesült Királyság adatvédelmi hivatala (ICO) által 

javasolt első két lépés: 

 

1. Adatvédelmi tudatosság 

Győződjünk meg róla, hogy a szervezet döntéshozói és 

vezetői tudatában vannak annak, hogy a szabályozás az 

új általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban GDPR) 

értelmében módosul. Fontos, hogy meghatározzák azokat a 

területeket, melyekre a GDPR hatással lehet. 

A GDPR bevezetésének jelentős forrásbeli vonzatai 

lehetnek, főleg a nagyobb és összetettebb szervezeteknél. 

A GDPR két éves bevezető periódusának elejét különösen 

érdemes a közelgő változásokra való figyelemfelhívásra 

fordítani. Nehezebbnek találhatja az átállást, ha az utolsó 

pillanatra hagyja az előkészületeket. 

 

2. Tárolt adatok 

Dokumentálja az Önnél lévő személyes adatokat, hogy 

honnan származnak és kivel osztja meg azokat. Szükséges 

lehet egy adatvédelmi audit a szervezet egészére, vagy az 

egyes üzleti területekre. 

 

A GDPR az egyes jogokat a jelenlegi, hálózatokon alapuló 

világhoz igazítja. Ha, például, olyan pontatlan személyes 

adatok birtokában van, amelyeket egy másik szervezettel is 

megosztott, tájékoztatnia kell az illetékes szervezetet a 

pontatlanságról, hogy ők is javíthassák feljegyzéseiket. Ez 

azonban csak akkor lehetséges, ha tisztában van az Önnél 

https://dpreformdotorgdotuk.wordpress.com/
https://ppos.hu/letoltes/Europai_adatvedelmi_rendelet_2018.pdf
https://ppos.hu/letoltes/Europai_adatvedelmi_rendelet_2018.pdf
https://ppos.hu/letoltes/Europai_adatvedelmi_rendelet_2018.pdf
https://ppos.hu/letoltes/Europai_adatvedelmi_rendelet_2018.pdf
https://www.adatvedelmiszakerto.hu/2011/08/kinek-kell-alkalmazni-az-uj-adatvedelmi-torvenyt-mi-a-szemelyes-adat-ki-az-adatkezelo/
https://www.adatvedelmiaudit.hu/
https://ppos.hu/letoltes/Europai_adatvedelmi_rendelet_2018.pdf
https://www.adatvedelmiszakerto.hu/2011/08/kinek-kell-alkalmazni-az-uj-adatvedelmi-torvenyt-mi-a-szemelyes-adat-ki-az-adatkezelo/
https://www.adatvedelmiszakerto.hu/2011/08/kinek-kell-alkalmazni-az-uj-adatvedelmi-torvenyt-mi-a-szemelyes-adat-ki-az-adatkezelo/


 

lévő személyes adatokkal, azok származásával, illetve 

azzal, hogy kivel osztotta meg azokat. Mindezt 

dokumentálnia kell. Ezáltal eleget tehet 

a GDPR elszámoltathatósági elvének is, mely megköveteli 

a szervezetektől, hogy azok számot tudjanak adni az 

adatvédelmi elvek teljesítéséről, például a hatékony 

irányelvek és eljárások bevezetése által. 

 

(Forrás: https://dpreformdotorgdotuk.files.wordpress.com/20

16/03/preparing-for-the-gdpr-12-steps.pdf) 

 

 

TOVÁBB: https://www.adatvedelmirendelet.hu/ 

 

 

Evezzünk könnyedebb területre, hiszen ez a kis folyóirat 

más célból született!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.adatvedelmiszakerto.hu/2011/08/kinek-kell-alkalmazni-az-uj-adatvedelmi-torvenyt-mi-a-szemelyes-adat-ki-az-adatkezelo/
https://ppos.hu/letoltes/Europai_adatvedelmi_rendelet_2018.pdf
https://dpreformdotorgdotuk.files.wordpress.com/2016/03/preparing-for-the-gdpr-12-steps.pdf
https://dpreformdotorgdotuk.files.wordpress.com/2016/03/preparing-for-the-gdpr-12-steps.pdf
https://www.adatvedelmirendelet.hu/
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ÚJ MÓDON FIGYELÜNK!  

 

Megváltozott állapotok és a hirdetések rossz szokásai, 

elemei, AZAZ: MITŐL JÓ EGY HIRDETÉS? 

