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A mai modern, rohanó világban mindenki kényszeresen arra
törekszik, hogy kevesebb idő alatt több
mindent csináljon.
A minőség elvész a
mennyiség terhe alatt:
a sebtében megírt
e-mailekből vagy sms-üzenetekből hiányzik a szépség, a stílus
és a gondosság. Az emberekre nap mint nap óriási mennyiségű
információ zúdul rá.
Intenzív, hosszas sarkvidéki expedícióimon meg kellett tanulnom, hogy a természet nem így működik. Azoknak az utaknak
a során, amelyeket az Északi- és a Déli-sarkon, illetve azok vidékén volt szerencsém megtenni, rákényszerültem, hogy lelassítsak, és kellő alázattal a valóban fontos dologra összpontosítsak.
Az északi sarkkörön túl és az Antarktiszon uralkodó mostoha
természeti viszonyok jelentette megpróbáltatásokat csak egy
szabad és kitartó szellem képes elviselni, ezért úgy éreztem,
minden egyes expedíció gazdagabbá tett. A dolgokra immár
teljesen más nézőpontból tekintek, olyankor pedig, amikor az
élet túl egyhangúvá válik, azon veszem észre magam, hogy vágyakozva gondolok a sokszínűségre: ezt eredményezi minden,
a megszokottól eltérő kulturális vagy földrajzi körülményekkel
való találkozás, és ez hatalmas örömöt tud okozni.
Ha pedig valakit hajt a szenvedély, komolyan meg kell dolgoznia azért, hogy az álma valóra váljon. Egy-egy sarkvidéki expedíció előkészítéséhez jó három-négy évre van szükség, és ez
idő alatt a világ különböző részein élő közreműködők bonyolult
hálózata folytat együttműködést. Talán egy külföldi álláskeresés, a kapcsolatok kiépítése és személyes álmunk megvalósítá3

sa hasonlóan óriási projektnek tűnhet. Azt a sikert, amit számtalan expedíciómon élvezhettem, soha nem egyedül értem el.
Nyilvánvaló expedíciós partnere(i)men és a műszaki támogató
személyzeten kívül gyakran tudományos és ismeretterjesztő
küldetésekhez szükséges felszereléseket is hajlandóak voltunk
magunkkal vinni, ezek pedig tovább növelik a terhet a már
amúgy is jól megrakott szánjainkon. Ezek a külön erőfeszítések
kint, a terepen – amikor arra kérnek minket, hogy ássunk két
méter mély gödröt a hóba vagy jégbe, vagy hogy jegyezzük fel
az általunk bejárt kietlen tájakon mért hőmérsékleti értékeket
– kimerítőnek tűnhetnek, az embert próbáló expedíció végén
mégis nagy megelégedéssel töltenek el. Egyedül nem érhetjük el céljainkat: ehhez elengedhetetlen egy támogató hálózat,
és óriási öröm, amikor sikerül felülkerekedni az előttünk álló
akadályokon. Fontos, hogy felvállaljuk a felmerülő kihívásokat,
ami izgalommal és egyben félelemmel töltheti el az embert, és
elgondolkodjunk azon, hogy mennyire lélekemelő és értékes
lehet egy másik országban élni és dolgozni, és más nézőpontból megtapasztalni a világot.
Dixie Dansercoer 1962-ben született Nieuwpoortban, egy belga
tengerparti városban. Házas, négy gyermek édesapja. A nyolcvanas évek közepén Dixie kétszer, különféle irányokban haladva
járta körbe a világot. A kilencvenes évek vége óta Alain Hubert
társaságában sítalpon átszelte az Antarktiszt – 4000 km-t megtéve –, valamint Szibériából Grönland felé haladva átkelt az Északi-tengeren is – ez 106 nap alatt több mint 1800 km megtételét
jelentette. Hosszútávfutó és ultramaratonista, aki a Mont Blanc-t
és a Mount Everestet egyaránt meghódította. 2008-ban sikerrel
tért haza a „Belgica nyomában” (In the wake of Belgica) elnevezésű vitorlás-emlékexpedícióról, amelynek során az Antarktiszifélszigeten végigjárták azt az utat, amelyet 110 évvel korábban
Adrien de Gerlache tett meg. 2009-ben útjára indította az éghajlatváltozás ökológiai következményeivel foglalkozó „Antarktiszi
ügyek” (Antarctic Matters) projektet. Dixie 13 könyvet adott ki.
Ezek közül néhány az expedícióiról szól, azonban van közöttük
olyan is, amely azt járja körül, hogy miként vezethető egy üzleti
vállalkozás egy expedícióhoz hasonlóan; a kiadványok sorában
szerepel még egy feleségével közösen szerzett kötet, továbbá fotóalbumok és ifjúsági kalandregények. Dixie Dansercoer az UNICEF
4

belga nagykövete, Őfelsége II. Albert belga király pedig a koronarend nagymesteri címét adományozta neki. Támogatta a fél
lábát elveszített női mászó, Kristien Smet által vezetett első Mont
Blanc-expedíciót, 2007-ben az Umicore Solar Team csapatát, tagja az EOS magazin (Scientific American) tanácsadói bizottságának. Széles körű kutatói tapasztalata Dixie-t mindenekelőtt arra
tanította meg, hogy az együttműködés és az új környezethez való
rugalmas alkalmazkodás a túlélés elengedhetetlen feltétele.
Látogasson el Dixie weboldalára: www.circles.cc.
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Bevezetés
A világ változik. Az emberek már nem számítanak arra, hogy
egész életükben ugyanazon a munkahelyen fognak dolgozni,
és elfogadják, hogy a munkáért olykor akár külföldre is el kell
költözniük. A külföldi munka – legyen rövid vagy hosszú távú –
lehetővé teszi az egyének számára, hogy alapvető készségekre
tegyenek szert, megtapasztalják a kultúrák közötti különbségeket, kiszélesítsék látókörüket és több különböző kultúrával
kerüljenek kapcsolatba. A külföldi munkát sokan értékes tapasztalatnak tartják, mert – ha végül a hazatérés mellett döntenek – a külföldi munkavégzés során szerzett készségek révén
akár jobb munkát is tudnak találni maguknak. Ugyanakkor az
embernek nem szabad egyik napról a másikra úgy dönteni,
hogy külföldre megy dolgozni – ezt a döntést előbb alaposan
mérlegelni kell. Mindenekelőtt felkészültnek kell lenni.
Az EURES biztosítja az ahhoz szükséges eszközöket, hogy
megvalósíthassa törekvéseit. Az EURES szolgálat – webalapú
állás- és önéletrajz-adatbázisa és a több mint 750 képzett
EURES-tanácsadó révén – együttműködik a munkáltatókkal
és az álláskeresőkkel annak érdekében, hogy európai szinten
az álláskeresők készségeihez a leginkább megfelelő állásokat
párosítsák, tájékoztatást nyújtsanak a külföldre költözés és a
külföldi munkavégzés iránt érdeklődőknek és nyomon kövessék az állandóan változó munkaerőpiacot. Az EURES immár 15
éve segíti a munkavállalói készségek és a munkáltatói igények
összeegyeztetését Európa-szerte, és létrehozásának célja is az
volt, hogy összehangoltan segítse elő az Európai Unió négy
alapvető szabadsága egyikének érvényesítését – a személyek
szabad mozgását. Az EURES nélkülözhetetlen tanácsokkal, támogatással és motivációval tud szolgálni az Ön hazájában, de
emellett az álláskeresésben és az állásinterjúkra való felkészülésben is segíteni tud Önnek. És ez még nem minden! Mivel az
EURES 31 európai országban jelen van (az EU 27 tagállamában,
továbbá Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában és Svájcban;
ezenkívül több mint 20, e célra létrehozott szolgálattal rendelkezik a határokon átnyúló régiókban), a fogadó országba való
megérkezéskor is támaszkodhat az EURES szakértelmére. Tanáccsal látjuk el a szociális biztonsági rendszerrel kapcsolat9

ban, további tájékoztatással szolgálhatunk a munkaerőpiacról
vagy helyi tippeket adhatunk: az EURES segítségére mindig
számíthat.
Ebben a könyvben az EURES arra törekedett, hogy egybegyűjtse a hálózat által az évek során megszerzett bölcsességeket,
hogy így minden európai polgár részesülhessen e tudás előnyeiből, és ha úgy adódik, felhasználhassa ezeket az ismereteket.
A könyv talán az álláskeresők számára a leghasznosabb, mivel
rengeteg információval segít nekik az álláskeresésben és az Európában tapasztalható kulturális korlátok átlépésében. Ugyanakkor a munkáltatók is haszonnal forgathatják, ha kicsit többet
szeretnének megtudni jelentkezőik kulturális hátteréről.
Az EURES legnagyobb erőssége a hálózat. E kézikönyv elkészítését a VDAB (a flamand állami foglalkoztatási szolgálat) koordinálta, más belga állami foglalkoztatási szolgálatokkal együttműködésben, de a munkához az egész hálózat hozzájárult;
közreműködésük és szakértői észrevételeik nélkül ez a könyv
nem jöhetett volna létre. Reméljük, hasznos kiadványt állítottunk össze az Önök számára, amellyel sikerrel megvalósíthatják
a munkavállalók európai mobilitását!

10

Az európai mobilitás ösztönzése
Az élet soha nem áll meg: mindennap tanulunk valami újat,
mindig szembekerülhetünk egy újabb kihívással. Ez az európai munkaerőpiac esetében sincs másként – a munkavállalók
átlagéletkora egyre nő, míg a foglalkoztatási mutatók gyakran
évről évre változnak. Mi, itt az EURES-nél arról próbálunk gondoskodni, hogy Önök a jogaik és a rendelkezésre álló lehetőségek alapján a legjobbat kapják, bármit is hoz a holnap.
A munkavállalók európai mobilitása folyamatosan növekszik:
jóllehet néhány ország kezdetben korlátozásokat vezetett be
az EU új tagállamainak munkavállalói tekintetében, e megszorítások többségét mára megszüntették. A legtöbb embernek
már nincs „egész életre szóló” munkahelye, amit akár izgalmas
lehetőségnek is lehet tekinteni, hiszen így más ágazatokat,
feladatokat és helyeket fedezhetünk fel. Rugalmas és nyitott
hozzáállással a munkáltatók és a munkavállalók egyaránt részesülhetnek a folyamatosan változó európai munkaerő-piaci
minták előnyeiből: az álláskeresők például kipróbálhatják a kialakulóban lévő, új munkarendeket, például a távmunkát és a
munkakörmegosztást (job share), míg a munkáltatók sokszínű
és energikus munkaerőre tehetnek szert, ha készek befogadni
a külföldről érkező álláspályázatokat is, és ha segítenek alkalmazottaiknak abban, hogy egészséges egyensúlyt tudjanak
kialakítani a munka és a magánélet között. A megfelelő segítséggel és támogatással mind a munkáltatók, mind pedig az
álláskeresők állás-, illetve álláshirdetési lehetőségeket találhatnak a saját közvetlen környezetükön kívül. Ebben a könyvben
tippek és háttér-információk széles körét gyűjtöttük össze,
amelyek segítségével az olvasó kihasználhatja az említett lehetőségeket.
Az EURES egyedülálló helyzetben van azáltal, hogy látja az Európában mindenki előtt nyitva álló, hatalmas lehetőségeket,
ugyanakkor – ami a legfontosabb – azokat az akadályokat is,
amelyekkel a mobilis munkavállalók külföldre költözésük előtt
és után találkozhatnak. Sok akadály a kulturális megértéssel
kapcsolatos: ami Európát sokszínűvé teszi, nehézséget is okozhat azoknak, akik elindulnak, hogy felfedezzék a benne rejlő
11

lehetőségeket. Az egyesült Európa polgáraiként még mindig
idegeneknek tűnhetünk egymás szemében, különösen egy
olyan fontos helyzetben, mint a munkaerő-felvételi eljárás.
Ezt a kézikönyvet elsősorban azoknak szánjuk, akik saját hazájukon kívül szeretnének munkát találni – vagy úgy, hogy
külföldre költöznek, vagy pedig határon át ingázó munkavállalóként –, illetve a munkáltatóknak, akik a könyv segítségével
tájékozódhatnak a jelentkezők kulturális hátteréről. Áttekintést
nyújtunk mindegyik tagállamról, egyúttal ismertetjük a legfontosabb tudnivalókat és azokat az alapvető szabályokat, amelyekkel az álláskeresőnek vagy a külföldön hirdető munkáltatónak érdemes tisztában lennie.
A munkavállalói mobilitással foglalkozó EURES-szakértők nélkülözhetetlen információforrásnak bizonyultak a könyv ös�szeállításakor. A 800 fős európai hálózat szaktudására és a weboldalunkon található, rendszeresen frissített adatokra (eures.
europa.eu) támaszkodva gyűjtöttük össze a következőkben olvasható információkat, amelyek véleményünk szerint alapvető
fontosságúak azok számára, akik tervezik a külföldre költözést.
Amennyiben további kérdéseik lennének, vagy ha speciális segítségre van szükségük, keressék fel weboldalunkat, vagy forduljanak bátran a hálózathoz! Reméljük, könyvünk segít céljaik
elérésében!
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A munkahelyi felvételi
eljárások az EGT-ben
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1. A Bulgáriában jellemző munkahelyi felvételi
eljárások
A szokásos eljárás keretében a jelöltek jelentkeznek egy álláshelyre, majd meghívást kapnak a munkáltatóval és/vagy annak
képviselőjével tartott állásinterjúra.
A jelentkezőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a betöltetlen állás meghirdetésének pillanata és a munka kezdetének
napja között eltelő időszakot a munkáltató igényei határozzák
meg. Ugyanakkor a kiválasztási időszak és a munkába lépés
dátuma közötti idő ritkán tart több hónapig. Az egyetlen törvényben előírt időszakot a foglalkoztatás elősegítéséről szóló
törvény 17. cikkének (4) paragrafusa határozza meg. Ez kötelezi
a munkáltatót arra, hogy a helyi munkaügyi hivatalt a kiválasztási eljárás eredményéről írásban tájékoztassa.
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Az első kapcsolatfelvétel és a jelöltek Helyi Munkaügyi Hivatalok Főigazgatóságán keresztüli munkakeresésének általános
ügymenete:
• az álláskeresőt meg kell hallgatni, és el kell érni, hogy
feszélyezetlenül érezze magát;
• az álláskereső által benyújtott dokumentumokat át kell
tekinteni;
• meg kell ismertetni az álláskeresővel a munkaügyi hivatalnál való regisztráláshoz szükséges dokumentumokat;
• az álláskereső adatait fel kell vinni az automatizált információs rendszerbe;
• meg kell beszélni az állásokat érintő preferenciákat;
• az álláskeresőt tájékoztatni kell a megfelelő betöltetlen
állásokról;
• összefoglalót kell készíteni, az álláskeresőnek pedig
igazolást kell adnia a Helyi Munkaügyi Hivatalok
Főigazgatósága által nyújtott, számára leginkább megfelelő szolgáltatásokról.
Az elektronikus jelentkezésekkel kapcsolatosan külön figyelemre méltó pontok:
• nagyon fontos, hogy a jelölt felmérje, megfelel-e az állás
saját érdeklődésének; bizonyos webhelyek adott szakmák
köré szerveződnek, míg mások adott régiók álláskeresőit
szólítják meg;
• ugyancsak fontos szempont, hogy néhány webhelyen
a jelölteknek lehetőségük van önéletrajzuk közlésére,
a munkáltatóknak pedig a regisztrálásra; a különleges
érdeklődésre számot tartó adott vállalatokhoz kizárólagos
használatú webhely tartozhat;
• igen fontos az állást rendszeresen aktualizált webhelyeken
keresni;
• a jelöltek elektronikus önéletrajzainak összhangban kell
állniuk az európai önéletrajzok általános formátumával;
• ha jelentkezési űrlapot kell kitölteni, azt feltétlenül helyesen kell elvégezni;
• az elektronikus dokumentumokat (önéletrajz, kísérőlevél,
jelentkezési űrlapok stb.) az álláshirdetésben közölt határidőn belül küldje el.
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Az írásbeli jelentkezésekkel kapcsolatosan külön figyelemre
méltó pontok:
• a papíron közölt önéletrajzot az európai formátumban
készítse el;
• írjon kísérőlevelet;
• a munkáltató az önéletrajz mellett adott esetben más
dokumentumokat is kérhet;
• a papíron közölt dokumentumok stílusos elrendezésével gyakoroljon jó benyomást a munkáltatóra;
• a dokumentumok beadási határidőit tartsa be.
A telefonos jelentkezésekkel kapcsolatosan külön figyelemre
méltó pontok:
Általában véve nem ajánlatos egy-egy álláshelyre telefonon
jelentkezni, így ugyanis a munkáltató könnyebben tudja a jelöltet kizárni. A telefonhívás célja interjú egyeztetése a munkáltatóval. A telefonbeszélgetés során a következők fontosak:
• a jelölteknek be kell mutatkozniuk;
• a jelölteknek egyértelműen közölniük kell, mely pozíció
iránt érdeklődnek, és mi hívásuk célja;
• röviden, világosan, a lényegre összpontosítva el kell
mondaniuk, miért alkalmasak a pozícióra;
• meg kell próbálni egy interjúidőpontot egyeztetni.
Általánosságban véve ahhoz, hogy jelentkezése sikeres legyen,
a jelöltnek saját készségeinek ismertetése során ki kell térnie az
álláshirdetésben említett legfontosabb követelményekre (azok
szó szerinti idézése nélkül).

2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
A toborzó elvárja a jelöltektől, hogy rendelkezzenek a szükséges végzettséggel, képesítésekkel és munkahelyi gyakorlattal. Bizonyos pozíciókban igen fontos lehet egy vagy több
idegen nyelv ismerete, a számítógép-kezelésben való jártasság, a jogosítvány stb.
17

Az eljárás időtartama a munkáltatónak a jelentkezési időszakra
vonatkozó igényeitől függ.
A helyi munkaügyi hivatalon keresztül lebonyolított jelentkezési eljárás általános menete:
• a betöltetlen álláshelyre megfelelő jelöltek előzetes
kiválogatása;
• első kapcsolatfelvétel a kiválasztott jelöltekkel, akik meghívást kapnak a helyi munkaügyi hivatal foglalkoztatásügyi
tisztviselőjével tartott megbeszélésre;
• találkozás az álláskeresőkkel, interjúk lebonyolítása.
Ennek célja a betöltetlen álláshely szerinti profil összeállítása;
• segítségnyújtás az álláskeresőknek az önéletrajzok és a
munkáltató követelményeinek megfelelő egyéb dokumentumok előkészítéséhez;
• az álláskeresők felkészítése a munkáltató által tartott
állásinterjúra;
• az ajánlások előkészítése;
• az állásinterjú megszervezése a munkáltatóval;
• magának a munkáltatóval tartott állásinterjúnak a lebonyolítása;
• a jelentkezés eredményére vonatkozó visszajelzés úgy
az álláskeresőtől, mint a munkáltatótól.
Az állásinterjú során a munkáltató megfigyeli a pontosságot,
a megjelenést, az összeszedettséget, az önbizalmat és a gesztusokat. Az állásinterjú a munkáltatónak vagy képviselőjének
irányításával történik.
Ha az állásinterjú helye a helyi munkaügyi hivatal, akkor a következő résztvevők vannak jelen: a munkaügyi tisztviselő, a
jelölt, valamint a munkáltató vagy annak képviselője; ha az állásinterjú helye a vállalat, akkor a résztvevők a munkáltató vagy
annak képviselője és a jelölt.
A megbeszélés fél, legfeljebb egy órát vesz igénybe. Ha a munkáltató ragaszkodik hozzá, hogy a jelölt az elméleti után gyakorlati vizsgát is tegyen, akkor az eljárás hosszabb.
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Ne mutassa az idegesség jeleit (ne forgassa a szemeit, ne tördelje a kezeit, ne reszkessen, ne játsszon a hajával stb.); beszéljen világosan és nem túl halkan; ne dohányozzon vagy
rágógumizzon; ne használjon szlenget; ne legyen önkritikus;
válaszai legyenek rövidek; ne bírálja korábbi munkáltatóit; ne
használjon közhelyeket; ne hasonlítsa magát össze az állásra
jelentkező más jelöltekkel; ne beszéljen személyes és anyagi
problémákról.
Az állásinterjú során adott esetben sor kerülhet egy pohár víz
felkínálására és elfogadására.
A jelöltek az interjúk végén kérdéseket tehetnek fel. A kérdések
a következő területeket ölelhetik fel: a vállalat irányítási szerkezete; az adott pozícióban dolgozó alkalmazott jellegzetes
munkanapja; a visszajelzés kézhezvételének határideje; a vállalat személyzeti képzési és képesítési programjai.
A megbeszélések legáltalánosabb szerkezeti felépítése a következő:
• A jelölt és a munkáltató találkoznak, üdvözlik egymást.
• A jelölt helyet foglal.
• A munkáltató és/vagy képviselője kérdéseket tesz(nek)
fel, amelyeket a jelölt megválaszol.
• Az interjú végén a munkáltató lehetőséget ad a jelöltnek esetleges kérdései feltevésére.
• Az interjú során a munkáltató igyekszik a jelölttel elfogadott stílusban társalogni. A jelentkezővel szemben
elvárás, hogy önbizalmat és összeszedettséget sugározzon.
Az állásinterjú során szóba kerülő nem szakmai és szakmai
jellegű témák aránya a betöltetlen álláshely követelményeitől
függ.
A jelölteknek el kell magyarázniuk, mi motiválja őket, részletesebben kell beszélniük a munkáltatónak magukról, erősségeikről és érdeklődési körükről. A foglalkoztatás elősegítéséről
szóló törvény a munkahelyi felvételi eljárásokban úgy a közvetlen, mint a közvetett megkülönböztetést tiltja. A munkálta19

tó a jelöltek magánéletéről nem kér tájékoztatást. A személyes
adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseinek értelmében személyes adat minden olyan, adott személyre vonatkozó
adat, amely egyedi számon keresztül visszakövethető.
A jelentkezőnek ismernie kell a vállalat tevékenységét, a vezetőséget, az ügyfeleket és a versenytársakat, valamint a fejlődési
lehetőségeket.
A munkáltatók által gyakran feltett kérdések a következők:
• Miért jelentkezett erre az állásra?
• Hogyan tud hozzájárulni vállalatunk sikeréhez?
• Mondjon valamit magáról. Kicsoda Ön? Mi különbözteti
meg másoktól?
• Milyen fizetésre számít?
Az állásinterjú után bizonyos idővel a jelölt – hacsak korábban más megegyezés nem született – az eredménye utáni
érdeklődés céljából (személyesen vagy telefonon) megkeresheti a munkáltatót.

3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
A jelölteknek nem ajánlatos fizetési igényeiket közvetlenül az
állásinterjú során bejelenteniük. A fizetés a szerződés függvényében óránkénti vagy havi elszámolás szerint jár. A fizetés
szintjét a munka időtartama vagy termelési mutatók határozzák meg. Az egy tételért járó fizetés összegét (a termelési kvótát) a munkavállaló és a munkáltató egyezteti, az a kollektív
munkaügyi megállapodásban rögzítettnél alacsonyabb nem
lehet.
Bizonyos vállalatok egynapos próbaidőszak teljesítését kérik a
jelöltektől, ez a gyakorlat azonban nem elterjedt.
A felvételi eljárás a munkaszerződés aláírásával ér véget, illetve
akkor, amikor a jelölt megtudja, hogy nem rá esett a választás.
A munkáltató köteles a helyi munkaügyi hivatalt a kiválasztási
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eljárás eredményéről hét napon belül írásban tájékoztatni. Ha
a helyi munkaügyi hivatal az állásinterjú megszervezésében
aktív szerepet játszik, akkor az elvárások szerint tájékoztatnia
kell a jelölteket a munkáltató visszautasításáról.

4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
A korábbi munkáltatók betölthetik az ajánlói szerepet. Ezek az
ajánlások bizonyíthatják, hogy a jelölt alkalmas a betöltetlen
állásra.
Az állásinterjú során adott esetben megkövetelt okmány lehet
a diplomamásolat. Néhány munkáltató adott esetben ajánlóleveleket várhat el.
Az, hogy van-e szükség „erkölcsi bizonyítványra”, a munka jellegétől függ.

5. Hogyan kelthet jó benyomást
A vállalat pontos címét és tömegközlekedéssel való megközelíthetőségét előre ellenőrizni kell. A helyes időpontot feltétlenül jegyezze fel, a szükséges dokumentumokat vigye magával.
Mindig igazolja vissza, hogy az állásinterjúra el fog menni.
Az állásinterjúról csak alapos ok miatt maradhat távol. Ilyen
esetben bocsánatot kell kérnie, amiért az interjún nem jelent
meg, valamint meg kell magyaráznia ennek okait.
Ruházatának elegánsnak kell lennie; nem lehet szabadidőruha, miniszoknya, rövid ujjú póló, nem lehet élénk színe; ruházatának tisztának, cipőjének kifényesítettnek, ruházatához
illeszkedőnek kell lennie; nem szabad intenzív dezodort vagy
parfümöt használnia; fordítson figyelmet az olyan részletekre,
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mint a tiszta haj és körmök, a frizura; a férfiak borotválkozzanak meg, vagy viseljenek jól nyírt szakállat. Ne viseljen feltűnő
ékszereket.
A jelölteknek udvariasaknak, barátságosaknak és mosolygósaknak kell lenniük, szemkontaktust kell teremteniük az interjúvezetővel, a kérdéseket figyelmesen meg kell hallgatniuk,
(legfeljebb két percben) minden kérdést meg kell válaszolniuk,
félreérthetetlenül, önbizalmat sugárzóan és nyugodtan kell
beszélniük, röviden össze kell foglalniuk erősségeiket, össze
kell vetniük gyakorlatukat annak a pozíciónak a követelményeivel, amelyre jelentkeztek. Köszönje meg a munkáltató idejét,
esetleg írjon számára külön köszönőlevelet is.
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1. A Belgiumban jellemző munkahelyi felvételi
eljárások
A jelentkezési eljárás általában a betöltetlen állásra, illetve
spontán jelentkezés esetén a kapcsolattartó személyekre vonatkozó információk gyűjtésével veszi kezdetét. A betöltetlen
állásra vonatkozó további információk beszerzése céljából fel
lehet venni a kapcsolatot a vállalattal, valamint a munkáltató
tevékenységére vonatkozó adatokat keresni is lehet. Ha alkalmasnak találja a betöltetlen állást, akkor megírhatja a kísérőlevelet és az önéletrajzát, majd az elfogadott módon benyújthatja azokat a munkáltatóhoz.
Ha profilja felkelti a munkáltató érdeklődését, akkor a továbbiakban egy vagy több állásinterjúra kerülhet sor. Adott esetben
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alkalmazhatók értékelések, ismereti és pszichológiai tesztek is.
Az utolsó szakaszban a munkáltató dönt, és visszajelzést ad a
jelentkezőnek. A jelölt akár kérheti is az utólagos tájékoztatást
(visszajelzést), ami a munkáltató szemében külön motivációs,
érdeklődési tényező lehet.
A leggyakrabban alkalmazott eljárás az önéletrajzok és kísérőlevelek alapján végzett kiválasztás. Fontos megjegyezni, hogy
Belgiumban minden betöltetlen állás egyaránt nyitva áll a férfiak és a nők előtt. Korhatár nincs.
A betöltetlen állás meghirdetése és a munka megkezdése között eltelő átlagos toborzási időszak több tényező függvénye:
ilyenek az állásinterjúk vagy értékelések száma, a köz- vagy
magánszféra, a határozott idejű vagy rövid távú szerződés, az
alkalmazott korábbi munkáltatójánál előírt felmondási időszak, a költözéshez szükséges idő stb. Az átlagos toborzási
idő a betöltetlen álláshelyek összes válfajára vonatkoztatva 6
hét, bizonyos állások (például olyan munkahelyek, amelyekre
kevesen jelentkeznek) esetében azonban sokkal rövidebb is
lehet.
Ha e-mailben jelentkezik, használjon „szakmai” e-mail címet.
A munkáltatók nem szeretik a túlságosan fantáziadús címeket. Levelében feltétlenül szerepeltessen egyértelmű hivatkozást, használjon kísérőlevelet. Fordítson figyelmet úgy a
kísérőlevél, mint az önéletrajz külalakjára. A kísérőlevél megírásában (ha ismertek) alkalmazza a belga szabványokat. Ha
hagyományos levélben jelentkezik, használjon tiszta papírt.
Ha telefonon hívja fel a munkáltatót, röviden és világosan
mutatkozzon be, használja az elvárt nyelvet. Ha spontán jelentkezést ad be, mutatkozzon be, és közölje világosan, milyen pozícióra jelentkezik.
A pozícióra és a vállalatra vonatkozó ismereteivel motiváltságáról tesz tanúbizonyságot. Az erősségeire és gyenge oldalaira
vonatkozó kérdésekre is feltétlenül készítsen elő válaszokat.
Az önéletrajz a legfontosabb dokumentum. Belgiumban jelentkezéskor egyéb dokumentumokat rendszerint nem várnak
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el. A munkáltatók elhiszik azt, amit Ön a diplomájáról, tanúsítványairól stb. állít, ugyanakkor a szerződés aláírásakor adott
esetben szükség lehet ezek közül néhánynak a benyújtására.
Ezért diplomájának fordítása feltétlenül legyen kéznél, jelentkezésével azonban ne küldje be annak másolatát.
Az állásinterjút követő utólagos tájékoztatás tekintetében
vegye saját kezébe a kezdeményezést. Ez a munkáltató szempontjából fontos motivációs tényező. Ön saját maga is megkeresheti a munkáltatót akkor, ha két hét elteltével sem hall felőle
(hacsak nem tudja, hogy a döntési időszak hosszabb lesz).
Legyen udvarias, őszinte és szakszerű. A munkáltatónak soha
ne hazudjon. Csak azokról a tényekről beszéljen, amelyek a
munkáltató érdeklődésére számot tarthatnak. Az állásinterjúk
inkább a tárgyalások egy formájának, semmint kikérdezésnek
tekinthetők.

2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
A munkáltató legelőször az Ön hozzáállására, öntudatosságára, udvariasságára, megjelenésére tud összpontosítani. Ön
a vállalatot fogja képviselni, bele kell illenie a csapatba. Az
állásinterjúkon két-három személy vesz részt. Az első interjút
jobbára pszichológus vezeti le. Ezután elképzelhető, hogy azzal a vezetővel lesz interjúja, aki közvetlen felettese lesz, vagy
akár jövőbeni kollégái egyikével. Az utolsó, gyakorlati interjút
(fizetés egyeztetése stb.) a humánerőforrás-osztály képviselője
intézi. Az egyes interjúkra 45-45 percet, a tesztekre fél napot
számítson.
A kiválasztási folyamatban a verbális és a nem verbális kommunikáció egyaránt fontos szerephez jut. Ha megkínálják, elfogadhatja a kávét vagy a pohár vizet. Az interjú végén kérhet
további, a pozícióra és a vállalatra vonatkozó információkat.
Kérhet a munkára vonatkozó gyakorlati felvilágosítást is.
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Az interjúk általában az interjúvezetők bemutatkozásával veszik kezdetüket. Ezután a jelölteket kérik meg a bemutatkozásra. Az interjúvezető a nagyon általános jellegű kérdésektől
halad az erősen részletes jellegűek felé. Az interjú végén a jelölt
további kérdéseket tehet fel, majd az a döntési időszakra és a
visszajelzésre vonatkozó gyakorlati egyeztetéssel zárul.
A megbeszélés hangulata jellemzően hivatalos, szakmai jellegű. Úgy az interjú előtt, mint az után feltétlenül viselkedjen
szakmai stílusban. Ne adjon egymásnak ellentmondó válaszokat. Figyelje meg, hogyan viselkednek az interjúvezetők.
Keresztneveket csak akkor használjon, ha ők is így tesznek. Az
állásinterjúk hangulata nem mindig tükrözi az általános vállalati kultúrát.
Az interjú során a fő hangsúly a szakmai kérdéseken van. Szakmai és magánjellegű kérdésekre 80 : 20 százalékos arányban
számítson.
Fontos, hogy meggyőzze a munkáltatókat kompetenciájáról és
hozzáértéséről. Az interjú során beszéljen ezekről. Számítson
arra, hogy megkérik, bizonyítsa motiváltságát és ismereteit
gyakorlati példákkal, hobbikkal, önkéntes munkával stb.
A munkáltatónak tiszteletben kell tartania a jelölt magánéletét.
Nem kell válaszolnia a vallására, nemére, közeli gyermekvállalás
iránti vágyára stb. vonatkozó kérdésekre. A munkavállalóknak
ezekben a témákban szabad „hazudniuk” mindaddig, amíg azok
a munkához nem kapcsolódnak. Amennyiben nem hajlandó kényes kérdésekre válaszolni, az lehet a munkáltatóval szembeni
határozottság bizonyítéka, így akár előnyt is jelenthet. Belgiumban a megkülönböztetést jogszabályok tiltják. Ha megkülönböztetés áldozatának érzi magát, hivatalos panaszt tehet.
A munkáltatók méltányolják, ha a jelöltek tájékozódnak a vállalatról. Az ágazatra, az újabb vállalati projektekre stb. vonatkozó
információkra az interneten kereshet rá.
A legtöbb kérdés motiváltságára, személyiségére és ismereteire fog vonatkozni. Legyen figyelmes: minden kérdésnek van
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oka. Gondolatban mindig tegye fel magának a kérdést: „Miért
kíváncsi erre a munkáltató?”

