KÖSZÖNTİ - KEDVES FIATALOK!
A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület nevében
szeretettel köszöntelek Titeket! Néhány gondolat erejéig had kérjem
figyelmeteket.
Egyesületünk 2003 óta mőködik Csepregen, mint ifjúsági és
kulturális rendezvények szervezıje és lebonyolítója. Jelenleg közel
40 fıs tagsága van egyesületünknek, akik segítségével megpróbálunk
ifjúsági igényeket figyelembe véve hozzájárulni az amúgy is színes
csepregi kulturális élethez. Rengeteg rendezvény, tábor, sportnap
szervezése és lebonyolítása főzıdik már a nevünkhöz.
2007. november 1. óta a Felsı- Répcementi Kistérségi
Foglalkoztatási Információs Pont mőködtetetését is egyesületünk
végzi, szoros együttmőködésben a Vas Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ Kıszegi Kirendeltséggel.
Szolgáltatásaink célcsoportját a Csepregi Kistérségben élı
pályakezdı fiatalok, gyesen, gyeden lévı szülık, regisztrált és nem
regisztrált
álláskeresık,
alacsony
iskolai
végzettségőek,
versenyképes szakmával nem rendelkezı álláskeresık, megváltozott
munkaképességőek és az állásukat változtatni szándékozó
munkavállalók képezik. Ez az átfogó és praktikus kiadvány, amit a
kezetekben tartotok azzal a céllal készült, hogy segítsünk Nektek
eligazodni, és egyben elhelyezkedni a munka világában. A kiadvány
az általános munkaügyi ismeretek mellett, a térségben (Kıszeg,
Csepregi és Szombathelyi Kistérség) mőködı képzı intézetek,
valamint a Kıszegi és a Felsı- Répcementi Kistérség Foglalkoztatási
Paktum néhány gazdasági társaságának bemutatkozását tartalmazza.
A kiadvány elkészítése a Nemzeti Civil Alapprogram
Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiuma által kiírt
„Nyomtatott vagy elektronikus kiadvány vagy sajtótermék
létrehozásának és kiadásának támogatása” elnevezéső pályázati
projekt, és a Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület
finanszírozásával valósult meg.
Bízom abban, hogy kiadványunkat hasznosnak tartjátok,
mely segítségével eligazodtok majd a munkaerı piac rejtelmes
világában.
Vlasich Krisztián
Elnök
Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület
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KEDVES PÁLYAKEZDİ FIATAL!

Most fogod befejezni az iskolát, vagy már be is fejezted és szeretnél
dolgozni, vagy netán már sikerült is elhelyezkedned? Biztos nagyon
sok kérdés foglalkoztat a munkavállalással kapcsolatban. Jó, ha
tudod, hogy fontos, hogy tisztában legyél a jogszabályokkal, a
lehetıségeiddel, kötelességeiddel és jogaiddal is egyaránt. Az
alábbiakban igyekeztünk számodra érthetı módon összefoglalni a
legfontosabb tudnivalókat.

A munkaviszony legfıbb szabályai
Dolgozni mindenképp kell és szükséges, de mikor
munkavállalóvá válasz, nemcsak kötelességeid, hanem jogaid is
lesznek. Az alábbiakban igyekszünk bemutatni Neked a legfontosabb
tudnivalókat a munkavállalással kapcsolatban. Megismertetünk a
munkaviszony létesítésének és megszőnésének szabályaival, a
munkába állást követıen megilletı jogaiddal, kötelességeiddel.
Tájékoztatást adunk az egyszerősített foglalkoztatásról és annak
szabályairól, valamint felhívjuk figyelmeteket a START-KÁRTYA
jelentıségére,
az
általa
biztosított
munkáltatói
járulékkedvezményekre.
Munkaviszony létesítése, módosítása
Munkaszerzıdés
Nagyon fontos, hogy amikor munkába állsz a munkáltatóval
mindenképp köss munkaszerzıdést!
A munkaviszony a munkáltató és a munkavállaló között jön létre,
munkavégzésre irányuló írásbeli megállapodás, vagyis a
munkaszerzıdés megkötésével. Nagyon fontos, hogy a
munkaszerzıdést mindig írásba kell foglalni!
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A munkaszerzıdésednek a következı adatokat mindenképp
tartalmaznia kell:
 a felek nevét, a munkakörödet,
 a munkavégzésed helyét,
 a munkába lépésed napját,
 a munkaviszonyod kezdetét,
 a munkaviszonyod idıtartamát,
 a személyi alapbéredet,
 az esetleges próbaidıt (tartama 30 nap, de legfeljebb hónap
= 90 nap. Harminc napnál rövidebb próbaidıt kollektív
szerzıdés vagy a felek is megállapíthatnak. Harminc
napnál hosszabb, de legfeljebb három hónapig terjedı
próbaidıt a felek, legfeljebb hat hónapig terjedı próbaidıt
kollektív szerzıdés állapíthat meg.).
PRÓBAIDİ ALATT TE IS, A MUNKÁLTATÓD IS – AZONNALI
HATÁLLYAL, MINDEN KÜLÖNÖSEBB INDOKLÁS NÉLKÜLMEGSZÜNTETHETITEK A MUNKAVISZONYT. A PRÓBAIDİT A
MUNKASZERZİDÉS MEGKÖTÉSE UTÁN MEGHOSSZABÍTANI
TILOS!

A munkaviszonynak két fajtáját különböztetjük meg:
 Határozott idejő munkaviszony idıtartama az 5 éve nem
haladhatja meg.
Hátrányai:
- nem szüntetheted meg a munkaviszonyodat rendes
felmondással, csak rendkívüli felmondással, illetve a próbaidı
alatt azonnali hatállyal.
nem illet meg a 3 éves munkaviszony után végkielégítésre való
jog sem, ha a munkáltató mond fel.
FONTOS! Ha a határozott idejő munkaviszonyod
határideje lejárt és közvetlen vezetıd tudtával egy napot
is tovább dolgozol munkaviszonyod HATÁROZATLAN
IDEJŐVÉ alakul át!


Határozatlan idejő munkaviszony azért elınyös, mert ekkor a
munkaviszony megszőnésekor jogot szerzel:
- felmondási idıre,
- végkielégítésre (ha több mint 3 éve dolgozol munkáltatódnál).
A munkaviszonyt ebben az esetben te is és a munkavállaló is
felmondhatja rendes, illetve rendkívüli felmondással.
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MUNKAVISZONY MEGSZŐNÉSE,
MEGSZÜNTETÉSE
Ha a munkáltatód kívánja felmondani határozott idejő
munkaviszonyodat, meg kell fizetnie legfeljebb 1 éves
átlagkeresetedet, illetve ha a hátralévı idı 1évnél rövidebb, a
hátralévı idıre jutó átlagkeresetet.
Ha munkáltatód mond fel rendes felmondással:
- a felmondást csak írásban közölheti,
- meg kell indokolnia és az indoknak valósnak kell lennie,
- a felmondás indoka csak a munkavégzéseddel (munkavállalói
képességeiddel, munkahelyi magatartásoddal), ill. munkáltatód
mőködésével összefüggı ok lehet,
- törvény adta jogod, hogy a Veled szemben felhozott kifogásokra
védekezhess, a munkáltató köteles Téged döntése elıtt
meghallgatni!
Ha Te mondasz fel rendes felmondással:
- a felmondást Neked is ÍRÁSBAN kell benyújtanod, de
- számodra NEM KÖTELEZİ az indoklás!
DE:  ha munkaviszonyodat jogellenes szünteted meg (pl. nem
töltöd le a felmondási idıt, nem számolsz el a munkáltatóval, nem
adod át a munkakörödet, stb.) a munkáltató követelheti Tıled a
felmondási idıdre járó átlagkeresetednek megfelelı összeg
megfizetését! Továbbá, ha ezzel kimutatható kára van, kártérítést is
követelhet!
Viszont:  akárki kezdeményezi a felmondást, az utolsó munkában
töltött napon meg kell kapnod munkabéredet és minden juttatásodat,
továbbá a jogszabályokban elıírt igazolásokat!