Hogyan tudod Te JÓL megcsinálni? 

 

Sajnos, és egyben szerencsére, megváltozott a világ! Az 

online, és a folyamatos információáramlás, a folyamatos 

követelmények, a világ egyre gyorsabb körforgása - és 

sorolhatnám még sokáig - kialakított az emberekben egy 

felületes figyelmi állapotot.  

Szalay Ádám Mesterkurzusán tanultam egy szuper 

egyszerű viszonyítást arra, hogyan figyeltünk régen és 

most. A kép a Sikerkód Kft. tulajdona, ezért kérlek. ne 

továbbítsad, helyette keresd fel őket, mert rendkívüli 

képzéseket hoznak nekünk!   

Tehát, míg régen egy jelenetet átlagosan 10 mp-ig 

szemlélhettünk, a mai filmeben 2,4 mp esetén tudunk 

figyelni. Így felpörgött a világunk!  

 

 



 

Mit jelent ez? 

 

A kollégáid a leveleid első pár sorát olvassák csak el. A 

figyelmesebbje, átszalad a leveleden, lejjebb is görget, hogy 

ellenőrizze, másról is írtál-e, mint az elején, vagy van-e 

benne valami cselekvésösztönző. Csináld meg, intézd el, 

old meg… Ha nem talál, akár képes elfelejteni mit írtál az 

elején. 

 

 

Erre megoldás, az első mondatod próbáld olyan szoros 

tartalomjegyzékkel ellátni, amennyire csak tudod!  

 

Vagy a tárgy mezőbe jelezd, FONTOS tartalom! Olvasd 

végig! Vagy, használj kiemeléseket, színeket, tördeléseket, 

NYOMTATOTT NAGY BETŰKET, halmozott 

írásjeleket!!!!!!!! 

 

Egyszerre képesek – illetve azt hiszik, hogy képesek – több 

dologgal is egyidőben foglalkozni az emberek. Megszokták, 

hogy telefonálás közben is dolgoznak a gépükön, és akkor 

is olvassák a híreket, szörföznek a neten, vagy míg a 

magánéleti problémádat meséled el nekik, a telefonjukat 

érintgetik, stb.  

 

De, ha nem számítógéphez szokott emberekkel van dolgod, 

láthatod csak a családban is, hogy amíg megy a mosógép, 

és három különböző étel készül, könnyedén beszélget még 
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az illető. Biztosan nőről van szó.  A férfiak is képesek 

egyszerre ezer dolgot csinálni (!), hiszen ez nem a 

nemiségen múlik, hanem az agyféltekék működésén. Már 

biztosan érzed, mire gondolok, nem elemzem tovább.  

 

A lényeg, hogy akkor, amikor egy munkavállaló 

álláshirdetéseket böngész, akár újságban offline, akár az 

interneten online, ugyanilyen felgyorsult állapotban van, és 

felületesen figyel. Addig, amíg a szeme, bele nem akad 

valamibe, és az a „valami” fel nem kelti a figyelmét!  

 

Ez lehet egy szín – ne hidd, hogy mindig az elegáns, 

harmonikus hirdetés konvertál jól. Bátran használj tekintetet 

vonzó keretet, feliratot, grafikát, bármit, amitől különlegessé 

válik, de ami igazán fontos, amivel leginkább kiemelkedik a 

többi hirdetésből. Hiába szép a kompozíciód, ha nem látja 

senki, mert beleolvad a környezetébe, vagy semleges 

feliratok vannak rajta, benne! Első fontos dolog, hogy 

vegyék észre, vagyis a szemnek küldünk üzenetet! „Halló – 

itt vagyok!!!” 

Mindig csak a következő lépésig kell lekötnünk, 

megszólítanunk!  

 

Egy szó, egy kiemelés, egy szókiemelés – pontosan 

ugyanezt a célt szolgálja. Legyen bármi, ami kiütközik a 

sorok közül. Ha ügyes vagy találsz egy a jelentkeződet 

foglalkoztató, a témában releváns szót, amivel a főcímedet 

megfogalmazod, és AZT kiemeled! 



 

 
 

 
 

FIGYELD MEG, mennyire más embereknek szól ugyanaz a 

felhívás! Ezért most beszéljünk a képről és a grafikáról 

kicsit! 
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Egy grafika – Legyen szexi grafika, ami ismét: kilóg a sorból. 

