Üdvözlünk a virtuális
állásvilágban!
Ez az a hely, ahol megmutathatod magad, és, ahol szívesen látunk. Itt mindenki
arra kíváncsi, hogy miben vagy jó, hogyan tudod kamatoztatni a tudásodat és
szakmailag fejlődni egy cégnél. Természetesen az állásokra való jelentkezés lehetősége mellett chatelni és videóinterjúzni is tudsz a kiállítókkal, a webinarokon
pedig egy eddig talán ismeretlen arcukat is megmutatják.
Ha most épp nem aktuális számodra az álláskeresés, ajánljuk figyelmedbe előadásainkat és tanácsadásainkat, melyekből sokat profitálhatsz hosszú távon
karrierépítésed és önfejlesztésed szempontjából. Virtuális tér ide vagy oda, ez
a platform is az emberekről szól, úgyhogy a szervezők nevében annyit mondunk,
érezd jól magad, és hozd ki a legtöbbet a JOB4me-ből! Mert ez érted van.

Kik vagyunk mi?
Egy valóban összetartó csapat, akiknek az az elsődleges, hogy jobbá tegyék a munka világát.
Segítünk egymásra találni az álláskeresőknek és a munkaadóknak, betöltjük az űrt az álláspiacon, és megújítjuk a toborzást. Különbözőek vagyunk, de egyformán szeretjük a munkánkat,
amiből elképesztő dolgok sülnek ki. Van egy egyetemistáknak és pályakezdőknek szóló állásportálunk, a frissdiplomas.hu, kisebb-nagyobb karriereseményeket szervezünk, online tevékenységünk legújabb elemével, a JOB4me-vel pedig egy teljesen új dimenziót alkotunk meg,
legyen szó X, Y vagy Z generációról. Ha többet szeretnél tudni rólunk, katt ide!

Kiemelt állásajánlóink

A Virtuális Színpad programjainak támogatója:

2020. NOVEMBER 12-13.

Naprakész infókért csatlakozz Facebook eseményünkhöz!
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Mi ez az egész?
A JOB4me virtuális állásbörzén az otthonod kényelméből (vagy
bárhonnan) találkozhatsz az ország legjelentősebb munkaadóival. Az interneten nincsenek határok, így rengeteg állás közül válogathatsz, és ezért még utaznod sem kell. Töltsd fel önéletrajzod
virtuális profilodba, chatelj, videóinterjúzz a cégekkel, vagy nézz
bele webinarjaikba! Minden eszközről elérhető, felhasználóbarát
felület, hogy saját időbeosztásod szerint építhesd a karriered.

Milyen funkciók várnak
a JOB4me Virtuális Állásbörzén?
ÁLLÁSJELENTKEZÉS

INTERAKCIÓ

A Kiállítótérben bejárhatod a cégek
virtuális standjait, és rengeteg infót elérhetsz róluk, amelyek alapján eldöntheted, szeretnél-e jelentkezni hozzájuk.

Írásos beszélgetés

Cégbemutatkozás
A kiállítók feltölthetik vállalati
anyagaikat, hogy jobban megismerhesd őket.

Nyitott pozíciók
Részletes leírást találsz arról, hogy
milyen állásokra jelentkezhetsz.

Videók
Bepillantást nyújthatnak a cég tevékenységébe vagy a csapat életébe.

Névjegyek
Megnézheted, kik vannak jelen a
standon, és, hogy milyen pozícióban dolgoznak a cégnél, így eldöntheted, kivel szeretnél beszélgetni.

Kiemelt állásajánlóink:

Láthatod, mikor érhetők el online
a cégek, és akár azonnal írhatsz
nekik chaten. A legjobb, ha konkrét időpontot foglalsz az általuk
felajánlottak közül, így jobban meg
tudod tervezni a napodat.

Videós beszélgetés
A teljesebb élményért videóchaten
is beszélgethetsz a kiállítókkal, sőt,
akár egy első körös állásinterjút is
lebonyolíthattok.

Kiállítói webinar
Ezen keresztül mélyebb betekintést nyerhetsz az adott cég életébe, ugyanis a kollégák mesélnek
a munkájukról, mindennapjaikról.
A kiállítói webinarokat a standon
belül láthatod, és ott tudsz bejelentkezni is.