3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
A bértárgyalások általában a toborzási eljárás utolsó szakaszába esnek, amikor a jelentkezőnek van lehetősége kérdéseket
feltenni. A bért Belgiumban általában mint bruttó fizetést fejezik ki, a szerződés típusának függvényében havi vagy óránkénti bontásban. Ne habozzon a bérezési csomagjában foglaltak
pontos tisztázását kérni. Az éves fizetésen belül tárgyalási alap
lehet a 13., sőt akár a 14. havi külön fizetés is. Ezeket a meghirdetett fizetés nem tartalmazza. Belgiumban bértárgyalásokra
csak a magánszférában van lehetőség.
Belgiumban a törvényben előírt juttatásokon kívül és azok
felett nyújtott jelentősebb kiegészítések a következők: étkezési utalványok, egészségügyi biztosítás, vállalati gépkocsi,
mobiltelefon, számítógép, az ingázók utazási költségeinek
megtérítése. A tárgyalást a jelentkező és humánerőforrás-osztály képviselője folytatja. Jogi szempontból az egynapos „próbaidőszakra” nincs lehetőség, hacsak azt ideiglenes állásokat
szervező állásközvetítő iroda meg nem szervezi. (Ez azt jelenti,
hogy Ön fizetést kap arra az egy napra). Munkahelyi gyakorlati
tesztek elképzelhetők, ezek azonban nem lehetnek hosszabbak az Ön ismereteinek kipróbálásához szükségesnél.
A jelentkezési eljárás a visszajelzés után lezártnak tekinthető.
Vegye kezébe a kezdeményezést, kérjen önként visszajelzést.

4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
Belgiumban nem létezik az ajánlások kultúrája. Előfordulhat,
hogy ilyet követelnek meg, de ez nem túl gyakori.
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Bizonyos regisztrált munkahelyekhez szükséges lehet a diplomamásolat, illetve (a közszférában) akkor, ha a diploma hatással van a fizetési besorolásra.
Az ajánlólevelek Belgiumban nem használatosak. Az erkölcsi
bizonyítvány iránti követelmény bizonyos esetekben, azaz ha
pl. gyermekekkel, börtönben fogva tartottakkal való munkával
együtt járó állásról van szó, fennállhat.

5. Hogyan kelthet jó benyomást
Mindig legyen pontos. Érkezzen meg 5 perccel korábban, de
soha ne késve. Ha a forgalmi viszonyok, vonatkésések stb. miatt arra számít, hogy késni fog, tájékoztassa a munkáltatót. Útban az állásinterjúra feltétlenül legyen Önnél a kapcsolattartó
telefonszáma.
Igen udvarias és szakszerű lépés az állásinterjún való megjelenést visszaigazolni, így ugyanis a munkáltatók tudni fogják,
hogy számíthatnak Önre. Ha az interjú javasolt időpontjában
nem ér rá, a lehető leghamarabb vegye fel a kapcsolatot a
munkáltatóval, és kérjen új időpontot.
Belgiumban a legtöbben naponta ingáznak a munkahelyükre. Ez azt jelenti, hogy a munkáltatók elvárásai szerint az
állásinterjún Ön meg tud jelenni személyesen. A távolságok
annyira kicsik, hogy az interjúra való elutazás nem jelenthet
problémát.
Rögzített öltözködési szabályok nincsenek. Próbáljon meg úgy
öltözni, ahogy azt az Ön által megpályázott pozícióban dolgozó más személytől várná. Ne viseljen öltönyt és nyakkendőt akkor, ha vízszerelői állásra pályázik, ne érkezzen rövidnadrágban
vagy farmerben akkor, ha értékesítési képviselői állásra pályázik. Az ékszereknek vagy a parfümnek illeszkednie kell a ruházathoz. Ne essen túlzásokba. Ne felejtse el, hogy megjelenése
személyiségét tükrözi.
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Az utólagos tájékoztatás kérésével motiváltságát jelzi a munkáltató felé. Ha a munkáltató egy héten belüli visszajelzést
ígért Önnek, ne telefonáljon ennél korábban, ha azonban a
munkáltató két hét után sem telefonál, felhívhatja, és kérheti
a visszajelzést.
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1. A Cseh Köztársaságban jellemző munkahelyi
felvételi eljárások
A szokásos jelentkezési eljárás az interneten, az újságokban és a
munkaügyi hivatalokban közzétett állásajánlatokra való jelentkezés. A munkáltató rendszerint feltünteti e-mail címét, amelyre
az érdeklődő jelöltek önéletrajzait és kísérőleveleit várja. Számos
munkáltató veszi igénybe magánkézben lévő állásközvetítő ügynökségek szolgáltatásait, ezektől Ön akkor kaphat állásajánlatokat, ha regisztrál náluk.
Miután elküldte jelentkezését valamely munkáltatóhoz, a választ
néhány napon vagy héten belül várhatja. A munkáltató általában
személyes állásinterjúra fogja hívni Önt. Nem szokatlan az, hogy
ha a munkáltató érdeklődését az Ön profilja nem kelti fel, akkor
egyáltalán nem válaszol. A Cseh Köztársaságban valamennyi
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munkáltatóra egy sajátos kötelezettség hárul. A kötelezettség
abban áll, hogy a 10 napon belül be nem töltött üres állásokat jelenteniük kell a munkaügyi hivatalnak. A munkaügyi hivatal webhelyén található a betöltetlen álláshelyek legnagyobb adatbázisa.
A betöltetlen állás meghirdetése és a munka kezdetének napja között eltelő időszak álláshelytől függően eltérő lehet. Előfordulhat,
hogy a hirdetésben szerepel a szerződés életbelépésének pontos
dátuma, de az is lehet, hogy abban a munkáltató és a jelentkező
állapodik meg.
A kiválasztott állásajánlatokra válaszoljon a lehető leghamarabb,
az azokban említett alapvető feltételeket vegye figyelembe. A
munkáltató érdeklődését nyilvánvalóan fel kívánja kelteni, az első
kapcsolatfelvétel pedig igen fontos.
Az állásra jelentkezhet elektronikusan (amerikai stílusú önéletrajz
és kísérőlevél e-mailben, online jelentkezés a munkáltató webhelyén, állásportálok stb.). Az 1 oldalas korlátot ne lépje túl. Jelentkezését ne küldje be az aktuális munkáltatójánál fenntartott e-mail
fiókból, becenévvel jelölt e-mail címről, illetve körlevélként. Az
e-mail tárgymezejét töltse ki, pl. az álláshely megnevezésével. Az
e-mail csatolmányait világosan le kell írnia a levélben. Önéletrajzát
külön csatolmányként küldje el.
Írásbeli jelentkezésében szerepelnie kell a vállalat pontos címének, a dátumnak, az Ön által pályázott állás megnevezésének, az
álláshirdetés Ön által fellelt forrására vonatkozó információknak,
annak, mit tud Ön kínálni (képesítések, munkahelyi gyakorlat), a
személyes állásinterjú iránti kérésnek, az Ön nevének és elérhetőségeinek. Amerikai stílusú önéletrajzot is mellékelnie kell.
A telefonos kapcsolatfelvételhez szükséges információk az álláshirdetésben vagy a vállalat webhelyén találhatók meg. A munkáltató
kérdéseire készüljön fel – feltétlenül tartson kéznél egy tollat, egy
jegyzetfüzetet és az önéletrajzát. Próbálja meg elérni az Ön területéért felelős személyt. A kérdésekre röviden, lényegre törően válaszoljon, kérjen lehetőséget a munkáltató személyes felkeresésére. A
munkáltató által javasolt időpont elfogadása érdekében tegyen meg
minden Öntől telhetőt. Jobb a munkanap kezdetén telefonálni.
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Ha egy adott vállalatnál szeretne munkát kapni, akár azzal együtt
is, hogy az nem hirdetett meg üres álláshelyet, még mindig írhat
jelentkezést. Ebben összpontosíthat arra az elképzelésére, hogy a
vállalatnál esetleg lehet álláshely, illetve arra, hogy érdekli Önt az
ott végzendő munka.
A toborzók elvárják, hogy a jelentkezők ismerjék a vállalatot (annak szerkezetét, tevékenységi körét), valamint a felkínált állásra
vonatkozó részleteket. Meg fogják kérdezni a jelölttől, miért kíván
a kérdéses vállalatnál dolgozni. A jelöltnek késznek kell lennie arra
is, hogy válaszoljon a szakmai ismereteire, valamint bármely egyéb
rátermettségére (személyes tulajdonságok, önálló vagy csapatban
végzett munkára való képesség, megbízhatóság, alkalmazkodási
készség, korábbi gyakorlat stb.) vonatkozó kérdésekre. Személyiségük ellenőrzése céljából néhány munkáltató megköveteli a jelentkezőktől bizonyos pszichodiagnosztikai tesztek teljesítését is.
Az állásinterjú alkalmával a jelentkezőnek be kell adnia a képesítéseiről és képzettségeiről szóló dokumentumokat (diploma,
nyelvtanfolyamok, jogosítvány, hegesztői engedély stb.); az ilyen
dokumentumokról készült másolatok beadására rendszerint a
munkaszerződés aláírása után kerül sor. A munkáltatók általában
erkölcsi bizonyítványt is kérnek.
A jelentkezési eljárást a jelentkezők rendszerint önéletrajzuk és egy
kísérőlevél beküldésével indítják el. Néhány nap vagy hét eltelte
után a munkáltató rendszerint megkeresi a kiválasztott jelölteket,
és személyes állásinterjúra hívja be őket. Az állásinterjú szerkezete a
következő: 1. A vállalat és a munkahely bemutatása a toborzó előadásában; 2. A jelöltek szakmai ismereteit és/vagy jártasságát vizsgáló és/vagy pszichodiagnosztikai teszt; 3. Személyes beszélgetés.
Az állásinterjú eredményét levélben vagy telefonon közlik.

2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
Az állásinterjún mintegy 1–3 kérdezőre számíthat. A megbeszélés hossza, a találkozón tapasztalható viselkedés és stílus a meg32

pályázott pozíciótól és az érintett munkáltató típusától függően
változhat. Az „átlagos” állásinterjú során először kérdéseket fog
kapni (különösen a képzettségére, a gyakorlatára és a motiváltságára vonatkozókat), majd bátorítani fogják saját kérdéseinek
feltételére. Néhány állásinterjú több szintből is áll, amelyeken az
állás megszerzéséhez túl kell jutnia. Fontos magabiztosan viselkednie, és mutatnia az állás és a vállalat iránti érdeklődését. A fizetés kényes kérdés lehet. Az ilyen kérdésekkel jobb várni addig,
amíg a munkáltató maga hozza szóba őket, illetve közli, hogy
szeretné Önt alkalmazni.
A jelentkezőkkel tartott találkozóknak általában nincs körülhatárolt szerkezetük. Ezek állhatnak interjúkból, tesztekből,
kiválasztási eljárásokból vagy valami másból is. A találkozókat
általában állásinterjú formájában szervezik meg. Az interjún
a vállalat szerkezetének függvényében jelen lehet a cégtulajdonos, a személyzeti tisztviselő vagy az osztályvezető, de akár
mindegyikük is. A legtöbb megbeszélés a személyi adatok
rövid, bevezető kikérdezésével veszi kezdetét. Ezen a ponton
az önéletrajz még nem kerül szóba. Ezután következnek azok
a kérdések, amelyek a személyzeti tisztviselőt a jelentkezőre,
annak elvárásaira és karrier-célkitűzéseire vonatkozó további,
részletesebb információk megismerésében segítik. Ezek a kérdések a képzettség és a munkahelyi gyakorlat köré összpontosulnak. Az interjú következő részének témája a kérdéses pozíció.
A beszélgetésnek ebben a részében a jelentkező információkat
kap a vállalatról és belső viszonyairól, így képet nyerhet annak
tevékenységéről és a munkavégzés körülményeiről. Az interjú
végen sor kerülhet szakmai jellegű kérdésekre is, illetve a jelentkező kaphat időt az állás iránt érzett motiváltságának kifejtésére, tudásának és jártasságának bemutatására. A nem szakmai és szakmai jellegű témák közötti arány 20% : 80%.
A Cseh Köztársaságban nincsenek külön törvények a megkülönböztetés ellen. A megkülönböztetéshez kötődő kérdések
több jogszabályi rendeletben (pl. a Munka Törvénykönyve,
foglalkoztatási törvény stb.) kapnak helyet. Természetesen van
néhány olyan kérdés, amelyre nem kell válaszolnia, pl. a vallásra, a kisebbségi hovatartozásra, az egészségi állapotra, a gyermekek számára, a családi állapotra, a vagyoni viszonyokra stb.
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vonatkozók. Válaszolhat ezzel a kérdéssel: „Mi köze van ennek
ahhoz az álláshoz, amire jelentkeztem?”
Felkeltheti a munkáltató érdeklődését annak kimutatásával,
hogy érdekli a cég számára végzendő munka. Meg kell próbálnia a lehető legtöbbet megtudni a vállalatról. A vállalat (történet, üzleti terület, exporttevékenységek, termelés, munkaköri
leírás, alkalmazottak száma stb.) ismerete nagyon fontos. Az
információforrások közé például a vállalat webhelye tartozhat.
Az állásinterjúk során leggyakrabban feltett kérdések:
• Tudna nekünk mondani valamit magáról?
• Volt-e már az Ön által pályázottal azonos (vagy ahhoz
hasonló) munkakörben?
• Miért szeretne éppen a mi vállalatunknál dolgozni?
• Mit vár a vállalatunknál betöltött állástól?
• Miért gondolja úgy, hogy alkalmaznunk kellene Önt?
• Melyek az erősségei?
• Melyek a gyenge oldalai?
• Kész utazni?
• Milyen jellegű munkát keres?
• Miért hagyta ott a legutóbbi munkahelyét?
• Mit tud a mi vállalatunkról?
• Mivel foglalkozott munkanélküliségének ideje alatt?
• Mikor tud munkába állni?
• Milyen elvárásai vannak a bérezés tekintetében?
• Kész túlórázni?
• Hogyan viszonyul a számítástechnikához?
• Vannak-e referenciái?
• Van-e bármilyen kérdése?
Az állásinterjú/teszt során nem szabad feltenni a következő
kérdéseket:
• Milyen a politikai beállítottsága? Tagja-e politikai pártnak?
• A felekezeti hovatartozásra vonatkozó kérdések
• A családi állapotra és a vagyoni helyzetre vonatkozó
kérdések
• Párkapcsolatok, házasságok
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Erősen ajánlott az állásinterjú/teszt időpontját a személyzeti
osztállyal előzetesen egyeztetni.

3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
A munkáltatónál megtartott állásinterjú után bizonyos idővel Ön kézhez kapja a döntést (ennek írásbelinek kell lennie).
Ha a döntés pozitív, és Ön is az állás elvállalása mellett dönt,
akkor vegye fel a kapcsolatot a vállalat személyzeti tisztviselőjével (HR-vezetőjével), közölje vele, hogy elvállalja a munkát,
valamint tárgyalja meg vele munkába lépésének dátumát és a
munkavállalói szerződés egyéb fontos részleteit.
Az alkalmazás a munkáltató és a munkavállaló közötti szerződésen alapszik. A munkáltató köteles írásos szerződést kötni (a
Munka Törvényköve). A munkavállalói szerződésben szerepelniük kell az alapvető feltételeknek: a munka jellegének, helyének, a munkába lépés dátumának, a szerződés időtartamának.
A későbbi félreértések elkerülése érdekében a munkavállalói
szerződésben ajánlott rögzíteni a munkavállaló és a munkáltató kötelességeit és jogait, a munkakör leírását, a munkaidő-beosztást, a próbaidőszakot, a szabadságolási jogokat,
a felmondási időszak hosszát, a bérsávot, valamint az egyéb
feltételeket.
Az Ön fizetése képezhet tárgyalási alapot, ez azonban a helyzettől függ. Jó a bér/fizetés kérdését tudatosan kezelni. Ez ágazatoktól és a helytől függően változik. Jobb, ha az állásinterjú
során a fizetést először a munkáltató hozza szóba, a jelentkező
pedig megvárja az ajánlatot. A bér/fizetés megtárgyalására a
magánszférában, kisebb munkáltatóknál nagyobb lehetőség
nyílik. A nagyobb vállalatoknál, a közszférában, az állami adminisztrációban, illetve a költségvetési intézményeknél a bérsávot a bérkategóriák határozzák meg. A díjazás lehet óránkénti
vagy havi alapú, ritkábban éves összegű – kivéve a felsővezetői
pozíciókat.
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A fizetett szabadságokra vonatkozó alapvető szabályokat a
Munka Törvénykönyve rögzíti. Ezek a munkáltató és a vállalati
szakszervezetek közötti általános megállapodásban módosíthatók. Bizonyos esetekben tárgyalási alapot képezhetnek az
éves jutalmak, illetve – jobbára akkor, ha vezetői szerződésről
van szó – az egyéb feltételek is.
A teljesítéshez kötött különleges anyagi juttatások ölthetik
a mellékes juttatások valamilyen formáját, pl. az alkalmazottaknak nyújtott lehetőség a vállalat termékeinek csökkentett
áron való megvásárlására, csökkentett árú étkezési utalványok, színházba, uszodába szóló, kedvezményekre jogosító
utalványok, üdülési juttatások. A munkáltató és a vállalati
szakszervezet közötti tárgyalásoknak van némi mozgástere.
A Munka Törvénykönyvében meghatározottak szerint a
próbaidőszak hossza nem haladhatja meg a 3 hónapot. A
legtöbb munkáltató alkalmaz próbaidőszakot, azt a munkavállalói szerződésben is rögzíti. A próbaidőszak hosszának
megtárgyalására (azaz hogy 3 hónapnál rövidebb legyen) van
némi lehetőség. A jelentkezők azonban általában elfogadják
a vállalat javaslatát.

4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
Referenciák és ajánlólevelek általában nem szükségesek. A
munkáltatók a jelentkezők utolsó munkahelyeire vonatkozó
információkat a korábbi munkavállalók felhívásával ellenőrzik.
Az állásinterjú során a toborzók rendszerint csak a diplomákat, illetve egyéb dokumentumokat ellenőrzik. A jelentkezők
diplomáiról és dokumentumairól készült másolatok beadására
általában a munkaszerződés aláírása után kerül sor.
A munkáltatók általában kérnek erkölcsi bizonyítványt.
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5. Hogyan kelthet jó benyomást
A jelentkezőnek nemigen szabad elkésnie az állásinterjúról. Öt
perc általában elfogadható, ennél több nem. A munkáltatók a
szükségleteik alapján reagálnak. Aki elkésik, az általában nem
jut be interjúra. A részvételt a legtöbb esetben mindkét fél
megerősíti, elsősorban e-mailben vagy telefonon. Csak akkor
maradhat távol, ha a munkáltatót előre értesíti.
Az állásinterjúk leggyakoribb típusa a személyes elbeszélgetés.
Az interjúk első fordulóját lebonyolíthatják e-mailben is. Az új
médiaforrásokat még csak most kezdik el használni.
Ajánlott a keresett pozícióhoz illő ruházatot viselnie. Felső szintű pozíciók esetében jobb konzervatívabb öltözéket választani,
míg a kreatív gondolkodást igénylők esetében elfogadhatók
lehetnek az eredetibb, egyedibb választások is. Ami általában
ajánlott: férfiaknak – sötét öltöny, szolid nyakkendő, jó minőségű bőrcipők és aktatáska; nőknek – visszafogott kétrészes kosztüm, nadrágkosztüm vagy mellény és szoknya. A szoknyának
térdig kell érnie. Minőségi körömcipő. Diszkrét smink és olyan
frizura, ami jól áll. Ékszerek – csak a kosztüm kiegészítőiként –
kisebb brosstű, finom nyaklánc és apró fülbevalók.
Ne vigyen magával semmit a személyzet megvesztegetésére.
Ne érkezzen ittasan, koszosan vagy ápolatlan külsővel.
Törekedjen a vállalatra, az emberekre és a vállalati kultúrára
vonatkozó lehető legtöbb információ megszerzésére. Az állásinterjúra készüljön fel alaposan, legyen pozitív, igyekezzen
a vállalati kultúrához alkalmazkodni. Ne beszéljen túl sokat. A
munkáltató kérdéseire világos válaszokat adjon.
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1. A Dániában jellemző munkahelyi felvételi
eljárások
A betöltetlen álláshelyeket a munkáltatók online hirdetik meg,
saját webhelyükön, illetve a hivatalos jobnet.dk webhelyen.
A külföldi álláskeresők részére fenntartott betöltetlen állások
megtalálhatók a www.workindenmark.dk webhelyen is, ahová
önéletrajzokat is fel lehet tölteni. Bizonyos esetekben a munkáltatók a betöltetlen álláshelyek adott nemzeti webhelyeken
való meghirdetését kérik, esetleg kapcsolatba lépnek egy állásközvetítő irodával, amely aztán kezeli a jelöltek első szűrését.
A jelöltek és a munkáltatók között rendszerint közvetlen a kapcsolattartás. A jelentkezés módjának leírása az álláshirdetésben
szerepel, azt követni kell. A betöltetlen állás meghirdetésének
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napjától a munka megkezdéséig eltelő idő hossza az ágazat
függvényében változó – nagyjából 1-1½ hónap.
Az – általában elektronikus úton – elküldött jelentkezéseket
igen fontos az adott munkáltatóhoz igazítani. A munkáltatóval
kizárólag a hirdetésben megkívánt nyelven vegye fel a kapcsolatot. Mindig saját maga vegye fel kapcsolatot. A toborzó
elvárja a jelentkezőktől, hogy megfeleljenek a képesítési követelményeknek. Az idegen nyelvű dokumentumok eredetiségét
igazolni kell. A toborozó a jelentkezés utáni semmilyen utólagos tájékoztatást nem vár el. A jelöltek jellemzően közvetlenül
a munkáltatónak válaszolnak a hirdetésekre. Az erre vonatkozó
leírás mindig szerepel magában a hirdetésben.

2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
A munkáltatók külön figyelmet fordítanak arra, képesek-e a
jelentkezők a követelményeknek megfelelni. A megbeszélés
során az irányítói szerep a munkáltatóé. Az interjún vagy a
teszten részt vevők száma változó, általában 1–5. A megbeszélések jellemzően legfeljebb egy órát vesznek igénybe, a jelentkezőket gyakran megkínálják egy csésze kávéval vagy teával. A
megbeszélés ideje alatt nem szabad dohányozni.
A megbeszélés végén a jelentkező kérdéseket tehet fel a pozícióra, a fizetésre, a munkakörülményekre, a szerződésre, a szabadságokra, a külön jogosultságokra stb. vonatkozóan.
A megbeszéléseknek körülhatárolt szerkezete van. Az első,
röviden tárgyalt kérdés az időjárás, vagy hogy a jelentkező
hogyan jutott el a megbeszélésre, illetve valamilyen más általános téma. Ezután a vállalat rövid bevezetőt tart, illetve a
jelentkezők kapnak lehetőséget kérdések feltevésére és a részletesebb bemutatkozásra. Végül a megbeszélés a következő
lépés mibenlétére vonatkozó tájékoztatással zárul. A hangulat
általában barátságos és egyenes, az elvárások szerint a jelentkező hozzáállásának is ennek kell megfelelnie.
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Az állásinterjú során a szakmai témák a legfontosabbak. Az
interjú végén a tárgykörbe kiegészítésként bekerülhetnek az
olyan nem szakmai témák is, mint a háziállatok, a gyerekek,
a sport és a személyes érdeklődés egyéb vetületei, illetve a
közömbös apróságok.
Fel kell készülnie és el kell magyaráznia, mi motiválja a jelentkezését, miért jelentkezik, és mit nyerhet a vállalat azzal,
ha felkínálja Önnek az állást. Dániában a nem, az életkor, a
fogyatékosság, a faj, a vallás és a politikai vélemény tekintetében az európai szabályoknak megfelelő megkülönböztetés elleni törvények vannak érvényben. Nem minden kérdésre kell válaszolnia. A szexuális irányultságot, illetve hogy
lesznek-e gyermekei, szigorúan magánügyeknek tekintik. A
leggyakoribb kérdések az Ön gyenge és erős oldalaira vonatkoznak, illetve arra, hol fog tartani az interjú időpontja
után 3-5 évvel. Ravasz megkerülő kérdések nincsenek.

3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
A munkavállalói szerződések szabványosítottak, ugyanakkor a
vállalat adott esetben használhatja a saját változatát is. A szabványos munkavállalói szerződés sablonjának használatával ellenőrizheti, hogy az Ön egyedi szerződéséből nem maradt-e ki
semmi. Ez bármely könyvüzletben beszerezhető.
A bérről, a munkaidő-beosztásról, illetve a kiegészítő juttatásokról folytatott tárgyalások általában a felkínált állás szintjétől függenek. A díjazás óránkénti, heti vagy havi alapú lehet.
Évenkénti díjazást ritkán alkalmaznak. A szabadságokra járó
kifizetések a törvényi előírásoknak felelnek meg. Az adott esetben érvényben lévő jutalomrendszert külön meg kell említeni.
A külön juttatások megtárgyalására az állás szintjének függvényében nyílik tér. Ezek közül a leggyakoribbak az ingyenes
telefonhasználat, az újságok, a gépkocsihasználat, az internethozzáférés stb. A tárgyalást vagy a vállalat, vagy a HR-osztály
vezetőjével folytatja le.
40

Az egynapos próbaidőszakot – igen kis számú szakmát leszámítva – általában nem kérnek. Ezt Ön elutasíthatja. Gyakoriak a
szerződésekben rögzített három hónapos próbaidőszakok.
Az állásinterjún való megjelenéssel együtt járó költségeket
nem térítik meg. A megbeszélés végén a munkáltató tájékoztatja Önt a további eljárás menetéről.

4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
Az, hogy van-e szükség referenciákra, az adott helyzettől függ.
A munkáltató a referenciaként megadott személyekkel akkor
veszi fel a kapcsolatot, ha bizonytalan, illetve ha az érintett betöltetlen állás magas szakmai színvonalat követel meg, azaz vezetői, akadémiai poszt stb. A referenciákat kiállíthatják korábbi
munkáltatók, kollégák (akiknek az elvárások szerint a munkáltató referenciák iránti esetleges kérését is teljesíteniük kell).
Diplomájának másolatára szüksége van, azt jelentkezésével és
önéletrajzával együtt el kell küldenie.
Az ajánlólevelek hasznosnak bizonyulhatnak. A jó ajánlások
mindig sokat segítenek. Ha gyermekekkel, idősekkel, illetve a
pénzügyi szektorban kíván dolgozni, szüksége van az erkölcsi
bizonyítványra.

5. Hogyan kelthet jó benyomást
A dánok nagyon pontosak. Jobb, ha 5-10 perccel előbb érkezik. Megjelenésének visszaigazolását nem várják el. Hacsak
nincsenek olyan képesítései, amelyekre érdemes várni, nem
teheti meg, hogy távol marad, és új találkozót egyeztet. Öltözzön meglehetősen konzervatívan, nem túl elegánsan és nem
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túl hétköznapian. Diszkrét ékszerek – általában látható testékszerek nélkül.
Gyakoriak a kiértékelések célját szolgáló ismételt telefonhívások, találkozók, amelyek során a jelentkező megtudhatja, mely
területeken van lehetősége a fejlődésre.
Mi az, ami a jelentkezési eljárás során egyáltalán nem megengedhető?
• A vállalat nevének vagy címének elírása
• Hibák a jelentkezésben
• A korábbi munkáltatókkal szembeni diszlojalitás
• Az állásinterjúról való késés
Legyen gondja a következőkre:
• Jó szemkontaktus az állásinterjú során
• Erős kézfogás az állásinterjú alkalmával
• A jelentkezés önálló megírása
• Válaszadás a betöltetlen álláshely hirdetésében megjelölt nyelven
• Nem kell képesnek lennie valamennyi követelménynek
megfelelni – a betöltetlen álláshely hirdetésében megjelölt nyelvet azonban mindenképpen beszélnie kell.
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1. A Németországban jellemző munkahelyi
felvételi eljárások
Németországban az írásbeli jelentkezések vannak szokásban.
Mielőtt kísérőlevelének megírásába belekezdene, telefonon
kérhet előre némi további információt a betöltetlen álláshelyről. Az írásbeli jelentkezések esetében feltétlenül teljes, a jelentkezési levelet, önéletrajzát, fényképét és néhány ajánlólevelet
tartalmazó dokumentációt állítson össze. Ügyeljen arra, hogy
dokumentumaiban ne legyenek elírások, és dokumentációja
tökéletes benyomást keltsen.
A munkáltatók webhelyein meghirdetett állásajánlatok révén
közvetlenül is jelentkezhet. Az esetleges kitöltendő jelentkezési űrlapokon feltétlenül válaszoljon az összes kérdésre. Ha
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jelentkezését e-mailben küldi el, akkor ajánlott a kísérőlevelet,
az önéletrajzot, a fényképet és a leveleket mind egyetlen dokumentumba belefoglalnia. Ha jelentkezési eljárása során egyszer
vagy többször telefonon hívja fel a munkáltatót vagy a humán
erőforrások osztályát, mindig legyen feltétlenül udvarias, mindig
adja meg teljes (személynévből és családi névből álló) nevét. Válaszait készítse el előre, azok legyenek lényegre törők.
Amennyiben spontán jelentkezést fontolgat, úgy, hogy nincs
pontos tudomása létező állásajánlatokról, mondanivalóját nagyon alaposan készítse elő, győződjön meg arról, hogy kielégítően el tudja magyarázni, miért jelentkezik ilyen módon.

2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
A jelentkezésekre, a dokumentumokra vonatkozó igényekre
és a jelentkezési eljárás különféle lépéseire való felkészülésnek
nincs általános módja. Minden helyzet igen egyedi, a betöltetlen álláshelyet meghirdető munkáltató körülményeinek függvénye.
A munkáltató számára rendkívül fontos, hogy Ön az állásinterjúra időben érkezzen. A munkáltató fokozott figyelmet fordít
arra, milyen az Ön megjelenése ezen a megbeszélésen. Ruházata, frizurája, ékszerei stb. tüzetes vizsgálaton esnek át. Az interjú során ügyelnie kell hozzáállására, testbeszédére, a szemkontaktusra és kifejezésmódjára.
A kérdezők elvárják, hogy az interjú helyiségébe való belépéskor kezet fogjon velük. Mobiltelefonját belépés előtt kapcsolja
ki. Ha itallal (kávéval, vízzel stb.) kínálják, azt nyugodtan fogadja el. Győzze meg őket arról, hogy az állás megszerzésére rendkívül motivált. Motiváltságáról az interjú során feltett különféle
kérdéseivel tehet tanúbizonyságot. Kerülje úgy a tárgyak, mint
a személyek kritizálását. Még ha kifejezetten kérik is arra, hogy
valamiről vagy valakiről kritikát fogalmazzon meg, próbálja
meg a helyzetből a lehető legjobbat kihozni, és a dolgokat a
lehető legpozitívabb fényben feltüntetni.
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Az állásinterjúkat átlagosan legalább két ember vezeti le. A
vállalkozás méretétől függően ez a szám akár hatig is emelkedhet, az állásinterjúkon részt vehetnek a következők: a vállalat
tulajdonosa vagy főigazgatója, vezetői beosztásokban lévő
személyek, HR-munkatársak, leendő kollégák. Az állásinterjú
általában mintegy egyórás, ez azonban az ágazat és az interjú
során kialakuló egyedi helyzettől függően változhat.
Az interjúk általában igen jól körülhatárolható szerkezetet öltenek. A vállalat képviselőinek bemutatásával veszik kezdetüket,
amit magának a vállalatnak a rövid ismertetése követ. Ezután
a jelentkező következik. Ettől a pillanattól kezdve a vállalat
képviselője tesz fel különféle kérdéseket. Az interjú vége felé
a jelentkezőnek nyílik lehetősége néhány kérdést a cég képviselőihez intézni. Az interjú zárásaként a jelentkező kap némi
információt a jelentkezési eljárásról és arról, mennyi időbe fog
telni, amíg a vállalat döntéséről értesítést kap.
Miután úgy határozott, hogy felveszi Önt az állásra, a vállalat
döntését általában telefonon közli. Amint szerződését aláírta, a
megállapodásban teljesen biztos lehet.
Az állásinterjú során a vállalat képviselői széles skálán belül, különféle témákban tehetnek fel Önnek kérdéseket. Szinte biztos lehet
benne, hogy meg fogja kapni a következő kérdések egyikét:
• Miért döntött úgy, hogy a mi vállalatunknál szeretne dolgozni?
• Miért kellene valaki mással szemben Önt választanunk?
• Melyek az erősségei és a gyenge oldalai?
• Mit vár munkájától, csapatától stb.?
• Tudna nekünk mondani magáról néhány sikertörténetet,
illetve példákat a bevált gyakorlatokra?
• Miért szeretne Németországban dolgozni?
• Hogyan vélekedik családja az Ön németországi munkavállalásáról?
• Mennyi ideig szándékozik nálunk dolgozni?
• Miért hagyta ott állását, illetve országát?
• Miért bocsátotta el Önt legutóbbi munkáltatója?
• Nem túlképzett-e Ön arra az állásra, amit kínálni tudunk?
• Nem lehet, hogy az Ön képesítései nem felelnek meg
ennek az állásajánlatnak?
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Mindig tartsa szem előtt, hogy e kérdések között van néhány ravasz is. Különösen az erős és gyenge oldalaira, illetve a nem megfelelő képesítésekre vonatkozó kérdéseket kell óvatosan, diplomatikusan megválaszolni. Próbálja meg gyenge oldalait erősségként
beállítani. Ha például tudja, hogy egyik gyengesége a kollégáival
szembeni türelmetlenség, mondja munkáltatójának azt, hogy
szokása rászorítani őket a határidők betartására, illetve gyakran rákérdezni eredményeikre. A munkáltatók szemében ez erősségnek
tűnhet, különösen akkor, amikor az állásra jelentkezik.
Ha azt kérdezik Öntől, nem túlképzett-e arra az állásra, amire jelentkezett, válaszolhatja azt, hogy pillanatnyilag könnyen állhat
pontosan így a helyzet, meggyőződése szerint azonban amint beépült a vállalatba, a munkáltató kétségtelenül fog képzettségének
jobban megfelelő munkát, feladatot találni az Ön számára.
Arra az esetre, ha a kérdezők a vállalatra vonatkozó ismereteire
kérdeznének rá, mindig igyekezzen előre megtudni, mire specializálódott a vállalat, milyen termékeket gyárt, az alkalmazottak
hozzávetőleges számát, a bel- és/vagy külföldi létesítményeit.
A munkáltatók vagy a kérdezők általában elvárják, hogy minden kérdésükre válaszoljon. Németországban az AGG, azaz
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (Általános Esélyegyenlőségi Törvény) néven ismert megkülönböztetés elleni törvény
van érvényben. Ez a törvény kimondja, hogy a szigorúan vett
személyes helyzetre vonatkozó, a munkával semmilyen kapcsolatban nem álló kérdések nem megengedhetők. Az Ön
általános egészségével, tervezett terhességével, anyagi helyzetével, vallásával, szexuális irányultságával stb. kapcsolatos
kérdések szigorúan magánügynek tekintendők.