MUNKAREND
A munkarended elıírja, hogy mikor kell kezdened a
munkádat, illetve mikor fejezheted azt be, egy héten/ egy hónapban,
sıt akár azt is, hogy egy éven át, melyik munkanapokon végzed a
munkádat, vagyis mikor van pihenınapod, munkaszüneti napod.
A munkarend lehet állandó vagy egyenlıtlen beosztású (pl. ahol a
két pihenınap nem mindig szombatra vagy vasárnapra esik).
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A MUNKAIDİ
A munkavégzésre elıírt idı, annak kezdetétıl befejezéséig
tartó idıtartam, amibe bele kell számítani a munkavégzéshez
kapcsolódó elıkészítı és befejezı tevékenység idıtartamát is.
Elıkészítı és befejezı tevékenység például, ha a gyárakban,
laboratóriumokban, a kórházban például fel kell venni a védıruhát,
munkaruhát; bizonyos ellenırzési feladatokat kell ellátni, vagy a
kereskedelemben a konzolok feltöltése, a pénztárnyitáskor és
záráskor meg kell számolni a pénztárban lévı pénzt, mindezt az
idımennyiséget a munkaidı részeként kell kezelni.
A teljes munkaidı napi 8 óra, heti 40 óra.
Ennél hosszabb vagy rövidebb munkaidıt a munkaszerzıdés, illetve
a kollektív szerzıdés tartalmazhat.
A teljes munkaidı legfeljebb 12 órára emelhetı:
- ha a munkavállaló készenléti jellegő munkakört lát el,
- ha a munkavállaló a munkáltató vagy tulajdonos közeli
hozzátartozója.
PIHENİNAP- PIHENİIDİ
Pihenınap:
- a naptári nap 0-24 óráig tartó idıszaka vagy
- három- és négymőszakos munkarendben,
- továbbá a megszakítás nélkül mőködı munkáltató,
- illetve az ilyen munkakörben foglalkoztatott munkavállaló
esetében a következı mőszak megkezdését megelızı 24 óra.
A munkavállalót hetenként két pihenınap illeti meg.
A két pihenınap fıszabályától a munkáltató csak a Munka
Törvénykönyve szerint meghatározott esetekben térhet el, és adhat
két pihenınap helyett – egybefüggıen – 48, illetve 40 óra
pihenıidıt!
Ha elmúltál 18 éves, a Munka Törvénykönyve által meghatározott
szabályok szerint két pihenınap helyett 48, illetve 40 óra pihenıidı
kiadását rendelheti el a munkáltatód, de: az alábbi elıírásoknak,
feltételeknek meg kell felelnie!
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Munkaközi szünet (PIHENİIDİ):
 ha a beosztás szerinti napi munkaidı vagy a rendkívüli
munkavégzés idıtartama a 6 órát meghaladja,
 valamint minden további 3 óra munkavégzés után a
munkavállaló részére – a munkavégzés megszakításával –
legalább 20 perc munkaközi szünetet kell biztosítani.
Két munkavégzés közötti pihenıidı
 a munkavállaló részére a napi munkájának befejezése és a
másnapi munkakezdés között legalább 11 óra pihenıidıt kell
biztosítani,
 kollektív szerzıdés- egészségkárosító kockázatnak kitett
munkavállalók kivételével – ennél kevesebb, de legalább 8 óra
pihenıidı biztosítását írhatja elı:
 a készenléti jellegő munkakörben,
 a megszakítás nélküli, illetve
 a többmőszakos munkarendben foglalkoztatott, továbbá
 az idénymunkát végzı munkavállalók esetében.
SZABADSÁG
Évente meghatározott mértékő alapszabadságot és pótszabadságot
vehetsz igénybe.
Az alapszabadság mértéke 20 munkanap, amely korodnak
megfelelıen emelkedik:
 25. életévedtıl 21,
 31. életévedtıl 23,
 35. életévedtıl 25,
 39. életévedtıl 27,
 43. életévedtıl 29,
munkanap szabadság jár!
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28. életévedtıl 22,
33. életévedtıl 24,
37. életévedtıl 26,
41. életévedtıl 28,
45. életévedtıl 30,

BETEGSZABADSÁG
A betegszabadság mértéke: évente 15 munkanap.
A betegszabadság a keresıképtelenség elsı 15 napjára „jár”, azaz:
csak akkor lehet igénybe venni, ha az orvos felvesz
betegállományba.
MUNKABÉR
A munkabéred a munkaviszony alapján jár!
A munkabért forintban kell fizetni, de ha beleegyezel, a munkáltatód
munkabéredet az általad megadott bankszámlára utalja át.
PÁR JÓ TANÁCS A SIKERES INDULÁSHOZ:



Ne írj alá hamis adatokat tartalmazó nyilvántartást.
Fizetéskor is olyan nyilvántartást kell kapnod, amelybıl kitőnik,
hogy hány órát/munkanapot dolgoztál abban a hónapban! Ha
ismered, hogy milyen
munkaidıkeretre alkalmaznak
munkáltatódnál, azt is figyelemmel tudod kísérni, hogy
maradnak-e munkaidıkereten felüli munkaóráid! (Ha igen: ezt
díjazni kell: vagy pótlékkal, vagy szabadidıvel, a kollektív
szerzıdés vagy a munkaszerzıdésben rögzített megállapodás
szerint.)