PROGRAMOK
Szeretnél magabiztosabb lenni a videóinterjún, vagy jól jönne néhány
hasznos tipp az önéletrajzíráshoz?
Inkább az időmenedzsmenteden
csiszolnál?
A BT Virtuális Színpadon szakértők
adnak tippeket karrier- és önfejlesztő témákban nagyobb közönség előtt, a tanácsadásokon pedig a
saját életedre vonatkozóan tehetsz
fel kérdéseket szakértőinknek.
A BT Virtuális Színpadot keresd a
bejáratnál, a tanácsadásokat pedig
a Kiállítótérben találod.
FONTOS! Az előadásokon és tanácsadásokon való részvételhez
előzetes bejelentkezés szükséges.
A teljes programtáblázatot, és a jelentkezési felületet keresd a honlapunkon 2020. október 22-étől.
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Hogyan készülj fel
előzetesen a Virtuális
Állásbörzére?
A következő tippek segíthetnek neked abban,
hogy igazán hatékony lehessen számodra
a virtuális álláskeresés.

1. Gondold végig, milyen hétköznapokat szeretnél magadnak!
A munkakeresők többsége először azt gondolja végig, milyen területen és milyen pozícióban érezné jól magát.
Odáig kevesen jutnak el gondolatban, hogy milyen hétköznapokat szeretnének, pedig életed egyharmadát a munkahelyeden töltöd, így nem elhanyagolható, hogy néz ki a munkavégzésed a napi feladatok szintjén. Fontos, hogy
meg tudd fogalmazni, milyen környezetben, céges kultúrában éreznéd jól magad, és milyen jellegű feladatkörben.

Mi az 5 legnagyobb erősségem?

Miből állna a szakmai sikerlistám?

Mi az a 3 dolog, amiben fejlődnöm kellene? Mit tudok tenni ennek érdekében
(akár a rendezvényig)?

Kiemelt állásajánlóink:

5

2. Állíts össze egy listát azokból a cégekből, amelyeknél el
tudnád képzelni a jövőd!
Nem tudod, hol és hogyan kezd?
Figyeld a honlapot, hogy mikor kerülnek fel az aktuális kiállítók és ajánlataik. Október 22-től, amikor megnyitjuk a
JOB4me platformját, jobban megismerheted a cégeket, hogy mivel foglalkoznak és melyik kínál számodra testhezálló lehetőséget.

Hogyan találd meg könnyen a kiállítók között, aki számodra releváns lehet?
Október 22-től az aktuális kiállítók közül leszűrheted majd azokat, melyek a szakterületednek megfelelő
állásajánlatokat kínálnak.

3. Szedd össze magadban, hogyan mutatkoznál be 1 percben!
Röviden, de emlékezetesen bemutatkozni nehezebb, mint gondolnád, így érdemes előre felépítened egy ívet magadnak. Akár szó szerint is leírhatod, mit akarsz majd mondani, sőt, akár rá is pillanthatsz a puskádra, mielőtt bejelentkezel valamelyik céghez. Az első tapasztalatok alapján pedig korrigálhatod, ha szükséges.

Mit NE mondj?
A legrosszabb, amit tehetsz, hogy azt válaszolod: „Mit szeretne tudni?” Ebből egyértelművé válik az interjúztató számára, hogy nem készültél fel a kérdésre. Azt se feledd, hogy az interjúztatót elsősorban nem a személyed, hanem
az alkalmasságod, esetleg a munkával kapcsolatos személyiségjegyeid érdeklik, így a „Budapesten születtem, de
gyermekkoromban Kistarcsán laktunk” kezdéssel nem leszel túl meggyőző.

Mit mondj inkább?
•

Hogy hívnak?

•

Milyen típusú állások érdekelnek? (szakterület,
feladatok, munkakör, fő- vagy részmunkaidős,
gyakornoki, stb.)

•

Milyen releváns munkatapasztalatod van?

•

Hol végeztél/milyen szakon tanulsz?

•

Személyes motivációd, azaz miért ilyen típusú
állást keresel?

•

Miért gondolod, hogy alkalmas vagy egy ilyen
típusú állásra, mit nyer veled a cég, ha téged
választ?

Kiemelt állásajánlóink:

6

+1 Aktualizáld az önéletrajzodat!

5 tipp a profi CV-hez

A CV valójában egy „marketingeszköz”, amelynek célja, hogy megnyerően mutasd be magad, így bejuttasson egy állásinterjúra.
A virtuális állásbörzén az önéletrajzod lesz az első, ami egy cég
HR-esének kezébe kerül, így ebből fogják kialakítani rólad az első
benyomást. Nézzük, mire figyelj CV írásnál!