3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
A szerződéskötési tárgyalást nagymértékben meghatározza
a vállalat és az a szektor, amelyben tevékenységét folytatja. A
rögzített bérezésű állásoktól eltekintve a fizetés további meg46

állapodás tárgyát képezi. A tárgyalás megkezdésekor ne felejtse el, hogy Németországban a fizetéseket kifejező összegek
óránkénti vagy havonkénti alapúak. A bérezési kérdésekről az
illetékes vezető („zuständige Führungskraft”) tárgyal. Fizetése
mellett tárgyalhat a törvényben megkövetelteken túl néhány
olyan külön juttatásról is, mint például a szabadságra járó fizetés és az éves jutalmak – feltéve, hogy ezek nem szerepelnek
már eleve a vállalat szerződésében.
Néhány vállalat adott esetben kérhet Öntől egynapos próbaidőszakot. Ajánlott ezt nem megtagadnia. Néhány vállalatnál
előfordulhat, hogy megtéríti Önnek az állásinterjúra való eljutás során felmerült költségeit. Erre vonatkozóan nem létezik
általános szabály, nem jogosan követelhető költségtérítésről
van szó. Nem tehet mást, mint hogy vár, hátha felajánlják költségeinek megtérítését.

4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
Az olyan szolgálati bizonyítványok nélkül, amelyeknek tanúsága szerint Ön hatékony, keményen dolgozó alkalmazott, lehetetlen meggyőznie lehetséges munkáltatóját arról, hogy jól
teszi, ha felveszi Önt az állásba. A referenciák és az ajánlólevelek a legtöbb ágazatban vagy vállalatnál nem használatosak. Új
munkáltatója csupán egészen kivételes esetben fogja felvenni
a korábbival a kapcsolatot azért, hogy megtudjon valamit Önről, illetve munkahelyi teljesítményéről.
A szolgálati bizonyítványokat és diplomáinak másolatát kísérőlevelével és önéletrajzával együtt kell elküldenie.
A közszférában betöltött állások esetében szüksége van a helyi
rendőrőrsön beszerezhető erkölcsi bizonyítványra. Más állások
esetében általában nem tudhatja előre, szüksége lesz-e erre.
Elképzelhető, hogy a munkáltató a szerződés aláírásakor kéri
Öntől.
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5. Hogyan kelthet jó benyomást
A pontosság nagyon fontos a munkáltató számára. A munkáltatók elvárják Öntől az állásinterjún való megjelenésének
visszaigazolását. Szokásos esetben a munkáltatók a visszaigazolást maguk kérik. Ha minden balul sül el, és képtelen az
interjún megjelenni, telefonon kérhet elnézést és próbálhat
meg új időpontot egyeztetni. Az elnézéskérést és az új időpont egyeztetését csak a legritkább esetben oldhatja meg
e-mailben.
Az állásinterjúk lebonyolítására jobbára a vállalat területén
kerül sor. Bizonyos olyan felvételi eljárásokban, amelyeknek
során egy vállalat több új munkavállalót keres egyidejűleg, elképzelhető, hogy az interjúkat hotelekbe vagy a vállalat székhelyéhez közeli más nyilvános épületbe szervezik. Kivételes
esetekben, valamint az állás jellegétől függően lehetősége
nyílhat első interjúját telefonon lebonyolítani. A Skype-ot és
az egyéb VoIP eszközöket alig néhány vállalat alkalmazza, és
még ezek is csak rendkívül kivételes esetben.
Gondoskodjon róla, hogy az interjún való megjelenésekor
öltözéke összhangban legyen az Ön által megpályázott üzletággal és tisztséggel. A bankároknak, banki alkalmazottaknak
például nyakkendőt kell viselniük. A feltűnő ékszerek kerülendők.
Szokásos esetben a munkáltató az állásinterjú végén magyarázatot ad a jelentkezési eljárás következő lépéseiről, illetve
arról, mennyi időt vesznek azok igénybe. Öntől elvárja ennek az időrendnek a tiszteletben tartását, illetve azt, hogy
várja meg, amíg az Ön tájékoztatásában, behívásában lépést
kezdeményez. Ha a megegyezés szerinti időszak már letelt,
ugyanakkor Ön még nem hallott semmit a munkáltató vagy
a toborzó felől, akkor saját maga is megkeresheti, és kérhet
felvilágosítást.
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1. Az Észtországban jellemző munkahelyi
felvételi eljárások
Észtországban a jelentkezés leggyakoribb lépései a megfelelő
betöltetlen állás megkeresése, az önéletrajz és a kísérőlevél beküldése, valamint a találkozó időpontjának egyeztetése a munkáltatóval. A betöltetlen álláshely meghirdetése és a munka megkezdése közötti várható időszak hossza átlagosan egy hónap.
Az elektronikus jelentkezésnek rövidnek, a tárgyra szorítkozónak kell lennie. Az elektronikus jelentkezések alkalmazása
ajánlott, a csatolmányok hozzáadása viszont nem, bizonyos
vállalatok ugyanis tartanak a számítógépes vírusoktól, ezért az
utóbbiakat nem nyitják meg. Az írásbeli jelentkezéseknek jól
olvashatóknak, nyelvtanilag helyesnek, rövidnek és lényegre
törőnek kell lenniük.
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Amikor telefonhívásra készül, gondoskodjon róla, hogy a betöltetlen álláshely leírása, jártasságának leírása, önéletrajza és
egy jegyzetfüzet kéznél legyenek. Keresse meg a megfelelő
kapcsolattartó személyt – a humán erőforrásokkal foglalkozó
valamelyik szakembert. Mutasson érdeklődést a betöltetlen
álláshely iránt, és kérdezze meg, hová küldheti el a szükséges
dokumentumokat. Legyen udvarias, figyeljen oda, beszéljen
lassan és érthetően, adjon konkrét válaszokat, valamint referenciákra vonatkozó információkat. Legyen proaktív.

2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
A jelentkezőknek ismerniük kell a vállalat hátterét, tevékenységi
területét, valamint a betöltetlen álláshelyet. Ha lehetősége van,
vigye magával diplomáit és a képesítéseiről szóló tanúsítványokat. A másolatok elfogadottak. Bemutatnia csak a legmagasabb
iskolai végzettségéről szóló diplomát kell. A 10 évnél régebbi
diplomákat, ha azok a betöltetlen álláshely és a szükséges jártasságok szempontjából lényegtelenek, nem kell bemutatnia.
Azokról a betöltetlen álláshelyekről, amelyekre már jelentkezett,
vezessen listát, erre ugyanis szüksége lesz, ha a munkáltató felveszi Önnel a kapcsolatot.
Az állásinterjú során a munkáltató igyekezni fog alaposabban
felderíteni az Ön motiváltságát, korábbi hátterét, korábbi munkavállalói gyakorlatát, azt, hogy miért kíván vállalatánál dolgozni, mit tud a vállalatnak kínálni stb.
A résztvevők köre általában a munkáltató hivatalos képviselőjéből, egy vagy több személyzeti szakértőből, valamint csoportos
interjúk esetében alkalmanként más jelen lévő jelentkezőkből
áll. Ha teszten vesz részt, úgy számítson, hogy azon 2–10 jelölt
lesz jelen. A tesztek általában legalább 30 percet, legfeljebb 1½
órát vesznek igénybe.
A kézfogás az üdvözlés elfogadott formája; ne felejtse el megvárni, amíg a munkáltató nyújt kezet. Legyen barátságos és nyitott,
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álljon vagy üljön egyenesen, beszéljen hallhatóan és érthetően,
tartsa fenn a szemkontaktust. Szeszmentes italokat (például vizet) elfogadhat; az alkohol és a cigaretta nem elfogadható. A betöltetlen álláshelyre és a vállalatra vonatkozó további információkról általában az interjú végén kérdezik majd meg.
A megbeszélés elején rövid bemelegítésre (általános kérdésekre), ezt követően pedig a személyiségére és motivációjára vonatkozó egyedibb kérdésekre számíthat. Ezután saját magáról kell
röviden beszélnie. Végül a következőket kérdezik meg Öntől:
erős és a gyenge oldalai, miért érdekli éppen az adott betöltetlen állás, képzettségei, képesítései és korábbi munkavállalói
gyakorlata, hobbijai, munkavállalási körülményei, fizetés. Az elvárások szerint őszintének és barátságosnak, azonban nem túl
közvetlennek kell lennie.
A nem, a kor, a faj és a nemzetiség szerinti megkülönböztetés az
alkotmány értelmében tilos. Kívánatos az összes feltett kérdést
megválaszolni, különösen az állást érintőket. A magánéletre
vonatkozó kérdések (pl. a szexuális irányultság, a vallásos hit, a
terhesség, a betegségek, az anyagi körülmények) szigorúan magánügyeknek tekintendők.
A jelölteknek rendelkezniük kell némi alapvető ismerettel a vállalatra, azaz annak általános profiljára – tevékenységi kör, fejlesztési koncepció, alkalmazottak száma stb. – vonatkozóan. Számítson olyan kérdésekre, amelyek a kötelességeket, munkavállalási
körülményeket, leendő kollégáit, külön jutalmakat, a fizetést, a
korábbi állására vonatkozó általános információkat, ottani kötelességeit, valamint annak elhagyásának indokait érintik.

3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
A szerződéskötési tárgyalás érintheti azt a dátumot, amellyel
Ön megkezdi a munkát, a bért és a jutalmakat. A fizetés kérdése adott esetben lehet tárgyalási pont, ez azonban pozíciótól
és vállalattól függ. A fizetéseket általában heti alapon adják
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meg. A szabadságokra járó fizetést – amelyet az észtországi
törvények szabályoznak – az illetmények magukban foglalják.
Az éves jutalmakról nem lehet külön tárgyalást folytatni.
A következő mellékes juttatások gyakoriak: vállalati gépkocsi
használata, az utazási költségek megtérítése, a sporttevékenységek (edzőtermi, uszodai stb.) költségeinek megtérítése. A
magánszférában lehet tárgyalásokat folytatni ezekről az extrákról. A külön juttatásokról közvetlen felettesével kell tárgyalásokat folytatnia.
Az észtországi munkahelyeken nincsenek próbaidőszakok; az
állami, kormányzati pozíciókban a véglegesítés előtti időszak
rendszerint 4 és 6 hónapos.
Az állásinterjún való megjelenéssel együtt járó költségeket
nem térítik meg. A legtöbb vállalat (60%) az állásinterjút követő két héten belül ismerteti Önnel a jelentkezési eljárás eredményét. A többi (40%) semmilyen visszajelzést sem küld.

4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
Referenciák korábbi munkáltatóktól szerezhetők be (név, vállalat, szakma, munkaszám). Ezek alátámaszthatják az önéletrajzot, továbbá (kizárólag szakmai) háttér-információkkal szolgálhatnak a jelöltről.
Diplomáját az első interjúra magával kell vinnie, a másolatok
elfogadottak.
Az erkölcsi bizonyítvány a rendőrök, közszolgálati alkalmazottak stb. számára kötelező. Bizonyos szakmákban szükség van a
büntetlen előélet rendőrségi igazolására (pl. sofőrök esetében
a korábbi közlekedési szabálysértések tekintetében stb.).

52

5. Hogyan kelthet jó benyomást
Erősen ajánlott az állásinterjún pontosan megjelenni. Az elfogadható indok nélküli késések nem megengedhetők. Célszerű
pár perccel korábban érkeznie – ebből kitűnik pontossága és
a betöltetlen pozíció iránti érdeklődése. Az állásinterjún való
megjelenését vissza is kell igazolnia. Ha nem tud jelen lenni,
ajánlott a munkáltatót a lehető leghamarabb tájékoztatnia. Az
interjúkra leginkább a vállalat területén kerül sor.
Öltözködési szabályok általában nincsenek. Ez jobbára a beosztástól függ. Öltözzön konvencionális, kényelmes stílusban.
Ékszerek viselhetők.
Elképzelhető, hogy a munkáltató az utólagos tájékoztatás lebonyolítását Öntől várja. Az interjú végén megkérdezheti,
mikorra várhatja a visszajelzést. Ha az ígért időtartamon belül
semmilyen visszajelzést nem kap, felhívhatja a munkáltatót,
és rákérdezhet az eredményekre. Az interjú után küldhet egy
e-mailt a munkáltatónak, amelyben megköszöni azt – ezzel kimutatja, hogy valóban érdeklődik, és elősegíti, hogy a munkáltató emlékezzen Önre.
Legyen magabiztos, összpontosítson, mosolyogjon, valamint
megfelelően készüljön fel. Vigyen magával tollat és jegyzetfüzetet, hogy az interjú során feljegyzéseket tudjon készíteni.
Ne foglaljon helyet addig, amíg nem kínálják. A rágógumi nem
ajánlott. Ne használjon szlengből vett kifejezéseket. Legyen
határozott fellépésű, meggyőző.
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1. Az Írországban jellemző munkahelyi felvételi
eljárások
A munkahelyi felvételi eljárásoknak Írországban a következő
kétféle típusa szokásos:
a) a jelölteket arra kérik, hogy küldjék el önéletrajzaikat az állásra;
b) adott esetben a vállalat tesz közzé a kínált pozícióhoz tartozó jelentkezési űrlapot.
A betöltetlen állás meghirdetése és a munka kezdete között
eltelő idő az adott állás típusától függ. Néhány állás esetében
elképzelhető, hogy közvetlenül a meghirdetésüket követő napon már betöltik őket. Ugyanakkor a munkáltató adott esetben
háttérellenőrzéseket végezhet, ellenőrizheti a tanúsítványokat
és a képesítéseket, és referenciákat kérhet. Ilyen esetekben a
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betöltetlen álláshely meghirdetésétől a munka megkezdéséig
általában hat hét eltelésével kell számolni.
Az elektronikus jelentkezések esetében alapvető fontosságú
valamennyi mező helyes kitöltése és az álláskereső összes elérhetőségének közlése. Minden képzettséget pontosan meg kell
adni, külön meg kell jegyezni, hogy az azokat igazoló tanúsítványok kérésre rendelkezésre állnak.
Az írásbeli jelentkezések általában géppel írott önéletrajzból
és az ahhoz tartozó kísérőlevélből állnak. A megpályázott állás
szempontjából fontos bizonyítványok fénymásolatait csatolni
kell az önéletrajzhoz.
A munkáltatót kizárólag jelentkezési űrlapra vagy a jelentkezés
módjára vonatkozó részletesebb tájékoztatás kérése miatt szokás telefonon felhívni.

2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
A toborzó abból indul ki, hogy a jelentkező szán némi időt a
vállalat megismerésére. Elvárja azt is, hogy az álláskeresők igen
jól ismerjék a felkínált állást.
A toborzók igényt tartanak a munkakörhöz kapcsolódó valamennyi diploma stb. másolatára, azok hitelességét általában
ellenőrzik. A jelentkezőt adott esetben arra is megkérik, hogy az
állásinterjú napjára vigye magával a diplomák stb. másolatait.
A toborzóval szemben elvárás, hogy az eljárás időrendjét az
álláskereső számára világosan felvázolja, emellett tájékoztassa őt bármely további, az álláshoz kapcsolódó interjúról vagy
tesztről is.
A toborzók elvárják a jelentkezőktől jelentkezéseik határidő
előtti leadását. Elvárják a jelentkezőktől az eredeti hirdetésben
felsorolt követelmények tiszteletben tartását, az azokhoz való
igazodást.
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Az állásinterjú során a munkáltató figyelemmel fogja követni az
alábbiakat: a jelentkezők megjelenése; felkészültségük szintje;
a jelentkezők beszédmodorának világossága, artikuláltsága; a
képzettségek megfelelnek-e az állásnak. A folyamat mindig a
munkáltató irányítása alatt zajlik le.
Az állásinterjúkat általában két-három fő vezeti le, ha pedig
teszteket töltenek ki, azt a személyzet egy vagy több tagja bonyolítja le. Az interjúk időtartama általában 40 perc. A tesztek
időigénye a felhasznált teszttípustól függ.
A jelentkezőknek világos, tömör válaszokat kell adniuk. Kerülniük kell a zsargon és a rövidítések használatát. A szemkontaktus igen fontos. Néha megkínálják a jelentkezőt egy csésze
kávéval vagy egy pohár vízzel, ez azonban nem bevett gyakorlat. A jelentkező kérdéseket is feltehet, ha azonban a folyamat
magában foglal egy második interjút is, akkor kérdéseivel meg
kell azt várnia.
Az interjúkat általában egy magánirodában tartják meg. A kérdezők egyike felveszi az elnök szerepét, bemutatja önmagát,
a bizottságot, valamint az interjú menetét. Szokásos esetben
igen hivatalos légkörre számíthat, a jelentkezőnek az elvárások
szerint ugyanilyen módon, tisztelettel kell a folyamatot kezelnie.
Az interjú döntően a szakmai témák köré összpontosul, a nem
szakmai jellegű témák az időnek talán 10%-át töltik ki. Fontos,
hogy a jelölt képes legyen megmutatni, milyen indokai vannak, mi motiválja jelentkezését az állásra.
Írországban igen szigorú megkülönböztetés elleni törvények
vannak érvényben – ezek szolgálnak az eljárás alapjául. Diszkriminatívnak tekinthető kérdéseket nem tehetnek fel Önnek,
azok – pl. „Hány éves Ön?” – megválaszolását megtagadhatja. A
legtöbb személyes ügyet, pl. a kor, a vallás, a bőrszín, a szexuális irányultság stb. szigorúan magánjellegűnek tekintik.
Általában elvárják, hogy a jelentkezők tanulmányozzák a vállalatot, ismerjék annak termékeit és piacát stb.
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Feltehető bármilyen kérdés, pl. „Miért jelentkezett erre az állásra?”, „Mire számít?”, „Mit tud a kínált pozícióba magával hozni?”
stb. Nem szokatlan, hogy megpróbálják „csőbe húzni” a jelentkezőket. Az interjúk folyamatának célja az állásra leginkább
alkalmas személy megtalálása. Ezzel együtt is kaphat olyan
kérdéseket, mint például „Véleménye szerint hol fog Ön tartani
5 év múlva?”.
Az utólagos tájékoztatási eljárást a munkáltató az első interjún
ismerteti, ugyanezen a ponton igen világosan ismerteti az Ön
kötelezettségeit is. A sikertelen jelölteknek a munkáltatók kérésre adnak visszajelzést.

3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
Az illetménycsomag leírása általában megelőzi a folyamatot.
Emiatt a pénzügyi és egyéb tárgyalások tere igen szűk. A díjazás lehet óránkénti vagy havi alapú, illetve éves összegű. A
szakmai és egyházi állásokban a fizetést általában éves összegben adják meg, míg az építőipari, kiskereskedelmi, vendéglátó és étkeztetési állásokban havi összegben. A szabadságolásokat, a juttatásokat, valamint az egyéb nem kifizetés jellegű
tételeket a megjelölt fizetés magában foglalja. A fizetésről és
a külön juttatásokról általában a személyzeti tisztviselő/vezető
tárgyal. Adott esetben felkérhetik, hogy 3–6 hónapos próbaidőszakot, illetve legfeljebb egyéves véglegesítés előtti időszakot teljesítsen. A folyamat mindaddig zajlik, amíg Ön sikeréről
vagy sikertelenségéről értesítést nem kap.

4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
Írországban igen elterjedt a referenciák – rendszerint kettő –
használata. Ezek egyike személyes, az Ön jelleméről stb. szól,
míg a másikat előző munkáltatója írja meg munkájáról. A mun57

káltatók a referenciát adókkal csak akkor veszik fel a kapcsolatot, ha fel kívánják ajánlani Önnek az állást. A jelölteknek előzetesen egyeztetniük kell a referenciát adó személyekkel, mielőtt
szerepeltetik őket a jelentkezésben. Jó referenciának számít
a korábbi munkáltató, egy pap, egy lelkész, a Garda (rendőrség). Ezeknek az elvárások szerint írásban vagy telefonon kell
a munkáltató számára a jelentkező képviseletében referenciát
adniuk.
Diplomákra a jelentkezés időpontjában van szükség.
A jó erkölcsöt minden állás megköveteli a jelentkezőktől, ezzel
együtt is léteznek azonban bizonyos állások – pl. gyermekgondozás, ápolás –, ahol a jellemesség erősebb bizonyítékára van
szükség. Ezek közül némelyik előírja, hogy a Gardától kell referenciát beszerezni.

5. Hogyan kelthet jó benyomást
A munkáltatók nem viselik el az olyan jelölteket, akik állásinterjúikon nem jelennek meg időben, ez ugyanis arra utal, hogy
munkaütemük problémás.
Megjelenését általában az interjú előtt, valamint megérkezésekor a recepciónál kell visszaigazolnia.
Az íratlan szabályok ízléses, rendezett öltözéket írnak elő, az
arcon található és a testékszerek nemkívánatosak.
A munkáltatók mindenkitől elvárják a lehető legjobb megjelenést. Tisztelettudónak és udvariasnak kell lennie. Bármilyen
más viselkedés egyértelmű elutasításra fog találni.
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1. A Görögországban jellemző munkahelyi
felvételi eljárások
Általában a jelentkező elküldi az önéletrajzot, és telefonon,
e-mailben vagy személyesen kapcsolatba lép a munkáltatóval.
Ezután a jelentkező megvárja az állásinterjút, találkozik a munkáltatóval, majd megállapodik vele, vagy máshol tesz próbát. A
betöltetlen állás meghirdetése és a munka megkezdése között
legfeljebb egy hónap telik el.
Az elektronikus jelentkezéseket adott esetben a humán erőforrások osztályára, illetve a vállalat megfelelő osztályára kell
e-mailben elküldeni. Az önéletrajzhoz mellékelni kell a jelentkező aláírásával ellátott, a jelentkezést indokoló kísérőlevelet
is.
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A telefonos kapcsolattartás során észben tartandó pontok közül
a legfontosabbak, hogy udvariasnak kell lennie, érdeklődést kell
mutatnia, figyelmesen meg kell hallgatnia, amit mondanak, őszintének kell lennie.

2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
A toborzó elvárja a jelentkezőtől, hogy maga oldja meg a nyelvi problémákat, a szállást és a családi ügyeket, valamint azt is,
hogy időben megérkezzen. A jelentkezőnek rendelkezésére
kell álljon az összes szükséges dokumentum (diplomák, tanúsítványok, a munkahelyi gyakorlatról szóló levelek) hiteles változata. Sugározzon szakszerűséget és méltóságteljességet.
Az interjú során a toborzó a jelentkező jártasságának mértékét
kívánja megismerni, valamint az alkalmazás lehetséges feltételeit. Ez a megbeszélés az osztályvezető igazgató vagy a HRigazgató irányítása alatt zajlik le. A megbeszéléseken átlagosan
1-2 fő vesz részt, a tesztek esetében két, egyórás időtartamú
alkalom megszervezése szokásos. Az italokat el lehet fogadni.
Az első megbeszélésen feltehet az állás és a vállalat profiljára,
illetve a műszakokra vonatkozó kérdéseket.
Az interjúk vagy a tesztek légköre általában oldott, barátságos,
puhatolódzó. Az interjú során szóba kerülő nem szakmai és
szakmai jellegű témák aránya mintegy 30% : 70%. Valamennyi
feltett kérdést meg kell válaszolnia, a politikai álláspontra és a
magánéletre vonatkozók azonban szigorúan személyesek.
Az állásinterjút követő tájékoztatás terén általában a munkáltató veszi fel a kezdeményező szerepet.

3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
A szabványos szerződésekben szerepelnek az időtartam, az
általános illetmények, valamint a szabadságokra járó fizetés te60

kintetében megállapított kikötések. Fizetéséről és az éves jutalmakról folytathat külön tárgyalást. A leggyakoribb kiegészítő
juttatások az év végi extra kifizetés, a kiegészítő egészségügyi
biztosítás, a vállalati gépkocsi használata, valamint a jutalékok.
Ezekről a HR-munkatársak vagy az osztályvezető tárgyal.
Rendszerint három hónapos próbaidőszakot írnak elő. Ha ezt
megtagadja, a felkínált állást visszavonhatják.
Ezek az eljárások általában egy hónapot vesznek igénybe.

4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
Általában ilyenekre nincs szükség, a korábbi munkáltatók
azonban adhatnak referenciát. Az elvárások szerint erősíteniük kell a jelentkező pozícióját, igazolniuk kell jó minősítését és
jártasságát.
A diplomamásolatokra nincs mindig szükség. Ezeket az eljárás
második szakaszában is be lehet mutatni.
Általában nem kérnek ajánlóleveleket. A biztonsági állások és
magasabb beosztások esetén erkölcsi bizonyítványra lehet
szükség.

5. Hogyan kelthet jó benyomást
Amit az állásinterjúk időpontjainak egyeztetéséről tudni kell:
• Állásinterjúja időpontjának egyeztetésekor feltétlenül
ismernie kell a vállalat nevét és címét, valamint a kérdező nevét.
• A jelentkezőnek pontosnak kell lennie. Ugyanezt a pontosságot a munkáltató részéről ne várja el.
• Az interjún való megjelenését igazolja vissza.
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• Ha úgy alakul, hogy az interjún – alapos ok miatt – nem
tud megjelenni, új időpontot kell kérnie, mégpedig 2-3
nappal korábban.
• Görögországban az elvárások szerint az interjúra a munkáltató létesítményében kell megjelennie.
• Öltözzön visszafogottan, és kerülje az ékszerek viselését.
• A jelentkezőnek az interjún aktív szerepet kell játszania,
a munkáltató kérdéseit figyelmesen meg kell hallgatnia.
Ne legyen agresszív, ne grimaszoljon.
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1. Jellemző munkahelyi felvételi eljárások
A munkahelyi felvételi eljárások a munkavállaló képesítésétől függően eltérőek lehetnek. A jelentkezés leggyakoribb menete ezzel
együtt a következő: az önéletrajz elküldése, a jártasság és a tudás
bizonyítása a gyakorlati szakmai képzésen alapuló készségteszt elvégzésével, állásinterjú a humán erőforrások osztályának illetékesével. (Az interjúkat a vállalkozás méretétől függően a munkáltató,
illetve a cég, esetleg a HR-részleg vezetőinek egyike vezeti le.) A
betöltetlen állás meghirdetése és a munka kezdetének napja között eltelő időszak hosszát a munkáltató igényei határozzák meg.
Az elektronikus jelentkezések tekintetében megjegyzésre
érdemes pontok:
Nagyméretű, illetve olyan fájlokat, amelyeket előzőleg nem tesztelt le, kizárólag akkor küldjön e-mailben, ha ezt kifejezetten kér63

ték Öntől (a fényképeket, lapolvasóval beolvasott dokumentumokat fogadó számítógépen sok szabad helynek kell lennie – ne
felejtse el, hogy általában több jelölt jelentkezik). Jobb először
csupán az önéletrajzot elküldeni, és utalni a részletesebb információk, további fájlok, fényképek elküldésének lehetőségére.
Az írásbeli jelentkezések tekintetében megjegyzésre érdemes pontok:
Ha jelentkezését kézzel írja meg, igyekezzen azt olvashatóvá
tenni – a munkáltatók ugyanis nem grafológusok. Kerülje a kisméretű és a színes betűk használatát: aki olvasni fogja azokat,
nem feltétlenül fiatal.
A telefonos jelentkezések tekintetében megjegyzésre érdemes pontok:
Mielőtt előadná, kicsoda Ön, tudakolja meg, ki van a vonal másik végén, és közölje, kivel kíván beszélni. Megesik, hogy annak,
aki akkor hall egy nevet és egy szakmát, amikor még nem tudja, miről van szó, vissza kell térnie a kezdeti információkhoz.
A spontán jelentkezések tekintetében megjegyzésre érdemes pontok:
Igyekezzen a munkáltatóban olyan véleményt kialakítani,
amely szerint megéri Önnel állásinterjút tartania. Próbálja először a munkáltató követelményeihez illeszkedő jártasságait,
tudását és gyakorlatát ismertetni, majd ezt követően térjen rá
az Önre vonatkozó összes egyéb információra.

2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
Az állásinterjúra való felkészülés módja nagyban függ a pozíciótól. Ha fontos a gyakorlottság, előnyös a jól ismert vállalkozásoknál, márkákkal végzett korábbi munka – ne felejtse el, hogy
ezek nem feltétlenül ugyanazok, mint az Ön hazájában, erre a
pontra pedig világítson is rá a lehető leghamarabb. Segíthet az
eszközök, szoftverek, protokollok eredeti, valamint lehetőség
szerint spanyol nyelvű neveinek vagy legalább azok spanyol
megfelelőinek az ismerete.
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Az egyetemi végzettségek esetében az egyes egyetemek közötti különbségekből adódóan mindig hasznos a főbb tantárgyak rövid leírását megadni, illetve ha tudja, ezek közül melyek
illeszkednek a munkája során elvárt teendőkhöz, akkor a leírt
tárgyak körét ezekre korlátoznia.
A dokumentumok eredetiségét, ha erre van mód, általában
legjobb a spanyol hatóságokkal igazoltatni.
Ha Spanyolországba jön, kérjük, készüljön fel a hosszas várakozásokra, ugyanakkor ne felejtse el figyelembe venni a regionális különbségeket sem. Az a munkáltató, aki munkaerőigényével tegnap kereste fel az állami foglalkoztatási szolgálatot,
akár több mint egy hónapot is várhat az első válaszadással. (Ne
felejtse el, hogy az üzlet az üzlet, a toborzás pedig általában
nem annyira sürgős.) Természetesen lehet olyan szerencsés,
hogy „tökéletes” körülmények között találja magát, azaz a jelöltek jó, a munkáltató igényeinek valóban megfelelő önéletrajzokat küldenek be, az pedig 3-4 napon belül ad pozitív, illetve
negatív választ, de nem ez a jellemző.
Az interjúkat a vállalkozás méretétől függően a munkáltató, illetve a cég vagy a HR-részleg vezetőinek egyike vezeti le.
Akárcsak a világ bármely más részén, itt is kell gondolnia arra,
hogy nem verbális kommunikációja majdnem annyira fontos,
mint az, amit kimondott szavakkal fejez ki: ne hintáztassa magát, ne beszéljen túl sokat, ne legyen annyira félénk, hogy azzal
felidegesítse a kérdezőt, figyeljen oda arra, amit hall, próbálja
valóban a feltett kérdést megválaszolni, valahányszor bizonytalan a kérdést illetően, kérjen bővebb magyarázatot, ne felejtse el az interjú előtt felkeresni a WC-t, valamint azt sem, hogy
már a legkisebb mértékű italfogyasztással is növeli annak esélyét, hogy valami balul sül el. Tartsa szem előtt azt is, hogy mi,
spanyolok a „közelséget” kedveljük, azaz amikor találkozunk
valakivel, szűkebb személyes teret hagyunk az illetőnek, mint
az észak-európaiak. A megbeszélés kezdetekor és végén általában kezet fogunk. Szokásos a másik személy (vállának, karjának) megérintése, illetve amikor a csoportban nők is vannak,
nem szokatlan a két arcra adott puszi. Ha az Önnel szemben
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lévő spanyol ilyesmire tenne kísérletet, próbáljon nem elszaladni – ugyanakkor nem szabad Önnek kezdeményeznie.
A dohányzást a spanyol törvények szinte mindenhol tiltják, és
vannak spanyolok, akik kimondottan ki nem állhatják a dohányzást, vannak viszont mások, akik – engedély mellett – akár egy
hosszabb interjú alatt is rágyújtanak, ha úgy érzik, hogy ezzel
oldottabb légkört tudnak kialakítani, esetleg fáradtak. Mindez
a jelöltek számára azt jelenti, hogy nem szabad rágyújtaniuk
még akkor sem, ha a lehetőséget felkínálják számukra – kivéve azokat az eseteket, amelyekben a munkáltató köti az ebet a
karóhoz, illetve csak a jelölttel együtt hajlandó dohányozni. Az
ilyen helyzeteket mégis inkább kerülni kell. A dohányosokra,
a nem dohányzókra, illetve bárki másra tett kedvezőtlen megjegyzések természetesen egyáltalán nem ajánlottak.
Az állás iránti motiváltság rendkívül lényeges pont. A külföldi
álláskeresőknek tudniuk kell, hogy a spanyol munkáltatók vonakodnak olyasvalakit betanítani, aki rövid időn belül távozni fog, illetve a jelöltet csupán „a két szép szeméért” felvenni
(Spanyolországban a munkaszerződések felbontása nem túl
egyszerű).