Amit az Egyszerősített Foglalkoztatásról tudnod
kell ☺

Lehetıséged
van
arra,
hogy
egyszerősített foglalkoztatás keretében vállalj
munkát. Az alábbiakban errıl tájékozódhatsz.
2010. április 1-jétıl az alkalmi munkavállalói
könyvvel történı munkavégzés lehetıségét az
egyszerősített foglalkoztatás keretében történı
munkavégzés váltotta fel.
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Egyszerősített módon létesíthetsz munkaviszonyt
 mezıgazdasági, turisztikai idénymunkára vagy
 alkalmi munkára.
Mezıgazdasági idénymunka:
 a növénytermesztési, erdıgazdálkodási, állattenyésztési,
halászati, vadászati ágazatba tartozó munkavégzés, továbbá a
termelı, termelıi csoport, termelıi szervezet, illetve ezek
társulása által a megtermelt mezıgazdasági termékek
anyagmozgatása, csomagolása – a tovább feldolgozás
kivételével –
 feltéve, hogy azonos felek között a határozott idıre szóló
munkaviszony idıtartama nem haladja meg egy naptári éven
belül a százhúsz napot.
Turisztikai idénymunka:
 kereskedelmi jellegő turisztikai szolgáltatási tevékenységet
folytató munkáltatónál végzett idénymunka,
 feltéve, hogy azonos felek között a határozott idıre szóló
munkaviszony idıtartama nem haladja meg egy naptári éven
belül a százhúsz napot.
 Kereskedelmi jellegő turisztikai szolgáltatási tevékenységnek
számít az idegenvezetıi tevékenység, a lovas szolgáltató
tevékenység, a szálláshely szolgáltatási tevékenység, a tartós
szálláshasználati szolgáltatási tevékenység, valamint az
utazásszervezıi és utazásközvetítıi tevékenység.
Idénymunka:
 Mezıgazdasági idénymunka az év adott idıszakához vagy
idıpontjához kötıdı olyan munkavégzés, amely az elıállított
növény vagy állat biológiai sajátossága miatt végezhetı el
kizárólag abban az idıszakban vagy idıpontban.
Alkalmi munkának számít a munkáltató és a munkavállaló között
 összesen legfeljebb öt egymást követı naptári napig, és
 egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári
napig, és
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egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári
napig létesített, határozott idıre szóló munkaviszony.

Az egyszerősített foglalkoztatási jogviszony létrejötte
 a munkaviszony a felek szóbeli megállapodása alapján, a
munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével jön létre.
 KÉRHETED azonban, hogy munkaszerzıdésedet írásban
rögzítsétek!

START-KÁRTYA PÁLYAKEZDİKNEK

A program lehetıséget biztosít Neked arra - amennyiben
pályakezdı vagy -, hogy a munkaerı-piacon nélkülözhetetlen
munkatapasztalatot szerezz, a munkáltatódnak pedig a fiatalok
foglalkoztatásához kötıdı járulékkedvezmény érvényesítésére.
Jogosult vagy a START-KÁRTYA kiváltására, amennyiben a
következık jellemzık Rád
 a 25. életévedet, felsıfokú végzettség esetén a 30. életévedet még
nem töltötted be, és
 tanulmányaidat befejezted, vagy megszakítottad, és
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a tanulmányaid befejezését követıen elıször létesítesz
foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, vagy ösztöndíjas
foglalkoztatási jogviszonyt és e jogviszony létesítését
megelızıen megbízási szerzıdés, vállalkozási szerzıdés alapján
vagy egyéni vállalkozóként sem végeztél munkát.

Milyen kedvezményeket kaphat utánad a munkáltatód?
 az elsı évben: a munkáltatód a havi bruttó kereset 10%-át fizeti
meg járulékfizetési kötelezettség címén,
 a második évben: a munkáltatód a havi bruttó kereset 20%-át
fizeti be járulékként.
Hol válthatod ki a START- kártyát?
A kártyát a lakóhelyed szerint illetékes adóhatóságnál (APEH) kell
formanyomtatványon igényelned. A kiváltása gyors és egyszerő.
Amennyiben tartósan álláskeresı vagy, elıször a helyi munkaügyi
központot kell felkeresned és errıl igazolást kérned, amelyet a
kártyaigénylı laphoz csatolnod kell.
Mikor érdemes kiváltanod a START- kártyát?
Bármikor kiválthatod, célszerő azonban akkor igényelned a kártyát,
amikor már biztossá válik az állás megszerzése, mivel a
kedvezményeket csak a kártyák érvényességi ideje (2év) alatt lehet
igénybe venni, ami a kiváltás pillanatában kezdıdik.
A kedvezmény a munkaadódat abban az esetben illeti meg, ha a
munkába lépésedet megelızı napon rendelkezel START- kártyával
vagy azt helyettesítı igazolással.
A START- kártya az alábbi adatokat tartalmazza
 a kártya tulajdonosának neve, születési ideje, születési helye,
anyja neve;
 a kártyatulajdonos adóazonosító jele;
 a kiállítás kelte;
 az érvényesség idıtartama.
A kiváltásra jogosult személy vagy meghatalmazottja kérelmére, a
kártya kiállítását megelızıen, az Állami Adóhatóság területi szerve
igazolást ad ki a fenti adatokról.
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Ausztriai munkavállalás lehetıségei
Természetesen lehetıséged van külföldön is állást vállalni,
amelynek országonként eltérı szabályai vannak. Tekintettel az
osztrák
határ
közelségére,
most
az
AUSZTRIAI
MUNKAVÁLLALÁS fıbb szabályait, lehetıségeit mutatjuk be
Neked.
Állapot: 2011. szeptember
Ausztria 2011. május elsejével megnyitotta a
munkaerıpiacát a 2004-ben az Európai Unióhoz csatlakozott
országok állampolgárai elıtt, így az osztrák munkáltatóknál történı
alkalmazotti munkavégzés nem engedélyköteles, a munkáltatóknak
viszont továbbra is fennáll a társadalombiztosítási bejelentési, TBjárulék és adófizetési kötelezettsége az osztrák jogszabályok és a
tartományi ágazati kollektív szerzıdések alapján.
FONTOS TUDNOD!
A foglalkoztatás egyéb formái – vállalkozói jogviszony,
kiküldetés, kirendelés - valamint az au-pair jogviszony és a házi
segítségnyújtási tevékenység – továbbra is engedélyhez vagy
bejelentési kötelezettséghez kötött. Errıl bıvebb tájékoztatást a
hatáskörrel rendelkezı szervek – Osztrák Gazdasági Kamara (WKO)
és az Osztrák Munkaerıpiaci Szolgálat (AMS) - nyújtanak az
érintetteknek.
A sikeres álláskereséshez, a munkavállaláshoz feltétlenül
szükséges a munkavégzéshez szükséges német nyelvtudás, a szakmai
végzettség és/vagy tapasztalat a munkáltató által megszabott
követelményrendszernek megfelelıen.
A magyar munkaügyi szervezet EURES-hálózatához
érkezett külföldi, köztük az ausztriai állásajánlatok, toborzási
felhívások országonként csoportosítva megtalálhatóak a Nemzeti
Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) honlapján: www.munka.hu –
álláskeresıknek – külföldi állásajánlatok – Ausztria.
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Ezek jellemzıen Nyugat-Ausztriából érkeznek nagyobb
számban, a munkáltatók igényük és lehetıségük szerint személyesen
vagy telefonon interjúztatják az álláskeresıket. A hálózat
rendszeresen nemzetközi állásbörzét is szervez külföldi munkáltatók
és munkaügyi szervezetek képviselıinek részvételével Budapesten, a
következıre a közeljövıben, 2011. október 22-én kerül sor.
Az Osztrák Munkaerıpiaci Szolgálat honlapja –
www.ams.at – tartalmazza az Ausztriában a munkaügyi szervezethez
bejelentett összes, betöltésre váró szabad álláshelyet, amelyeket
egyénileg lehet, az adott hirdetésben szereplı módon telefonon vagy
e-mailben német nyelvő dokumentációval megpályázni.
Diákok ugyanezen a honlapon szünidıre szóló
állásajánlatokat is találnak ’Ferialstelle’ megjelöléssel, amelyek a
fenti módon szintén megpályázhatóak.
Az Európai Foglalkoztatási Szolgálatok (EURES) honlapja
– www.eures.europa.eu - szintén lehetıséget ad az álláskeresésre, a
munkáltatói munkaerıigények közzétételére, ugyanitt az EU/EGTtagállamokban meghirdetett képzési lehetıségek is hozzáférhetıek.
További információért
Szolgálat
(NFSZ)
külföldi
munkatársaihoz fordulhat.
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a Nemzeti Foglalkoztatási
munkavállalással
foglalkozó

Kedves PÁLYAKEZDİ FIATAL!
Az elızıekben megismerkedhettél a munkavállalás
általános
szabályaival,
a
munkavállaláshoz
kapcsolódó
lehetıségeiddel, kötelességeiddel, jogaiddal. Most azokat az
intézményeket mutatjuk be Neked, amelyek a fent leírt
témakörökhöz kapcsolódóan bıvebb információt nyújthatnak, illetve
további kérdéseid megválaszolásában segítséget adhatnak számodra.