Ezt a jelzőt használják online marketingben, és nem egy 

lecsúszott bugyit jelent, hanem azt az érzést, azt a 

vágyállapotot előidőző dolgot, ami cselekvésre ösztönöz. 

Ami emlékeztet az álmaidra, a vágyaidra, a céljaidra.  

 

Vágykeltés => Cselekvés! 

 

Grafikai elemek – Olyan nyilak, vagy szövegbuborékok, 

amelyek szintén kiemelkednek. Természetesen a szín itt is 

legyen bátran „brutális”.  

 

Egy jól eltalált fénykép – ami attól jól eltalált, mert szintén 

szexi.  Mostanában azt a tanácsot kapom mindenhol, 

hogy kevesebb „Stock” fotót kell alkalmazni, és inkább igazi 

emberekről készült képet kell használni, akik éppen azt 

cselekszik, amit kínálsz a hirdetésben. Akár készíts 

fényképet az irodádban dolgozó emberekről, használj 

csapatképet, vagy ha van céges profi, profilképet. Ilyen 

esetben írj rá jól látható színnel egy szöveget: Legyél Te is a 

csapatunk tagja, jelentkezz…-nak hozzánk! Vagy ilyesmi. A 

szövegről külön írok!  

 

Lényeg még egyszer: TÜKRÖZZE AZ ÉRZÉST, AZ 

EGYÉNISÉGET, A KIHÍVÁST, STB. már a kép és a hirdetés 

is! 

 

 



 

A SZÖVEGEZÉS 

 

A szöveg – na, igazad van, ez a legnehezebb. És nekem is 

igazam van, hogy ez a legkönnyebb és legizgalmasabb 

rész!  

 

A HR Specialista Kézikönyvben olvashatsz a tegeződés, 

magázódás iszonytató fontos szerepéről, erre itt nem térünk 

ki. Ha már eljutottál a könyvben ahhoz a részhez, hogy mit 

érezhet a munkavállalód, akkor már Neked sem lesz nehéz, 

hiszen pontosan tudod, mire tudod „ráharaptatni”, mi lehet a 

csalid a pályázónak. 

 

Amit még tudnunk kell a megszövegezésről! 

 

Le kell dobnunk láncainkat, amelyek a berögzült 

hagyományainkat kényszerítik ránk! 

Nem egy munkaköri leírást kell készítenünk, hanem, na, 

megint mit?  

 

- VÁGYKELTŐ SZEXI SZAVAKAT KELL HASZNÁLNUNK! 

Bizony, bizony! 

 

Nem magunkról kell beszámolnunk, hogy kik vagyunk, leírni 

a cégbemutatót, majd jelezni a végén, hogy egyébként XY 

Z-t keresünk a céghez.  

Ezek a sablon dolgok szépek, hagyományőrzőek, de nem 

tudnak olyan embereket hozni, mint amilyet keresünk. Eleve 
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belesüllyedünk vele a többi hirdetés közé, és semmit nem 

fog jelenteni a pályázó számára. Elolvassa – jó esetben, 

aztán továbbáll. 

 

Nagyon fontos most egy tévhitet tisztázni.  

 

NE munkaköri leírás jellegű száraz szöveget alkalmazzunk. 

Nagyon praktikus, csak nem éri el hatást! Azt ráérünk 

azután, amikor már létrejött a kapcsolat! Az a következő 

pont! Persze, akkor sem szárazon tálalva. 

 

A hirdetés EGYETLEN CÉLJA, hogy a pályázó vágyat 

érezzen jelentkezni! 

 

Két kulcsszó van: ÉRZÉS és a VÁGY. 

 

Na de, hogy érhetjük ezt el? 

 

Te, vagy Ön típusú mondatokat használunk! Vagyis: 

Megszólítjuk! 

  

Neki beszélünk. Nem mindenkinek, és általában „keresünk”, 

többes számban, nem általában az állást olvasókhoz 

szólunk, hanem konkrétan Ő Neki. Figyeld meg a 

különbséget. 

 

Évi vagyok, van egy weboldalam, ilyen-olyan-jó vagyok. 

Írtam egy összesítést az embereknek, ja meg egy könyvet 



 

is. Szerintem toborzással foglalkozóknak szól, tuti biztos 

vagyok benne, hogy jó nekik, ha ezt elolvassák, ki is írtam a 

FB-on. (Hirdetni nagyszerű dolog a Fb-on, de bejegyzést 

csak a barátoknak közzétenni, már veszett fejsze nyele.) 