3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
Mi, spanyolok általában havi fizetésekben (12 hónap + 2 külön havi
alapfizetés decemberben és június–júliusban), illetve éves összegben gondolkodunk (kérdezze meg, egy évre 12 vagy 14 havi fizetést kap-e).
Ennek szokásos esetben szerepelnie kell az álláshirdetésben. Ha
mégsem így lenne, a törvényben előírt, illetve a szokásosan elvárható fizetésről érdemes megkérdezni a szakszervezetet – ebben az
összefüggésben a szakszervezeti tagok és szakszervezeten kívüliek
közötti különbség nem számít (Spanyolországban nemzeti minimálbér, valamint régiónként erősen eltérő kollektív megállapodások vannak érvényben). Ha a munkáltató megkérdezi Önt, mennyit
szeretne keresni, próbáljon meg két összeget megadni, illetve a tár66

gyalás lehetőségét nyitva hagyni: a kezdeti szakaszban adjon meg
egy „n” eurós összeget, miután azonban bizonyította kompetenciáját, változtasson ezen.

4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
A jelölteknek (arra az esetre, ha a munkáltató kérné azokat)
igen ajánlatos az állásinterjúra az ilyen jellegű dokumentumok
mindegyikét magukkal vinniük. Még mindig jobb, ha kéznél
vannak, de nincs rájuk szükség, mint az, hogy ha kérik, és csak
azt tudjuk válaszolni, hogy „Majd elküldöm Önnek” vagy „Nem
tudom, megoldható-e”.

5. Hogyan kelthet jó benyomást
Mi, spanyolok, nem igazán vagyunk pontosak, a jelölteknek
azonban ezzel együtt sem szabad késniük (legyen szíves, próbáljon meg ne túl korán megjelenni: ha öt-tíz perccel előbb
érkezik, még mindig éppen elég ideje marad megkeresni azt,
akivel megbeszélése van).
Ha nem tud elmenni, telefonáljon. Az elérhetőségeket tartsa
kéznél arra az esetre, ha a busz késne, vagy valami meggátolná
a megjelenésben.
A vállalat méretétől függően rendszerint a vállalat létesítményében kerül sor az interjúra, néha azonban új médiaeszközök
(pl. videokonferenciák, Skype stb.) is alkalmazhatók.
Állásinterjúra felkészülni nem ugyanaz, mint partira indulni.
Az interjún annak a gondolatnak a jegyében kell részt vennie,
hogy ott dolgozni fog. Sem a túl formális, sem a túl hétköznapi
öltözék nem helyénvaló. Általában elegendő éppen tisztának
és ápoltnak lennie. A frissen végzettek és a vezető tisztségvi67

selők körében a férfiaknál a nyakkendő, míg a nőknél a magas
sarkú cipő viselete szokásos. Mi semleges, de nem fekete színű
ruházatot hordunk (Spanyolországban a fekete színt temetéseken és partikon viselik, illetve a pincérek és pincérnők hordják).
Kerülje a feltűnő dolgokat (arany ékszereket, élénkpiros ruhákat stb.).
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1. A Franciaországban jellemző munkahelyi
felvételi eljárások
Franciaországban a jelentkezéseket a leggyakrabban kézzel
írott kísérőlevek formájában nyújtják be, elképzelhető ugyanis, hogy a munkáltató grafológiai elemzést kíván végeztetni.
Ezeket a géppel írott önéletrajzhoz kell mellékelni. Emellett
e-mailben is be lehet nyújtani a jelentkezést (ez utóbbi a megpályázott állástól függően még mindig csak az esetek kisebb
részében fordul elő).
A felvételi eljárás általában magában foglal egy kezdeti állásinterjút, bár a jelöltnek lehetősége van arra, hogy először telefonon vegye fel a kapcsolatot. Ezt az első interjút egy második,
sőt akár még egy harmadik is követheti. A betöltetlen állás
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meghirdetése és magának a munkának a megkezdése között
eltelő idő hossza 8 nap és 3 hónap között változik.

2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
Az állásinterjú során a munkáltató nagyon érzékeny a következőkre:
• a jelölt pontossága (időben érkezés stb.);
• az öltözködési normák és az általános megjelenés.
Az első interjút (a nagyobb szervezeteknél) általában a HRosztály képviselője vezeti le. A másodikon részt vehetnek mások is, a jövőbeni főnök, vezető stb. Az interjúk időtartama fél
óra és két óra között változik.
A dohányzás teljesen kizárt (Franciaországban a vállalatoknál
és a nyilvános helyeken a dohányzás tilos), sőt egyáltalán nem
is szabad Önmagát dohányosként beállítania. Ugyanez a helyzet az italokkal. Egy franciaországi állásinterjúra ajándékkal érkezni eszébe se jusson.
A szokások szerint az első állásinterjún a munkáltató röviden
leírja a vállalatot és a jövőbeni állást. Ezután a jelölt következik,
akinek meg kell mutatnia, miért kellene éppen neki megkapnia
az állást. Kérdéseket általában a munkáltató tesz fel, azonban a
jelölt is kérhet a kérdezőtől további információkat. Az interjún
szinte kizárólag csak a szakmai szempontok kerülnek szóba, azaz
az, hogy a kérdezett személy-e az ideális jelölt a pozícióra.
Franciaországban igen egyértelmű megkülönböztetés elleni
jogszabályok vannak érvényben. Kívánatos minden kérdést
megválaszolni, néhány szempont (pl. „Vannak-e gyermekei?”,
„Hány éves?” stb.) azonban szigorúan magánjellegűnek tekintendő – feltéve, hogy az állás szempontjából lényegtelenek.
A jelölteknek az interjú előtt ajánlatos a vállalatról (annak tevékenységéről, szerkezetéről stb.) tájékozódniuk. Az őszinte jelölt
számára a ravasz kérdések nem jelenthetnek problémát.
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3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
A pénzügyi szempontok általában az interjú végén tárgyalhatók meg (a jelölthöz és az álláshoz igazodóan). A fizetés képezheti tárgyalás alapját, illetve bizonyos esetekben a vállalat
fizetési kategóriái szerint rögzített. A díjazást havi, illetve éves
bruttó összegekben adják meg.
A próbaidőszak Franciaországban szokásos esetben egy hónapos (vezetők esetében három hónapos).
Az állásinterjúra való eljutás során felmerülő utazási költségeket nagyon ritkán térítik meg.
A toborzási folyamat az alkalmazás első napján tekinthető
befejezettnek, azaz a szerződés aláírásakor, a megállapodás
azonban gyakran szóban születik meg, míg maga a szerződés
a folyamat végén.
Általában a munkáltató választja meg a toborzás előtti lépéseket (telefonhívás, második interjú stb.), másfelől viszont a jelöltnek nem szabad a munkáltatótól elválnia addig, amíg az eljárás
következő lépésének rögzítéséről nem gondoskodott. Rossz jel
az, ha ez a pont megtárgyalatlanul marad.

4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
Ha az adott helyzetben jelentőséggel bírnak, ajánlott megemlíteni néhány referenciát. Franciaországban az ajánlólevelek hagyományosan elterjedtek, az utóbbi tíz évben azonban
használatuk visszaesett. Néhány munkáltató – a törvényes tilalom ellenére – megpróbálja kivizsgálni, helytállók-e a jelölt
által adott információk.
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A diplomamásolatokat igen ritkán kérik az első interjún. Ezeket
rendszerint a felvétel időpontjában kérik.
Bizonyos (kormányzati, biztonsági stb.) állások esetén erkölcsi
bizonyítványra van szükség.

5. Hogyan kelthet jó benyomást
Az öltözködési normákat a megpályázott állás határozza meg.
A titkári állások jelöltjeinek tökéletes öltözéket kell viselniük
(ékszerekkel vagy anélkül); a fizikai munkásoknak kevesebb figyelmet kell fordítaniuk öltözékükre. Az interjú során soha ne
dohányozzon, illetve ne legyen udvariatlan.
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1. Jellemző munkahelyi felvételi eljárások
Azok, akik nem tudnak izlandiul, az EURES szolgálatainak használatával tehetik meg a legjobb lépéseket. Az álláskeresés
megkezdésének több módja is van. Bölcs első lépés az EURES
munkavállalói mobilitási portáljának felkeresése. Ennek címe:
www.eures.europa.eu. Közelebbi információk találhatók az
izlandi EURES webhelyen, amelynek címe: www.eures.is. Valamennyi izlandi betöltetlen EURES-álláshely esetben ki kell tölteni egy online jelentkezési űrlapot, amely a következő címen
található meg: www.vinnumalastofnun.is/eures. Az űrlapot
feltétlenül a lehető legrészletesebben töltse ki. Fontos, hogy
felsorolja korábbi munkahelyeinek, iskoláinak mindegyikét,
úgy a hazájabelieket, mint a külföldieket. Nagyon fontos, hogy
elérhetőségei pontosak legyenek, a megadott telefonszám,
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e-mail cím pedig élő legyen. Esetleges önéletrajzát a jelentkezési űrlapon feltöltheti, az űrlapnak azonban még ilyenkor is ki
kell töltenie valamennyi mezejét, így teszi ugyanis lehetővé az
EURES számára, hogy az Ön képesítéseinek megfelelő állás elérhetővé válásakor jelentkezését megtalálja. Az űrlapot angol
nyelven kell kitölteni.
Izlandon léteznek az álláskeresésnek más módjai is. Ingyenesen regisztrálhat egy vagy akár több magánkézben lévő
állásközvetítő ügynökségnél (ráðningarþjónustur). Ezeknek
specialisták számára gyakran vannak üres álláshelyei. Olvassa
át a helyi lapokban megjelenő álláshirdetéseket (apróhirdetéseket): bizonyos esetekben kifizetődő lehet saját álláskeresői
hirdetését is feladnia.
Fontos megjegyezni, hogy az álláshirdetések szinte mindegyikének nyelve az izlandi. Felveheti a kapcsolatot szakszervezetének (stéttarfélag) helyi csoportjával is: itt tájékoztatást kaphat a szakmáján belüli aktuális alkalmazási trendekről, illetve
tanácsot arra nézve, hol kezdje a keresést.
Az állásokra való jelentkezéseknek azonban még ezzel együtt
is a lapokban megjelenő hirdetések böngészése, majd az önéletrajz és a kísérőlevél beküldése a leggyakoribb módja. Ez
nehézséget jelenthet azok számára, akik nem beszélik az izlandi nyelvet, a betöltetlen állásokról szóló legtöbb hirdetés nyelve ugyanis ez. Egy olyan kis közösségben, mint amilyen Izland,
a szóbeszéd is igen hatékony eszköz, számos álláskereső talál
családi kapcsolatokon, illetve személyes kapcsolati rendszereken keresztül munkát. A nem izlandi származásúak számára ez
sem egyszerű, izlandi személyes kapcsolati rendszerük ugyanis
általában nem kiterjedt.
Az izlandi munkáltatók hajlamosak csak akkor elkezdeni a
munkavállalók keresését, amikor már érzik, hogy segítségre
van szükségük. Ez azt jelenti, hogy a betöltetlen állás meghirdetése és a munka megkezdésének napja között általában
rövid idő telik el. Az elektronikus jelentkezések kitöltésekor
nagyon fontos valamennyi megfelelő mező kitöltése, a gyakorlati tapasztalatoknak a legfrissebbtől a legrégebbi felé haladó
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felsorolása, valamint annak biztosítása, hogy az elérhetőségek
helyesek legyenek. Izlandon a kétoldalasnál hosszabb önéletrajzok egyetlen esetben sem elfogadhatók, emellett azoknak
lényegre törőknek és naprakészeknek kell lenniük. Önéletrajzához kísérőlevelet kell mellékelnie, amelyből megtudható, miért
érdekli Önt az adott betöltetlen állás, illetve miért Ön a megfelelő személy arra. A telefonos jelentkezések esetében tudnia
kell, hogy az izlandiak nem igazán hivatalosak, a beszélgetés
megkezdésekor azonban ezzel együtt is szokásos elmondania
a nevét és hívásának okát. Ügyeljen arra, hogy ne beszéljen túl
hosszasan, és beszélgetőpartnerét se szakítsa soha félbe.
Ha spontán, illetve spekulatív módon jelentkezik, akkor igen
célszerű jelentkezését közvetlenül a toborzási/kiválasztási eljárásért felelős személynek benyújtania. Erre természetesen
gyakran nincs lehetőség, ha azonban mégis, akkor jobb benyomást fog kelteni, mivel az illető ismerni fogja az arcát, esetleg
vált is Önnel pár szót.

2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
A toborzók, munkáltatók elvárják jelentkezőiktől, hogy tudjanak valamit a vállalatról, arról a munkáról, amelyre pályáznak,
valamint rendelkezzenek azokkal a jártásságokkal, amelyekre a
rájuk bízott feladatok elvégzéséhez szükségük lesz.
Diplomáját egyenértékűség és elismerés céljából Izlandon el
kell bíráltatnia. Az általános alapelv szerint az Ön hazájában
adott szakma gyakorlására feljogosító érvényes bizonyítványok érvényesek az EU/EGT más országaiban is. A magasabb
végzettségeket, a hároméves akadémiai tanulmányokat (BA,
BSc, BS), a középiskolai végzettséghez társuló szakmai tanulmányokat az EU-n/EGT-n belül mindenhol el kell ismerni.
Az elismertetési eljárások koordinációjáért Izlandon az Oktatásügyi, Tudományos és Kulturális Minisztérium felel. Ezzel együtt
azonban nem a minisztérium dolgozza fel az összes, elismerés
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iránti kérelmet. A saját területükbe tartozó elismerések kezelése az egyes minisztériumokra hárul, az orvosi, egészségügyi
szakmák esetében például az Egészségügyi Minisztérium felel
az elismertetésért. A szükséges információk összegyűjtésének
megkezdésére leginkább a www.menntagatt.is webhely alkalmas – ez a képesítések elbírálásának és elismerésének nemzeti
referenciapontja.
A diplomájának egyenértékűségére vonatkozó bírálat megkönnyíti az izlandi munkáltatók számára tudásának és jártasságainak felbecsülését. Hozzásegítheti Önt a jobb állásokhoz,
magasabb fizetésekhez is. Érdemes a jelentkezésekről a lehető
leghamarabb utólagos tájékoztatást kérni. Ha jelentkezésének
kézhezvételéről nem kap visszaigazolást, akkor jobb megkeresnie a munkáltatót, és rákérdeznie, megkapta-e azt. Jó alkalom
ez megkérdezni azt is, van-e elképzelésük arról, mikor fogják
felvenni a kapcsolatot a jelentkezőkkel. Megkeresést általában
csak az állás tekintetében fontolóra vett jelentkezők kapnak.
A felvételi eljárásokra semmilyen általános szabály nem vonatkozik. A jelentkezések kezelésére vonatkozóan létezik néhány
adatvédelmi szabály, a jelentkezőknek azonban ezek egyikével
sem kell foglalkozniuk.
Mielőtt elmenne az állásinterjúra, nem árt, ha először megcsinálja a házi feladatát. Olvasson utána a vállalatnak. Általában jó
tájékoztatást talál a cég webhelyén. Legyen kész megválaszolni bármely olyan kérdést, amelyet esetleg megkaphat. Ezek a
kérdések a következők lehetnek: „Melyek az erős, illetve gyenge oldalai?”; „Milyen dolgozóként írná le Önmagát?”; „Miért
hagyta el legutóbbi állását?” és így tovább. Ugyancsak fontos a
pontos megjelenés, illetve a sportosan elegáns öltözék. Mutasson érdeklődést a vállalatra és a betöltetlen állásra vonatkozó
lehető legtöbb ismeret megszerzése iránt.
A munkáltató részéről az interjún rendszerint 1–4 fő van jelen. Ez erősen változó, úgy tűnik azonban, minél speciálisabb
a munkakör, annál több ember vezeti le az interjút – bár az
előbbi szabály semmiképpen sem kőbe vésett. Az interjúk időtartama általában 30 perc és egy óra között változik. Az állás
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jellegére vonatkozó bármely kérdése kedvező fogadtatásra fog
találni, a fizetést érintőkkel azonban jobb várnia addig, míg biztos benne, hogy felvették – hacsak a munkáltató már korábban
szóba nem hozza a témát.
Az interjúknak nincs körülhatárolható szerkezete. A légkör az
interjút levezető személytől függ. Hasznos észben tartania,
hogy az, akivel találkozik, életében először látja Önt, így talán
éppen olyan félénk, éppen úgy kellemetlenül érzi magát, mint
Ön. A legjobb, amit tehet, az, hogy a lehető legőszintébbnek
mutatkozik, és nem becsüli sem túlságosan fel, sem túlságosan
le jártasságait. Legyen udvarias, igyekezzen nyugodt maradni.
Az interjú során a munkáltatók azt kívánják felderíteni, kicsoda
is voltaképpen Ön. Ne lepődjön meg, ha magánéletére vonatkozó kérdéseket kap. A nem szakmai jellegű kérdésekkel általában az interjú kis része megy el, használatuk célja szokásos
esetben a légkör oldottabbá tétele. Ha már az interjún vesz
részt, akkor a munkáltató önéletrajzából korábban minden
bizonnyal megismerte a gyakorlatával kapcsolatos alapvető
tényeket. Használja ki ezt a lehetőséget arra, hogy részletesebben beszéljen jártasságairól, és arról, miért Ön a megfelelő
jelölt az állásra. Próbálja meg meggyőzni a munkáltatót arról
is, hogy olyasvalamit hoz magával, ami a vállalat minőségén
javítani fog, ezért pedig kész keményen megdolgozni.
Izlandon igen világos megkülönböztetés elleni törvények
vannak érvényben. Vannak kérdések, amelyeket feltehetnek
a munkáltatók, és vannak, amelyeket nem. Megkérdezhetik,
házas-e Ön, illetve vannak-e gyermekei. Nem tehetnek fel szexuális irányultságára, politikai nézeteire, valamint arra vonatkozó kérdéseket, tervez-e gyermekvállalást vagy sem. Az ilyen
kérdések felmerülése esetén a legjobb udvariasan rámutatni,
hogy zavarba hozzák Önt, és a kérdések jogszerűségében sem
teljesen biztos. Az interjú végén a munkáltató általában közli,
várhatóan mikor fog Ön legközelebb hallani felőle. Ha nem így
tesz, akkor valószínűleg nem sikerült felkelteni az érdeklődését. Ha a munkáltató a megadott időszakon belül nem kereste
Önt meg, a legjobb egyszerűen felvenni vele a kapcsolatot, és
visszajelzést kérni.
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3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
A szerződéskötési tárgyalások jellege változó. A fizetésről, a
szerződés időtartamáról néhány estben az állásinterjú során lehet tárgyalni, míg más esetekben erre a felvételt lezáró döntés
meghozatala után kerül sor. Az izlandi munkaügyi törvények
kimondják, hogy a szerződést a munka megkezdését követő
két hónapon belül meg kell kötni. A munkaszerződésben szerepelnie kell a fizetés összegének is.
Mindig van lehetőség a fizetésről folytatott tárgyalásokra. Önnek joga van évenként egyszer a munkáltatójával a fizetéséről
tárgyalni. A fizetésekkel kapcsolatos leggyakoribb kritérium,
hogy a havi fizetést meg kell tárgyalni. Ha Ön olyan állásban
dolgozik, amelyben gyakran túlórázik, jó ötlet az óránkénti ös�szeg megtárgyalása. A szabadságra járó fizetés és a jutalmak
rögzítettek, így ezekről felesleges tárgyalást folytatni.
Az, hogy ki felel a tárgyalásokért, vállalatonként változó, általában azonban a humán erőforrások igazgatója vagy a főigazgató.
Izlandon fizetést kell kapnia minden egyes olyan nap után,
amelyen dolgozik. Az egy hónapos próbaidőszakok szokásosak, fizetés azonban ezekre is jár. Kérdezzen rá, fog-e a próbaidőszakra fizetést kapni. Ha a munkáltató nem szándékozik ezt
Önnek megfizetni, akkor ezt el kell utasítania, emellett pedig a
munkáltató gyakorlatáról tájékoztatnia kell a Munkaügyi Igazgatóságot vagy a szakszervezetet is.
A jelentkezők számára szinte sosem térítik meg az állásinterjúval
kapcsolatosan felmerülő költségeket. Ha mégis így lenne, azt a
munkáltató közölni fogja – a döntés teljes mértékben rajta áll.
Azokat, akiket nem vettek fel, a munkáltatók nem szívesen keresik meg a hír közlésének céljából. Ebből következően érdemes
a munkáltatót a jelentkezési határidő lejárta után egy héttel
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megkeresni, hogy tájékozódjon a betöltetlen állással kapcsolatos helyzetről. Jól használható gyakorlati szabály, hogy akit a
jelentkezési határidő lejárta után egy hónappal nem vettek fel,
azt nem is kívánják foglalkoztatni.

4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
Igen fontos legalább két olyan személyt megneveznie, akik jó
referenciát fognak adni. Jelölje meg ezeknek a személyeknek a
nevét, vállalatát, beosztását, telefonszámát és e-mail címét. A
referenciát adó személyekkel vegye fel a kapcsolatot, mindenképpen szerezze meg beleegyezésüket. A referenciát adóknak
olyan személyeknek kell lenniük, akik ismerik az Ön munkáját,
és igazolni tudják, hogy jártasságai, a munkához való hozzáállása megfelel annak, amit Önmagáról állít. Ilyen lehet az Ön
korábbi munkáltatója és/vagy tanára.
Ha a munkáltató azt látni kívánja, diplomájának lefordított
másolatát az állásinterjún Önnek be kell tudnia mutatni. Diplomáinak listáját már az önéletrajzban is leírta, így bemutatásuk
célja csupán valódiságuk igazolása. A legjobb, amit tehet, hogy
diplomáit érvényesítteti. A szükséges információk összegyűjtésének megkezdésére leginkább a www.menntagatt.is webhely
alkalmas – ez a képesítések elbírálásának és elismerésének
nemzeti referenciapontja.
Az ajánlólevelek sokat segíthetnek. A kezdeti jelentkezési szakaszban azonban ezzel együtt se küldje el azokat önéletrajzával
és kísérőlevelével. Ne feledkezzen meg arról, hogy a munkáltatóknak számos jelentkezést kell átnézniük, így külön olvasnivalókra nem vágynak. Önéletrajzában említse meg, hogy ezek
az ajánlólevelek rendelkezésére állnak, majd az állásinterjún
kerítsen sort bemutatásukra.
Néhány munkáltató olyan, a helyi hatóságok által kiállított igazolást követel meg, amely szerint Ön büntetlen előéletű. Különösen gyakori ez az ápolási, takarítói munkakörökben, ame79

lyekben Ön egyedül dolgozik, gyakran magánotthonokban
vagy irodákban. Ebből adódóan érdemes büntetlen előéletét
a helyi hatóságokkal igazoltatnia.

5. Hogyan kelthet jó benyomást
Az izlandiak nagyon pontosak, így elengedhetetlen, hogy az
állásinterjún időben megjelenjen.
Ha megkeresik Önt, és interjúidőpontot kap, jelezze, hogy időben ott lesz. Ha nem tud eljutni, azt a munkáltatóval a lehető
leghamarabb, még nem túl későn közölje. Használja ki ezt az
alkalmat arra is, hogy távolmaradásáért bocsánatot kérjen, illetve egy újabb interjút egyeztessen. Minderre igyekezzen az
interjú előtt legalább egy nappal sort keríteni.
A videokonferenciák Izlandon nem gyakoriak, népszerűségük
azonban növekvőben van. Ha az állásinterjún nem tud megjelenni, ellenőrizze, nincs-e módjában a munkáltatónak azt konferenciahívásként levezetni. Ne felejtse el, hogy személyesen
mindig jobban tudja magát bemutatni, következésképpen a
videokonferenciákat és a konferenciahívásokat kerülnie kell.
Öltözzön sportosan elegáns vagy hagyományos stílusban. Kerülje a túl sok ékszer viselését. A jegygyűrűktől eltekintve a férfiak ékszerviselete az izlandi társadalomban megütközést vált
ki.
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1. Az Olaszországban jellemző munkahelyi
felvételi eljárások
A jelentkezők jobbára elküldik önéletrajzaikat és kísérőleveleiket e-mailben vagy hagyományos postán. Ezekben röviden
leírják önmagukat, illetve azt, miért jelentkeznek az adott állásra. A jelentkezési eljárások leggyakoribb lépései az érdeklődési területen belüli betöltetlen állások megkeresése, illetve a naprakész, kísérőlevéllel ellátott önéletrajz beküldése. A
jelentkezésben követett leggyakoribb megoldás a jelentkező
profiljának megfelelő állások megkeresése az interneten, majd
a jelentkezés ezt követő elküldése.
A betöltetlen állás meghirdetése és a munka megkezdése között eltelő idő hossza a munkáltatótól függ, általában azonban
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a munka a frissen felvett munkavállaló szabaddá válásától függően a lehető leghamarabb kezdetét veszi.
Az első kapcsolatfelvétel rendszerint telefonon, illetve egy rövid e-mailben valósul meg.
Az elektronikus jelentkezések tekintetében külön megjegyzésre érdemes legfontosabb pontok: a megpályázott pozícióra
való hivatkozás, a jelentkezési e-mail cím mezejébe beírt cím
ellenőrzése az elvesztés elkerülése érdekében, a visszaigazolás-kérési lehetőség bekapcsolása az levelezőkliensben.
Az írásbeli jelentkezések esetében igen fontos magának a kísérőlevélnek az elrendezése, megjelenése. A kísérőlevelet az
elektronikus jelentkezésnél jobban meg kell szerkeszteni.
Ha első kapcsolatfelvételének módja egy telefonhívás, akkor
udvarias, folyékonyan és helyesen beszélő személy benyomását kell keltenie. Kérjen azonnal személyes találkozót, ne felejtse el elkérni az elérhetőségeket sem.
Ha spontán jelentkezik nem meghirdetett állásra, akkor jelentkezésének nyelvtanilag, szóhasználatában helyesnek kell lennie, ugyanakkor valóban ösztönzőnek is. Másképpen hogyan
köthetné le a munkáltató figyelmét, ha az az állás, amire jelentkezik, már betöltött?
Ha beküldött jelentkezése felkelti a vállalat érdeklődését, akkor
a munkáltató néhány napon belül megkeresi Önt. Ha nem így
történik, az azt jelenti, hogy Önt nem választották ki. Az önéletrajzokat azonban gyakran hosszú időre megőrzik, így elképzelhető, hogy olyan betöltetlen állással kapcsolatosan kap
telefonhívást, amire még az előző évben jelentkezett.
A jelentkezési eljárások egyik általános szabálya, hogy a jelentkező jól megírt (nyelvtanilag, szóhasználat tekintetében
ellenőrzött) kísérőlevelet és friss önéletrajzot készít és küld el.
Jelentkezésének beérkezését ellenőrizze egy telefonhívással.
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2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
Mielőtt hazáját elhagyná, vegye magához valamennyi hitelesített dokumentumát. A toborzók elvárják, hogy ezek Önnél
legyenek. (Az olasz bürokrácia igen szigorú.)
Az állásinterjú során a munkáltató nemcsak az Ön beszéd- és
viselkedésmódjára, korábbi munkahelyi gyakorlatára fordít figyelmet, hanem arra is, megjelenése, ruházata megfelel-e az
érintett betöltetlen állásnak.
A megbeszélésért felelős személy a betöltetlen állástól függően
lehet a munkáltató, az osztályvezető, a humán erőforrásokért
felelős tisztviselő, sőt akár kifejezetten az ilyen állásinterjúk levezetésére kijelölt személy is. Amint az fentebb már szerepelt,
az állásra jelentkező személlyel folytatott interjún részt vehet
egy vagy akár több személy is. Az írásbeli teszteket – ha vannak
ilyenek – általában valamennyi jelölt csoportosan, egy időben
végzi el. A megbeszélések, tesztek általában 15 perc, legfeljebb
1 óra időtartamúak.
Testtartása, beszédmódja, szókincse, megjelenése, általános
viselkedése (kezeinek mozgása, ülésben felvett testhelyzete,
az, hogy létesít-e szemkontaktust a kérdezővel stb.) a verbális,
illetve a nem verbális kommunikációnak mind igen fontos eleme. Az interjú során jobb semmit nem elfogadni, semmit nem
kínálni, nem inni és nem dohányozni.
Miután a munkáltató elmagyarázta a kötelességeket és az
elvégzendő munkát, a jelentkező kérdéseket tehet fel a nem
eléggé világos témakörökben. Rákérdezhet a felajánlott szerződés jellegére és időtartamára, a fizetési feltételekre, illetve
bármi másra is, amit a munkáról szeretne megtudni.
Az interjúkat és a teszteket általában a vállalat létesítményében
bonyolítják le. Jellemzően tárgyalóteremben vagy a kérdező
(HR-igazgató, osztályvezető vagy munkáltató) irodájában kerül
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rájuk sor. Az állásinterjúknak helyt adó helyiség gyakran eltér a
munkavégzés helyétől. A jelölt az interjút levezető személlyel
vagy személyekkel szemben foglal helyet, majd a beszélgetés
általában az önéletrajzban felsorolt korábbi munkahelyi gyakorlat megbeszélésével veszi kezdetét.
Az interjú során mindkét fél általános hozzáállása hivatalos jellegű. A kérdezőn/munkáltatón múlik, hogy oldottabbá teszi-e
a légkört. Az interjú során a szakmai jellegű témákról folyik
mélyebb beszélgetés a nem szakmai jellegűekkel szemben (az
előbbiek túlsúlya mintegy 70–90%-os arányú).
Jelöltként mindig megéri az állás iránti motiváltságáról jobb
magyarázatot, illetve Önmagáról némi rövid felvilágosítást adnia.
Rendszerint minden jelentkező dönthet úgy, hogy nem válaszolja meg a magánéletére vonatkozó kérdéseket. A munkáltatónak tilos szigorúan magánjellegű információkat kérnie (a
magánélet védelméhez való jog).
Ha megkapja az állást, akkor a hírt új munkáltatójának kell Önnel közölnie. Ha interjújáról utólagos tájékoztatást szeretne
kapni, illetve további kérdéseket szeretne feltenni, akkor erre
telefonon vagy e-mailben van lehetősége.

3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
Olaszországban az anyagi és a szerződéses feltételek megtárgyalására nincs mód. Ha elfogadja az állást, alá fog írni egy
szerződést. Ebben szerepelni fog az anyagi feltételekre és a
munkahelyi körülményekre vonatkozó összes információ és
leírás.
A fizetés, a szabadságolások, a jutalmak stb. egyeztetése a
munkáltatótól és a kollektív megállapodásoktól (CCNL) függ. A
leggyakoribb, nem törvényben előírt juttatások néhány olasz
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példája az étkezési utalványok, a vállalati mobiltelefon, illetve
gépkocsi. A fizetésről és a törvényben nem előírt juttatásokról
a humán erőforrásokért felelős munkatársak tárgyalnak.
A munkáltató adott esetben kérhet egynapos próbamunkát
vagy próbaidőszakot. Ha az időszak hossza a törvényben rögzítettet meghaladja, Önnek módjában áll a visszautasítani azt.
Bizonyos esetekben, bizonyos állásoknál a jelöltnek felajánlhatják, hogy megtérítik az állásinterjúra való eljutás során felmerülő költségeket. A munkáltató adott esetben megtéríti az
utazási költségek egy részét.
A jelentkezési eljárás az állásinterjú lebonyolítása után tekinthető lezártnak. A munkáltatónak közölnie kell, mennyi időre
lesz szüksége a döntéshozatalhoz.

4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
A jelölt számára mindig előnyt jelent, ha korábbi munkahelyi
gyakorlatát referenciákkal vagy ajánlólevelekkel alá tudja támasztani. Adott esetben a korábbi munkáltatók vagy egyetemi
professzorok írnak olyan referenciákat, amelyek tanúsítják a jelölt jártasságát és képességeit.
A jelölteknek kérésre be kell tudniuk mutatni diplomájuk másolatát az önéletrajzzal együtt.

5. Hogyan kelthet jó benyomást
Az állásinterjún való megjelenését ajánlatos visszaigazolnia.
A pontosság nagyon fontos. Ha a találkozón való megjelenésben akadályoztatva van, arról a lehető leghamarabb értesítést kell adnia.
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Néhány vállalatnál öltözködési etikett lehet érvényben.
Ugyanez érvényes az ékszerekre. Az általános szabály az,
hogy ha semmi közelebbit nem tud, akkor a sportosan elegáns öltözéket kell választania.
Ha a felkínált állás erősen érdekli Önt, gyűjtsön információkat
a vállalatról, illetve a munkáltatóról, gondolja végig, mit szeretne az Öntől hallani. A barátságosság, a készségesség és a
lelkesedés előnyére szolgálhat.
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1. A Cipruson jellemző munkahelyi felvételi
eljárások
Cipruson a jelentkezési eljárás a jelentkezők által keresett állástól
függően változhat. A leggyakoribb jelentkezési eljárás azonban
az önéletrajzokat kísérő, géppel írott jelentkezési levél. A szakképzettséget nem igénylő munkák esetében az eljárás általában
szóbeli. Az állami foglalkoztatási szolgálattól küldött jelentkezők
szabványosított ajánlólevelet kapnak, amelyet a leendő munkáltatónak (végleges döntésének közlésével) ki kell töltenie, és a
munkaügyi hivatal részére el kell juttatnia.
A két fél közötti megállapodás megkötése után a munkavégzés
rendszerint a következő naptári hónap (a havi rendszerességgel
fizetett állások esetében), illetve a következő hét elején (a szakképzettséget nem igénylő, hetenkénti rendszerességgel fizetett
állások esetében) kezdődik meg.
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Érdemes megjegyezni, hogy Cipruson a legtöbb létesítmény
kisebb egység, amelynek tulajdonosa egyben az igazgató és a
személyzeti vezető is.
Az első kapcsolatfelvétel eszköze általában a telefon. A jelöltek
betöltetlen állásokat az EURES webhelyén (ciprusi rész), (ha már
Cipruson vannak) az állami foglalkoztatási szolgálat irodáiban,
magánkézben lévő állásközvetítő ügynökségeknél, illetve újságokban keresnek.
Az EURES webhely ciprusi részén talált betöltetlen állásokra való
elektronikus jelentkezések esetében azok nemzeti hivatkozási számát mindig meg kell adni. Ezenfelül úgy az elektronikus,
mint az írásbeli jelentkezésekhez kísérőlevelet kell mellékelni.
Ez utóbbinak rövidnek (egy oldalnál nem hosszabbnak), lényegre törőnek és géppel írottnak kell lennie. Az állást meghirdető
szervezethez, illetve a lehetséges munkáltatóhoz címzett kísérőlevelekben az önéletrajzban nem közölt fontos adatoknak kell
szerepelniük, és azokat – szemben az önéletrajzzal – mindig aláírással kell ellátni.