1. Átlátható, strukturált
szerkezet

4. Minimum 1 - maximum
2 oldal terjedelem

Az önéletrajzod legyen átlátható és
tagolt. A legnézettebb rész a pályázatod első harmada, így érdemes
oda besűríteni azokat az információkat, amelyeket mindenképp szeretnél kiemelni magadról (elérhetőség,
legutóbbi munkatapasztalat).

Önéletrajzod legyen lényegre törő,
ne tartalmazzon az adott munka
szempontjából lényegtelen információkat. Pályakezdőknek is össze
lehet állítani egy tartalmas önéletrajzot, inkább a tapasztalt szakembereknél érdemes a terjedelemre
jobban odafigyelni. Két oldalnál több
semmiképpen ne legyen.

2. A pályázat cégre,
pozícióra szabása

3. Konkrétumok,
eredmények

Általánosságban fontos, hogy ne
egy sablon, minden információt
tartalmazó önéletrajzot küldj el a
jelentkezéskor, hanem igyekezz azt
a pozíció elvárásainak megfelelően
összeállítani. Persze, nem elvárható,
hogy a virtuális állásbörzén az ös�szes kiállítóhoz külön CV-t készíts,
így a pályázati anyagodat a vágyott
pozícióra szabd.

Szintén nem érdemes általánosságokat felsorolni, sokkal inkább a konkrét
eredményeidet, sikereidet megfogalmazni (pl. „Dolgoztam egy fejlesztési
projekten, mellyel 20 %-os értékesítési növekedést értünk el a cégben.”).
Pályakezdőként konkrét munkahelyi
eredmények hiányában tanulmányi
eredményekről, versenyekről is beszámolhatsz egy-egy pontban.

Kiemelt állásajánlóink:

5. Helyesírás
Törekedj rá, hogy elkerüld a helyesírási, nyelvhelyességi hibákat! Nem
festesz túl jó képet magadról elütésekkel, rontásokkal, arról nem is
beszélve, hogy gyakran emiatt már
nem is olvassák tovább az önéletrajzodat. Fokozottan figyelj erre oda,
olvastasd át akár ismerőssel az önéletrajzot elküldés előtt.
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Mit szólnál, ha megspórolnánk neked az
energiát, amit a CV-d elkészítésébe ölnél?
Állásportálként és karrierrendezvények szervezőiként számtalan
pályázati anyaggal találkoztunk már, így pontosan tudjuk, mi okozza
a legnagyobb nehézséget az önéletrajzod megírásakor…
Vedd igénybe CV4me szolgáltatásainkat, hogy a virtuális
állásbörzére már profi CV-t tölthess fel a profilodba! ;)

Milyen lehetőségek közül választhatsz?
CV ellenőrzés

CV készítés

A legtöbb emberben nagy a bizonytalanság
az önéletrajz elküldésekor – ha Te is közéjük
tartozol, akkor itt az alkalom, hogy eloszlasd
a kételyeidet! Küldd el meglévő CV-det, és
mi véleményezzük, valamint javaslatokat teszünk, mit és hogyan érdemes beleírnod!

Nincs aktuális önéletrajzod? Akkor csak an�nyit kell tenned, hogy megadod az általunk
kért infókat, és rutinos szövegíróinkra bízod
az eredményt. Egy kész CV-t küldünk neked
Wordben, valamint pdf formátumban.

Ez a legjobb választás, ha…
• Már van kész önéletrajzod, de bizonytalan
vagy a tartalmat, a megfogalmazást és/
vagy a helyesírást tekintve,

Ez a legjobb választás, ha…
• Egyáltalán nem bajlódnál a CV-d elkészítésével,

• Atom-magabiztos vagy a pályázatodat
illetően - egy külső szemlélő mindig jól
jön, pláne ha több száz CV-t látott már.

• Olyan területen szeretnél elhelyezkedni,
ahol a kevesebb néha több, ha CV-ről van
szó. Pl. pénzügyi, jogi, adminisztratív vagy
mérnöki területen, és nem valamilyen
kreatív munkakörben.

Magyar nyelvű CV ellenőrzés ára: 4.990 Ft

Magyar nyelvű CV készítés ára: 9.990 Ft

Angol nyelvű CV ellenőrzés ára: 5.990 Ft

Angol nyelvű CV készítés ára: 14.990 Ft

CV ellenőrzés ára mindkét nyelven: 8.990 Ft

CV készítés ára mindkét nyelven: 22.990 Ft

Kiemelt állásajánlóink:
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KUPONOK

Kezelésbe vesszük
az önéletrajzodat
KEDVEZMÉNYESEN!