FOGLALKOZÁSI
INFORMÁCIÓS TANÁCSADÓ (FIT)
Az iskolai tanulmányokból a munka
világába történı átmenet köztudottan
sokkal bonyolultabb ma mint korábban bármikor. A pályaválasztás
folyamatába éppen ezért olyan segítı mechanizmusok beépítése vált
szükségessé, amelyek segítik az egyént a továbbtanulásban,
pályaválasztásban és az elhelyezkedésben.
A Foglalkozási Információs Tanácsadó, röviden FIT egy korszerő,
sokoldalú információt nyújtó, öntájékozódó jellegő szolgáltatási
forma, amely az álláskeresık, a pályaválasztás elıtt álló fiatalok és a
pályaváltásra kényszerülı állást keresık számára egyaránt
lehetıséget ad a tájékozódásra. A szolgáltatást egyéni és csoportos
formában – elızetes bejelentkezés után – ingyenesen lehet igénybe
venni.
A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának és a
Változó Világért Alapítvány munkatársainak 10 éves szakmai
együttmőködése és a kor színvonalán álló technikai felszereltség
segíti a tanulók pálya-, iskolaválasztási döntését valamint
álláskeresését a FIT keretein belül.
•

A számítógépes kérdıívek segítségével érdeklıdés és
képességvizsgálattal alapozható meg a megfelelı alternatíva
kiválasztása.
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•

A médiatárunkban pályaismertetı filmeket tekinthetnek
meg az érdeklıdık. 6
db TV és videomagnó áll
rendelkezésre amelyeken közel 500 db szakmaismertetı,
foglalkozásokat bemutató film valamelyikét lehet
megnézni. A filmek reális képet adnak az adott
foglalkozásról, a szakma elınyös és árnyoldalaira egyaránt
kitérnek. Bemutatják, hogy milyen tevékenységet végeznek,
milyen eszközökkel és anyagokkal dolgoznak, milyen
fizikai és pszichés követelményeknek kell megfelelniük és
milyen perspektíva nyílik azok számára, akik az adott
szakmát választják.
• Információs és szakmabemutató mappák (700 db),
ismertetık és egyéb tájékoztató anyagok írásos formában
segítik a tájékozódást a képzések és a munka világában. A
szakmaismertetı információs mappák a filmekhez
kapcsolódnak, részben azok írásos változatát, ill.
kiegészítését jelentik. Az információs mappák felépítése,
szerkezete egységes.
A FIT győjti a megyében található iskolarendszerő - ill.
iskolarendszeren kívüli
képzı intézményekrıl megjelenı
információkat.
Ezek
kínálata
nyomtatott
formában
és
számítógépeken is elérhetı.
A www.epalya.hu portálon hetente, meghatározott idıszakokban
tanácsadóink elérhetıek, ügyeleti rendszerben fogadják az
érdeklıdık kérdéseit.
Pályakezdı fiataloknak, továbbtanulás elıtt állóknak csoportos
tájékoztatókat tartanak.
A FIT- tel szorosan együttmőködı Rehabilitációs Információs
Centrumban az egészségkárosodással élı fiatalok pályaválasztását
és munkavállalását segítı információk találhatóak.
Címünk, elérhetıségünk:
Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
9700 Szombathely, Hunyadi u. 45 III. emelet
Tel.: 94-522-765
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VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
MUNKAÜGYI KÖZPONT KİSZEGI
KIRENDELTSÉGE

9730 Kıszeg, Szők utca 2.
Telefon: 94/562-410
Fax: 94/562-417
Kıszegi Kirendeltséghez tartozó települések: Bozsok, Bük, Cák,
Csepreg, Horvátzsidány, Gyöngyösfalu, Kiszsidány, Kıszeg,
Kıszegdoroszló, Kıszegpaty, Kıszegszerdahely, Lukácsháza,
Nemescsó, Ólmod, Peresznye, Pusztacsó, Tömörd, Tormásliget,
Velem
Hétfı
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Ügyfélfogadási Rend
8. 00 - 12. 00
13. 00 - 15. 00
8. 00 - 12. 00
13. 00 - 15. 00
Nincs ügyfélfogadás
8. 00 - 12. 00
13. 00 – 15. 00
8. 00 – 12. 00

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának
honlapja:
www.nyugatrmk.hu
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapja:
www.afsz.hu
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Felsı-Répcementi Kistérségi Foglalkoztatási
Információs Pont
Közösségi Szolgáltató Ház
9735 Csepreg, Széchenyi tér 29.
Elérhetıségeink:
Telefon: 06 20/263 52 36
Email: fip.csepreg@freemail.hu
Honlap: www.szebbholnapert.hu
Ügyfélfogadási idı
Hétfı

Szerda

8.00-12.00
8.00-12.00
Hatósági ügyintézés
-

13.00-15.00
13.00-15.00
Hatósági ügyintézés
-

Csütörtök

8.00-12.00

13.00-15.00

Péntek

8.00-12.00

-

Kedd

A Foglalkoztatási Információs Pont a következı témakörökben nyújt
szolgáltatásokat:
-

információ pályakezdıknek
a munkaügyi szervezet szolgáltatásairól, az álláskeresési
támogatásokról tájékoztató
álláslehetıségek és képzési ajánlatok megtekintése
foglalkoztatást segítı támogatásokról tájékoztató nyújtása
a Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ
honlapján történı tájékozódás segítése
információ a külföldi munkavállalásról, külföldiek
magyarországi foglalkoztatásáról
alkalmi munkavállalással kapcsolatos ismeretek
munkáltatók tájékoztatása, munkaerıigényük felvétele
foglalkoztatással összefüggı jogszabályokkal kapcsolatos
tájékoztatás
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Kedves PÁLYAKEZDİ FIATAL!
Elıfordulhat,
hogy
már végeztél a középiskolával,
gimnáziummal, de még nem
szeretnél munkába állni, mert
még sok minden érdekel és
inkább tanulni van kedved.
Szeretnél
még
újabb
szakmákat megszerezni, annak
érdekében, hogy biztosan el
tudj majd helyezkedni a
munkaerı-piacon. Számtalan
lehetıséged van erre, például
ha középiskolában szerezted meg az érettségidet, akkor akár saját
iskoládban is lehetıséged nyílik arra, hogy az intézmény által indított
képzésen részt vegyél. Ha azonban Téged más érdekel, akkor
beiratkozhatsz
másik
középiskolába,
vagy
felnıttképzési
intézménybe, hogy szakképesítést szerez.
Az alábbiakban a felnıttképzésrıl olvashatsz egy rövid
tájékoztatót, azt követıen pedig Kıszeg, Csepregi és Szombathelyi
Kistérségben mőködı képzı intézeteket mutatjuk be Neked.