2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
A toborzók rendszerint elvárják a jelöltektől, hogy az adott
munka elvégzéséhez kellően képzettek és elérhetők legyenek.
Természetesen fontosak a jelentőséggel bíró szakképzettségek,
nyelvi ismeretek stb. is.
A dokumentumok hitelesítésére ritkán van szükség. Kivételt
képeznek ez alól a szabályozott szakmák (azaz az orvosi, az építészmérnöki, a mérnöki stb.), amelyek esetében regisztrálási kötelezettség áll fenn.
Általában minden munkáltató figyelmet fordít a jelöltek általános megjelenésére, ruházatára. Ebből adódóan a jelölteknek
ajánlott „sportosan elegáns” öltözéket viselniük, és kerülniük a
szélsőségeket. Ezenfelül legyen magabiztos és udvarias fellépésük.
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Az állásinterjúknak nincs körülhatárolható szerkezete, azokat
általában a vállalat igazgatója vagy személyzeti vezetője bonyolítja le. A kérdezett személytől kérhetik a rövid bemutatkozást,
pozitív és negatív oldalainak, valamint az elvégzendő munkához
kapcsolódó képesítéseinek és gyakorlatának ismertetését.
Cipruson törvények vannak a megkülönböztetés ellen és a személyes adatok védelme érdekében. Az interjúk során a jelöltek
nem kötelesek megválaszolni a szigorúan magánjellegű kérdéseket, illetve bizalmas (pl. a szexuális irányultságra vonatkozó)
információkat megadni.
A jelentkezőknek nagy vonalakban ismerniük kell a vállalatot
(annak tevékenységeit, méretét).
Amint az fentebb már szerepelt, a feltett kérdések a leggyakrabban a képzettségekre és a gyakorlatra vonatkoznak (pl. „Miért
érzi magát alkalmasnak erre az állásra?”, „Milyen gyakorlattal
rendelkezik ezen a területen?”, „Mit vár ettől az állástól?”). Az alacsony képzettséget igénylő állások esetében természetesen előfordulhat, hogy a munkáltató a jelöltet képességeinek helyszíni
bemutatására kéri.
Az interjút követő utólagos tájékoztatást általában a munkáltatók maguk oldják meg.

3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
A vonatkozó jogszabályok kimondják, hogy a munkáltató a
munkavállalót a felajánlott alkalmazási lehetőség feltételeiről
az annak megkezdését követő egy hónapon belül köteles írásban tájékoztatni. Ebben a dokumentumban szerepelnie kell
a fizetésnek, a munkaidő-beosztásnak, az éves szabadságoknak stb. Az alkalmazás feltételeit Cipruson általában kollektív
megállapodások határozzák meg. A jelölteknek ajánlatos az
ezekben a megállapodásokban rögzített feltételekről tájékozódniuk.
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Az illetmények megtárgyalásáért általában a vállalat személyzeti vezetője felel. A legtöbb vállalat egy hónapos próbaidőszakot kér. Az állásinterjúkon való megjelenéssel kapcsolatosan
felmerülő költségeket nem térítik meg.
A jelentkezési eljárás akkor ér véget, amikor a munkáltató tájékoztatja a jelöltet végleges döntéséről a jelölt felvételéről vagy
visszautasításáról.

4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
A referenciák és az ajánlólevelek használata a felső szintű állások
körében elterjedt. Ezeket a referenciákat a jelentkező azokról a
munkákról kapja, amelyekre büszke, illetve amelyek pozitív képet adnak róla. E referenciák felsorolásakor a jelentkezőnek az
érintett személyeket előre tájékoztatnia kell, illetve engedélyt
kell kérnie nevüknek, telefonszámuknak és a vállalatnál betöltött pozíciójuknak az önéletrajzában való közlésére.
Diplomamásolatokra mindig szükség van, rendszerint már a
jelentkezés legkorábbi szakaszában.
A szabályozott szakmák esetében általában szükség van a
(büntetlen előéletet igazoló) erkölcsi bizonyítványra.

5. Hogyan kelthet jó benyomást
Cipruson a legtöbb munkáltató személyes interjút kér. A pontosság fontos, ezért a jelölteknek erősen ajánlott az interjúkon
időben megjelenniük. Ha az interjún nem tud megjelenni, akkor azt jobb előre közölnie. A videokonferenciákat és a Skypeot Cipruson ritkán veszik igénybe. Az öltözködési előírások
sportosan elegáns ruházatot követelnek meg.
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1. A Lettországban jellemző munkahelyi
felvételi eljárások
A szokásos jelentkezési eljárás a megfelelő betöltetlen állások
megkeresésével veszi kezdetét. Ajánlatos erre a célra minden
lehetséges eszközt és módozatot igénybe venni – az internetet,
a médiát, a személyes kapcsolatokat (ez utóbbi Lettországban
igen hatékony). Állásinterjúra szóló meghívásra még akkor
sem számíthat biztosan, ha különböző vállalatoknak küld önéletrajzot. Hatékonyabb módszer kapcsolatot létesíteni a vállalat személyzeti igazgatójával, illetve a jelentkezési eljárásról
telefonon kérni bővebb felvilágosítást. A kísérőlevél a jelentkezési eljárás igen fontos eleme: leírja az álláskereső gyakorlatát,
tudását és műveltségét. Az ajánlólevelek, az önéletrajz és a kísérőlevél Lettországban az utóbbi években a hivatalos jelent91

kezési eljárások egyre gyakoribb elemeivé váltak, megírásukra
azonban semmilyen kimondott szabály nem vonatkozik.
Amint az fentebb már szerepel, az állások megtaláláshoz a
leggyakrabban ismeretségi hálózatokon és személyes kapcsolatokon keresztül vezet el az út. A jelentkezés alátámasztásához általában szükség van önéletrajzra és kísérőlevélre. Ezek
általában e-mailben, esetenként hagyományos postán jutnak
célba, személyes kézbesítéssel azonban ritkán. Idénymunkákra, illetve szakképzettséget nem igénylő munkákra telefonon
lehet jelentkezni, ezeknek az esetében ugyanis a munkáltatók
általában előzetesen válogatnak.
A betöltetlen állás meghirdetése és a munka kezdete között
eltelő idő optimális hossza egy hónap. Ez azonban függ a pozíciótól, a munkaerő-piaci helyzettől, a szakmai területtől stb.
A jelentkezés módja (kézzel írott levél, telefon, e-mail) nem
különösebben lényeges. A legfontosabb a megpályázott állást pontosan beazonosítani, majd a kérteknek megfelelően
továbblépni. Ne felejtsen el kísérőlevelet is küldeni (amelyben
elmagyarázza, kicsoda Ön, és miért jelentkezik). Bár a legtöbb
lett üzleti vállalkozás igyekszik folyamatait a nyugat-európai,
azaz (a legtöbb esetben) kevésbé merev mércékhez igazítani, döntő részük még mindig hierarchikus úgy szerkezetében,
mint vezetési kultúrájában. Mindez érvényes a felvételi eljárásokhoz való hozzáállásukra is.
A kísérőleveleket a jelentkezések igen fontos részének tekintik,
a munkáltatók és a fejvadász szakértők számára ugyanis ezekben szólal meg a jelöltek hangja. Ebből az következik, hogy e
leveleknek megbízhatóknak és meggyőzőknek kell lenniük. A
munkáltatók olyan embereket keresnek, aki jól értenek üzletükhöz, küldetésükhöz és piacukhoz. A hamisított munkahelyi
gyakorlatról szóló és az egyéb nem helytálló információk nem
elfogadhatók. A jelöltnek nem szabad a munkáltatót sznob, tudálékos stílusban megszólítania.
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2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
Általában véve valamennyi vállalat alkalmaz a pszichológiai
vonások, a jellembeli tulajdonságok, illetve a gyakorlati jártasságok feltárására alkalmas interjúkat, teszteket. A munkáltatók a szakmai szempontok mellett az emberi tulajdonságokra
is összpontosítanak. A megtartott állásinterjú jellege függ a
pozíciótól, az adott munkától, a vállalati politikától, valamint
attól, hogy kisebb helyi vagy nemzetközi cégről van-e szó. A
kérdezők általában hárman vannak, köztük van a vállalat, illetve az adott részleg vezetője, továbbá egy személyzeti szakértő.
A jelölttel tartott állásinterjú általában legfeljebb fél órát vesz
igénybe. A jelöltet adott esetben megkínálják szénsavas vagy
szénsavmentes vízzel. A hivatalos, formális interjúk esetében
az összes jelentkező igen hasonló kérdéseket kap. A jelölttől
elvárják, hogy felkészüljön az interjúra, ismerje a vállalatot és
a pozíciót. A jelölteknek kérdéseket tehetnek fel az állásra, a
kötelességekre stb. vonatkozóan, ha azokra még nem kaptak
választ.
Az állásinterjúk Lettországban általában igen formálisak, ez
azonban számos tényező függvénye – az állásé, a munkáltatóé,
a munkatársaké, az emberi szempontoké stb. A munkáltatók
adott esetben „tesztinterjúkat” folytatnak le. Ezek történhetnek
telefonon, illetve csoportosan is, céljuk az élenjáró személy
azonosítása. Egyre népszerűbbek a „csúcsidőn kívül”, például
ebédidőben tartott interjúk.
Igen fontos kimutatnia az állás iránti motiváltságát, képességeit és készségességét. Őszintének kell lennie, el kell magyaráznia, mit hogyan képes jobbá tenni. Éreztetnie kell, hogy valóban nagyon szeretne a vállalatnál dolgozni.
A faji, etnikai hovatartozás, vallás, fogyatékosság, kor, szexuális irányultság, nem, társadalmi osztály, politikai nézetek stb.
alapján való megkülönböztetést számos dokumentum tiltja. A lett társadalom egy része úgy látja, Lettországban nincs
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megkülönböztetés, vagy legalábbis az nem okoz problémát. A
másik rész mindezt általában a nemzeti kérdésekkel azonosítja.
Akárhogyan is, a valóságban a törvényben rögzített jogok általában nem sérülnek, a sokszínűség azonban némi ellenállással
szembesül.
Az emberek általában igyekeznek a lehetséges munkáltatóval tartott interjú során elhangzó kérdések mindegyikét megválaszolni, még azokat is, amelyeket nem akarják. Úgy érzik,
a leplezés negatívnak tűnhet, illetve befolyásolhatja a munkáltató hozzáállását velük szemben. Mindez magabiztosság
kérdése.
Diszkriminatív kérdésnek, a magánélet utáni tudakozódásnak
minősül a jelöltek családi állapota, illetve lehetséges gyermekvállalása felőli érdeklődés. Diszkriminatívnak tekinthetők a kort,
családi állapotot, személyes adatokat (magasság, testsúly, alak)
érintő kérdések is. Akad példa trükkök bevetésére: a munkáltató adott esetben egész alakos fényképet kér, „stresszinterjút”
bonyolít le, amelynek során azt vizsgálja, hogyan viselkedik a
lehetséges alkalmazott kényelmetlen helyzetben, mennyire
kreatív valaki stb. Ez érdekes módszer, a törvényes technikák és
a jelentkező jogainak megsértése közötti határ azonban igen
keskeny.
A lehetséges alkalmazottnak ismernie kell a vállalat arculatát –
pl. hogy nemzetközi-e vagy sem, milyen nyelvet használ stb.

3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
A munkavállalók és a munkáltatók jogait a lett munkaügyi jogszabályok értelmében kizárólag írásos szerződések védhetik
meg.
Azoknak a munkavállalóknak a munkaviszonyát, akik a munkáltatóval szóban állapodnak meg, csupán a polgári törvények
szabályozzák, így társadalombiztosítási jogaikat adott esetben
elveszíthetik.
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Az írásos munkaszerződés megkötése előtt a munkavállaló és
a munkáltató megtárgyalja a munkavállalás valamennyi feltételét: a bért, azt a rendszerességet, amivel azt a munkavállaló kézhez kapja, a munkaidő-beosztást és a túlórákat, a külön
juttatásokat és az egyéb témákat. A munkavállalás feltételeit
a munkavállalónak módjában áll elfogadni, illetve elutasítani.
A döntés az érintett személyen áll. Lettországban a fizetések
általában havi vagy félhavi rendszerességűek.
A munkáltatók adott esetben kérhetik próbaidőszak teljesítését a munkavállalóktól. Ez általában szerepel a munkavállalási
szerződésben, időtartama 1–3 hónap.
A törvényben előírtakon felüli juttatások között szerepelhet az
egészségügyi biztosítás, az utazási és a megélhetési költségek,
a sportlétesítményekben tett látogatások stb. megtérítése.
Minden jutalom a munkáltató jóindulatának függvénye.

4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
Lettországban – tekintve, hogy a személyes kapcsolatokon keresztüli álláskeresés igen elterjedt és hatékony – az ajánlólevelek
megkönnyítik az álláskereső számára a munkahelykeresést. A
referenciák és az ajánlólevelek adott esetben beépülnek a hivatalos jelentkezési eljárásba is. Kiállítóik lehetnek korábbi munkáltatók vagy kollégák, rokonok azonban nem.
Kérés esetén szükség van a diplomákra és az egyéb képesítéseket igazoló dokumentumokra.
Bizonyos állások esetében kötelező erkölcsi bizonyítványt is benyújtani.
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5. Hogyan kelthet jó benyomást
A munkáltató elvárja Öntől, hogy az állásinterjúra időben megérkezzen. Ebben megmutatkozik pontossága és felelősségtudata. Az, hogy az interjún való megjelenését vissza kell-e igazolnia, a vállalattól függ. Ha az interjúra hihető ok miatt nem
tud eljutni, új időpontot egyeztethet. Ez azonban általában a
munkáltató hajlandóságától függ.
Az öltözködési szabályokat a szakmai terület, illetve az adott
pozíció határozza meg. Ha a munkáltató szerepét bank vagy
állami intézmény tölti be, illetve a megpályázott állás irodai
vagy hasonló jellegű pozíció, akkor az öltözködési stílusnak
konvencionálisnak kell lennie. Általában véve Önnek ízléses,
ápolt külsejűnek kell lennie.
Az, hogy Ön kap-e utólagos tájékoztatást, a munkáltatótól
függ, általában azonban a jelöltek kérnek eredményeket, vis�szajelzést telefonon vagy e-mailben.
Az udvariatlan viselkedés természetesen szóba sem jöhet.
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Liechtenstein
Hivatalos nyelv		
Államforma		
Terület			
Főváros			
Pénznem			
			
EU- vagy EGT-tagság		
Országhívószám		
Nemzetközi internetes
tartománynév		

német
alkotmányos monarchia
160,4 km²
Vaduz
liechtensteini frank
svájci frank
EGT
+423
.li

1. A Liechtensteinben jellemző munkahelyi
felvételi eljárások
Liechtensteinben az állásra általában írásban nyújtanak be
jelentkezést a jelöltek. A betöltetlen állásról telefonon lehet
visszajelzést kérni. A jelentkezés után állásinterjúra szóló meghívást, illetve (írásbeli) elutasítást fog kapni. Az interjú után
tesztre, illetve felmérésre számítson. A szerződés aláírásának
ideje 1–3 interjú után érkezik el.
A betöltetlen állás meghirdetése és magának a munkának a
megkezdése között eltelő idő átlagos hossza 1 és 3 hónap között változik.
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Ha e-mailben jelentkezik, lehetőség szerint használjon pdf-fájlt.
Küldje be teljes jelentkezési dokumentációját: a kísérőlevelet, a
fényképes önéletrajzot, a referenciákat és az ajánlóleveleket,
a diplomákat, valamint az állás szempontjából jelentőséggel
bíró egyéb dokumentumokat. Ne felejtse el közölni elérhetőségeit sem.
Kézzel írott jelentkezéseket kizárólag a munkáltató kifejezett
kérésére küldjön.
Amikor felhívja a munkáltatót, keresse a megjelölt kapcsolattartó személyt. Ne tegyen fel túl sok kérdést, azokban, amiket
feltesz, szorítkozzon a tárgyra. A hívás időtartamát szorítsa a
szükséges minimumra.

2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
A jelentkezőnek ismernie kell a leendő munkaterületre, azaz
a vállalatra, annak forgalmára, méretére, ágazatára, földrajzi
helyére, szervezeti kultúrájára stb. vonatkozó információkat,
emellett a felkínált pozíció típusának megfelelően kell öltözködnie. A kérdéseket írja le.
Az állásinterjún megjelenő személyek mindegyike fontos – aki
ugyanis nem fontos, az eleve meg sem jelenik. Az interjúkon
általában 1–3 fő vesz részt (köztük van legalább a HR-képviselő
és a felettes vezető). Az interjúk általában mintegy 1-2 órát
vesznek igénybe. Ezt követően a tesztekkel, felmérésekkel további néhány óra mehet el. Az állásinterjúk során az italok elfogadhatók, a cigaretta azonban nem.
Az első interjún bármilyen kérdést feltehet. Ezekre szokásos
esetben az interjú végén, illetve ha az események alakulása
úgy hozza, akkor más pontjain kerül sor. A fizetést illető kérdések megbeszélésére általában a második interjú ad alkalmat.
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Merev (változatlan kérdésekre épülő, így a jelöltek összehasonlítását egyszerűvé tévő), illetve laza szerkezetbe foglalt,
valamint szerkezet nélküli interjúk egyaránt előfordulnak. A
leggyakoribbak a laza szerkezetbe foglalt interjúk. Lehetséges
szerkezet például a következő:
• Bemutatkozás
• A vállalat ismertetése
• A jelentkezőnek feltett (az állásra, a végzettségre, az
érdeklődési körökre, a kiegészítő kurzusokra, a jártasságokra, a csapatszellemre stb. vonatkozó) kérdések
• A hobbik és a nem szakmai jellegű elfoglaltságok
• A személyes célkitűzések
• A szerződéskötési tárgyalások
• Összefoglalás, további lépések
Az interjú során inkább a jelölt beszél, mint a toborzó. A légkört az együttműködés, a nyíltság és az őszinteség jellemzi.
A nem szakmai és a szakmai jellegű témák fele-fele arányban fordulnak elő. Motiváltságát fontos bebizonyítania. A
munkáltató a lehető legtöbbet kívánja megtudni a jelöltek
motiváltságáról, tudásáról, jártasságairól, mindemellett még
személyiségéről is.
A tervezett terhességre, betegségekre, vallási, illetve politikai
hovatartozásra vonatkozó kérdéseket – feltéve, hogy az állás
szempontjából lényegtelenek – nem szabad megválaszolni.
Készüljön fel az olyan kérdésekre, mint például: „Miért kíván
cégünknél dolgozni?”; „Mit tud vállalatunkról?”. Kezelje óvatosan azokat a személyes vagy szakmai jellegű információkat,
amelyeket a munkáltató az interneten megtalálhat.

3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
Juttatásairól tárgyalhat a munkáltatóval. A leendő szakmáját
jellemző fizetési sáv megismerése érdekében hasznos lehet
megkeresnie a szakszervezetet. A fizetéseket szokásos esetben
havonkénti, illetve éves alapon meghatározott összegekben
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adják meg. A szabadságokra járó fizetés szerepel ezekben, a
jutalmak viszont nem, legalábbis a fix fizetésben nem. A nem
törvényben előírt juttatások közül az étkezési utalványok, a
vállalati gépkocsi, mobiltelefon használata, a sportutalványok,
a vállalati étterem, laptop stb. a leggyakoribbak. A tárgyalást
általában a személyzeti vezetővel kell lefolytatni.
Az egynapos próbamunkák gyakorlata nem elterjedt, bizonyos
helyzetekben azonban hasznos lehet. A próbamunka megtagadható, másfelől azonban az az állás megismerése révén a
jelölt számára is hasznos lehet.
Az interjú a döntéshozatal határidejére, illetve a további lépésekre vonatkozó bejelentéssel zárul le. Ha nem így lenne, kérdezzen ezekre rá.

4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
Referenciát bármely korábbi munkáltató vagy tanár adhat.
A diplomamásolatokra szükség van. Ezeket a legjobb a jelentkezéssel együtt elküldeni, illetve legkésőbb az interjúra
elvinni.
Az ajánlólevelek, a diploma és a referenciák a toborzó számára
igen fontosak.

5. Hogyan kelthet jó benyomást
Az interjú időpontja előtt 10 perccel szokás megérkezni. Érkezéskor be kell jelentkezni. Az interjúról való elmaradás csakis
rendkívül sürgős, fontos indokok esetén elfogadott. A lehető
leghamarabb új időpontot kell egyeztetni. Liechtensteinben a
100

munkaerő-kiválasztás leggyakoribb formái a személyes interjúk.
Az öltözködési szabályok a vállalathoz és a megpályázott álláshoz igazodnak. Ne válasszon túl élénk színeket. A nőknek kerülniük kell a túl rövid szoknyákat, a mély dekoltázsokat. Sminket mértékkel használjon. Az ékszerek tekintetében ne essen
túlzásba.
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Litvánia

Hivatalos nyelv		
Államforma		
Terület			
Főváros			
Pénznem			
EU- vagy EGT-tagság		
Országhívószám		
Nemzetközi internetes
tartománynév		
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elnöki köztársaság
65 200 km²
Vilnius
litván litas (LTL)
EU
+370
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1. A Litvániában jellemző munkahelyi felvételi
eljárások
A litván munkáltatók jobbára írásbeli önéletrajzokat várnak,
majd interjúra hívják meg a jelöltet. Ezért annak, aki jelentkezni szeretne, be kell küldenie önéletrajzát, majd várnia kell
az állásinterjúra. A betöltetlen állás meghirdetése és a munka
megkezdése között rendszerint 1–3 hónap telik el. Manapság
népszerű az Europass önéletrajzok használata.
A telefonos megkeresés az álláskeresőkkel létesített első kapcsolat igen népszerű eszköze. A munkáltatók a személyi adatokra, a tanulmányi háttérre stb. kérdeznek rá.
Spontán jelentkezések esetében ajánlatos a legnagyobb vállalatokat kiszemelni, majd kísérőlevéllel ellátott vak jelentkezé102

seket beküldeni. Géppel írott önéletrajza ne legyen hosszabb
kétoldalasnál, abban csupán a legfontosabb adatok szerepeljenek, a legfrissebb tevékenységektől a régebbiek felé haladó
sorrendben. Mellékelheti az útlevele, illetve személyi azonosítója, diplomái, képesítésekről szóló igazolványai eredeti példányairól készült másolatokat.
A munkáltatók rendszerint a jelentkezés beküldését követő
egy hónapon belül értesítik a jelölteket döntésükről – ebben
merül ki a jelentkezést követő utólagos tájékoztatás.
Az önéletrajz és a kísérőlevél nyelvének a litvánnak kell lennie,
illetve a nemzetközi vállalatok esetében az angolnak.

2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
A legtöbb litván vállalatnál egy interjú elegendőnek számít. Ez
a foglalkoztatásért felelős személy és a jelölt között folytatott
mélyreható beszélgetést takar, amely az utóbbi alkalmasságának felmérésére nyújt módot. Általában nem előkészített (nem
körülhatárolt szerkezetet követő) csoportinterjúkat alkalmaznak, ezek ugyanis lehetővé teszik az időmegtakarítást. A nagyobb vállalatoknál olyankor, amikor a jelöltek listája hosszú, és
a pozíció is fontos, a személyzeti vezető adott esetben előzetes
interjút vezet le. A második interjút gyakran az a közvetlen felettes vezeti le, aki tudja, milyen, az adott álláshoz kötődő kérdéseket tegyen fel, illetve egyben a jelentkező munkájának leendő
személyes irányítója is. A felvételi központok (értékelő központok) szolgáltatásainak igénybevétele Litvániában nem túl széles
körű, ugyanakkor azonban néhány munkáltató az alkalmazottak
előzetes kiválogatását fejvadász cégekhez szervezi ki.
Számítson az olyan kérdésekre, mint például:
• Milyen munkát végzett korábban?
• Mondjon nekünk valamit Önmagáról! (Ezen a ponton jó
lehetősége nyílik részletesebben bemutatkozni, önmagáról további fontos információkat megadni, az érdeklődést felkelteni.)
103

•
•
•
•
•

Miért szeretne nálunk dolgozni?
Miért hagyta ott korábbi állását?
Hogyan látja a vállalatunknál betöltött felelősségi körét?
Mit tud nekünk nyújtani?
Melyek az erős, illetve gyenge oldalai, a munkán kívül
mire terjed ki érdeklődése?
• Melyek a jövőbeni ambíciói?
Igyekezzen a vállalatról a lehető legtöbbet megtudni.

3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
A munkáltatók általában rákérdeznek a fizetés kívánt összegére. Litvániában havonkénti díjazási rendszer működik. A szabadságokra járó fizetés szerepel a szerződésben, azt a törvény
szigorúan meghatározza. A fizetésekről a munkáltatóval vagy a
személyzeti vezetővel kell tárgyalni.

4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
Referenciákat a korábbi munkáltatóktól lehet kérni.
Az állásinterjúra ajánlatos a diplomák eredeti példányát, és
nem azok másolatát elvinni.
Az ajánlólevelek Litvániában nem elterjedtek.

5. Hogyan kelthet jó benyomást
Az állásinterjúra ajánlatos 10 perccel korábban érkezni. A pontosság, a megbeszélés zökkenőmentes indulása Litvániában
elismerést vált ki. A leggyakoribbak a négyszemközt megtartott interjúk.
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Az öltözködési normákat a megpályázott pozíció határozza
meg. Az öltöny, a kosztüm minden esetben helyénvaló. Ékszereket és kozmetikumokat célszerű mértékkel használni.
Kiértékelésért néhány nap eltelte után hívhatja vissza a munkáltatót.
Érdemes észben tartania a következő néhány dolgot:
Ne veszítse el a nyugalmát. Két-három kérdezővel fog beszélni,
így ha nem tudja, melyikükre nézzen, akkor válaszát nagyobb
részben a kérdést feltevő személynek adja meg, közben a többiekre rövid pillantásokat vetve.
Mutassa ki lelkesedését. Tegye egyértelművé, mennyire szeretné megkapni az állást. Mutassa meg, hogy felkészült. Válaszaiba szője bele a vállalatról megszerzett tényszerű ismereteit, ezt
azonban ne tegye túl feltűnően.
Öltözéke legyen ízléses, hivatalos.
Érkezzen pontosan.
Vigye magával önéletrajzát (saját igénybevétel céljára), diplomáinak másolatait, ajánlóleveleit (ez utóbbiak közül az idegen
nyelven írottakat le kell fordítani).
Csak akkor üljön le, ha hellyel kínálják.
Ne beszéljen korábbi munkáltatójáról, kollégáiról, vállalatáról.
Legyen diplomatikus. A korábbi főnökének vétkeiről elmotyogott sirámok csak arra jók, hogy a leendő munkáltató szemében rossz színben tüntessék fel Önt – esetleg belegondol
ugyanis, hogy később mit fog mondani róla.
A múlt esetleges eseményei közül semmit se próbáljon meg
elkendőzni. Az interjú során adott esetben szóba kerülő ilyen
témákról beszéljen egyenesen – ez azonban nem jelenti azt,
hogy önként közölnie kellene olyan információkat is, amelyeket jobb kimondatlanul hagyni. Múltbéli hibáit igyekezzen
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olyan tanulságos tapasztalatokként beállítani, amelyek a jövőbeni munkáltatóknak csak hasznára válhatnak.
Készüljön fel az önéletrajzában szereplő minden egyes pont
megmagyarázására.
A kérdésekre adott válaszai legyenek tárgyszerűek.
Ne közöljön önként olyasmit, amire a kérdező nem kérdez rá.
A kérdezőt ne szakítsa félbe.
Beszéljen hallhatóan, érthetően. Hangja legyen magabiztos.
Ne motyogjon.
A kérdező nem vár Öntől mást, mint természetes viselkedést.
Természetesen magabiztosnak és határozottnak kell lennie,
nem szabad azonban úgy tennie, mintha valójában nem az
lenne, aki.
Kérdéseket a későbbi szakaszban tegyen fel. Tanúsítson érdeklődést.
Készüljön fel az Ön által elvárt fizetést érintő kérdések megválaszolására. Lehetséges válaszok a következők: „Úgy gondolom,
nem fogok kevesebbet kapni, mint az elődöm”, illetve „Az Önök
vállalatának jó a hírneve, így biztos vagyok benne, hogy fizetésem meg fog felelni a jelenleg általános színvonalnak”. A jelentkező a legjobban akkor teszi, ha a bérről folytatott tárgyalások
előtt röviden felméri a kiválasztott terület fizetési kategóriáit.
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1. Jellemző munkahelyi felvételi eljárások
Áttekinthető álláskínálatok a luxemburgi állami foglalkoztatási
szolgálat hirdetőtábláin („ad valvas”), az országos lapok szombati kiadásaiban, a magánkézben lévő állásközvetítő szervezeteknél, valamint a fejvadász szervezetek és nagyobb vállalatok
webhelyein találhatók.
Igen általános jelentkezési eljárás az állást felkínáló vállalat részére kísérőlevéllel ellátott önéletrajzot küldeni. A kísérőlevél több,
mint az önéletrajz egyszerű kiegészítése. A jelentkezési levélnek
személyes hangvételűnek, relevánsnak kell lennie, emellett fel
kell keltenie a figyelmet is. Világosan ki kell belőle tűnnie annak,
hogy Ön pontosan tudja, milyen típusú új alkalmazottra vágyik
a vállalat, emellett az Ön jártasságai és jellemzői meg is felelnek
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a felkínált állásnak. A levélben el kell magyaráznia az állási iránti
motiváltságát és azt is, miért kíván a vállalatnál dolgozni. Számos
vállalat még ma is ragaszkodik a kézzel írott kísérőlevelekhez. A
levelet hibátlanul, egyéb utasítás hiányában az állásajánlatéval
egyező nyelven kell megírni.
Önéletrajzában az elvárások szerint fényképének is szerepelnie
kell. Az önéletrajz írógéppel vagy számítógéppel írott legyen,
szerepelnie kell benne legalább a következőknek: végzettség,
szakképzési kurzusok és munkahelyi gyakorlat, nyelvi ismeretek,
számítógépes ismeretek, érdeklődési körök. Az önéletrajz hos�sza legfeljebb kétoldalnyi lehet.
Tekintetbe véve, hogy Luxemburg Európa középpontjában helyezkedik el, ugyanakkor önálló országként már eleve három
hivatalos nyelve (luxemburgi, német, francia) van, számos álláshirdetés különféle nyelvek ismeretét követeli meg a jelöltektől.
Bár a luxemburgi vállalatok sokféle tevékenységet végeznek,
és szerte a világ különböző pontjain található más vállalatokkal működnek együtt, az olyan további nyelvek ismerete, mint
például az angol, a holland, az olasz, a spanyol vagy a portugál
elengedhetetlen, illetve nagyra értékelt. Állást találni csak annak
van esélye, aki két nyelvet is folyékonyan beszél, ezek közül pedig legalább az egyiknek az ország hivatalos nyelvei közé kell
tartoznia. A spontán jelentkezések Luxemburgban igen gyakoriak. Különösen sűrűn alkalmazzák ezt a technikát a friss diplomás
fiatalok, illetve a nagyobb vállalatoknál állást keresők. Ne habozzon ilyen módon jelentkezni, és a vállalat figyelmét Önmagára
felhívni. Valószínűleg be fog kerülni a HR-osztály által vezetett
adatbázisba, arra az esetre, ha új alkalmazottak toborzására lenne szükség.

2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
Az álláskeresés nehéz munka. A lehető leggyorsabb siker eléréséhez sok szabadidőt fel kell rá áldozni. Az állásinterjúkra
való felkészülése mindenképpen foglalja magába a következőket:
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• Végezzen alapos önelemzést. Ez terjedjen ki erős és
gyenge oldalaira, jártasságaira és ismereteire, személyes értékeire.
• Ha korábbi jelentkezési próbálkozásai során kudarcot
vallott, erőfeszítéseiben maradjon kitartó, és feltétlenül
láttassa egyértelműen, miért jelentkezik.
• Gondoskodjon arról, hogy képes legyen a munkáltatónak az Ön által keresett állásról, munkavállalási feltételekről részletesebben is beszélni.
• Tájékozódjon a vállalat, annak termékei és arculata felől.
• Mutassa meg a munkáltatónak, hogy felkészült az állásinterjúra. Ha a munkáltatóban olyan benyomás alakul ki,
amely szerint Ön nem készült fel elég alaposan, akkor
hanyagnak és szakszerűtlennek fogja Önt tekinteni.
Az adott esetben korábbi rossz tapasztalatait érintő kérdésekből
igyekezzen mindig a lehető legjobbat kihozni. Korábbi munkáltatóihoz, kollégáihoz való hozzáállása soha ne legyen negatív.
A rossz tapasztalatokat ellensúlyozza olyan helyzetek példáival,
amelyeket jól oldott meg, illetve amelyekhez igen sikeresen tudott alkalmazkodni. Igen könnyen előfordulhat, hogy az állásinterjút levezető személy feltesz néhány ravasz kérdést, különösen
azokra az okokra vonatkozóan, amelyek miatt Ön más állásokat
otthagyott és korábbi munkáltatóknak felmondott. Ezek megválaszolására feltétlenül már előzetesen készüljön fel. A válaszokat
mindig kipróbálhatja családján, ismerősein. Ők igen nyíltan meg
fogják Önnek mondani, meggyőzők-e a válaszai.
Ha az Ön véleménye szerint szigorúan magánjellegű, illetve az
álláshoz, a munkavállalási feltételekhez sehogy sem köthető
kérdések merülnének fel, úgy fontos lehet tudnia, hogy Luxemburgban a személyek magánéletét jogszabályok védik.