CV Ellenőrzés

CV Készítés

15% kedvezmény a szolgáltatás árából

20% kedvezmény a szolgáltatás árából

KUPONKÓD: HANDBOOK2020

KUPONKÓD: HANDBOOK2020

Felhasználható: 2020. október 31.

Felhasználható: 2020. október 31.

Hogyan válthatod be a kupont? Töltsd ki a formot a választott
szolgáltatás megrendeléséhez! A kuponok nem átruházhatóak.

Partnereink jóvoltából:
Ne csak a CV-d legyen profi,
hanem a megjelenésed is!
Ehhez jó szívvel ajánljuk partnerünk,
az Illegal Hair&Beauty szolgáltatásait!
Ha pedig megünnepelnéd a sikeres videóinterjút,
irány az Illegal Pub! ;)

25%-os kupon
A kupon 25% kedvezményt és ingyen szállítást biztosít a lira.hu
webáruházban a könyv kategória
termékeire, kivéve a tankönyv
alkategóriában lévő kiadványokat.
A kedvezmény a teljes árból
érvényes. A kupon beváltása előtt
a kosárban lévő termékek
végösszegének meg kell haladnia
az 5000 Ft-ot.

Kuponkód: HA234LX
Érvényesség: 2020. november 11-15.
Segítség a kuponbeváltáshoz:
www.lira.hu/hu/kuponhasznalat
A kupon kibocsátója a Líra Könyv Zrt.
A kupon készpénzre nem váltható.
A kupon sokszorosítása tilos!
Egy vásárlás alkalmával egy kupon
használható fel. A kupon nem csökkenti
az ekönyvek, hangoskönyvek és antikvár
könyvek árát.

Kiemelt állásajánlóink:
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Állásinterjú videóchaten?!
Íme 5 tipp a sikeres felkészüléshez!

1. Válassz megfelelő
környezetet!
Igyekezz minél letisztultabb háttért
választani. A túlságosan személyes
tárgyakat, képeket a személyes interjúra sem vinnéd magaddal, próbáld meg ezeket látóhatáron kívül
helyezni. Így az interjúztató csak rád
fog fókuszálni, nem fogja a környezet elterelni a figyelmét. Ezenkívül
válassz olyan helyet, ahol megbízható az internetkapcsolat és nem túl
zajos a környezet. A jó megvilágítás
(lehetőleg természetes fény) előnyös oldaladat mutatja meg.

2. Teszteld a beállításokat!
Mielőtt élesben fogadnád a videóhívást, teszteld le a technikát! A kamerát szemmagasságba állítsd be,
amennyiben pedig telefonról ter-

vezel interjúzni, tegyél alá néhány
könyvet. A legjobb, ha megkéred
egy barátodat, hogy segítsen neked,
teszteljétek a hangot, a kamerát és
a felület működését. Azzal, hogy minél több tényezőt kontrollálhatóvá
teszel, csökkentheted a felesleges
stresszt! :)
Böngéssz gyakornoki és pályakezdő
állások között a frissdiplomas.hu-n!
Hozd létre a profilodat, és elküldjük
a Neked való munkákat e-mailben!

3. Készülj úgy, akár egy
személyes interjúra!
Azaz öltözz fel elegánsan, ugyanis
a viseleted befolyásolja a viselkedésed. A professzionális megjelenés
javíthatja a teljesítményedet, általa
komolyabban veszed a helyzetet,
mintha pizsamaalsóban ülnél.

4. Érkezz 10 perccel előbb!
A videóinterjúra is érvényes, hogy
jobb, ha nem úgy esel be, hanem
előtte néhány perccel már készen
állsz, veszel néhány mély levegőt és
rendezed a gondolataidat. Ráadásul,
ha időben elhelyezkedsz és észreveszed, hogy valami nem úgy működik,
ahogy kellene, akkor még mindig
van lehetőséged gyorsan megoldást
találni.

5. Figyelj
a szemkontaktusra!
Többek között emiatt is fontos, hogy
szemmagasságban legyen a kamera. Törekedj arra, hogy a kamerába
nézz, így magabiztos, jó benyomást
kelthetsz. Emellett ne feledkezz
meg a nonverbális jelzésekről, melyek egy virtuális helyzetben is legalább annyira fontosak, mint élőben.
Bólogatással, mosolygással segítheted megteremteni a pozitív légkört.