 

Most nézd meg ezt, hogyan hat: 

 

Neked írom ezt a Tudástárat! Azért, hogy Te örömödet leld 

benne, és hogy neked megkönnyítsem a munkádat, és a 

cégednek végre könnyedén megoldhasd mindezt és 

minimális költség legyen a toborzás! 

 

Példák: 

 

Téged keresünk, ha szereted a precíz kivitelezéseket… 

Önt keressük, ha kedveli a megbízható, tervezhető 

kivitelezéseket… 

Veled szeretnénk dolgozni, ha hajlandó vagy, aktívan 

felelősséggel… 

Önnel kíván vállalkozásunk dolgozni, ha Önnek is a 

felelősség az első…  

 

Neked szól a felhívásunk, ha kedveled, hogy nem csak a 

fizetéseddel értékeljük és ismerjük el a munkádat, hanem… 

stb.… 

 

Egyre többen ismerik a dörgést, mármint sokan ügyesen 

szövegeznek, de még mindig ez a hatásos!!!  
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Önnek nyújtunk lehetőséget, amennyiben értékesnek ítéli 

meg, hogy a havi jövedelmén kívül, további egyedi 

juttatásokkal értékeljük eredményeit… 

Bla-bal-bla… 

 

Érted? Egy emberrel kommunikálunk, ráadásul nem kell, 

hogy az átlag, vagy mindenki elolvassa. Az kell, hogy AZ 

olvassa el, az, az ember érezze magáénak, akire 

szükségünk van. És a tetejében, amikor olvassa, csak Ő 

van ott egyedül, és kizárólag csak neki szól a fejében a 

„szöveg-olvasóhang”.  

 

Ha nem tetszik neki, akkor Ő nem a mi emberünk!  

 

Amit megfigyelhettél még, és említettem is: 

 

Nem az állást feladójáról van szó, hanem a jelentkezőről 

írunk!  

 

Nem felsoroljuk mi a meló, hanem megírjuk milyen ÉRZÉS, 

az, amikor ő azt cselekszi! Miért jó neki, ha ezt cselekszi. 

 

Nem egy jól fizető állást ajánlunk, hanem egy olyat, amit ha 

csinál, megszűnnek a nehéz napjai. Egy előnyt mutatunk 

be, amiért neki jó lesz velünk dolgozni. Belefogalmazzuk 

azokat a tulajdonságokat, amiket keresünk, és azokkal 

érzést keltve megint csak: vágyat keltünk. Írtam a 

Kézikönyvben, hogy helyezkedj bele a keresett 



 

munkakörben lévő embernek a szerepébe, és nézd az Ő 

szemével a munkát. Mit érez, és milyen előnyei vannak a 

melónak, amit adni tudsz neki. Milyen hosszú távú, örömteli 

hatása lesz az életében annak, hogy ha a cégednél 

dolgozik. Később írok pontosabb példákat is, hogy puskázz 

belőle! Sőt, egy komplett álláshirdetést is végignézhetsz!  

HA érdekel! 

 

A legcsodálatosabb „bók”, vagy visszacsatolás egy 

hirdetésemre az volt, amikor egy jelentkező azt mondta: 

 

„Amikor olvastam a hirdetést, éreztem, hogy engem 

kerestek. Majd a feleségem kíváncsian a hátam mögé állt, 

szólni akart, hogy kész a vacsora, beleolvasott a vállam 

fölött, és Ő is csak annyit mondott: - Tudják ki vagy? 

Ismernek Téged? Neked írták ezt a hirdetést!” 

 

Ha csak ezekre odafigyelsz, csúcs szuper embereid 

lesznek! ÁM van MÉG VALAMI, ami nélkül, fabatkát sem ér 

az egész! 

 

Mondd meg, mit tegyen! 

 

ADD UTASÍTÁSBA, (call to action) mit tegyen, hova 

kattintson, hogyan jelentkezzen! Ha nem szólsz, képzeld el, 

az emberek nem biztos, hogy megteszik.  

 

Eleve emlékezz az elején leírt felületi figyelésre!  
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A másik pedig: oké, csúcs szuper ez az érzés, de rég 

éreztem ezt munkahellyel kapcsolatban – Hogyan tovább? 

Jó esetben eszébe jut, de simán elkalandoznak a jelöltek, 

ha nem könnyíted meg a dolgot:  

 

Kattints a linkre, add le a jelentkezésedet! Jelentkezz, 

nyomd meg a gombot! Látogass el erre a weboldalra! Töltsd 

ki az adataidat!  