3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
Az anyagi szempontokról bizonyos vállalatoknál lehet tárgyalni. Más vállalatoknál az illetmények tekintetében a munkavállalók kollektív megállapodást fogadtak el, illetve azt bérskála
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határozza meg, így arról tárgyalni nem lehet. A fizetést a szellemi munkát végző alkalmazottak, adminisztratív és vezetői
pozíciók esetében havi összegekben adják meg. A fizikai munkáért járó béreket óránkénti összegekben adják meg. A szabadságokra szokásos esetben nem jár fizetés, az éves jutalmak
nagymértékben vállalat- vagy ágazatfüggők. Ezek a kollektív
munkaügyi megállapodásokban bizonyos esetekben szerepelnek.
Olyan fizetési színvonalat válasszon, amelyben valóban kifejeződik az Ön képességei iránti megbecsülés. Fontos rávennie a
munkáltatót arra, hogy ezekért Önnek megfelelő díjat biztosítson. Következésképpen bizonyítékokat kell szolgáltatnia arról
a hozzáadott értékről, amelyet Ön a felvétele után a munkáltatónak nyújtani tud. Nem mindig kell összegeket említenie, amikor megkérdezik Önt, mekkora fizetésre gondolt. Az ágazatban
vagy a vállalatnál szokásos illetményekről tájékozódjon előre.
A fizetés adott esetben készpénz és törvényben nem előírt juttatások együtteséből is állhat.
A bevett tárgyalási normák meghatározásában sokat segíthetnek a más vállalatoknál hasonló pozícióban dolgozó embereknek feltett kérdések, illetve az egyes pontokra vonatkozó, HRszakmagazinokból kikeresett ismeretek.

4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
A referenciák, ajánlólevelek használatára nincsenek általános
szabályok. Ez a vállalatok egyedi szokásaitól függ. Az álláshirdetésben rendszerint szerepel, milyen dokumentumokra,
referenciákra van szükség az állás elnyeréséhez. Ezeknek a
dokumentumoknak a másolatát gyakran ajánlatos elvinni az
állásinterjúra. Ugyanez igaz az erkölcsi bizonyítványra is.
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5. Hogyan kelthet jó benyomást
Ne felejtse el, hogy az állásinterjújában részt vevő fél a leendő
munkáltatója. Ha kedvező benyomást kíván benne felkelteni,
rá szeretné venni, hogy felvegye Önt az állásba, akkor mutasson pozitív hozzáállást, fejét ne csüggessze le, létesítsen az
interjút vezető személlyel szemkontaktust. Igen fontosnak számít a pontosság, az interjú egyeztetett időpontjának betartása.
Gondoskodjon arról, hogy képes legyen Önmagáról, motivációjáról, az állás követelményeinek tükrében fennálló előnyeiről
rövid, világos összefoglalót adni.
Öltözködésében, általános megjelenésében alkalmazkodjon a
helyzethez, illetve annak a vállalatnak a jellegéhez, amelynél az
állást keresi. A pénzügyi ágazatban a toborzók rendszerint még
ma is elvárják a férfiaktól az öltöny és a nyakkendő viseletét.
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1. A Magyarországon jellemző munkahelyi
felvételi eljárások
A legtöbb pozíció betöltéséhez személyes kapcsolatokon át vezet el az út, változatos képet mutatnak azonban a meghirdetett
állások is. A legtöbb betöltetlen állásról szóló hirdetés kifejezetten
erre a célra kiadott lapokban, illetve az interneten jelenik meg.
A legjellemzőbb módszer a kísérőlevéllel ellátott önéletrajzok
beküldése, a fizikai munkák esetében azonban az első lépésben
gyakran elég a munkáltatót telefonon felhívni. A nagyobb vállalatok adott esetben (alkalomszerűen online) jelentkezési űrlapok
kitöltését követelik meg, ez azonban nem gyakori. Szívesen kérnek
további (a gyakorlatra, referenciákra stb. vonatkozó) anyagokat, információkat. Az állásra való jelentkezés határidejének lejárta után
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általában mintegy 1-2 hétre van szükség a döntés megszületéséhez, ez azonban függ a pozíciótól és a jelentkezők számától is.
Az elektronikus jelentkezések esetében vagy az online űrlapot
kell használni (ha van ilyen), vagy a megkívánt dokumentumokat
(és csak azokat) kell elküldeni. Ilyen helyzetben soha nem szabad vicces, különcködő e-mail címet használni. Ne felejtse el azt
sem, hogy az e-mail fiókok mérete korlátozott, így nagyméretű
képfájlokat nem jó küldenie. Nagyon jól teszi, ha jelentkezéséről
visszajelzést kér (illetve kiválasztja az automatikus visszaigazolás
kérésének lehetőségét).
Az írásbeli jelentkezéseket a követelményeknek megfelelően kell
elkészíteni (ezek jobbára Europass típusú fényképes önéletrajzot
írnak elő). Ügyeljen az elrendezésre és a papír minőségére is. Ne
legyen túl személyes, ne adjon meg túl sok külön információt.
Fel kell készülnie a telefonos kapcsolatfelvételre is – kérdéseire
választ kell kapnia (azokat ne felejtse el), ugyanakkor az Ön válaszainak spontánoknak kell lenniük. Mindig feltétlenül érje el azt is,
hogy a következő lépés mibenlétéről tájékoztatást kapjon.
Spontán jelentkezéseiben udvariasnak, a vállalat lelkes hívének
kell lennie. Csatoljon jó fényképet.
Annak érdekében, hogy el tudják dönteni, valóban érdekli-e őket
az állás, illetve pontosan mit is takar az, a jelentkezőknek megfelelően fel kell készülniük, azaz előre meg kell tudniuk, melyek a vállalat tevékenységei, milyen annak, illetve az állásnak a profilja. A dokumentumok eredetisége a kezdeti szakaszban nem túl komolyan
vett szempont, bizonyos (pl. orvosi) pozíciók esetében azonban
ellenőrzésük nélkül a szerződés aláírására nem kerülhet sor.
Ajánlatos érdeklődésének komolyságát a jelentkezés elküldését követően bizonyos idővel egy újabb kapcsolatfelvétellel kimutatnia.
Azért is jó lépés ez, mert így emlékezteti a vállalatot a saját nevére.
Jelentkezésének kézhezvétele után a munkáltató e-mailben, illetve
telefonon értesíti Önt állásinterjújának időpontjáról, illetve tájékoztatja Önt arról, hogy dokumentumai alapján elutasította. Az elutasított jelentkezők azonban gyakran nem kapnak tájékoztatást.
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2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
A munkáltatók az állásinterjú során jobbára az Ön személyiségét, elkötelezettségét kívánják megismerni. Kíváncsiak arra
is, hogyan reagál Ön szakmai helyzetekben (mennyire felkészült), illetve a váratlan körülményekre. Az interjút jellemzően
egy fő vezeti le, ez a szám azonban nagyobb (háromnál általában nem több) is lehet. Az interjú általában félórás, néhány
vállalat azonban több interjút, tesztet (pl. egy szakmait, egy
személyeset stb.) is lebonyolít. Elfogadhat bármit, amivel kínálják, ugyanakkor viszont kínálnia soha semmit nem szabad.
Nem szabad dohányoznia sem. Az állásról szinte bármit szabad
megkérdeznie, nem helyes viszont, ha első kérdése mindjárt a
fizetésre vonatkozik. Ezt szokásos esetben a munkáltató hozza
szóba. A fizetéssel kapcsolatos elvárásaira vonatkozó esetleges
kérdésekre fel kell készülnie. Manapság a jelentkezőnek kell
megadnia az irodai alkalmazottként végzett munkája árát.
Az egyes vállalatoknál megtartott interjúk szerkezete eltérő, a
légkör viszont szinte mindig hivatalos (még ha barátságos is).
Legyen kissé visszafogott, emellett várja meg azt is, nem vesz-e
fel fesztelenebb hozzáállást a munkáltató. Az interjúk témaköre
általában erősen az állás köré összpontosul, egyre jellemzőbb
azonban a személyiségre, a jártasságokra és a hozzáállásra, az
intelligenciára, az általános viselkedésre való kitérés. Mindig
igyekeznie kell eladnia Önmagát, magyarázatot adnia motiváltságáról, illetve arról, miért kellene Önt kiválasztani – mindezt természetesen anélkül, hogy túlságosan tolakodó lenne.
Az interjúk során gyakran kerül szóba az önéletrajz. Emellett a
jelöltek szinte mindig kapnak kérdést arra vonatkozóan, miért
hagyták ott előző állásukat, mely az öt legjobb, illetve legros�szabb tulajdonságuk.
Magyarországon megkülönböztetés elleni jogszabályok vannak érvényben, ami azt jelenti, hogy Önnek nem kell a munkáltatóknak saját magáról „kényes” (vallását, politikai elkötelezettségét, nemi irányultságát, tervezett terhességét érintő)
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információkat kiadnia. Az ilyen kérdések megválaszolását
módjában áll egyszerűen megtagadni, illetve ha nem biztos
abban, milyen jelentőséggel bírnak az állás szempontjából, akkor nyugodtan rákérdezhet, miért fontos tisztázásuk.

3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
A szerződéskötési tárgyalásokra általában a jelentkezési eljárás
végén kerül sor. A fizetésről szabad tárgyalnia, ezt azonban mindig meg kell indokolnia. Tekintetbe kell vennie azt is, hogy bizonyos területeken (pl. a közalkalmazottak esetében) a béreket
törvényi előírások határozzák meg. A fizetéseket havonkénti ös�szegben adják meg, a szerződésben szerepelnie kell a szabadságolási jogosultságoknak is (ennek minimumát törvény mondja
ki). A jutalmak külön tárgyalás témái, ha azonban a keresetnek
jelentős részét teszik ki, akkor szerepelnek a szerződésben. Az
illetmények és a törvényben nem előírt juttatások kérdését az
igazgatóval kell megbeszélni. A próbaidőszak általában 3 hónapos vagy annál rövidebb, meghosszabbítani nem lehet. Az állásinterjúra való eljutás költségeit szinte sosem térítik meg.

4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
A referenciák Magyarországon nem elterjedtek, ugyanakkor
érinthetnek bármit, aminek az állás szempontjából jelentősége van. Általában a korábbi munkaköréről szóló nyilatkozatból (illetve képességeinek értékeléséből) állnak. A munkáltató
esetenként telefonon megkeresi a referenciát adó személyt, ez
azonban igen ritka, inkább adott munkaterületekre (pl. reptéri
alkalmazottak) korlátozódik.
A (tárgyhoz tartozó) diplomamásolatokra mindig szükség van.
A referenciák és az ajánlólevelek nem elterjedtek, jó benyomást
kelthetnek azonban, ha jól ismert, jó nevű vállalattól, és különö115

sen akkor, ha azonos területről származnak. Bizonyos állásokban
szükség van az erkölcsi bizonyítványra (sőt, az még akkor is szerepelhet a kért dokumentumok között, ha felesleges), ez viszont
mindig szerepel a hirdetésben is.

5. Hogyan kelthet jó benyomást
A pontosság elengedhetetlen, kivéve, ha megfelelő mentsége van. Ha késik, lehetőség szerint értesítse a munkáltatót. Az
állásinterjún való megjelenését vissza kell igazolnia. Kérhet új
időpontot, másodszorra azonban mindenképpen meg is kell
jelennie. Az új médiaeszközök használata nem gyakori, ezért
azokat csak kifejezett kérésre vegye igénybe.
Az öltözködési szabályokat az állás határozza meg, ezzel együtt
általában hivatalos jellegűek (öltöny, kosztüm stb.). A visszafogott ékszerek elfogadottak, de csak nők esetében.
A jelentkezők állásinterjú utáni tájékoztatása ritka, elképzelhető azonban, hogy a munkáltató az Ön kedvéért megteszi. A kiértékelés mint visszajelzési forma iránti kérés nem megszokott
– Ön vagy az állást kapja meg, vagy az elutasítást.
Motiválatlanságot nem szabad kimutatnia, és ne legyen túl
őszinte sem. Első kérdése ne a fizetésre vonatkozzon. Erre csak
akkor kerítsen sort, ha az egyszeri interjú már a végéhez közeledik, de ebben a tekintetben még nem kapott felvilágosítást.
Jelentkezésének beadása után néhány nappal telefonon tudakozódjon a vállalatnál arról, megérkezett-e az, valamint ilyen
módon mutassa ki egyben érdeklődését is.
A kérdéseket figyelmesen hallgassa meg, ne közöljön túl sok
információt. Egyetlen kérdést se hagyjon megválaszolatlanul.
Mosolyogjon, ne legyen ijedt. Ha valamit nem tud, akkor azt
mondja ki. Készüljön fel az olyan kérdésekre, mint a következő:
„Mit szeretne rólunk tudni?”, majd lepje meg őket olyan kisebb
kérdésekkel, mint például: „És Ön szeret itt dolgozni?”.
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1. A Máltán jellemző munkahelyi felvételi
eljárások
A betöltetlen állások hirdetései általában az interneten jelennek meg. Az érdeklődő jelöltek a munkáltató által megadott
csatornákon keresztül jelentkezhetnek. Az első állásinterjú
céljából általában a munkáltató keresi meg telefonon a jelentkezőket. Máltán ezt a személyes interjú követi. A munka
megkezdésére általában véve egy hónappal a betöltetlen állás
meghirdetése után kerül sor.
A jelentkezések rendszerint a szükséges csatolmányokkal
ellátott e-mailekben jutnak célba. A munkáltatók általában
önéletrajzokat kérnek, amelyekhez fényképet a legtöbb esetben szükségtelen csatolni. A jelentkezésekhez kísérőlevelet is
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mellékelni kell. Ezt a levelet az önéletrajzhoz hasonlóan angol
nyelven kell benyújtani.
A mellékleteket feltétlenül küldje el, gondoskodjon arról, hogy
azok megnyithatók legyenek. Egyértelműen jelölje meg, melyik állásra jelentkezik. Animált, különleges elrendezésű dokumentumokat ne küldjön – ez a szűk szakterületen belüli állásokra fokozottan érvényes.
Levele feltétlenül legyen világos és tömör, ha kézzel írott jelentkezést küld be, ügyeljen a helyesírásra.
A telefonbeszélgetések során igyekezzen megtudni a kapcsolattartó személy nevét, a vállalat nevét pedig használja helyesen. A beszélgetés során mindvégig udvariasnak kell lennie.
Beszéljen röviden, lényegre törően, fontos információkat azonban ne hagyjon ki. Tisztázza, mi lesz a következő lépés.
Ha spontán jelentkezik, jelölje meg, milyen állás érdekli. Tegyen
említést rendelkezésre állásáról. Csatolja a megfelelő bizonyítványokat.

2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
A toborzó a jelentkezőktől rendelkezésre állást, a vállalat, valamint – a külföldiek esetében – a máltai kultúra ismeretét várja el.
Az adott állás szempontjából jelentőséggel bíró dokumentumok eredetiségét igazolni kell. Adjon be eredeti tanúsítványokat. A képesítéseiről szóló dokumentumokat (ha vannak ilyenek) ismertesse el.
A munkáltatók az elkötelezettség és az udvariasság mellett
leginkább a témafelvezetésben való jártasságot keresik. Az állásinterjúkon általában a munkáltató van jelen, hacsak nem nagyobb szervezetről van szó – ebben az esetben a HR-igazgató
is részt vesz az interjún, és jelen van a részlegvezető is. Az interjúk általában szemtől szemben zajlanak le. A nem szűk szakte118

rületen belüli állások esetében csak egy interjúra kerül sor, míg
a gyakorlatot kívánó egyedi szakmákon belüli betöltetlen pozíciók esetében a napirend előzetes válogatások, valamint az
ezeket követő egy vagy két további interjú alapján épül fel. Az
interjúk általában néhány percesek, ha azonban szűk szakterületről van szó, akkor hosszabbak is lehetnek, a jelentkezőnek
ugyanis be kell bizonyítania, hogy az egyedi jártasságok birtokában vannak. A jelölttől néhány esetben bemutató megtartását várják el. Az interjú során a jelentkezőknek nem szabad a
beszélgetés, a kérdések tárgyától elkalandozniuk, illetve olyan
jártasságokat emlegetniük, amelyeket nem mondhatnak a magukénak. Ki kell mutatniuk, hogy készek tanulni. Fontos úgy a
szemkontaktus, mint a testbeszéd. Az adott esetben felkínált
italt, cigarettát jobb visszautasítani. Az interjú során a jelentkező tehet fel kérdéseket, bár jobb, ha azokat a minimumra
szorítja. Mindazonáltal a feltett kérdéseknek közvetlenül a felkínált állást kell érinteniük. Nem jelent gondot, ha kérdéseket
tesz fel a munkaköri leírásról és a munkakörülményekről. A
kétfordulós interjúk esetében ezen a ponton a fizetésről jobb
még nem beszélni. A kérdésfeltételre leginkább alkalmas pont
az interjú vége, amikor a munkáltató arra általában kifejezetten
lehetőséget kínál a jelentkezőnek.
Az interjúknak általában üléstermek adnak helyet, ez azonban
az ágazat függvényében változó. A jelentkezőt hellyel kínálják, majd a legtöbb esetben a munkáltató levezeti az interjút.
Amint az fentebb már szerepelt, mindez nagymértékben függ
a megpályázott állástól.
Az interjúk általában igen barátságosak, a jelentkező otthonosan érezheti magát. A jelentkezővel szemben elvárás, hogy a
munkáltató felé mindvégig tiszteletet tanúsítson.
Máltán nincsenek megkülönböztetés elleni törvények. Minden
kérdést meg kell válaszolnia, kivéve azokat, amelyek túlságosan személyesek, illetve a témához sehogy sem kötődnek. Az
adott kérdésekre adandó válaszok megtagadásának vannak
demokratikus módjai is. Az egyéni családi állapot (házas, elvált
stb.) magánügynek tekinthető.
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Minél többet tud egy jelentkező arról a vállalatról, amelyhez
csatlakozni kíván, annál jobb. Ezzel ugyanis jelzi, hogy a vállalat,
az általa folytatott tevékenység, a múltban elért teljesítmény
iránt valóban érdeklődik, különösen azokban a helyzetekben,
amikor a vállalat egy nagyobb szerződés elnyerése miatt bővül.
A jelöltnek a sikeres vállalathoz való csatlakozás iránti lelkesedése növeli a kiválasztás esélyét. A leggyakoribb kérdés, amelyre a jelentkezőnek ismernie kell és meg is kell adnia a választ,
annak a vállalatnak az alapvető funkciójára vonatkozik, amelyhez csatlakozni kíván. Hasonló kérdés az, hogy a vállalat egy
nagyobb cég irányítása alatt áll-e, illetve termékeit exportálja-e, ha igen, akkor mely országokba. A munkáltató által feltett
ravasz kérdések egyike a jelentkező fizetéssel kapcsolatos elvárásait kutatja. Erre több különféle válasz adható – különösen
sok lehetőség között válogathat az, aki felkészült otthon, azaz
utánanézett a vállalatnak, illetve elegendő, hosszú gyakorlattal
rendelkezik.
Az íratlan szabályok nem követelik meg a jelentkezőktől, hogy
az állásinterjút követő utólagos tájékoztatás ügyében intézkedjenek. Ugyanakkor azonban – feltéve, hogy a vállalat erre
lehetőséget kínál – van mód az értékelő megbeszélések megtartására. Ez utóbbi történhet telefonon keresztül is.

3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
A szerződésekben szerepelniük kell a munkavállalási feltételeknek, különös tekintettel a munkaidő beosztására és a bérsáv(ok)
ra. A követelmények értelmében az ilyen típusú szerződésben
fel kell tüntetni a foglalkoztatás időtartamát is.
A fizetésről lehet tárgyalnia, elsősorban akkor, ha a megpályázott állás területén nagy tapasztalattal rendelkezik. A fizetést
általában hetenkénti vagy havonkénti összegben adják meg. A
szabadságokra járó fizetést és az éves jutalmakat a felajánlott
illetmények magukban foglalják.
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A fizetésről és a törvényben nem előírt juttatásokról a vállalat
nevében tárgyaló fél nagyobb cégek esetében a HR-vezető,
míg a kisebbeknél maga a munkáltató.
A próbaidőszakokat a jelenlegi jogszabályok kizárják, így ilyen
jellegű kérést nem fog kapni. Másképpen fogalmazva: adott
esetben módjában áll a próbaidőszak teljesítését megtagadni.
A munkaviszonyt már az első napon legálissá kell tenni, mégpedig úgy, hogy a megfelelő űrlapot elküldik az állami foglalkoztatási szolgálat részére – ez Máltán a Foglalkoztatási és
Képzési Testület.
Az interjú eredményéről a munkáltató a jelentkezőt általában egy
későbbi időpontban tájékoztatja. A munkáltató közli azt is, kell-e
számítani újabb interjúra. Az állásra kiszemelt jelentkező általánosabb jellegű, kisebb vállalatnál végzendő munka esetében telefonhívást kap, ugyanakkor a nagyobb vállalatok hagyományos
postán, a cég fejlécével ellátott papíron küldenek értesítést.

4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
Ez az állás jellegétől függ. A szolgáltatóipari, pénzügyi és
hasonló jellegű betöltetlen állások esetében általában megkövetelik a referenciákat. Tekintetbe véve, hogy Málta kis ország, így az ellenőrzés könnyen megoldható, a munkáltatók
ezt általában meg is teszik. Jó referenciát adó személy lehet
egy korábbi munkáltató, a szakmában dolgozó, megbízható személy vagy egy plébános. A referenciák általában azt
igazolják, hogy az adott személy megbízható, így az adott
típusú állásban nyújtott teljesítményével várhatólag nem
lesznek problémák.
A diplomamásolatokra szükség van, azokat általában már az
első interjúnapon kérik.
Adott esetben ajánlóleveleket is kérhetnek, ezekre azonban
csak a munkáltató külön kérésére van szükség.
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5. Hogyan kelthet jó benyomást
A jelentkezőnek ismernie kell az állásinterjú pontos időpontját,
emellett tudnia kell azt is, ki fogja azt levezetni.
A pontosság az interjúk esetében igen komolyan vett szempont. Ha a környéket nem ismeri pontosan, induljon korábban
– így még mindig pontosan fog érkezni. Ha a betöltetlen állásban fontos a megbízhatóság, a munkáltató választása könnyen
eshet arra a jelentkezőre, aki időben érkezett – feltéve persze,
hogy az illető rendelkezik a szükséges szakképzettséggel.
Az állásinterjún való megjelenését vissza kell igazolnia. Ha
az adott nap Önnek sehogy sem felel meg, akkor az időpont
könnyen áthelyezhető máskorra – ehhez nem kell mást tennie,
mint a munkáltatót jó előre (legalább egy nappal korábban)
felhívnia.
Az interjún mindig személyesen kell megjelennie.
Az öltözködési szabályok érvényesek, ékszert a lehető legkevesebbet viseljen. A dohányzás nem megengedhető. Nem bölcs
dolog egyszerű kérdésekre hosszú beszédben válaszolni. A
túlzott reagálást jobb mellőzni. Korábbi munkáltatóit sohasem
szabad bírálnia. Az interjúk során a jelentkezőknek valódi önmagukat kell megmutatniuk, őszintéknek kell lenniük, tudásvágyat kell sugározniuk.
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1. A Hollandiában jellemző munkahelyi
felvételi eljárások
Hollandiában a jelentkezési eljárás akkor veszi kezdetét, amikor a munkáltató a betöltetlen állást meghirdeti. A betöltetlen
álláshely a vállalat növekedésével alakulhat ki, illetve úgy, hogy
az azt korábban betöltő alkalmazott kilép onnan vagy más pozícióba kerül.
A jelentkezési eljárások egy másik lehetséges menete az,
amelynek során az álláskeresők önéletrajzait olyan közvetítő
szervezetek adják át, mint a munkaerő-kölcsönző cégek vagy
a fejvadász irodák.

123

Az alacsony fizetéssel járó, illetve szakképesítést nem igénylő
(szállodai és étkeztetési ágazaton belüli, kiskereskedelemi) állások esetében igen elterjedt a telefonos jelentkezés, illetve a
munkáltatóval egyeztetett időpontban megtartott megbeszélés.
Egyre több álláskereső igyekszik úgynevezett „nyílt jelentkezések” beadása révén megtudni, vannak-e egy adott vállalatnál
álláslehetőségek, követve ezzel a munkaerőpiacon mutatkozó
legújabb irányzatot. Az ilyen álláskeresők határozottan saját
jártasságaikat tartják szem előtt, kifejezetten olyan állásokat
keresnek, amelyek megfelelnek azoknak.
Az állásajánlatok közzétételére szolgáló információs csatornák
a vállalati webhelyek, az újságok (általában véve a hétvégi kiadások állásmellékletei), a közvetítő szervezetek, valamint az
állami foglalkoztatási szolgálat (UWV Werkbedrijf ). A jelöltek a
munkáltatónak kísérőlevéllel ellátott önéletrajzokat írhatnak.
A jelentkezések ma már e-mailben is elküldhetők. A vállalatok
által szabad álláshelyeik betöltése érdekében adott esetben
igénybe vett közvetítő szervezetek gyakran végeznek jelöltjeik
között előzetes szűrést. Ezután a munkáltató részére több arra
érdemesnek talált önéletrajzot adnak át, aki az utóbbiakból
tetszése szerint válogat. A kísérőlevelek beküldőinek részére a munkáltató azok kézhezvételét visszaigazolja, emellett a
jelentkezők adott esetben feltáró jellegű állásinterjúra szóló
meghívást is kapnak. A munkáltatónak közvetítő szervezetek
által bemutatott jelöltek interjúidőpontjait maga a szervezet
egyezteti.
Szabályszerű esetben Ön kap egy feltáró jellegű állásinterjúra
szóló meghívást. Ennek kimenetele vagy jelentkezése elutasítása, vagy egy második interjúra szóló meghívás. A második
interjú célja általában a munkavállalási feltételek és az illetmények megtárgyalása. A legtöbb esetben a munkáltató, illetve
a közvetítő szervezet az interjú után igen rövid idővel értesíti
Önt arról, felvették-e vagy sem. Bizonyos állások esetében az
interjúk több tervezett fordulóból állnak, esetleg a kiválasztási
eljárás felméréseket foglal magában.
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A holland munkáltatók a diplomák és a szolgálati bizonyítványok helyett egyre jellemzőbben kompetenciákat kérnek
számon. A kompetenciáira vonatkozó kérdésekre az úgynevezett STAR-módszer (situation, task, action, result, azaz helyzet,
feladat, cselekedet, eredmény) gyakorlásával készülhet fel. Ez
a módszer az Önnek az adott helyzetekre vonatkozóan feltett
kérdésekből állhat. Elképzelhető például, hogy az előző állásában ellátott valamely feladatának, abban betöltött szerepének,
valamint annak leírása iránti kérést kap, mit tett céljainak elérése, egy adott probléma kezelése érdekében, illetve mi volt
a végeredmény.
Az állásajánlat meghirdetése és az állás betöltése között
eltelő idő hossza igen változó. A semmilyen, illetve kevés
szakképzettséget igénylő állások – enyhe túlzással élve –
egy nap alatt betelnek. Általában véve 2 és 3 hónap közötti
időszakra lehet számítani. A jóval átfogóbb jellegű, több interjúfordulót magukban foglaló, értékelő központok közreműködésével lebonyolított kiválasztási eljárások esetében
hosszabb időtartamok is elképzelhetők. A közvetítő szervezetek általában nagyjából ugyanilyen hosszú időt használnak fel.
A telefonos kapcsolatfelvétel igen gyakori, bár az e-mail
használata is gyorsan terjed. Kísérőlevelet is küldhet – ebben
közölje egyértelműen, mely betöltetlen állás érdekli, illetve
magyarázza meg, miért éppen Ön a megfelelő jelölt. Önéletrajzát mellékletként csatolja. Adott esetben e-mailben beküldött önéletrajzát mellékletként csatolja, így ugyanis annak
kinyomtatása a munkáltató számára sokkal egyszerűbb.
Ha a vállalatot telefonon keresi meg, mindig kérje az álláshirdetésben megjelölt kapcsolattartó személyt vagy osztályt.
Hívására feltétlenül alkalmas időpontban kerítsen sort. Ha ez
mégsem sikerülne, mindig kérdezze meg, mikor jobb visszatelefonálnia. Közölje röviden és világosan, további információkért telefonál-e, vagy állásra szeretne jelentkezni. Beszéljen
hallhatóan és érthetően, mutassa meg, hogy hívását előkészítette. Ha külföldi jelentkező, és nemzetközi vonalon keresztül
telefonál, azt jelezze egyértelműen, valamint kérdezze meg,
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lebonyolítható-e a hívás az Ön anyanyelvén, esetleg más idegen nyelven.
Az első benyomás, amit kivált, döntő jelentőségű – úgy szavakban, mint azokon kívül a megpályázott álláshoz illő módon
fejezze ki magát.
Olyankor, amikor egy vállalatnál spontán jelentkezik munkára, jól teszi, ha az illetékes személlyel, osztállyal veszi fel
a kapcsolatot – így ugyanis többet fog megtudni az ottani
betöltetlen állásokról. Mutassa be terveit, az Ön által keresett
állás(ok) jellegét, valamint a birtokában lévő jártasságokat,
tapasztalatot. Kérdezze meg, küldhet-e be kísérőlevelet és
önéletrajzot. Ha beleegyezést kap, a megfelelő személynek
vagy osztálynak tud célzott levelet küldeni. Ezen a megközelítésen keresztül az állásinterjúkra szóló meghívások számos
lehetősége tárul fel Ön előtt. Ne felejtse el, hogy ez az álláskeresési módszer Hollandiában igen hatékonynak bizonyulhat.
Önéletrajzában mindenképpen szót kell ejtenie munkahelyi
gyakorlatáról és képesítéseiről. Más dokumentumokat szükségtelen mellékelnie – azokat, amelyekre adott esetben szüksége van, a munkáltató munkába álláskor kérni fogja.
A munkáltató elvárja Öntől, hogy személyes adataira, munkahelyi gyakorlatára és legmagasabb végzettségére vonatkozóan az igazságot írja le. Az állásinterjú alkalmával a munkáltató
azt kívánja Öntől, mutassa meg, hogy ismeri az állás feltételeit,
a vállalatot és annak tevékenységeit.