Mit írj a CV-dbe, ha nincs
tapasztalatod? Hogyan
találd meg a Neked való
gyakornoki helyet? Ha
ehhez hasonló kérdések
foglalkoztatnak, esetleg
jobban szeretnéd menedzselni az idődet, látogass el a frissdiplomas.
hu blogjára (blog.frissdiplomas.hu)
további
szakmai és önfejlesztő
tartalmakért!

Kiemelt állásajánlóink:
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Hogyan készülj fel
az idegen nyelvű állásinterjúra?
Az Avis Budget Group BSC tanácsai
Hallottál már a BSC-kről? Ezek a Business Service Centerek, melyek egy
cég nemzetközi leányvállalatainak támogató jellegű feladatait (pl. HR,
ügyfélszolgálat, pénzügy-számvitel) szolgálják ki. Az Avis Budget Group
BSC-jénél közel 700-an dolgoznak és 40 különböző folyamatot látnak el.
Ha még tanulsz, és olyan munkahelyet keresel, ahol egy diverz csapatban használhatod a nyelvtudásodat (az angol mellett akár a németet, az
olaszt, a franciát, a spanyolt, a portugált, a hollandot vagy a skandináv
nyelveket), akkor ez az interjú kötelező! :) Szkupi Izabella, az ABG Senior
Talent Acquisition Specialistje válaszolt a kérdéseinkre.
1. Hogyan érdemes feltüntetni az
önéletrajzban a nyelvtudást? Mi az,
ami elég meggyőző?
Szerepeljen benne a nyelvvizsga
megszerzésének dátuma, de ami a
nyelvvizsgánál sokkal fontosabb,
hogy mennyire aktívan használja a
nyelvet. Ha korábbi munkája során
írásban és/vagy szóban napi szinten gyakorolta, azt mindenképp írja
bele. A „passzív nyelvtudás” mellé
meg lehet említeni, hogy „írásban jól
kommunikálok”, „megértem az üzleti
leveleket”, ez mind hasznos infó.
2. Mit tanácsolnál azoknak, akik idegen nyelvű interjúra készülnek?
A legfontosabb, hogy készüljenek
fel… :) Vegyék maguk elé az önéletrajzukat és gondolják végig idegen
nyelven a következőket: Mit tudnának elmesélni magukról és a tanulmányaikról? Miért az adott szakot
választották? Milyen tapasztalatokat gyűjtöttek korábbi diákmunkáik
során? Mivel foglalkozott a cég, ahol
dolgoztak? A karriertervek, ambíciók, valamint az erősségek és gyengeségek is biztosan előkerülnek egy
interjú során, ezekből érdemes (akár
hangosan gyakorolva) felkészülni.
Miért szeretsz az Avis Budget
Groupnál dolgozni?
Anna (20): „Azért szeretek itt dolgozni, mert
részben lehet otthonról dolgozni, a beutazás
alatt elvesztett időt meg lehet spórolni. Rugalmas a munkaidő, így az egyetemi óráimat
össze tudom egyeztetni a munkaórákkal.”
Zoltán (22): „Remek csapat, rugalmasság, elhelyezkedési lehetőség a jövőben. Számomra
ez a három jelző a legfontosabb.”

Kiemelt állásajánlóink:

3. Hogyan méritek a kiválasztás
során a nyelvtudást?
Már az önéletrajz alapján kialakul
bennünk egy benyomás, majd a 2025 perces telefonos beszélgetés során pár kérdés erejéig teszteljük a
nyelvtudást. Ezt követi a 45-60 perces interjú, melyen a leendő felettes
is részt vesz, itt jobban felmérjük,
milyen szinten áll a jelentkező. Ha a
megpályázott pozícióhoz szükséges
egy második nyelv ismerete, akkor
vagy egy külön telefonos beszélgetést szervezünk egy adott nyelven
beszélő kollégával vagy a 45-60
perces interjú keretében teszünk fel
kérdéseket ezen a nyelven is.
Hogyan élted meg az állásinterjút? Mik voltak a tapasztalataid?
Sára (23): „Nagyon barátságos és közvetlen
hangulatot teremtettetek. A megszokott
kérdéseken túl hangsúlyt fektettetek érdekesebb, személyesebb kérdésekre is. Nemcsak
bizonyítani kellett a képességeinket, hanem
arra is kíváncsiak voltatok, hogy nekem mik a
fontosak egy munkahelyben.”