 

Ez ugye a technikától függ. A lényeg, konkrét utasítást kell 

adni, mit tegyen!  

 

Élő példákat mutatok! 

 

 

 

 

 

 
 



 

Élő példák, kivitelezés 

 

Az én, illetve a HR Specialisták módszerében alappillér az 

automatizált felvételiztető rendszer. Ennek sok előnye van. 

Most csak azzal kezdek, hogy kell készíteni egy online 

felületet, ahova be tudom építeni az űrlapot, vagyis 

csinálnom szükséges egy űrlapot. Kell készítenem egy 

fényképet, és egy hirdetést a Facebook-on, hiszen az a 

legkedvezőbb hirdetési felület. Csak az jusson eszedbe 

érvként, hogy be tudod állítani, hogy a hirdetésed csak 

azoknak az embereknek jelenjen meg, akik bejelölték az 

adatlapjukon, hogy az a szakmájuk, amit Te keresel! Vagy 

az, az érdeklődési köre, vagy olyan munkahelye van! Picit 

nehezedett most a helyzet a GDPR szabályzat miatt, 

bekeményített a FB a sok botrány hatására, de még mindig 

ez a tuti! ZSENIÁLIS!  Hiába látják az ismerőseid, attól 

nem lesz embered, ezért tedd hirdetésbe!  

 

A hirdetéshez használt fényképeket itt találod:  

 

www.hrspecialista.hu/tudastar-fenykepek/ 

 

Három álláshirdetés fényképeit találod meg, és az én 

kampány képeimet. Azokat csak azért mutatom meg, mert a 

színek, az elrendezés, a megszólítás, a grafika, a fényképek 

és a cselekvésre ösztönzés igen alaposan kivehető rajtuk! 

 

A hirdetés szövegeket pedig ezeken a linkeken találod: 

http://www.hrspecialista.hu/tudastar-fenykepek/
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www.hrspecialista.hu/delizia-uzletvezeto-helyettes/ 

 

www.hrspecialista.hu/delizia-gourmet-csemege-pultos/ 

 

www.hrspecialista.hu/delizia-penztaros-elado/ 

 

Ezek csak annyira publikusak, hogy Te, aki megrendelted a 

Toborzási Tudástárat, csak Te találod meg. Másoknak ez 

most nem elérhető. Kivéve, azoknak, akik jelentkeznek a 

hirdetésre.  Kérlek, az űrlapot ne töltsd ki, mert Nekem 

generálsz felesleges munkát. 

 

Ha érdekel ennél részletesebben, akkor erre keresünk egy 

alkalmat, hogy megtanulhasd!!!  

 

Nézd meg a könyvhöz járó Bónusz videót. Már egészen 

más szemmel fogod figyelni: 

 

www.hrspecialista.hu/bonuszok/ 

 

Most elköszönök! Nézd meg az oldalakat, képeket. 

Használd bátran az ott szereplő példamondatokat! Nekünk 

bevált a módszer. Ezekről a példákról is olvashatsz a HR 

Specialista Kézikönyvben! 

 

 

 

http://www.hrspecialista.hu/delizia-uzletvezeto-helyettes/
http://www.hrspecialista.hu/delizia-gourmet-csemege-pultos/
http://www.hrspecialista.hu/delizia-penztaros-elado/
http://www.hrspecialista.hu/bonuszok/


 

 

KEDVES OLVASÓ! 

 

 

SOK SIKERT!  

 

Élménydús munkanapokat és hatékony toborzást kívánok! 

 

 

 
 

Rakovics Éva 

 

HR Specialista Tréner 

és még sok minden más, amire, akire csak szükség lehet… 

 

Ui.1.: Remélem, hamarosan találkozunk személyesen is, 

esetleg egy díjtalan Klub Találkozón, egy előadásomon, 

vagy egy tréningemen!  

 

Ui.2.: Ha magánemberként is szívesen tanulnál még, 

örömmel ajánlom fel a további lehetőségeket.  

www.szivtanoda.hu 

 

Ui.3.: Összesen 4 könyvet írtam már, szeretettel ajánlom a 

többieket is figyelmedbe! 

https://hrspecialista.hu/konyvek/ 

http://www.szivtanoda.hu/
https://hrspecialista.hu/konyvek/