2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
A munkáltató alaposabban meg kívánja ismerni a jelöltet, annak mércéit és értékrendjét, jellemzőit, jártasságait és tulajdonságait, csapatban végezett munkára való alkalmasságát.
Önéletrajza és kísérőlevele, valamint (ha volt ilyen) a telefonos
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interjú során kapott információk alapján a munkáltatóban kialakul a jelöltről valamilyen kép. Az első feltáró jellegű interjú
során a munkáltató a jelölt hangnemében, kézfogásában (az
erős kézfogás Hollandiában alapvetően fontos), kifejezésmódjában, szemkontaktusában és testbeszédében ennek a képnek
a tükröződését keresi.
Az interjú résztvevőinek száma a vállalat méretétől függ, azt
általában egy vagy két fő képviseli. Az átlagos interjúk hossza
1-1½ óra. Szokásos körülmények között a jelöltet megkínálják
kávéval, teával vagy vízzel. Cigaretta-, ételkínálás nem fordulhat elő, ezek az interjú ideje alatt szigorúan tilosak. Mobiltelefonját leendő munkáltatója iránti tisztelete jeleként az interjú
kezdete előtt ki kell kapcsolnia.
A jelentkezési eljárások folyamán általában két interjúra kerül
sor. A magas képzettséget igénylő, illetve vezetői állásokhoz
több interjún és/vagy felmérésen keresztül vezet el az út. A jelentkezőkkel tartott állásinterjúk Hollandiában párbeszéd jellegűek, a megismerkedés lehetőségét testesítik meg. A munkáltató azt kívánja megtudni, Ön-e a legalkalmasabb személy
az állásra, a csapatba vagy a vállalat számára, emellett bővebb
részleteket akar megismerni a szervezetnél végezhető munka iránti motivációjáról. Másfelől Ön, mint jelölt, a vállalatról
igyekszik világos képet kapni, azaz választ arra a kérdésre, valóban szeretne-e ott dolgozni. Jelöltként kedvező benyomás
elérésére fog törekedni. Az állásinterjú a munkáltatónak vagy
a vállalat képviselőjének irányításával történik. Az első interjún
feltett kérdések jobbára az Ön gyakorlatára és jártasságaira
vonatkoznak. A későbbi interjúk a pozíció összefüggéseit, az
Ön problémamegoldó képességét, korábbi állásaiban szerzett
gyakorlatát érintik mélyebben. A felvételi eljárások soha nem
felméréssel veszik kezdetüket – azok tesztként alkalmazható
formái feltétlenül az első vagy a második interjút követik.
A legtöbb holland állásinterjú a következő szerkezet szerint épül fel:
• Bemutatkozás: Célja az Ön feszélyezettségén enyhíteni.
• Bemutató: A kérdező rövid beszámolója önmagáról és
a vállalatról. Ezután Önön a sor, azaz Önnek kell saját
magáról beszélnie.
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• Vállalati információk és az önéletrajz elemzése: A kérdező
részletesebben beszél a vállalatról és a felkínált állásról.
Ezt az Ön önéletrajzának elemzése követi, illetve az
annak különféle oldalaira vonatkozó kérdések. A feltett
kérdések némelyike vonatkozhat az Ön magánéletére is.
• Az állás mibenlétéhez köthető jártasságokat és Önt
összevető kérdések: Ezek az Ön máshol (pl. hazájában)
szerzett jellemzőire, jártásságaira és kompetenciáira
vonatkoznak.
• Az Ön motivációjára vonatkozó kérdések: A kérdező arra
kéri Önt, magyarázza el világosan, miért választotta ki
az adott állást és vállalatot.
• Egyéb kérdések: Az interjúnak ez az a szakasza, amelyben Ön kérdezhet rá a korábban még nem tárgyalt
témákra, illetve kérheti azoknak a pontoknak a tisztázását, amelyeket nem értett meg.
• Zárás: A kérdező úgy dönt, befejezi az interjút, így
elmagyarázza Önnek az eljárás további lépéseit. Ekkor
tudja meg, szerepel-e a tervekben második interjú vagy
felmérés. Elképzelhető, hogy a kérdező már ugyanezen
a ponton közli Önnel: bekerült az eljárás egy vagy több
további lépésére kiválasztottak közé, sőt talán azt is,
hogy elnyerte-e az állást. Ugyancsak ekkor tudja meg,
hányan jelentkeztek az állásra, illetve várhatóan mennyi
időt fog az eljárás igénybe venni.
Bár az állásinterjúk komoly események, azért nevetni nem tilos.
A munkáltató igyekszik a párbeszédet a lehető legnyíltabbá és
legfesztelenebbé tenni.
A szokásos interjúk során igen hamar ki fog alakulni Önben az
az érzés, hogy a légkör valahol a hivatalos és a nem hivatalos
között van, a beszélgetőpartnerek közötti egyenlőségen alapszik. A kérdező tisztában van azzal, hogy Önt az interjú egy kis
szorongással tölti el, és ezt el is fogadja. Ha ideges is, azért igyekezzen az állás és a vállalat iránti lelkesedését kimutatni, ezzel
együtt szavakkal is kifejezni.
Hollandiában a megkülönböztetés megakadályozását jogszabályok rögzítik. Bármilyen szintig is jutott el a jelentkezési eljá128

rásban, akkor sem köteles minden feltett kérdést megválaszolni. Kizárólag Önön múlik, megteszi-e ezt vagy sem. Bizonyos
kérdések nem megengedettek. Ilyenek a következők:
• Mi az Ön faja, bőrszíne?
• Milyen vallású Ön? (Megjegyzés: Az olyan kérdések,
mint például „Összeegyeztethető-e az Ön vallásával a
munkaidő-beosztás?”, megengedhetők.)
• Milyen nemzetiségű Ön?
• Hol született?
• Terhes?
• Egészséges?
• Szeretne-e gyermekeket, családot?
A felvételi eljárásoknak a Holland Humánerőforrás-gazdálkodási és Szervezetfejlesztési Egyesület által elfogadott helyes magatartási kódexét számos holland vállalat elfogadta.
Ez a szervezet gondoskodik a helyes magatartási kódexnek
a toborzási és kiválasztási eljárások során való betartásáról.
Ha úgy érzi, a kódexet elfogadó vállalatok valamelyike nem
részesítette Önt megfelelő bánásmódban, lehetősége van
panaszt tenni. Az Egyesület garantálja panaszának független
kivizsgálását. Ha úgy érzi, az egyenlő bánásmódhoz való joga
sérelmet szenvedett, igénybe veheti az Egyenlő Bánásmód
Bizottságát is.
A kísérőlevelek megírására, az állásinterjúkon való részvételre
való felkészülés során mindig hasznos, ha részletesebb ismereteket szerez a vállalatra, annak tevékenységeire, ágazatára
vonatkozóan. Az egyik legfőbb ok, ami miatt a holland vállalatok a jelölteket nem hívják meg második interjúra, illetve
nem veszik fel egy adott állásra, gyakran éppen az, hogy a
jelöltnek nincsenek meg az alapvető ismeretei a vállalatról.
A vállalat alaposabb megismerésének céljából akár be is telefonálhat oda – így azonban csak akkor tegyen, ha a betöltetlen állás leírásában a lehetőség szerepel. Tanulmányozza
a vállalat webhelyét, olvassa el annak éves beszámolóját és
társadalmi jelentését, keresse a szórólapokat és az információs kiadványokat. Próbálja meg jól átlátni azt az ágazatot,
amelynek a vállalat része – kutassa fel az arról szóló legfrissebb híreket, az azt érintő változásokról szóló bejelentéseket.
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Ezeket az ismereteket a munkáltató vagy annak képviselője
nagyra értékeli; bizonyítják számára, hogy Ön valóban igazán
szeretne új alkalmazottjukká válni.
Az állásinterjúk során leggyakrabban feltett kérdések:
• Mondjon nekünk pár szót Önmagáról.
• Melyek a célkitűzései?
• Mit tanult, mivel foglalkozott korábbi állásaiban?
• Kísérőlevelében azt írja, hogy képes a kezdeményezést
habozás nélkül saját kezébe venni. Kérem, mondjon
ennek az állításának az alátámasztására egy példát.
• Mit tud a mi vállalatunkról?
• Hogyan tartja ismereteit naprakészen a ... tekintetében?
A ravasz kérdések:
• Van valamilyen képe arról, miben áll a pozíció?
• Hasonlítsa össze az általunk, illetve más vállalatok által
kínált hasonló jellegű pozíciókat.
• Miért kellene valaki mással szemben Önt választanunk?
• Tud magyarázatot adni önéletrajzának erre a hiányosságára? Mi indokolja a hiányt?
Azokban az esetekben, amelyekben sem az állásra, sem a jelentkezési eljárás újabb fordulójára nem választják ki, nem jár
el szokatlan módon, ha jelentkezésének kiértékelése céljából
megkeresi a kérdezőt. Megkérdezheti, mi az, amit helyesen
tett, és hol hibázott – az így szerzett ismereteket más állásinterjúk során hasznosíthatja.
Azok a vállalatok, amelyek elfogadták a helyes magatartási
kódexet, a sikertelen jelölteket két héten belül levélben tájékoztatják – ezekben közlik azt is, mi volt az állásra való jelentkezés elutasításának oka. A vállalat további tájékoztatásért való
megkeresése még ezután sem kizárt. Ha közvetítő szervezeten
keresztül jelentkezett, kérjen attól a teljesítményére vonatkozó
tájékoztatást.
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3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
Ha a vállalat felkínálja Önnek az állást, akkor lehetősége van
azzal mint új munkáltatójával fizetéséről és próbaidőszakáról
tárgyalást folytatni. Ha felvételét közvetítő szervezet intézte,
akkor feltehetőleg az fog az illetményezéssel kapcsolatos kéréséről tárgyalni, illetve az egyéb feltételeket és juttatásokat
megbeszélni. Hollandiában úgy a fizetésről, mint a törvényben
nem előírt juttatásokról lehet tárgyalásokat folytatni. A fizetésre vonatkozó kérését kétszer is gondolja át, az állásával feltétlenül legyen összhangban.
A különféle állásokban különféle bérskálák vannak. Ezeknek a
skáláknak mindegyike szolgálati idő szerinti szakaszokra oszlik. A fizetését meghatározó skála és szolgálati idő megállapításának alapja munkahelyi gyakorlata. Minderről folytathatók
tárgyalások. Ne felejtse el, hogy önkéntesként végzett ideiglenes munkája értékes munkahelyi gyakorlatnak bizonyulhat,
azaz befolyással lehet a bértárgyalásokra. A munkavállalási feltételeket számos szakma és a legtöbb nagyvállalat esetében
a kollektív megállapodásban (hollandul: CAO) elfogadottak
határozzák meg. Hollandiában rögzített egyfelől a 23 évesnél
nem idősebb fiatalok, másfelől az idősebbek minimálbére is.
Az ennél a szintnél alacsonyabb fizetések tilosak. Az illetményeket havonkénti egységek fejezik ki. Ezt tartsa emlékezetben
a tárgyalások megkezdésekor.
A szabadságolásra való jogosultságot, a szabadságok idején
járó fizetés kiszámításának képletét törvény határozza meg.
A kollektív megállapodás, illetve a kor alapján adott esetben
több szabadnap is járhat. Bizonyos szakmák esetében a jutalmak megtárgyalására az állásba való belépéskor kerül sor. A
jutalmak megtárgyalhatók az éves munkavállalói elbeszélgetésen is. Mindezeken felül néhány kollektív munkaügyi megállapodás a haszonból való részesedés vagy osztalék kifizetését
írja elő.
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Az olyan elsődleges munkavállalási feltételek mellett, mint az
illetmények és a szabadságokra járó fizetés, tárgyalás folytatható a másodlagos munkavállalási feltételekről, azaz a vállalati gépkocsi használatáról, a nyugdíjbiztosításról és a képzési költségekről is. A kollektív megállapodások több esetben
ezeket a másodlagos munkavállalási feltételeket is rögzítik.
Hollandiában az állások betöltése mindig próbaidőszakkal
veszi kezdetét. Ez azt jelenti, hogy a megállapodás szerinti időszakon belül úgy a munkáltató, mint a munkavállaló
azonnali hatállyal megszüntetheti a munkaviszonyt. A próbaidőszakok átlagos hossza 2 hónap, ez azonban a munkaszerződés időtartamától és jellegétől függően eltérő is lehet.
Ennek az időszaknak a letelte után a felmondás, az állásból
való kilépés és annak előzetes bejelentése között eltelő idő
hosszát jogszabályok határozzák meg. Ez utóbbi az állás jellegétől függ, illetve attól, mennyi ideje áll a munkavállaló a
vállalat alkalmazásában.
A jelentkezési eljárásban való részvétel során felmerülő költségeket nem térítik meg automatikusan. A költségtérítés
iránti kérést nem tekintik udvariatlannak, annak lehetősége
nyitott. Azok a vállalatok, amelyek elfogadták a felvételi eljárások helyes magatartási kódexét, az álláshirdetésben a
lehetőséget minden valószínűség szerint jelezni fogják. A
vállalatok adott esetben annak a személynek térítik meg ezt
a költséget, akit felvesznek. A felmérések költségeit mindig a
vállalatoknak kell állniuk.
A jelentkezési eljárás azon a ponton ér véget, amikor a vállalat
egy vagy több új alkalmazottját kiválasztja, illetve az állásajánlatot visszavonja. Jelentkezésének eredményéről a munkáltatótól vagy annak képviselőjétől telefonon a legtöbb esetben
fog értesítést kapni. Sok esetben, illetve ha az állás betöltésére Önt választották ki, akkor mindenképpen kap levelet vagy
írásbeli megerősítést. Ebben az írásbeli megerősítésben szerepel a belépési dátum, illetve a szerződési és fizetési tárgyalások eljárásának leírása is. Ha közvetítő szervezeten keresztül
jelentkezett, akkor ezeknek közléséért az felel.
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4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
A referenciák nem kötelezők. Ön dönti el, megemlíti-e ezeket
önéletrajzában. A referenciáknak az elvárások értelmében korábbi munkahelyein végzett munkájáról, képzési kurzusairól
vagy vállalatairól kell tájékoztatást adniuk. Új munkáltatója az
ellenőrző kapcsolatok felvételére csak az Ön beleegyezésével
keríthet sort. Ha Ön gyakorlott munkavállaló, akkor korábbi
főnökeinek, kollégáinak egyikét nevezze meg referenciát adó
személyként. Ha friss diplomás, akkor tanárainak, professzorainak egyikétől kérhet referenciát. Családtagjait soha ne nevezze meg referenciát adó személyként. A személyes ügyek, a
felmondást kiváltó okok taglalásának a referenciákban nincs
helye.
Diplomákat, tanúsítványokat és képzésekről szóló igazolásokat jelentkezési levelének és önéletrajzának függelékeként
nem szabad elküldenie. Ha van jelentőségük és szükségesek,
akkor ezek másolatait a vállalat az Ön első munkanapján fogja kérni. A külföldiek bölcsen teszik, ha diplomáikat lefordíttatják hollandra vagy angolra, valamint érvényesíttetik a képzéseikről szóló igazolásokat.
Amikor a vállalatot akár elbocsátás miatt, akár önkéntes felmondással elhagyja, a munkáltatónak tanúsítványt kell adnia
Önnek. Ebben a tanúsítványban semleges tartalom szerepelhet, az Ön személyiségére, munkájára vonatkozóan azonban
semmilyen negatívum sem.
Az erkölcsi igazolvány szükségességének adott esetben szerepelnie kell az álláshirdetésben. Általában véve a biztonsági
őri, pénzszállítói, rendőrségi vagy egyéb közszolgálati, valamint a reptéri állások esetében abból kell kiindulnia, hogy
erre az igazolásra szüksége lesz.
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5. Hogyan kelthet jó benyomást
Az állásinterjúra készüljön fel, és mutassa is meg, hogy készült – például csillogtassa meg a vállalatra és annak tevékenységeire vonatkozó széles körű ismereteit. Rövid személyes bemutatkozása legyen jó és világos. Ügyeljen arra, hogy
válaszai rövidek, tárgyszerűek legyenek. Előnyére válhat, ha
diplomájának másolata, érvényesíttetett szakmai címe vagy
regisztrációja már rendelkezésére áll. Ha munkahelyi gyakorlatát, képzési kurzusait, jártasságait és kompetenciáit
Europass önéletrajzzal tudja igazolni, akkor ne habozzon arra
támaszkodni is.
Az állásinterjúk időpontjának egyeztetése igen gyakran telefonon keresztül történik meg. Ha az időpontra vonatkozó
javaslatot levélben kapja meg, akkor az elvárások szerint azt
írásban vagy telefonon vissza kell igazolnia. Új időpontot csak
igen komoly okok (pl. betegség vagy egy rokon halála) fennállása esetén kérhet. A kezdeményező szerepet Önnek kell
magára vállalnia, azaz Önnek kell a vállalat kapcsolattartóját
felhívnia és új időpontot javasolnia. Új időpont egyeztetésére
csak egyszer kerülhet sor.
Az állásinterjúkra vonatkozóan nincsenek érvényben szigorú öltözködési szabályok. Az alkalomnak megfelelő öltözék,
az ízléses külső komoly elismerést vált ki. Próbáljon inkább a
vállalati kultúrának, mint a legújabb divatnak megfelelő ruházatot választani. A bankok világában a férfiaknak öltönyt
kell viselniük, míg a nőkkel szembeni elvárásoknak a kétrészes kosztümök felelnek meg. Általában véve megfelelő öltözéket várnak Öntől. A farmerek és a szabadidőruhák nem
helyénvalók.
Az ékszerek az Önmagáról nyújtott benyomás látható elemei,
használatukban ajánlott a visszafogottság. A férfiak gyűrűviselete elfogadott, a karkötők azonban már túlzásnak számítanak. A nőknél egy vagy több gyűrű elfogadható, sőt akár még
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előnyös is. A fülbevalóknak, nyakláncoknak és karkötőknek
összhangban kell lenniük az öltözék többi darabjával.
Bármilyen helyzetbe is kerüljön, soha ne jöjjön méregbe, mindig maradjon udvarias. A pontosság fontos. Az interjú ideje
alatt ne rágógumizzon, mobiltelefonját feltétlenül kapcsolja
ki. Mutassa a lehető legnagyobb tiszteletet, negatív megjegyzéseket ne tegyen se személyekre, se helyzetekre. Mindezek
segíteni fogják Önt a kedvező benyomás felkeltésében.
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1. A Norvégiában jellemző munkahelyi
felvételi eljárások
Norvégiában a legelterjedtebb eljárás a meghirdetett betöltetlen álláshelyekre való jelentkezés, elképzelhetők azonban a
spontán beküldött jelentkezések is.
A leggyakoribb lépések a következők:
Jelentkezés meghirdetett betöltetlen álláshelyre
• Angol (illetve, ha Ön azt beszéli, valamely skandináv)
nyelven írott önéletrajz beküldése a következőkkel:
• kísérőlevél;
• önéletrajz, legfeljebb egy oldal hosszú – kivéve a műszaki jelölteket, akinek az esetében hosszabb, részle136

tesebb is lehet, pl. tartalmazhatja a különféle ismert
eszközök és alkalmazások listáját.
Spontán jelentkezés beküldése
• Vállalatok webhelyeinek, címeinek kikeresése az (angol
nyelven is elérhető) Yellow Pages-ből. Ennek címe:
www.gulesider.no. Lehetőség szerint a jelentkezés címzettjeként megjelölhető HR-képviselő nevének megtudakolása.
• Angol (illetve, ha Ön azt beszéli, valamely skandináv)
nyelven írott önéletrajz beküldése a következőkkel:
• angol nyelvű (legfeljebb egy oldal hosszú) kísérőlevél,
az Ön képesítéseinek, kompetenciájának a vállalat
ágazatával, termékeivel, szolgáltatásával való összevetésével;
• önéletrajz (a javaslatok egyeznek az előző pontban
említettekkel).
Mindkét típusú jelentkezési eljárásra vonatkoznak a következők:
Egy betöltetlen állásra, illetve egy vállalathoz egy jelentkezést küldjön be. Ne ugyanazt a „standard” jelentkezést küldje
el minden betöltetlen állásra, illetve vállalathoz, hanem minden esetben az egyedi jellegzetességekkel vesse magát ös�sze. A nagyobb vállalatokhoz beküldött jelentkezések esetén
a toborzót vagy a HR-osztályt az elküldés után 8-10 nappal emailben vagy telefonon megkeresheti. Ez jó lehetőség a munka iránti érdeklődés kimutatására, valamint a toborzóknak
olyan kérdések feltételére, mint például: olvasták-e az önéletrajzot, ha igen, mit gondolnak arról, sok jelentkezést kaptak-e,
mikorra várható a válasz stb. Bevett szokás a meghirdetett betöltetlen állásokra e-mailben jelentkezni.
A betöltetlen állás meghirdetése és a munka kezdete között eltelő idő sokban függ magától az állástól. Bizonyos álláshirdetések a közzététel dátumánál 3 hónappal későbbi munkakezdési
dátumot említenek, míg mások a „lehető legkorábbi kezdést”.
Ugyanez érvényes a jelentkezési határidőként megadott dátumokra is. Az, hogy a toborzási eljárásnak ez a szakasza milyen
hosszú, függ a toborzókhoz érkező jelentkezések és az általuk
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megtartani kívánt állásinterjúk számától, továbbá attól is, hogy
egy vagy több interjút kívánnak-e egy-egy jelölttel tartani.
Az elektronikus jelentkezéseket jobbára a munkaerő-közvetítő
ügynökségek alkalmazzák. Az űrlapokat figyelmesen, a lehető
legrészletesebben töltse ki.
Az írott jelentkezéseket angol (illetve, ha Ön azt beszéli, valamely skandináv) nyelven lehet beküldeni, a következővel
együtt: angol nyelvű (legfeljebb egy oldal hosszú) kísérőlevél,
amelyben Ön hivatkozik az álláshirdetésre (hol találta, adott
esetben annak hivatkozási száma), valamint röviden áttekintést ad képesítéseiről. Fontos, hogy képesítéseit és korábbi
munkahelyi gyakorlatát, tanulmányait a követelményekben
felsoroltakkal vesse össze. Tegye kompetenciáját a toborzó
számára világossá, első látásra észrevehetővé. Megjegyzés:
fényképre nincs szükség.
Ha szeretne például az állásról többet megtudni, jelentkezésének beküldése előtt felhívhatja a toborzót telefonon. Az állást
vagy a vállalatot érintő kérdéseit még hívása előtt készítse elő.
Hétköznap 9:00 és 15:00 óra között telefonáljon, azaz akkor,
amikor a toborzó elérésére a legjobb esélye van.
Spontán jelentkezésének elküldése előtt ismerkedjen meg a
vállalattal – így közvetlenebbül tudja képesítéseit, kompetenciáját annak ágazatával, termékeivel, szolgáltatásával összevetni.

2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
A jelentkezőknek a vállalatról legalább egy keveset tudniuk
kell, emellett bizonyítaniuk kell, hogy valódi értéktöbbletet
fognak magukkal vinni.
A jelentkezőknek rendelkezésére kell álljon dokumentumaik
angol vagy norvég nyelvű fordítása, a hitelesített másolatokkal
együtt. Adott esetben be kell tudniuk mutatni azokat az enge138

délyeket is, amelyek feljogosítják őket szakmájuk gyakorlására
Norvégiában.
Önmagáról és képesítéseiről rövid, tömör leírást adjon. Legyen
őszinte, ne tegyen úgy, mintha a valóságosnál jobb lenne. A
norvégok életfilozófiájának mottója: „Nem képzelhetem magamat mindenki másnál jobbnak.” Önéletrajza legyen egyszerű
és szerény. Ne túlozzon – az ilyesmit a toborzó az arrogancia
jelének tekinti. Nyelvi ismereteinek tekintetében legyen őszinte, különösen, ami az angol nyelvet illeti. Az angol nyelv „jó” és
„iskolai szintű” ismerete nem ugyanaz.
Fontos észben tartania, hogy önéletrajza és kísérőlevele az
állásinterjúra szóló „belépője”. Ezekből kompetenciájának kell
kitűnnie. Az állásinterjúkon inkább munkahelyi helyzetekben
megmutatkozó egyéni képességei és személyisége vannak
terítéken. Itt döntően fontos lehet, megtalálja-e a toborzóval
„közös hullámhosszt”. A munkáltató számára fontosak kompetenciái, ezzel együtt azonban nagymértékben a személyiségét
jellemző vonások is: érdeklődő, motivált, lelkes-e, a megfelelő
kérdéseket teszi-e fel, ki mer-e állni saját érdekei mellett, ki meri-e mondani a véleményét. Személyiségjegyek gyakran szerepelnek a betöltetlen állások hirdetéseiben is.
A megbeszélést általában a HR-vezető, a munkakört felkínáló osztály vezetője vagy a vállalat igazgatója vezeti le. Úgy
készüljön, hogy a megbeszélésen 1–5 fő lesz jelen. Ez a szám
erősen függ attól, hogy a köz- vagy a magánszférában tevékenykedő munkáltatóról van-e szó, illetve a vállalat méretétől
is. A nagyobb vállalatoknál jelen lehet a HR-vezető, illetve a
munkakört felkínáló osztály vezetője is, míg a kisebbeknél az
igazgató maga fogja az állásinterjút levezetni. A közszférában
a kérdezők csoportjában igen gyakran kap helyet a humánerőforrás-osztály és a szakszervezet, emellett esetenként az irodai
alkalmazottak képviselője, illetve a munkakört felkínáló osztály
vezetője. Önnek tehát mindenképpen készen kell állnia arra,
hogy egy vagy két embernél többel találja szemben magát.
A magát az állásba való felvételt megelőző megbeszélések
száma a munkáltatótól függ, valamint attól, hogy hány jó jelölt
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van versenyben. Előfordulhat, hogy az interjúk száma csak egy
(ez a leggyakoribb eset), de (a magasan szakképzett munkaerők esetében) az is, hogy kettő vagy akár három is. Az interjúk
átlagos időtartama 45–90 perc.
Ne veszítse el nyugalmát, legyen valódi Önmaga. Ne próbálja
meg a toborzót lenyűgözni, legyen őszinte és szerény, maradjon meg a realitások talaján. Kávét, teát vagy ásványvizet elfogadhat. Szivarral, cigarettával (Norvégiában minden középületben tilos a dohányzás) és alkohollal meg sem fogják kínálni.
Kezdésként a megbeszélésen felelősként jelen lévő személy
mutatja be Önnek a vállalatot és az állást. Ezután Ön kap időt
saját magának bemutatására, a jelentkezését alátámasztó okok
elmagyarázására. A vállalatra és az állásra vonatkozó szakmai
kérdéseit nyugodtan felteheti. Ezután Ön kap különféle kérdéseket. Az interjú végén rákérdezhet a fizetésre és a munkavállalás feltételeire. Végül a toborzónak kell tájékoztatnia Önt arról,
mikor fog visszajelzést, illetve választ kapni.
Miután a megbeszélésen felelősként jelen lévő személy végzett a vállalat és az állás bemutatásával, Önnek módjában áll
az azokat közvetlenül érintő kérdések feltételére – és kifejezetten jól teszi, ha él is ezzel a lehetőséggel. Feltehet adminisztratív jellegű, azaz a nyitvatartási időre, a munkaidő-beosztásra, az alkalmazottak számára stb. vonatkozó kérdéseket
is. Az interjú végén rákérdezhet a fizetésre és a munkavállalás
feltételeire is.
Legyen valódi Önmaga. Az állásinterjú megbeszélés, a toborzóval folytatott társalgás nem vizsga.
Bár a társalgás témái jobbára szakmai jellegűek, a toborzó elsősorban azt a személyes hangnemet fogja vizsgálni, amelyen Ön
szakmai képességeit tálalja.
A politikai elkötelezettség, vallás, szexuális irányultság, kor,
fogyatékosság vagy szakszervezeti tagság alapján való megkülönböztetés törvényellenes, hacsak nincs ezeknek az állás
szempontjából közvetlen jelentőségük. Ez azt jelenti, hogy
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Önnek nem kell megválaszolnia a terhességét, a terhességre
vonatkozó jövőbeni terveit, illetve az azt kutató kérdéseket, részesül-e valamilyen segélyben, vannak-e gyermekei, ha igen,
hány évesek stb. Ezen a téren azonban használnia kell a józan
eszét is. Norvégiában minden jó emberi kapcsolat döntően az
őszinteségen alapszik – és ez alól nem kivételek a munkahelyiek sem.
Készüljön fel a következő kérdések megválaszolására:
• Miért jelentkezett erre az állásra?
• Milyen korábbi munkavállalói gyakorlattal rendelkezik?
• Miért hagyta ott a előző munkahelyét?
• Milyen kompetenciát tud vállalatunkhoz magával hozni?
• Milyen jellegű szakmai feladatokat kedvel inkább: a
naponta változókat vagy a rendszereseket?
• Miért vannak önéletrajzában hiányosságok?
• Képes-e stressz alatt dolgozni?
• Csapatban vagy inkább önállóan szeret-e dolgozni?
• Miért gondolja úgy, hogy Ön a megfelelő személy az
állásra?
• Elképzelése szerint hol fog dolgozni öt év múlva?
• Milyen elvárásai vannak a bérezés tekintetében?
• Mi az a legjobb és mi az a legrosszabb dolog, amit
Önmagáról el tud mondani?

3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
A tárgyalások gyakran szükségtelenek, mivel szabványosított
munkavállalói szerződések vannak érvényben – ezek számos
esetben állandóak. Ezzel együtt sem tesz azonban ostobaságot
az, aki a szakmáját, illetve a megpályázott állás típusát jellemző
fizetési színvonalra előre rákérdez az ágazati szakszervezetnél,
így kapva képet arról, várhatóan milyen tartományba fog fizetése esni. Tárgyalásra természetesen van lehetősége – mindaddig, amíg elvárásai érvekkel is alátámaszthatók. A fizetéseket
rendszerint havi összegben adják meg, az idénymunkák esetében azonban elképzelhető az órabér is.
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A szabadságokra járó fizetést törvény szabályozza, így azt az illetmények magukban foglalják, következésképpen megtárgyalásukra nincs lehetőség. Az éves jutalmak, ha vannak ilyenek,
vállalatonként eltérők. Az illetmények közé foglalt jutalmak
éppen úgy elképzelhetők, mint az azon felüliek. A törvényben
nem előírt juttatások közül a leggyakoribbak a vállalati gépkocsi használata, az (ingyenes) mobiltelefon-használat, a benzin- vagy az utazási költségek megtérítése, az otthoni személyi
számítógép, a magán-nyugdíjpénztári tagság (ha a vállalatnál
nincs érvényben kollektív szerződés) stb. Megjegyzés: ezek közül egyesek adott esetben adókötelesek lehetnek. A fizetésekről és a törvényben előírt külön juttatásokról nemzeti szinten a
szakszervezetek tárgyalnak. A közvetlen munkahelyi tárgyalásokért a szakszervezeti képviselők felelnek, ők azonban csak a
saját tagságuk nevében lépnek fel. Az egynapos próbamunkák
elvégzése nem szokatlan – ha fizetés nem jár érte, módjában
áll megtagadni.
Van-e példa az interjúkon való megjelenéssel kapcsolatosan
felmerülő költségek bármilyen megtérítésére? A gyakorlat változó képet mutat, számos vállalat azonban visszafizeti az állásinterjúkra való eljutás költségeit. Ha a vállalat nem tesz ilyen
jellegű ajánlatot, akkor Ön jól teszi, ha megkéri, nyújtson mégis
segítséget költségeinek fedezéséhez.
Állományba vételéről a toborzótól adott esetben írásos igazolást kap – ebben gyakran szerepel a munkavállalói szerződés
tervezete is. Ezeknek a dokumentumoknak az elküldése előtt
a toborzó adott esetben még telefonál is Önnek. Jelentkezésének visszautasításáról adott esetben postán vagy e-mailben
kap értesítést. Megjegyzés: Az Önt visszautasító toborzóktól
telefonon kérhet indoklást, illetve megkérdezheti azt is, melyek azok a képesítések, amelyekkel az állást elnyerő személy
rendelkezett, Ön viszont nem. Így legalább lesz némi képe arról, hol áll szakmailag.
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4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
Igen, referenciákra szükség van (ezek listájának az önéletrajz
végén szerepelnie kell). A norvég munkáltatók a referenciákat
módszeresen ellenőrzik, ami a toborzási eljárás fontos része. A
referenciát adó szerepre a legelőnyösebb korábbi munkáltatóit, osztályvezetőit felkérnie, illetve ha Önnek még nincs munkahelyi gyakorlata, akkor egy korábbi oktatóját. Ők a norvég toborzónak (angol vagy skandináv nyelven) be fognak számolni
az Ön szakmai kötelezettségeiről, illetve szakmai és személyes
képességeiről.
A munkáltatóknak szükségük van az Ön diplomájának hitelesített (norvég vagy legalább angol nyelvű) fordítására. Diplomáinak, tanúsítványainak másolatait jelentkezéséhez és önéletrajzához csakis akkor mellékelje, ha az álláshirdetésben szerepel
ilyen irányú kérés. Ha nem így van, akkor az elküldéssel várja
meg a toborzó kérését. Erre jelentkezésének kézhezvételekor
vagy az állásinterjú alkalmával kerülhet sor.
A norvég munkáltatók általában előnyben részesítik azokat
a referenciát adó személyeket, akikkel közvetlen kapcsolatot
tudnak létesíteni, így ajánlóleveleket nem kérnek. Ha azonban
Önnek nincsenek referenciái, akkor ajánlatos legalább egy ilyet
rendelkezésükre bocsátania.
A biztonsági és az oktatási ágazatban elvárás a büntetlen előéletet igazoló okirat bemutatása, ez azonban szerepel az álláshirdetésben is.