4. Mely területekre kerestek munkatársakat?
Elsősorban ügyfélszolgálati, kereskedelmet támogató és pénzügy-számviteli területre keresünk
nappali tagozatos hallgatókat részés teljes munkaidőben. Első- és másodévesek jelentkezését is várjuk,
esetükben van lehetőség heti 20
órás munkavégzésre. Mivel jelenleg
havi kétszer járunk be az irodába, a
diákoknak is megteremtjük a lehetőséget a home office-ra, illetve rugal-

masan alakíthatják a munkaórákat
tanulmányaikhoz.
5. A napi munka szintjén hogy használjátok az angol nyelvet?
Minden feladatkörben más-más
szinten. A levelezések angolul zajlanak a 30 külföldi kolléga és a vezetők miatt, valamint a rendszereink
is angol nyelvűek. A napi szintű szóbeli kommunikációban is megjelenik
az angol nyelvtudás… akár a konyhában is összefuthatsz egy külföldi
kollégával :)
Azokban a pozíciókban, ahol ügyfelekkel kell kommunikálni (elsősorban az ügyfélszolgálati és kereskedelmi területeken) szóban is napi
szinten kell használni az angolt és
adott esetben a második idegen
nyelvet is.
Ez egy jó közeg arra, hogy használja
valaki a nyelvtudását, vagy a pas�szívabb nyelvtudását felfrissítse. A
nyelvtanulást a cég online képzésekkel és nyelviskolai partner-kedvezményekkel is támogatja.
6. Mit tanácsolnál azoknak a virtuális állásbörze-látogatóknak, akik a
Ti standotokra érkeznek?
Merjenek kérdezni! :) Sokan leszünk
a standon, nemcsak HR-esekkel tudnak majd beszélgetni, mindenféle területről lesz jelen kolléga, sőt, több
vezető is. A vezetőink közül sokan
diákként kezdtek, tőlük is érdemes
kérdezni. Webinarokat is tervezünk,
erre is várjuk őket!
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Checklist személyes márkaépítéshez
- Te mennyit pipálsz ki?
A RECRUBY toborzó ügynökség tanácsai
A self-brandingre sokféle meghatározás létezik, de az egyik legnépszerűbb és
legkifejezőbb Jeff Bezos-hoz, az Amazon alapítójához kötik:
„A saját márka az, amit mások mondanak rólad, amikor kilépsz a szobából.”
Az én-márka azonban több ennél, hisz már akkor is meghatároz, mielőtt belépsz a szobába, és ott esetleg változtatni is tudsz ezen. Miért fontos ez manapság? Mert az online jelenlét elterjedése mindenkiből személyes márkát
csinált, hisz még az is információ, ha nem elérhető rólad semmi.
•

5,6-szoros az elérése egy márka személy általi megosztásának, mint a
márka saját megosztásának.

•

92% jobban bízik egy személy ajánlásában, mint egy márka reklámjában (akkor is, ha az ajánló személyt nem ismeri).

Így építsd fel 7 lépésben a saját
személyes márkád:
1. Összegezz!
• Szakmai pontok: végzettség, tapasztalat, eredmények, speciális szaktudás
• Személyes erősségek példákkal: szenvedély/hobbi, mi különböztet meg másoktól?

3. Írd be a tapasztalataidat, képzettségeidet és add meg 2-3 pontban a felelősségi
köreidet!
4. Adj meg szakmai és személyes készségeket!
5. Jelölj be számodra releváns szakértőket, vezetőket, ne csak ismerősöket!
+1 Mindig ellenőrizd az eredményt!

2. Nézz körül! Elemezd a konkurensed, a
példaképed, figyeld a pozitív és a kerülendő példákat is. Ítéld meg a saját érzéseid, vagy egyszerűen mások kommentjei alapján!

Lépj magasabb szintre:

3. Határozd meg a célod! Milyen szeretnél lenni, mi lesz abban vonzó másoknak!

4. Adj multimédiás tartalmat a profilodhoz!

4. Határozd meg a célközönséged! Törekedj a minél pontosabb meghatározásra!
5. Határozd meg a hiányosságaid és dolgozz rajtuk! Legyen az képzés, tapasztalat, vagy akár kapcsolati háló.
6. Tedd magadévá! Alakítsd ki a bemutatkozásod és finomítsd a reakciók alapján!
Dolgozd ki a saját sztorid!
7. Mutasd be a márkád!
• A CV-dben: Görgess az e-book 7. oldalára, vagy vedd fel a kapcsolatot a szervezőkkel a CV4me szolgáltatás igénybe
vételéhez!
• LinkedIn-en: Hozd létre vagy frissítsd a
profilod!
• Social media, meetupok, blogok, vagy
vlogok segítségével.