TUDNIVALÓK A FELNİTTKÉPZÉSRİL
Mi is az a felnıttképzés?
A felnıttképzés magába foglalja a nem
tanköteles korú felnıttek oktatását, amely a
képzı intézmény képzési programja alapján
folyik általában iskolarendszeren kívüli képzés
formájában. Célja szerint meghatározott
képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló
általános, nyelvi vagy szakmai képzésrıl beszélhetünk, melyhez
mindig kapcsolódnia kell felnıttképzési szolgáltatásnak is.

18

A résztvevık a képzı intézménnyel nem állnak tanulói, hallgatói
jogviszonyban. Minden képzésben résztvevıvel felnıttképzési
szerzıdést kell kötni.

Felnıttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások
Olyan szolgáltatások, amelyek a képzések egyénre szabott
kialakításának elısegítésére, a képzés hatékonyságának javítására
vagy a munkavállalás elısegítésére irányulnak. Felnıttképzési
tevékenységnek minısülnek a felnıttképzéshez kapcsolódó
szolgáltatások is. Ezek a következık: elızetes tudás mérése,
pályaorientációs és korrekciós tanácsadás, a képzési szükségletek
felmérése, a képzési tanácsadás, az elhelyezkedési tanácsadás és az
álláskeresési technikák oktatása minden felnıttképzést folytató
intézménynek legalább egy szolgáltatást kell nyújtania.

KÉPZÉSI LEHETİSÉGEK A KİSZEGI,
CSEPREGI, SZOMBATHELYI KISTÉRSÉGBEN
GRIFF OKTATÓKÖZPONT
Kedves Leendı Hallgatónk!
A folyamatos tanulás, az ismeretek
frissítése ma már alapkövetelmény
ahhoz, hogy érvényesülni tudjunk a
munkaerı-piacon. Ebben kíván segíteni
a
Griff
Szakközépiskola
és
Felnıttképzı Központ.
Ha Ön még nem rendelkezik államilag támogatott OKJ-s
bizonyítvánnyal, akkor a szakképzést tandíj és vizsgadíj mentesen
veheti igénybe.
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Iskolarendszerő képzéseink fıbb irányai:
Kereskedelem-marketing, üzleti
adminisztráció szakmacsoport
Logisztikai ügyintézı (emelt
szintő)
Logisztikai mőszaki
menedzserasszisztens (felsıfokú)
Nemzetközi szállítmányozási és
logisztikai szakügyintézı (felsıfokú)
Közgazdaság szakmacsoport
Pénzügyi szakügyintézı
(felsıfokú)
Ügyvitel szakmacsoport
Jogi asszisztens (felsıfokú)
Titkárságvezetı (felsıfokú)
Irodai asszisztens (középszintő)

Szociális szolgáltatás és
egészségügy
Szociális gondozó
és ápoló (középszintő)
Gerontológiai
gondozó (emelt szintő)
Pszichiátriai
gondozó (emelt szintő)
Egészségügy
Fogászati
asszisztens (középszintő)
Gyógymasszır
(középszintő)
Gyógyszertári
asszisztens (középszintő)
Mentıápoló

Elektrotechnikaelektronika:
Informatikai rendszergazda (emelt
Elektronikai
szintő)
mőszerész (középszintő)
Felnıttképzési vállalkozásunk, a Griff Vállalkozásfejlesztı Kft.
Informatika szakmacsoport

2003-tól

akkreditált

tevékenységét.

felnıttképzı

Tanfolyami

rendszerő

intézményként

végzi

felnıttoktatás

mellett

továbbképzések és tréningek szervezését is vállaljuk.
Munkatársaink és tanáraink közös törekvése, hogy a szakmai tudás
átadása mellett a napjainkban olyan nagy fontossággal bíró
vállalkozói szemléletmódot is kialakítsák a tanulókban.
Bıvebb információt a www.tanulniakarok.hu oldalon kaphat az
érdeklıdı.
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Martineum Felnıttképzı Akadémia
A Martineum Felnıttképzı Akadémia Szombathely
egyik legszebb zöldövezeti részén, a belvárostól 15 perces sétára
helyezkedik el.
Alapvetıen általános felnıttképzéssel foglalkozunk, de
vannak
szakképzési
programjaink
is.
Légkondicionált
konferenciatermünk 120-150 személy befogadására alkalmas, s
rendelkezünk további négy, egyenként 15-20 fıs szemináriumi
teremmel. Több napos programra, legyen az konferencia,
kongresszus, vagy tanfolyam, egy épületen belül tudjuk biztosítani a
résztvevıknek a képzésre szolgáló helyiségeink mellett a szállást és
az étkezést is. Vendégeink kényelmét szolgálja továbbá 80
férıhelyes saját parkolónk
Konyhánk ízletes fıztjét igény szerint bárki fogyaszthatja,
éttermünkben egyidejőleg 120 fı tud étkezni.
Elérhetıségeink:
Martineum
Felnıttképzı
Akadémia
9700 Szombathely, Karmelita
utca 1.
Tel: 94/ 514 340,
Fax.: 94/ 514 341
www.martineum.hu
akademia@martineum.hu
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GYAKORLAT ORIENTÁLT, PIACKÉPES, OKJ
SZAKKÉPESÍTÉST NYÚJTÓ
TANFOLYAMAINK
2011/2012
-ADÓTANÁCSADÓ
-MÉRLEGKÉPESKÖNYVELİ
-ÁLLAMHÁZTARTÁSI MÉRLEGKÉPESKÖNYVELİ
-TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS BÉRÜGYI SZAKELİADÓ
-MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI AUDITOR
-ELLENİRZÉSI ÉS MINİSÉGBIZTOSÍTÁSI MUNKATÁRS
- LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZİ
-NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI ÜGYINTÉZİ
-PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZİ
-SZAKÁCS
-DIÉTÁS SZAKÁCS
-SZÁLLODAI SZOBAASSZONY
-PINCÉR
-ÉLELMEZÉSVEZETİ
A szakmai vizsga sikeres letételét követıen, térítési díj ellenében,
Europass – keretrendszerbe illeszkedı bizonyítvány kiegészítıt
adunk, több nyelven.
Jelentkezni lehet:
PERFEKT ZRT
9700 Szombathely, Jókai u.14. I. em. 217.
Tel/fax: 94/345-220
e-mail: szombathely@perfekt.hu
www.perfekt.hu
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BFI Magyarország Kft.
Regisztrált,

felnıttképzési tevékenységet folytató cégünk
gyakorlatorientált
tanfolyamai
mindenkinek lehetıséget kínálnak a
személyes és szakmai fejlıdésre,
valamint
segítséget
nyújtanak
a
munkaerıpiac akadályainak leküzdésében

