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1. számú melléklet 
PROGRAMLEÍRÁS  

KÉPZÉSI PROGRAM 
 

KONTAKTÓRÁVAL EGYBEKÖTÖTT CSOPORTOS KÉPZÉS 
 E-001014/2015/D008 

- általános képzés - 

 

 

 

Képzés célja: 

A képzési program célja a hatékony álláskereséshez szükséges ismeretek és technikák biztosítása álláskeresőknek, illetve 

speciális igényű álláskeresők részére. 

Kinek ajánljuk: 

 aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, akik nem tanulnak) 

vagy 

 nem foglalkoztatott oktatásban/képzésben résztvevők vagy 

 jelenleg foglalkoztatott, de létszámleépítéssel, illetve elbocsátással fenyegetett munkavállalók vagy 

 a kiválasztást megelőzően 6 hónapnál nem régebben regisztrált álláskeresők vagy 

pályakezdők 

Modulok:  Álláskeresési technikák 

Célállomás ismeretek: 

- munkaerőpiaci ismeretek 

- munkakeresési motiváció fogalma és kialakítása 

- álláskeresési ismeretek 

- célok megfogalmazása, meghatározása 

 

Álláslehetőségek feltárásának technikái ismeretek: 

- álláskeresési technikák 

- motiváció fogalma és kialakítása 

- álláskeresési ismeretek 

 

Munkáltatóval való kapcsolatfelvétel ismeretek: 

- Alkalmazási eljárások és álláskeresési szokások, vagy az alábbi 2 pont 

- a munkavállalók álláskeresési szokásai 
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1. számú melléklet 
- a munkaadók alkalmazási eljárásai 

- kapcsolatfelvétel lépései, szabályai 

- kapcsolatfelvétel eszközei 

 

Önéletrajzírás, kísérő és motivációs levél - elmélet: 

- önéletrajzírás sajátosságai 

- kísérőlevél és motivációs levél szerepe pályázás esetén 

- kísérőlevél és motivációs levél készítése 

 

Kommunikációs ismeretek - elmélet: 

- kommunikáció sajátosságai 

- verbális és non-verbális kommunikáció megismerésére 

- metakommunikáció értelmezése 

- elfogadott viselkedéskultúra alkalmazása, illemtan, etikett főbb szabályai a mindennapos munkavégzés során 

- kapcsolatépítés, kapcsolatápolás gyakorlata 

 

Állás megtartása, beilleszkedés - elmélet: 

- hatékony csoportnormák megtalálása és az aktuális csoportnormákkal való összevetése 

- a csoporton belüli feladat és felelősségi körök tisztázása 

- az egyéni viselkedés következményei 

- elfogadás, együttműködés, konfliktusok kezelése 

 

Egyéni terv készítése - elmélet: 

- szükséglet-hierarchia 

- speciális élethelyzet jellemzői, kezelése 

munkaerőpiaci intézményrendszer és szolgáltatásai 

 
Megszerezhető kompetenciák: 
 

 A résztvevő képes lesz célállomásait megfogalmazni, meghatározni. 

 A résztvevő képes lesz azonosítani a munkavállalást motiváló tényezőket, szerepüket az 
álláskeresésben, munkaerőpiaci szerepvállalásban. 

 A résztvevő hatékonyan teremt kapcsolatokat csoporttársaival, munkaadókkal. 

 A résztvevő megírja önéletrajzát és tudni fogja, mely kísérődokumentumokat kell csatolni beadás 
előtt, ismeri az önéletrajzírás, motivációs levél, és álláspályázat önálló összeállítását. 

 A résztvevő hatékonyan kommunikál csoporttársaival, munkatársaival és munkaadójával 
munkakapcsolatai során. 

 A résztvevő képes lesz a feladat-, problémamegoldásra állása megtartása érdekében. 

 A résztvevő képes lesz az egyéni célok megfogalmazására és terv készítésére a reális lehetőségek 
tükrében. 

 
Szükséges előképzettség a jelentkezéshez: minimum befejezett 8. osztály 

Óraszám:  40 óra (elmélet 6 óra, 36 óra gyakorlat) 

Intenzitás: 5 nap, 8 óra/nap/ összesen  

A képzés elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei: 

- a képzés díja befizetésre került a képzési szerződésnek megfelelően 

- a képzésről való összes hiányzás nem haladta meg a képzési program óraszámának adott százalékát 

- a képzés számonkérési rendszerében rögzített elvárásokat teljesítette 
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1. számú melléklet 
- a képzés elvégzése után a képzésben résztvevő tanúsítványt szerez a képzési program sikeres elvégzéséről 

- egy pótvizsgát biztosítunk a képzésben résztvevőknek – ingyenesen 

sikertelen teljesítés esetén igazolást állítunk ki a képzés elvégzéséről 
 

Jelentkezés módja: A www.innomotive.hu oldalon az on-line jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével 
lehetséges! 
 
 
 

 
 

http://www.innomotive.hu/