A legfontosabb online szakmai
csatorna: LinkedIn
Az alapok:
1. Állíts be szakmai, vagy semleges
profilképet!
2. Írj 2-4 soros összefoglalót magadról a
fejlécbe!

Kiemelt állásajánlóink:

1. Rendszeresen növeld a kapcsolataid
számát!
2. Oszd meg a profilod, készíts Badge-et!
3. Adj és kérj ajánlásokat!
5. Használj háttérképet!
6. Publikálj, kommentelj!
7. Szabd testre a hírfolyamod!
8. Készíts szakmai Slideshare accountot
és oszd meg a szakmai anyagaid!

A leggyakoribb hibák, amelyeket elkövethetsz a self-branding kapcsán:
• Te vagy a középpontban a márka helyett
(nyomulás szakmai munka helyett),
• Mindegy, miért, csak rólad szóljon,
• Mindenkinek próbálsz megfelelni,
• Másolsz,
• A mennyiséget választod a minőség
helyett,
• A külcsínre fókuszálsz a hozzáadott érték helyett.

Hogyan árazzam be magam?
- A self-branding legnehezebb pontja:
fizetési elvárás, bértárgyalás
1. Tájékozódj előre a vállalatról! (weboldal, Google, Glassdoor)
2. Ismerd meg a pozícióhoz kapcsolódó
reális, piaci fizetési sávokat online fizetési
felmérésekből!

A szerzőről: A RECRUBY egy
specialista humánerőforrás-tanácsadó ügynökség, amelyet
szakosodott iparági konzulensek hoztak létre értékes tehetségek és nagyra becsült munkáltatók kiszolgálása céljából.
Startup és multinacionális
ügyfeleket támogatnak, specialista és általános területeken
egyaránt. Nem egyszerűen HR
szakemberek: elkötelezettek
és szakmailag magasan képzettek, hogy pontosan megértsék partnereink igényeit és a
legmagasabb fokon ki is szolgálják azokat. Keresd meg őket
a JOB4me-n standjuknál és kérj
további szakmai segítséget!
3. Kérdezz részletesen a feltételekről, mielőtt kimondanád a bérigényed! Munkaidő,
hétvégi munka, túlóra, felelősségek, esetleges elvárt feladatok a pozícióleíráson túl.
4. Sáv helyett add meg az ideális fizetési
sáv közepét, és mutass rugalmasságot!
Ha sávot adsz meg, akkor sokszor az
alját fogod ajánlatban kapni. Tudd a nettó-bruttó közötti különbséget!
5. A munkáltatók jellemzően alkudnak,
így pályakezdőként lőj 10%-kal magasabbra, munkavállalóként a jelenlegi fizetéshez adj legalább 20-30%-ot!
6. Csomagban gondolkozz, és kalkuláld
bele a bejárás, étkezés stb. költségét!
7. Érdeklődj egyéb bérelemekről, valamint a juttatásokról! Tréningek, képzések
és ezek velejárói: hallgatói szerződés,
versenytilalmi kikötések, felmondás esetén költségtérítési kötelezettség!
8. Tisztázd a vállalat bérpolitikáját, számíthatsz-e évenkénti emelésre, vagy bértárgyalásra!
9. Az ajánlatot nem kell elsőre elfogadni,
ha nem vagy elégedett. Ha van jobb ajánlatod, akkor alkudj, vagy érdeklődj, hogy
mennyi idő/milyen készségek szükségesek, hogy elérd a megadott elvárást.
10. Maradj következetes, ne változtass
útközben a bérigényeden megalapozott
indok nélkül!
+1: Ha megkérdezed, hogy mikor és milyen okból nyílt a pozíció, további információkat nyerhetsz, és jobb pozícióba
kerülhetsz.
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Mire figyelj
a Virtuális Állásbörze alatt?
Online etikett
A profi online kommunikáció titka
1.

Legyen egy rövid, de emlékezetes bemutatkozásod, mellyel ráírsz
a cégre! Ne kelljen harapófogóval kihúzni belőled, milyen lehetőségek érdekelnek.

2.

Hiába jelentkezel be otthonodból a virtuális rendezvényre, érdemes rá felkészülnöd, hogy akár videóchatre is sor kerülhet a kiállítókkal. Öltözz elegánsan, és keress előre egy nyugodt környezetet, ahol lehetőleg semleges a háttér.

3.