is.
Célunk: mindenki számára biztosítani annak lehetıségét, hogy rövid
idın belül megalapozott és hasznosítható tudást szerezzen ahhoz,
hogy a folyamatosan változó munkaerıpiac kihívásainak meg tudjon
felelni. Cégfilozófiánk a magas színvonalú képzés professzionális oktatókkal, rugalmas és hallgatócentrikus
oktatással, színvonalas ügyfélszolgálattal.
Képzési kínálatunk, szolgáltatásaink:
*
OKJ
és
egyéb
szakmai
képzések
Szakmacsoportok: egészségügy, szociális szolgáltatások, oktatás,
gépészet, informatika, építészet, közlekedés, környezetvédelemvízgazdálkodás, közgazdaság, ügyvitel, kereskedelem-marketing,
üzleti
adminisztráció,
vendéglátás-idegenforgalom,
egyéb
szolgáltatások
*
Nyelvtanfolyamok,
nyelvvizsga
Általános nyelvtanfolyamok: angol, német, francia, olasz, orosz,
horvát és cseh nyelvek ill. magyar mint idegen nyelv. TELC
nyelvvizsgára felkészítı angol és német kurzusok kezdı szinttıl a
felsıfokig. ÖSD nyelvvizsgára felkészítı tanfolyamok és tréningek.
Szakmai német nyelvi kurzusok vendéglátó- és szállodaiparban
dolgozóknak, faipari- és építıipari szakmákban- valamint gépészet
területén dolgozóknak. Intézményünk akkreditált nyelvvizsgahely,
ahol TELC és ÖSD típusú, államilag és nemzetközileg elismert
nyelvvizsgák tehetık német és angol nyelvekbıl.
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* Bizonyítványok, okiratok, magánjellegő dokumentumok németmagyar és magyar-német fordítása
Képzési formák:
A képzési formák kialakításánál nagy hangsúlyt fektettünk arra,
hogy mind az egyéni érdeklıdık mind pedig a vállalatok számára az
igényeikhez legmegfelelıbbet kínáljuk. Kínálatunkban éppúgy
megtalálhatóak az önköltséges tanfolyamok mint a különbözı
nemzeti programok, EU támogatási formák keretében indított
térítésmentes képzések. Cégünk akkreditált felnıttképzési
intézmény, így minden vállalati ügyfelünknek lehetısége van arra,
hogy a képzések díját a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolja.
Elérhetıségeink:
9700 Szombathely
Petıfi Sándor u. 1/B.
Tel.: 06/94/501-820
Fax: 06/94/501-821
E-mail: info@bfi.hu
Ügyfélszolgálat:
Hétfı-péntek 08:00-17:00
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A Felsıbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari

–

Szakiskola
a Nyugat-dunántúli régió (ezen belül Vas megye)
Felsı-Répcementi
Többcélú
Kistérségi
Társulásának
meghatározó közoktatási intézménye, amely egy általános iskolát
és egy vendáglátóipari szakiskolát takar.
Intézményünk szakiskolai tagozatán jelenleg 2+3 és 2+2
tanéves, (jövı évtıl 3 éves) nappali rendszerő képzésben oktatja a
vendéglátás iránt érdeklıdı diákokat. Az elsı két tanévben az
általános tantárgyak mellett szakmai alapozó képzést biztosítunk. Ez
megfelelı szintet teremt a szakképzı évfolyam sikeres elvégzéséhez.
A szakmák (pincér vagy szakács) elsajátítását a térség
legelismertebb szakemberei segítik, akik a helyi és környezı
szállodák
vezetı
beosztású
munkatársai.
Így szakiskolánk kifejezetten gyakorlatorientált, magas szakmai
színvonalú képzést biztosít! Informatikai eszközállományunk, új
tankonyhánk és tanéttermünk, ill. az abban található valamennyi
eszköz a modern vendéglátás alapjainak biztos elsajátítását
garantálja.
Családias jellegő légkör, diákbarát munkaszervezés
megteremtésével segítjük tanulóinkat a szakmai képesítı
bizonyítvány
megszerzéséhez.
A
gyakorlati
munkahely
kiválasztásában is segítséget nyújtunk! (A foglalkoztatás
tanulószerzıdéssel történik, amelyért fizetést is kapsz.)
Kollégiumi elhelyezést Csepregen, menzát helyben biztosítunk.

Ha a tanulás évei után biztos munkahelyet szeretnél
(akár
külföldön
is),
akkor
gyere
a
Vendéglátóipari Szakiskolába - Bükre!
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EVANGÉLIKUS MEZİGAZDASÁGI,
KERESKEDELMI, INFORMATIKAI
SZAKKÉPZİ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
9730 Kıszeg, Árpád tér 1. Pf. 22. OM kód: 200005
Tel:(94)-562-110; /fax: (94)-563-493;
honlap:www.teki.sulinet.hu; e-mail: teki@teki.sulinet.hu
Az alábbi szakmacsoportokban várjuk az érdeklıdı tanulók
jelentkezését:
SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS

Mezıgazdaság
szakmacsoport

- mezıgazdasági
technikus
- vidékfejlesztési
technikus
- agrárkörnyezetgazda
- lovastúra-vezetı

Kereskedelemmarketing,
üzleti
adminisztráció
szakmacsoport
- logisztikai
ügyintézı
kereskedelmi
ügyintézı

Informatika (szoftver)

szakmacsoport

Vendéglátásidegenforgalom

szakmacsoport

- protokoll és
- webmester
utazás
- informatikai
ügyintézı
hálózattelepítı
- szállodai portás,
és üzemeltetı
- multimédia-fejlesztı recepciós
- vendéglıs
- idegenvezetı

SZAKISKOLAI KÉPZÉS: állattenyésztı, lótartó- és tenyésztı, kertész, gazda,
bolti eladó, panziós, falusi vendéglátó, szakács, pincér
Kollégiumi elhelyezést minden igénylı tanulónak biztosítunk.
Érettségi vizsgára felkészítı, intenzív, nappali képzés (2 éves), (szakiskola
10. osztályát befejezıknek, illetve szakmai végzettséggel rendelkezıknek).
Tanfolyami
képzések:
lovastúra-vezetı,
lótartóés
tenyésztı,
szılıtermesztı/gyümölcstermesztı, aranykalászos gazda, II. forgalmi kategóriájú
növényvédı szer felhasználói engedély
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HEFELE MENYHÉRT ÉPÍTİ-ÉS FAIPARI
SZAKKÉPZİ ISKOLA
9700 Szombathely, Szent Márton u. 77.
Tel: 94/ 501 – 344
Honlap: www.hefele.sulinet.hu
e-mail: hefele@hefele.sulinet.hu
SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS
E képzés keretében olyan technikusok illetve szakemberek
képzése történik, akik képesek kommunikálni legalább egy idegen
nyelven (német vagy angol), jól értenek a számítógéphez.


Magasépítı technikusi szak (érettségi +2 év
vagy mélyépítı technikus + 1 év)

Megszerezhetı képesítés: Magasépítési technikus oklevél,
mely a lakó-, köz-, ipari és mezıgazdasági épületek tervezésével,
építésével és üzemeltetésével kapcsolatos vezetıi munkakörök
ellátására, valamint vállalkozások szervezésére, lebonyolítására teszi
alkalmassá tulajdonosát.