Próbáld ki egy ismerősöddel, hogy működik-e a kamerád és a
mikrofonod. Így időben tudod orvosolni a technikai problémákat.
Vannak cégek, akiktől akár bérelhetsz laptopot vagy tabletet is. A
JOB4me felülete mobilról is problémamentesen használható.

4.

Ha egy cég nem kínál számodra szimpatikus lehetőséget, köszönd
meg a lehetőséget a beszélgetésre, ne tűnj el az éterben! :)

5. Ha mégsem tudsz részt venni a beszélgetésen az előre lefoglalt
időpontban, nem dől össze a világ. Mondd le, és kérj másikat!
6. Ellenőrizd a feltöltött önéletrajzodat, hogy minden elérhetőséged
szerepel-e benne, mert a cégek ezek alapján fognak megkeresni!
Válassz professzionális e-mail címet, és semmiképpen se a munkahelyi telefonszámodat add meg.
7.

Egyszerre csak egy pályázati anyagot tudsz feltölteni a profilodba, így ha több nyelven is szeretnél önéletrajzot feltölteni, egy
fájlon belül tedd! Például, a magyar CV-d után a második oldalra
jöhet az angol vagy a német. A feltöltött CV-t bármikor cserélheted, korrigálhatod az interjúk tapasztalatai alapján.

8. Kétféle chat funkció elérhető az oldalon: nyilvános és privát. Vedd
figyelembe, hogy a nyilvános chatre írt üzenetedet minden látogató és kiállító látni fogja. Csak olyan véleményt vagy kérdést fogalmazz meg, amit akár a jövőbeli munkaadód is láthat. A cégekkel folytatott beszélgetéseid privát chaten történnek majd, így ezt
csak ti ketten látjátok.
9. FONTOS! Csak azok a cégek látják az önéletrajzodat és a regisztráció során megadott adataidat, amelyeknek a standját meglátogattad. Így elkerülheted a kellemetlen találkozásokat.

Nyitva tartás
A JOB4me virtuális állásbörze
november 12-én és 13-án várja a
látogatókat. Csütörtökön 09:0019:00 között, pénteken pedig
09:00-16:00 között tartunk nyitva.
A nyitva tartás ebben az esetben
annyit tesz, hogy ezen az időintervallumon belül lesznek elérhetők
a cégek, és kerülnek megtartásra
a programok. Ettől függetlenül
éjjel-nappal látogatható az oldal,
böngészhetsz a kiállítók között
és jelentkezhetsz állásokra, azonban a cégek képviselőivel csak
a nyitvatartási időn belül tudsz
chatelni.
PRO TIPP: Érdemes résen lenni,
mert előfordulhat, hogy a cégek
a meghirdetett időpontokon kívül
is online vannak.

Helyszíni kérdések, információk
Ha a rendezvénnyel és a platformmal kapcsolatban bármilyen
technikai jellegű kérdésed merül
fel, abban mi, a szervezők fogunk
tudni segíteni. Keresd a bejáratnál Információs pultunkat, és kérdezz Zoétól. A rendezvény előtt
pedig írj nekünk Facebookon, és a
JOBbot válaszol a kérdéseidre! :)

10. A jelentkezéseidet a rendezvény után is nyomon követheted, és
ajánlott is tisztában lenned azzal, mely cégek kereshetnek a virtuális állásbörze utáni napokban telefonon! :)
Zoé

Kiemelt állásajánlóink:

JOBbot
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Mire figyelj a Virtuális
Állásbörze után?

Állásportál funkció
A rendezvény után a JOB4me platformja még
30 napig elérhető. Mit jelent ez?
•

Beléphetsz a profilodba, és nyomon követheted a jelentkezéseidet,

•

Akár új állásajánlatokkal is találkozhatsz, de ezekre már csak
a megadott úton tudsz jelentkezni.

•

FONTOS: A feltöltött CV-det a cégek azonnal megkapják, amint leadod hozzájuk a jelentkezésedet, így az utólag módosított CV-det
már nem fogják látni, csak azok a cégek, akikhez a módosításod
után jelentkezel.

Nézd vissza
az előadásokat!
Lemaradtál egy programról? Vásárold meg és nézd
vissza őket kedvezményesen! Erről részleteket
a rendezvény után küldünk
e-mailben. :)

Gratulálunk!
Ha idáig eljutottál, már nagyon sokat tettél azért,
hogy sikeres legyen a virtuális álláskeresésed!

Várunk november 12-én és 13-án!
Üdvözlettel:
a JOB4me szervezői
Kiemelt állásajánlóink:
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