Mélyépítı technikusi szak (érettségi+2 év vagy
magasépítı technikus + 1 év)

Megszerezhetı képesítés: Mélyépítı technikusi oklevél; mely
mélyépítı-ipari létesítmények (utak, hidak, közmővek stb.)
tervezésére engedélyezésére jogosít fel.


Mőemlékfenntartó technikus ( 4+3 éves )

Megszerezhetı képesítés: Mőemlékfenntartó technikusi
oklevél, mely a mőemlékek helyreállítására, korszerősítésére
kivitelezésére jogosít fel. Ennek folyamatát ellenırzi, irányítja,
lebonyolítja.
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Bútoripari technikus szak(4+2 év)

Megszerezhetı képesítés: famegmunkáló technikus A
termelıegység jellegétıl függıen lehet üzemvezetı, gyártási
ágazatvezetı, szerkesztı-rajzoló, oktató stb.
 Dekoratır képzés (4+2 év)
Megszerezhetı képesítés: dekoratır, akinek feladata a cégek,
áruházak, vállalkozások és kulturális intézmények stb. részére a
megrendelı elképzeléseknek megfelelı külsı és belsı dekoratıri
látványtervek tervezése, készítése, a kivitelezése.


Lakberendezı képzés (4+2 év vagy a
dekoratır után 1 év)
A lakberendezı lakótereket rendez be a kereskedelmi
forgalomban kapható késztermékekbıl. Ezt a tevékenységét tervezıi,
kivitelezıi
és
beruházói
szerepben
is
elvégezheti.

SZAKMUNKÁSKÉPZÉS
Építészet szakmacsoport:
 Ács- állványozó ( 3 év)
 Burkoló ( 3 év)
 Festı, díszítı, mázoló és tapétázó ( 3 év)
 Kályhás ( 3 év)
 Kımőves ( 3 év)
 Tetıfedı ( 3 év)
 Épület- és építménybádogos ( 3 év )
 Szárazépítı ( 3 év )
Közlekedés szakmacsoport:
 Jármőfényezı ( 3 év)
 Útépítı ( 3 év )
Faipari szakmacsoport:
 Bútorasztalos ( 3 év)
 Épületasztalos ( 3 év)
 Kárpitos ( 3 év)
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Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai
Szakközépiskola és Kollégium
9700 Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12.
OM azonosító: 036742
Elérhetıségek: Web: http://www.hbsz.sulinet.hu , E-mail:
akta@hbsz.sulinet.hu, Tel.: 94/512-930
Az iskola által nyújtott képzések
Szakközépiskolai osztályok
Szakterület
Gazdaságiszolgáltatás
Gazdaságiszolgáltatás

Gazdaságiszolgáltatás

Gazdaságiszolgáltatás
Gazdaságiszolgáltatás
Mőszaki

Szakmacsoport
Közgazdaság

Közgazdaság
Kereskedelem,
marketing,
üzleti
adminisztráció
Kereskedelem,
marketing,
üzleti
adminisztráció
Ügyvitel
Informatika

Oktatott
nyelvek
Német
Angol
Német
Angol

Angol
Német

Angol
Német
Német
Angol
Angol
Német
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képzési
idı

egyéb
információ

4+1

1+4+1

Nyelvi
elıkészítı
Emelt óraszámú
német nyelv

4+1

1+4+1

4+2
4+2

Nyelvi
elıkészítı
Emelt óraszámú
angol nyelv

OKJ szerinti képzések*
Felvételi követelmény: érettségi vizsga.
Szakma
neve
Pénzügyiszámviteli
ügyintézı

Kereskedelmi
ügyintézı

Gazdasági
informatikus

OKJ
száma

szakma
szintje

képzési
idı

52 344 01 középfokú
1 év
0000 00 00 szakképesítés

52 341 04 középfokú
1 év
1000 00 00 szakképesítés

54 481 04 emelt szintő
2 év
0010 54 01 szakképesítés

Idegen nyelvi 54 346 01 emelt szintő
2 év
titkár
0010 54 01 szakképesítés

Megjegyzés
Csak a közgazdasági
szakmacsoportban
érettségizettek
számára rövidített (1
éves) képzés.
Feltétel: a szakmai
vizsga
követelményeihez
szükséges egy idegen
nyelv ismerete.
Feltétel: a szakmai
vizsga
követelményeihez
szükséges angol nyelv
ismerete.
Feltétel: a szakmai
vizsga
követelményeihez
szükséges egy idegen
nyelv ismerete.
-

Ügyintézı
54 346 01 emelt szintő
2 év
titkár
0010 54 03 szakképesítés
*Az RFKB által hozott döntések figyelembevételével az indítandó
szakképesítések köre változhat.
Pedagógiai Programunknak, szakmai képzési programunknak
megfelelıen, az érettségi vizsgát követıen a szakmák közötti
átjárhatóság biztosított, kivéve a pénzügyi-számviteli ügyintézı
képzésre.

30

FABRIKA + 2000 KFT.
Cégünk Nyugat- Magyarország egyik vezetı raklapgyártó és
forgalmazó vállalkozása.
Rakodólapok gyártása mellett vállaljuk fa tárolóeszközök, fa
csomagolási segédanyagok gyártását.
Saját jármőparkunkkal a megrendeléstıl számított 24 órán belül
kiszolgáljuk partnereinket.
Szolgáltatásaink:


Eur raklap gyártás-kereskedelem



egyedi rakodólapok gyártása-kereskedelme



fa tárolóeszközök csomagolási segédanyagok gyártása



rakodólap javítása és kezelése



hıkezelés-szárítás



bértárolás



ipari csomagolás



fuvarozás



fa apríték kereskedelem

Szolgáltatásainkkal komplex megoldást nyújtunk a rakodólap
legyártásától a keletkezett fa hulladék megsemmisítéséig, ami
jelentıs költségmegtakarítást jelent partnereink számára.
Cím: 9735 Csepreg, Csokonai u. 14
Tel.: +36 94 386 104
Fax: +36 94 386 104
E-mail: fabrika2000@airplanet.hu
Weblap: www.fabrika.hu, www.fabrikaplusz.hu
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UNIRIV KFT.
Az Uniriv Kft. Magyarország és Közép- Európa egyetlen
szegecsgyára, amely Csepregen található. Cégünk 1991. évben
alakult, jelenleg 70 fıt
foglalkoztat egy 3.800m2-es
korszerő
üzemcsarnokban
világvezetı
technológiával,
modern
programvezérelt
automata
sajtológépekkel
gyártjuk széles termékskálájú
kötıelemeinket,
melyek
méretezése és minısége maradéktalanul kielégíti az ismert
szabványokat és elıírásokat. Speciális termékeink megoldást
nyújtanak a legkülönbözıbb kötési problémákra is.
Csapatunkban a legkülönfélébb szakmával és végzettséggel
rendelkezık találhatók, de közös tulajdonságokkal, mint a gépészet
szeretete, a szerelési készség és a magas szintő autóipari
elvárásoknak való megfelelés vágya. Közös éltetı elemünk az olyan
cégek igényeinek teljesítése, mint például az Audi, Suzuki, LuK,
Roto…
A Cég rohamos fejlıdésének köszönhetıen folyamatosan
várjuk a szerszámgyártásra, gépbeállításra és komponensek
összeszerelésére affinitást érzı munkavállalók jelentkezését a
térségben kiemelkedı fizetési feltételekkel.
Ha felkeltettük érdeklıdését az alábbi elérhetıségek egyikén várjuk
szíves megkeresését és tervezzük együtt a harmadik évezred
kötıelemeinek gyártását!
9735 Csepreg, Bognár Ignác köz 5.
Tel.:
00 36 94 365 102
00 36 94 365 059
Fax.:
00 36 94 366 538
E-mail: uniriv@uniriv. Hu
Honlap: www.uniriv.hu
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Alpok-Aqua Ásvány- és Forrásvíz
Palackozó és Forgalmazó Kft.
(9733 Horvátzsidány, Kıszegi út 21-23.)
2008 novemberében alakult, s kezdte meg
tevékenységét. A cég termékei: Alpok-Aqua
természetes forrásvíz dús, enyhe, mentes
változatban, különbözı kiszerelésekben,
Alpok-Aqua forrásvízbıl készült ízesített
forrásvizek bodza-citrom, meggy-ginkgo
biloba változatban különbözı kiszerelésben.
Bless oxigénnel dúsított természetes forrásvíz 0,5 és 1,5 literes
kiszerelésben, valamint legújabb termékünk az antioxidáns tartalmú,
rezveratrollal dúsított Bless othelló szılıízesítéső természetes
forrásvíz.
Röviden cégünk terveirıl és céljairól:
• Új Magyar termékek elıállítása – világszínvonalon – itthon
és külföldön
• Hazai értékesítési és marketing csapat mőködtetése az
eredményesebb és színvonalasabb kiszolgálás érdekében
• Egészséges életmód kiemelt támogatása
• Növekvı munkalehetıség biztosítása
• Egyesített vállalati, arculati és termék image itthon és
külföldön
• Fejlesztések, újítások támogatása.
Különösen büszkék vagyunk az alacsony sótartalmú (nátrium
tartalom 9 mg/l), lúgos kémhatású szénsavmentes forrásvizünkre,
melynek PH értéke 7,4-8,2.
Szakemberek mondták a lúgos vízrıl:
Csökkenti a szervezet savasságát ami fogyáshoz vezet
Élénkíti az immunrendszert
Enyhíti a stresszt
Csökkenti a fájdalmakat
- Méregtelenít
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TIPPEK ÖNÉLETRAJZ ÍRÁSHOZ
Mikor állást keresünk, megjelenünk a munkaerıpiacon,
akkor gyakorlatilag el akarjuk adni magunkat, mint munkaerıt. Az
önéletrajz egy marketinganyag, amely ebben hatékonyan
segítségünkre lehet, vagy akár éppen ronthatja esélyeinket, ha nem
megfelelıen készítjük el.
A jó önéletrajz írásához adunk most néhány hasznos tanácsot.
Az önéletrajz formátuma lehetıleg olyan legyen, hogy az
megragadja a figyelmet. A HR szakemberek általában 10-15
másodpercet szentelnek csak egy önéletrajzra, annak eldöntésére,
hogy az a kukában landoljon, vagy esetleg behívják íróját egy
interjúra.
Az önéletrajz nem csak egy dokumentum, amelyben
felsoroljuk eddigi munkahelyeinket és tanulmányainkat, de nem is
egy életrajzi regény. Nem több és nem kevesebb, mint egy
reklámanyag, amellyel eladjuk magunkat. Célja nem más, mint az
interjúra való behívás elérése.
A forma legalább olyan fontos, mint a tartalom, egy jól
megválasztott csomagolásban könnyebb bármilyen árut eladni.
Önéletrajzunknak tükröznie kell tapasztalatainkat,
képességeinket, erısségeinket és utalnia kell személyiségünkre.
Ezért nem mindegy, hogy milyen szavakkal írjuk le elızı
munkahelyeinken végzett tevékenységeinket, tapasztalatainkat és
eredményeinket. Jól meg kell fontolnunk milyen szavakat,
használunk, mert ez alapján alakul ki rólunk egy kép az olvasóban.
Kísérılevél fontossága
A kísérılevél legalább olyan fontos, mint maga az
önéletrajz, ha jelentkezünk egy munkahelyre, soha ne küldjünk
önéletrajzunkat kísérı levél nélkül, kár lenne kihagynunk ezt a
lehetıséget, minthogy ez igencsak hatásos eszköz arra, hogy
megkülönböztessük magunkat.
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HASZNOS CÍMEK
VAS
MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
MUNKAÜGYI KÖZPONTJA
http://www.nyugatrmk.hu
9700 Szombathely, Hollán E. u. 1.
Telefon: (94) 520-400 Fax: (94) 505747
E-mail: info@nyugatrmk.hu
Ügyfélfogadás: Hétfı-csütörtök:
08.00-12.00, 13.00-15.00. péntek:
8.00-12.00

NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI
SZOLGÁLAT
http://www.afsz.hu
1089 Budapest, Kálvári tér 7.
Levélcím: 1476 Budapest, Pf. 75.
Telefon: (1) 303-9300 Fax: (1) 2104255
E-mail: FH@lab.hu
FOGLALKOZÁSI
INFORMÁCIÓS TANÁCSADO
SZOMBATHELYI
KIRENDELTSÉG ÉS
SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
9700 Szombathely, Hunyadi u. 45.
III. emelet
Telefon: (94) 522-765 Fax: (94) 514575

FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA
I ÉS MUNKAÜGYI
MINISZTÉRIUM
http://www.szmm.gov.hu
1054 Budapest, Alkotmány utca 3.
Telefon: (1) 473-8100 Fax: (1) 4738101

DIÁKMUNKÁVAL FOGLALKOZÓ
VAS MEGYEI
ISKOLASZÖVETKEZETEK
RÉBUSZ
www.rebusz.hu
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 8.
Nyitva tartás: Hétfı- Péntek 8-17
óráig
Telefon: 06 94 510-855

MINDDIÁK
www.minddiak.hu
9700 Szombathely, Petıfi S. u. 20
Nyitva tartás: hétfı- szerda 10-13
óráig, csütörtök: 14:30-15:30 péntek:
zárva
Telefon: 94/342-467
E-mail: szombathely@minddiak.hu

FÜRGE DIÁK
www.furgediak.hu
9700 Szombathely, Belsikátor 3. 1/2.
Nyitva tartás: Hétfıtıl Péntekig
09.00-17.00 óráig
Telefon: 94/508-225
E- mail: vas@furgediak.hu

MELÓDIÁK
www.melodiak.hu
9700 Szombathely, Király utca 14.
Telefon: 94/ 312-062
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LINKGYŐJTEMÉNY
Pályaválasztási- munkaerıpiaci
információk
http://www.epalya.hu

1000 állásinterjú kérdés
http://hvg.hu/karrier/20050327ezerke
rdes

Minden, ami felsıoktatás
http://www.felvi.hu/

Oktatási Hivatal
http://www.oh.gov.hu/

START- kártyák
http://www.apeh.hu/regiok/nyugatdu
nantul/aktualis/start2011.html?query
=start

EUROPASS MAGYARORSZÁG
http://www.europass.hu

Pályaválasztási tanácsadó portál
http://www.palyanet.hu/
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