5. Hogyan kelthet jó benyomást
Pontosnak kell lennie – az lesz a toborzó is. Az állásinterjún való
megjelenését nem kell visszaigazolnia. Ha a megadott idő143

pontban való megjelenésben akadályoztatva van, telefonon
vagy e-mailben a lehető leghamarabb kérjen másikat.
A legtöbb esetben személyes interjú iránti kérést kap. Az
első közvetlen kapcsolat néhány esetben telefonos interjú
formájában valósul meg. A videokonferenciák nem túl általánosak.
Norvégiában az öltözködési szabályok engedékenyek. Öltözzön a szokásos módon, ezzel együtt gondosan. „Fehér inget
és nyakkendőt” csak a felső szintű (vezetői) állások jelöltjeinek
kell viselniük, különös tekintettel az olyan pénzügyi, ingatlanpiaci, tanácsadói stb. területekre, amelyeken a képviselőként
való megjelenés a munka súlyponti része. Tipp: Nézze meg a
vállalat honlapját. Ezen esetleg megtalálhatók az alkalmazottak fényképei is, így megtudhatja, ők hogyan öltöznek. Kerülje
az átható illatszereket és a rikító sminket. Hétköznapi ékszereit
viselheti, ne essen azonban túlzásba. A kézfogások gyakoriak,
határozottaknak kell lenniük. Ne lepődjön meg azonban akkor
sem, ha a toborzó egyszerű „Helló”-val köszön, és nem fog kezet – van példa erre is. Az öleléseknek, pusziknak semmi helye
nincs.
A toborzó nem különösebben számít arra, hogy Ön az interjút
követően utólagos lépéseket tesz. Ezzel együtt sem rossz ötlet
küldenie egy rövid, egyszerű e-mailt, amiben az interjút megköszöni.
Általában véve: ne külső megjelenésével próbáljon a toborzókra kedvező benyomást gyakorolni. Inkább szakmai és
személyes képességeivel érje el ezt a hatást. A toborzót semmiképpen se próbálja megvesztegetni. Ne vágjon fel. Legyen
természetes, ne essen túlzásokba. Semmit se bonyolítson túl,
maradjon a tárgynál. A norvégok két lábbal állnak a földön,
természetesek és szerények. Norvégia olyan ország, ahol a
hierarchikus rend még a munkahelyeket is igen kevéssé jellemzi.
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1. Az Ausztriában jellemző munkahelyi
felvételi eljárások
Az alkalmazott jelentkezési eljárás jellegét a szükséges képesítések határozzák meg. Az alacsony szakképesítést igénylő munkák
esetében a betöltetlen álláshely közzétételének csatornái az újságok, illetve az internet, míg az első kapcsolatfelvételé a telefon. Nő azonban az online jelentkezések aránya. Próbáljon meg
interjúidőpontot kapni. Miután valamennyi jelentkezővel lefolytatta állásinterjúit, a vállalat tájékoztatni fogja Önt saját eredményeiről. A szakképesítést igénylő állások esetében kísérőlevelet
kell írnia, majd azt és önéletrajzát el kell küldenie a vállalatnak.
Valamennyi írásbeli jelentkezés elemzése után a vállalat felveszi
a kapcsolatot az állásinterjúra kiválasztott jelöltekkel. A vezetői
állások esetében elképzelhetők a felmérésekre szóló behívások.
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Vállalatok telefonos megkeresésekor fontos, hogy ismerje a
kapcsolattartó személy nevét, és név szerint kell kérnie őt. Készítsen elő egy, a saját személyéről szóló rövid, világos bemutatót, közölje, melyik állásajánlat ügyében telefonál, majd próbáljon meg interjúidőpontot kapni. Hívását erős háttérzajtól,
beszélgető emberektől mentes környezetben bonyolítsa le. Az
ilyen kellemetlenségek elkerülésére különösen mobiltelefonjának használata esetén kell figyelmet fordítania.
A kísérőlevelek általában számítógéppel készített nyomtatványok. Kézzel írott levelek kizárólag a vállalat kifejezett kérésére
készülhetnek. Az írásbeli jelentkezések mindegyikének része
egy-egy hivatalos kísérőlevél, amelyben szerepel a megpályázni kívánt állásajánlat. Ebben a levélben feltétlenül jelölje meg
a kapcsolattartó személy címét és nevét. Ügyeljen arra is, hogy
ezek pontosak legyenek.
Önéletrajzának rövidnek, világosnak kell lennie, szerkezetének
az időbeni sorrendet kell követnie. Önéletrajza legyen rövid,
tárgyszerű, időbeni sorrendbe rendezett, gyorsan áttekinthető
és teljes. Csatolja személyes profiljának az állásajánlathoz igazodóan megadott leírását, valamint a képzéseiről szóló tanúsítványokat is. (Tanúsítványok alatt a legutóbbi szakképzésről, a
továbbképzésekről szóló, a munkatanúsítványok vagy legalább
a szolgálatban töltött időszakokat igazoló dokumentumok értendők.) Hacsak nem nemzetközi vállalatnál megpályázott állásról van szó, a tanúsítványok mindegyikét le kell fordíttatni
német nyelvre. Adott esetben kérhetnek erkölcsi bizonyítványt
is. A munkáltatók azt szokták meg, hogy a jelentkezők kísérőlevelükhöz csatolják fényképeiket is. A munkáltatóknak beküldött dokumentumokra nem szabad feljegyzéseket írnia.
Ha jelentkezését spontán módon nyújtja be vállalatokhoz, tartsa
szem előtt, hogy azoknak az adott pillanatban nem feltétlenül
van szükségük új munkaerőre. Ez azt jelenti, hogy Önnek kell
a kezdeményező szerepet magára vállalnia annak elérésében,
hogy jelentkezése még akkor is bekerüljön a spontán jelöltek
adatbázisába, ha betöltetlen álláshelyek éppen nincsenek. Amikor a vállalatnak új alkalmazottra van szüksége, a humán erőforrások osztálya gyakran pont ezt az adatbázist tekinti át először.
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A jelentkezési eljárások teljes ideje az érintett állásoktól függően meglehetősen széles skálán belül változik. A különleges
képzettséget igénylő állások (vezetői állások, nagy tapasztalatot és nagy szakértelmet igénylő állások) esetében az eljárás
általában sokáig tart, a jelölteknek több állásinterjún is át kell
esniük, esetleg felmérésen is részt kell venniük. Az ilyen eljárások 3 vagy akár még több hónapon át is tarthatnak. Bizonyos álláshirdetések a szerződés életbelépésének időpontjaként a közzétételénél hat hónappal későbbi dátumot jelölnek
meg. Az alacsony szakképzettséget igénylő állások általában
a felajánlásukat követő egy hónapon belül betelnek. Az AMS
Austria által 2006-ban elvégzett felmérés eredményei szerint
a betöltetlen állások 64%-a legfeljebb egy, 91%-a legfeljebb 3
hónapon belül betelt.

2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
A sokak érdeklődését felkeltő állásajánlatok esetében könnyen
előfordulhat, hogy a vállalat előválogatásokat szervez, illetve
az álláskeresőket tudásukból és jártasságaikból tett (például
számítógépes) vizsgára hívja be, majd ezután tér rá az állásinterjúkra. A kulcspozíciók, vezetői állások esetében gyakori az
értékelő központok igénybevétele.
Az állományukat új alkalmazottal bővíteni kívánó munkáltatók
olyan jelöltre vágynak, akinek profilja az általuk elképzelthez és
az álláshirdetésben is leírthoz a lehető legközelebb áll. A jelentkezőktől annak bemutatását várják el, mennyiben felelnek meg
képesítéseik, gyakorlatuk ennek a profilnak. A jelentkezőknek
az interjú során az elvárások szerint erős és gyenge szakmai oldalaikról is beszélniük kell. Az interjú során számíthat a motivációjára, társas készségeire, az Önre alkalmazottként váró kilátásokra vonatkozó kérdésekre. Fel kell készülnie az önéletrajzára
vonatkozó kérdésekre is (pl. akkor, ha a múltban gyakran változtatott munkahelyet). Általában véve a munkáltatóktól olyan
párbeszéd kialakításának a szándékát várhatja, amelynek során
részleteket tudhatnak meg Önről, képesítéseiről, az álláshoz fű147

zött elvárásairól. Ez azt jelenti, hogy az interjú során helye van
az Ön munkaidő-beosztásra, munkanapokra, tevékenységekre
és a munkaköri leírásra vonatkozó kérdéseinek is. Az interjú
légköre barátságos, ugyanakkor objektív és nem részrehajló.
A munkáltatók számára kétségtelenül fontos, hogy Ön vállalatukat illetően alaposan tájékozott legyen, azaz tudja, mivel
foglalkozik, mit termel az, mekkora a mérete, felépítése központosított-e vagy sem, külföldi székhelyű-e, milyen az arculata, cégfilozófiája.
A vállalatok elvárják a jelentkezőktől a felvételi eljárás formai
követelményeinek betartását, azaz a pontos megjelenést, a
tesztek és az egyéb elemek meghatározott időtartamon belüli
teljesítését, valamint a tesztekre és az interjúkra vonatkozóan a
vállalat által közölt szabályok tiszteletben tartását.
Az átlagos interjúk egy órán át tartanak. Hacsak nem magas
fokú szakképzettséget igénylő állásról van szó, a munkáltató már az első interjú után meghozza döntését. Az interjún a
vállalat képviseletében részt vevő személyek száma a vállalat
méretétől függően változó. Az interjúkon, teszteken adott
esetben a következők vehetnek részt: az állást felkínáló osztály vezetője, a HR-vezető, a munkavállalói tanács képviselője.
A vezető szerepet maga a munkáltató, a részlegvezető vagy a
HR-alkalmazott tölti be.
A verbális kommunikáció terén az interjú során a következő
kap kiemelt fontosságot: az artikulációnak, a bemutatkozásnak
összhangban kell állnia a megpályázott állással (az állás iránti
egyértelmű motiváltság, társas készségek, csapatmunkára való
alkalmasság, vezetői képességek, terhelhetőség, rugalmasság).
A nem verbális kommunikáció a pontosságban, a hozzáállásban, a szemkontaktusban, a gesztusokban és az arckifejezésben összpontosulva kap formát. Ha kínálják, a kávét, teát, más
alkoholmentes italokat nyugodtan elfogadhat. Az interjú során
alkoholt vagy cigarettát kínálnia és elfogadnia egyaránt tilos.
A szokásos interjúkon elhangzó kérdéseknek kötelezően az
állásajánlatban leírt feltételekre kell vonatkozniuk, más szó148

val annak eldöntését kell célozniuk, rendelkezik-e Ön az állás
betöltéséhez szükséges jártasságokkal és képesítésekkel. Az
objektivitás érdekében valamennyi jelentkezőnek egyező
kérdéseket kell kapnia. Ugyanakkor azonban a munkáltató
egyedi, a jelölttől kapott egyedi válaszokból kiinduló, további
információk iránti kérdései megengedettek. A munkáltatónak
jelentést kell készítenie, amelynek az interjú összefoglalóját
kell tartalmaznia, illetve amelyben néhány kulcskifejezésnek
kell szerepelnie. Az egyenlő bánásmódról szóló szövetségi jogszabályok tiltják a kor, nem, vallás, szexuális irányultság vagy
etnikai származás szerinti megkülönböztetést. Az állásajánlatok közzétételének és a jelentkezéseknek az összes eljárását,
továbbá a munkáltatók és munkavállalók közötti viszonyokat
törvény szabályozza. A törvénynek nem megfelelő kérdéseket
nem kell megválaszolni. Nem kell válaszolnia a terhességre,
családtervezésre vagy betegségekre vonatkozó kérdésekre
sem. Ausztriában érvényben van a fogyatékkal élőkkel szembeni megkülönböztetést tiltó szövetségi törvény is. A Munkavállalói Kamara szerint ravasz kérdések a gyakorlatban nem
fordulnak elő, azok alkalmazására nincs bizonyíték. Egészében
véve mégis az érezhető, hogy a munkáltatók az általuk feltett
kérdések tiltott mivoltával nincsenek tisztában.

3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
Szokásos esetben van lehetőség a tárgyalásra mind a fizetéséről, mind a munkavállalási feltételekről. Ugyanez az állami
munkáltató szervezetek esetében nem lehetséges, az utóbbiak
ugyanis rögzített bérskálákat alkalmaznak.
Szerződését a munkaügyi törvényekben megerősített kollektív
megállapodásokban rögzített alapvető feltételekkel összhangban készítik el. A fizetéseket általában havi összegekben adják
meg, és az tartalmazza a fizetett szabadságot és a karácsonyi
jutalmat is. Az egyéb, törvényben nem előírt juttatásokról
külön kell tárgyalni. Bizonyos állások esetében a munkáltató
olyan rögzített alapilletményt kínál fel, amely az Ön teljesítmé149

nye, munkában elért eredményei szerint változó illetménnyel
egészül ki. Az olyan állásajánlatok esetén, ahol bevett szokás
a borravaló (pl. vendégházakban, hotelekben stb.), szintén
nagyon gyakran egy alacsony minimum bért ajánlanak fel. A
borravaló a jövedelem növelésére szolgáló, az Ön saját erőfeszítéseitől függő lehetőségnek számít.
A munkavállalási feltételekről folytatott tárgyalások során sok
esetben szóba hozható a munkaidő-beosztás, az időpontok és
a munkavégzési helyek rugalmas kezelése, a munkaidőnek a
gyermekgondozás (óvoda) rendelkezésre állásához való hozzáigazítása stb.
Fizetéséről és a törvényben nem előírt juttatásairól az állást felkínáló osztály vezetőjével kell tárgyalnia. A munkaszerződést
– ebben szerepel a tárgyalásai során elfogadott összes megállapodás – a vállalat HR-osztálya fogalmazza meg.
A szerződésben legfeljebb egy hónapos próbaidőszak
szerepelhet. Ennek a próbaidőszaknak az ideje alatt a
szerződés egyik napról a másikra, külön indokolás nélkül
felbontható. Adott esetben felkérhetik egy egynapos próbamunkára. Ennek visszautasítása egyáltalán nem jöhet
szóba, ugyanakkor a munkáltatónak meg kell fizetnie. Az
interjúra való eljutás költségeit nem térítik meg. Ha nehéz
anyagi helyzetét bizonyítani tudja, az állami munkáltatók
adott esetben pénzügyi segítséget nyújthatnak Önnek a
jelentkezési eljárásban.
A munkáltatók Öntől várják, hogy bizonyos idő elteltével interjújának eredménye után telefonon érdeklődjön. Az eredményekről szóló tájékoztatás terén a vállalatok nem mindig
vállalják magukra a kezdeményezést. Ha az eredmény kedvezőtlen, kérhet további információkat is. Ha az esélyegyenlőségről szóló törvény megsértését bizonyítani tudja, lehetőség van a hivatalos beavatkozásra.
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4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
A korábbi munkáltatók által kiállított referenciák bevett szokásnak tekintendők – ezek alkalmasak az Ön képzettségének,
gyakorlatának igazolására. A referenciákat le kell fordítani német nyelvre.
Legfrissebb, legmagasabb végzettségét igazoló diplomájának
másolatát legkésőbb az állásinterjú alkalmával át kell adnia a
vállalatnak.
Az ajánlólevelek csak az akadémiai pozíciók megpályázásában
használatosak. Bizonyos szakmákhoz erkölcsi bizonyítvány
szükséges. Adott esetben ez a követelmény szerepel az állásajánlatban felsorolt feltételek között.

5. Hogyan kelthet jó benyomást
A munkáltatók nagyon komolyan veszik a pontosságot. Ne
késsen el, a megbeszélést csak akkor halassza el vagy mondja le teljesen, ha erre alapos oka van. Ilyen helyzetben (pl.
betegség esetén) a munkáltatók elvárják, hogy előre értesítse őket, és az interjú új időpontját saját maga egyeztesse.
Az állásinterjúra a munkáltató rendszerint a saját létesítményébe várja Önt. A videokonferenciák az interjúk lehetséges
csatornái. A Skype csak valóban rendkívüli körülmények
között, kizárólag akadémiai pozíciókba való felvétel során
használatos.
Az öltözködési szabályok, az ékszerviselet tekintetében
nem fogalmazhatók meg általánosságok. A ruhaválasztást
az állás, az ágazat, a pozíció, az ügyfelekkel való kapcsolat, a
reprezentáció, a vállalati kultúra stb. határozza meg. Megje151

lenésében fontos a hitelesség. A felelős pozíciókra jelentkező férfiak számára kötelező az öltöny, a nyakkendő viselete
viszont ma már nem elvárás.

152

Lengyelország

Hivatalos nyelv		
Államforma		
			
Terület			
Főváros			
Pénznem			
EU- vagy EGT-tagság		
Országhívószám		
Nemzetközi internetes
tartománynév		

lengyel
parlamentáris
köztársaság
312 679 km²
Varsó
zloty (PLN)
EU
+48
.pl

1. A Lengyelországban jellemző munkahelyi
felvételi eljárások
Egy adott munkáltatónál dolgozni kívánó álláskeresők rendszerint olyan betöltetlen állásokra jelentkeznek, amelyeket
az állami foglalkoztatási szolgálatoknál (a regionális és a helyi munkaügyi hivatalokban), az újságokban, a rádióban, az
interneten stb. hirdetnek meg.
A szokásos, leginkább elterjedt jelentkezési eljárásban a jelentkezőnek megfelelően előkészített önéletrajzát kell kísérőlevéllel együtt elküldenie az érintett munkáltató címére. Igen sokat
segít, ha a jelentkező tájékozódik a betöltetlen állást felkínáló
vállalatról.
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A következő lépés az állásinterjúké, ezután a munkáltató kiválasztja az alkalmas jelölteket. A betöltetlen állás meghirdetése
és a munka megkezdése közötti időtartam a munkáltatótól, a
pozíciótól és az érdeklődő jelöltek számától függ. A sikeres jelölteknek általában legfeljebb egy hónapot kell várniuk.
Miután megtalálta az őt érdeklő álláshirdetést, az álláskeresőnek az ott közölt utasításokat kell követnie. A munkáltatók általában e-mailben vagy postán beküldött jelentkezési űrlapokat kérnek. A következő lépés a kiválasztott jelöltek értesítése
e-mailben vagy telefonon.
Az adott esetben elektronikus jelentkezések beküldésére kért
álláskeresőknek gondoskodniuk kell arról, hogy a munkáltató
tudja, pontosan melyik álláshirdetésre válaszolnak. Ezt a legcélravezetőbb az e-mail tárgymezőjében megjelölni. A jelentkezési űrlapokat logikus, időrendi sorrendben kell megszerkeszteni, ezzel biztosítva azok átláthatóságát és érthetőségét.
Fontos, hogy rövidek legyenek (a kísérőlevél legfeljebb 1, az
önéletrajz legfeljebb 2 oldal hosszú legyen).
Az írásbeli jelentkezésekre ugyanazok a követelmények érvényesek, mint az elektronikusokra.
A telefonos kapcsolatot létesítő jelentkezőknek be kell mutatkozniuk, majd közölniük kell hívásuk célját. Senkit nem szabad
megkérniük arra, hogy nevükben telefonáljon. Fel kell készülniük mindannak a szükséges információnak a lejegyzetelésére,
amit a munkáltatótól adott esetben kapnak.
A spontán jelentkező álláskeresőknek az önéletrajzot és ahhoz
kapcsolódóan megfelelő kísérőlevelet kell leadniuk. Fel kell készülniük a spontán állásinterjúkra is.
A toborzók jelentkezőkkel szembeni elvárásai a betöltetlen
állás szerint különbözők lehetnek. Általában véve a jelentkezőnek kellően képzettnek kell lennie ahhoz, hogy megfeleljen
a munkáltató igényeinek, illetve készen kell állnia az adandó
alkalommal rábízott típusú munka elvégzésére. A jelöltnek fel
kell készülnie képzettségi hátterének, munkahelyi gyakorlatá154

nak részletes bemutatására, ezzel együtt erősségeinek kiemelésére is.
A vonatkozó dokumentumoknak lehetőség szerint az eredeti
példányát kell bemutatni. A legáltalánosabb megoldás az eredeti példány és a fénymásolat együttes bemutatása, majd az
utóbbi csatolása az önéletrajzhoz és a kísérőlevélhez. Előfordul,
hogy a munkáltató arra kéri a jelentkezőt, hogy a másolat hitelességét aláírásával igazolja.
A jelentkezési eljárás egészét meghatározó alapszabály az,
hogy Önnek olyan benyomást kell sugároznia, amellyel a munkáltatót állásinterjú, majd végül a vállalatnál betölthető állás
felajánlására tudja késztetni.

2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
A munkáltatókat elsősorban az érdekli, rendelkeznek-e a jelöltek a megfelelő ismeretekkel, tudnak-e kreatívan gondolkozni.
Az álláshoz kötődő minden egyéb körülményt az adott személy által elvégzendő tevékenység jellege határozza meg. Ez
azt jelenti, hogy a munkáltatók a jártasságok, képesítések és
megfelelő gyakorlat birtokában lévő személyt keresik. Mindezeken túl szinte minden munkáltató jól kommunikáló, a munkához pozitívan hozzáálló személyeket keres.
A vezetői szerep egyértelműen a munkáltató képviselőéjé, az
állásinterjúk azonban két vagy több személy közötti megbeszélések, így a jelen lévő partnereken igen sok múlik, például a
jó légkör, az aktív részvétel és a kreatív kommunikáció.
A toborzási tevékenységben részt vevő személyek száma attól
függ, ki kap meghívást a megbeszélésekre vagy a tesztekre. A
teszteken a jelöltek vagy egyenként, vagy csoportos vizsgák alkalmával esnek át. Az interjúkon a munkáltató képviseletében
általában ketten vannak jelen.
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Az álláshirdetés minden vonatkozása, azaz a közzététele és az
állásinterjúk is, az állás betöltésével zárul le. A megfelelő ember
megtalálásához idő kell, így a toborzási eljárás nem ér véget
rögtön az első megbeszéléssel. Egy-egy megbeszélés általában 45 percet – 1 órát vesz igénybe. Azokban az esetekben,
amelyekben a munkáltató az interjút tesztekkel egészíti ki, ez
2-3 órára módosul.
Az interjúk során hangsúlyos szerepet kap úgy a verbális,
mint a nem verbális kommunikáció – a munkáltatók célja
ezek megtartásakor ugyanis gondolataik kifejezésére képes,
mondhatni folyékonyan kommunikáló személyek megtalálása. Néhány esetben a munkáltató az állásinterjúk alkalmára
a nem verbális kommunikáció szakértőinek szolgáltatásait
is igénybe veszi, akik aztán képesek igazolni a kommunikáció két csatornájának összhangját. Az állásinterjúk során
ásványvizet, teát, kávét el lehet fogadni. A dohányzás nem
megengedhető. Az első megbeszélés során Ön is tehet fel pl.
az állományba vétel feltételeire, a feladatkörre, a szervezeti
kultúrára vonatkozó kérdéseket. Az interjút levezető személy
a beszélgetés végén általában ad időt a jelentkezőnek, hogy
kérdéseket tegyen fel. Általában véve minden interjú sajátos
szerkezet szerint épül fel.
I. Bevezetés: Az interjúk első része tájékoztató jellegű. A
levezető személy legfőbb célja ezen a ponton a jelentkező
tájékoztatása a megbeszélés, az állás, a feladatkör körülményeiről. Alapvetően fontos a hangulatot úgy alakítani, hogy
abban a jelentkező jól érezze magát.
II. A munkahelyi gyakorlat feltárása: Ezen a ponton a legfőbb
cél tájékozódni a jelentkezőről a következőkre vonatkozóan: személyes adatok, munkahelyi gyakorlat, végzettség,
szakma – a feltett kérdések jobbára tényszerűek.
III. Tényértelmezés: Ez a második szakaszban összegyűjtött
tények értelmezéséről szól. Az interjút lebonyolító személyek kikérik a jelölt véleményét a végzettséggel, a munkahelyi gyakorlattal kapcsolatos tényekről, valamint azoknak az
állásajánlatra gyakorolt hatásáról, majd kérik ezek értelme156

zését is. Ilyen módon megismerik egyben a jelölt motivációját, attitűdjeit, az álláshoz társított értékeit is.
IV. Személyes vélemények, gondolatok, nézőpont: Ezen a ponton a jelölt személyes véleményét ismerteti, emellett bemutatja a munkavállalás tekintetében hozott döntésekkel kapcsolatos gondolatait is (a munkáltató, illetve az interjút levezető
személy az egyéni döntéseket meghatározó indítékokra, a családi helyzetre vonatkozó kérdéseket tesz fel).
V. Összefoglalás – az interjú vége: Ezen a ponton a jelölt tehet
fel korábban még nem tárgyalt, számára azonban fontos kérdéseket – így tehát a cél az összefoglalás. A munkáltatónak
vagy az interjút levezető személynek tájékoztatást kell adnia a
toborzási folyamat következő lépéseiről.
Az állásinterjúknak, teszteknek kellemes légkörben kell lezajlaniuk. A nyíltságon alapuló hangulat kialakítása valószínűleg a
legnehezebb feladat az interjúk levezetésében. A hangulat az
egymással kölcsönösen kommunikáló partnerek érzelmi érintettségéből születik. Az állásinterjúkon általában a következő
hozzáállást várják el:
• aktív részvétel;
• kreativitás;
• élénk kommunikáció;
• professzionalizmus;
• önbecsülés.
Az interjúk nem szakmai és szakmai jellegű témái közötti arány
20% : 80%.
A jelentkezőknek az általuk megpályázott állást felkínáló vállalatról a lehető legtöbb információt kell összegyűjteniük. A
jó dolgozó fő tulajdonsága a motiváltság. Ez azt jelenti, hogy
állásinterjúján mindenkinek el kell magyaráznia, mi motiválja
az állás iránt, valamint meg kell válaszolnia a kérdéseket is (mit
képes elvégezni, mit tud, kicsoda tulajdonképpen). Az ilyen
jellegű tájékoztatással a jelentkező professzionalizmust, önbecsülést és kreativitást sugároz magából.
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Lengyelországban a nem, kor, fogyatékosság, faj, etnikai származás, nemzetiség, szexuális irányultság, politikai nézetek,
felekezeti hovatartozás és szakszervezeti tagság alapján való
megkülönböztetést törvények tiltják. Az állásinterjúkon a jelölteknek minden kérdést meg kell válaszolniuk, a diszkriminatív
kérdéseket azonban jogukban áll visszautasítani. A szexuális
preferenciákra, politikai hovatartozásra, terhességre, vallásra
vonatkozó kérdések nem elfogadhatók.
A leggyakoribb kérdések a következők:
• Tudna nekem mondani valamit magáról?
• Miért jelentkezett erre az állásra?
• Kérem, írja le, mi motiválja az állás iránt.
• Fel tudná sorolni az erősségeit?
• Fel tudná sorolni a gyenge pontjait?
• Miért választotta ezt a tanulmányi karriert?
• Mit jelent az Ön számára a mobilitás és a munkahelyi
kreativitás fogalma?
• Elképzelése szerint hol fog öt év múlva tartani?
• Milyen elvárásai vannak a bérezés tekintetében?
• Kérem, mondja el, milyen típusú munkákat kedvel a
leginkább.
• Mi az Ön hobbija?
Minden egyes interjún elhangzik néhány ravasz kérdés is, például:
• Mivel fog foglalkozni öt év múlva?
• Kérem, mondja el, hogyan oldana meg egy munkahelyi
konfliktust.
• Kérem, mondja el, mit csinál általában a szabadidejében.
• Milyen elvárásai vannak a bérezés tekintetében?
• Tervez-e családalapítást?
• Dohányzik?
Ha azt ígérték Önnek, hogy a munkáltató képviselője az interjút követően fel fogja hívni, a határidő viszont már eltelt, akkor
telefonáljon Ön, és kérdezze meg, mi az eredmény. Az érdeklődéssel nincs semmi baj – bizonyítja, hogy Önt valóban érdekli
az állás.
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Ha a munkáltató nem vette Önt fel, akkor rákérdezhet döntésének okára. Igyekezzen megtudni, milyen tényezők miatt döntöttek az Ön elutasítása mellett. Így elkövetett hibáit a jövőben
könnyebben el tudja kerülni. Ne felejtse el, hogy gyakorlat teszi
a mestert – minél több állásinterjúra megy el, annál több lehetősége van „eladni” magát.

3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
A munkavállalói típusú szerződések Lengyelországban igen
népszerűek. A kiegészítő jogosultságok, azaz az úgynevezett
munkavállalói jogok tekintetében az ilyen szerződések a legkedvezőbbek. A munkavállalói szerződésekhez kötődő összes
kérdést a Munka Törvénykönyve szabályozza.
Tárgyalási joga mindkét félnek (a munkáltatóknak és a munkavállalóknak is) van. A munkáltató köteles:
• a felkínált állás tekintetében fennálló követelményeket
őszintén bemutatni;
• minden jelölttel egyenlően bánni;
• a munkavállalókat törvényben védett információk felfedésére nem rávenni;
• a kapott információk bizalmas jellegét megóvni.
A munkáltató emellett megteheti a következőket:
• a jelölttől annak korábbi munkaviszonyaira vonatkozó
információkat kérhet;
• a jelöltet toborzási és válogatási eljárásnak vetheti alá,
ideértve a pszichológiai teszteket is.
Viszonzásképpen a munkavállaló köteles:
• a munkahelyi státuszra vonatkozó adatok, információk
mindegyikét megadni;
• a válogatási eljárás pszichológiai tesztjeinek önmagát
alávetni.
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A munkavállaló emellett megteheti a következőket:
• megkaphatja a betöltetlen pozícióval kapcsolatos információkat;
• felvilágosítást kaphat a betöltetlen pozícióval együtt
járó jogokról és kötelezettségekről;
• megtagadhatja a diszkriminatív kérdések megválaszolását.
A fizetést az elvégzett munka típusának és az ellátásához szükséges képesítéseknek megfelelően kell megállapítani, ennek
során figyelembe kell venni az elvégzett munka mennyiségét
és minőségét is. A javadalmazási feltételeket rögzítik:
• a vállalati megállapodások, illetve a kollektív bérmegállapodások (amelyeket a munkáltatók a vállalatnál
működő szakszervezetekkel kötnek);
• a fizetési szabályzatok (a legalább 20, vállalati megállapodásban vagy kollektív bérmegállapodásban nem
érintett munkavállalót foglalkoztató munkáltatók esetében);
• a munkavállalói szerződések.
A munkavállalók fizetésüket általában a ledolgozott időegységek – órák, napok vagy hónapok – száma után kapják. Bizonyos esetekben elképzelhető a darabbér alkalmazása, azaz a
munkavállalóknak az elkészített munkadarabok száma szerinti
kifizetése. A munkavállalónak legalább havonkénti rendszerességgel kell fizetést kapnia, előre egyeztetett, mindig azonos
napon. A javadalmazás védelme érdekében a Lengyelországban érvényes Munka Törvénykönyve rendelkezik arról, hogy a
munkavállalók a javadalmazáshoz való jogaikról nem mondhatnak le, azokat másra nem ruházhatják át. Szerződésének
aláírása előtt a munkáltatóval minden jelöltnek tárgyalnia kell
fizetéséről. A jutalmakat az elért eredmények határozzák meg.
Szabadságának idejére a munkavállaló a munkavállalói szerződésben elfogadott szokásos fizetését kapja.
Végzettségével és gyakorlatával összhangban vonzó fizetési
csomagra számíthat, amely magában foglal olyan törvényben
nem előírt juttatásokat is, mint az étkezési utalványok, a nyugdíjpénztári rendszerek, az egészségügyi biztosítás, a karácso160

nyi jutalmak, a különleges eredmények és teljesítmény után
járó díjak, valamint a személyes fejlődés ösztönzése – különösen akkor, ha nem a köz-, hanem a magánszférában dolgozik.
Ebből következően számolnia kell ennek a különbségnek az
árnyoldalaival is. Ha a magánszférában pályázik meg egy állást, akkor érdemes megtárgyalnia a különleges juttatásokat,
ha azonban a közszférában kíván dolgozni, akkor nincs helye
a tárgyalásnak.
A felvételi eljárást a vállalat mérete és a megpályázott pozíció
határozza meg. Állhat több lépésből is, ezekről azonban Ön az
első felvételi megbeszélésen fog tájékoztatást kapni. A legutolsó (azaz általában a harmadik) interjú után a felvételéről vagy
elutasításáról hozott végleges döntésre körülbelül egy hetet
kell várnia.
Az állásinterjúra való eljutás költségeinek megtérítésére nincsenek jogszabályi követelmények, ezért ebben a kérdésben
a jelöltnek a munkáltatóval külön tárgyalást kell folytatnia. A
költségeket a munkáltató általában nem téríti meg.
A lengyel munkáltatók inkább egy hónapos próbaidőszak teljesítését, nem pedig egynapos próbamunka elvégzését kérik.
Ezt vissza lehet utasítani, ez azonban könnyen ahhoz vezethet,
hogy a munkáltató megszakítja a jelölt felvételi eljárását.

4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
Lengyelországban rendszerint nincs szükség referenciákra.
Nem megszokott, hogy a munkáltató az Ön képesítéseinek
ellenőrzése céljából felhív valakit. Ehelyett előnyös a munkavállalói viszonyairól szóló igazolásokat és a végzettségéhez
kapcsolódó dokumentumokat beadnia. Ha mindezzel együtt
is szeretne referenciákat beadni, azt természetesen megteheti
– ebben az esetben referenciát adó személyként ajánlatos korábbi munkáltatóit, tanárait megjelölnie.
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Bevett szokás, hogy a különleges felelősséggel (pl. gyermekekkel, idősekkel, betegekkel végzett munka, fegyverhasználat
stb.) együtt járó szakmák jelöltjeinek bizonyítaniuk kell, hogy
nem csupán a törvényi előírásoknak, hanem a társadalomban
elfogadott morális mércéknek is képesek megfelelni.
Lengyelországban rendszerint nincs szükség ajánlólevelekre
– a nevesebb munkáltatók által kiállított ajánlások azonban
hasznosnak bizonyulhatnak.
A tanúsítványok, diplomák stb. másolatait csatolni kell az önéletrajzhoz. A munkáltatók ezeket is figyelembe veszik, amikor
döntenek arról, hogy behívják-e Önt egy állásinterjúra.

5. Hogyan kelthet jó benyomást
Az első benyomás fontos.
Ne feledkezzen meg a jó modorról, azaz:
• Amikor telefonál, mutatkozzon be, majd közölje hívásának okát.
• Elküldött e-mailjeit „Tisztelt Hölgyem/Uram!” megszólítással kezdje.
• Legyen rugalmas (időbeosztását igazítsa a munkáltató
kívánságaihoz).
• Kérdezze meg, vissza kell-e igazolnia az interjún való
megjelenését (különösen akkor, ha annak időpontjáig
még legalább egy hónap hátravan).
Az interjúra készüljön fel, azaz:
• Ismerje meg valamennyire azt a vállalatot, amelynél
dolgozni kíván.
• Készítsen elő néhány, leendő beosztására vonatkozó
kérdést.
• Legyen mindig pontos. Kérdezőjének idejét ne vesztegesse.
• Ha az interjún való megjelenésben akadályoztatva van,
ne felejtsen el telefonálni, távolmaradásáért bocsánatot
162

kérni, és új időpontot egyeztetni. Feltétlenül úgy intézze, hogy ez alkalommal már meg tudjon jelenni.
• Az interjún személyesen kell megjelennie. Az interjúk
egyéb formái Lengyelországban nem elterjedtek – a
munkáltatók szemtől szemben megtartott megbeszélésekben gondolkodnak.
Fordítson figyelmet megjelenésére – öltözzön megfelelően. Az
állásinterjúra mindenképpen fontos elegánsabb öltözékben
megérkeznie, még akkor is, ha a munkahelyi környezetben
amúgy a hétköznapi viselet szokásos.
Férfiaknál:
• öltöny (nem feltűnő, inkább tengerészkék vagy sötétszürke színű), hosszú ujjú ing (fehér vagy az öltönyhöz
illő), öv, nyakkendő, fekete zokni, konzervatív bőrcipő;
• kevés vagy egyáltalán semmilyen ékszer;
• rendezett, hivatalos frizura, a szükségesnél nem több
borotválkozás utáni arcszesz, ápolt, levágott körmök;
• irattartó vagy aktatáska.
Nőknél:
• kosztüm (tengerészkék, fekete vagy sötétszürke), a kényelmes leüléshez elég hosszú szoknya, a ruházat többi darabjához illő blúz, konzervatív cipő, semleges harisnya;
• mérsékelt mennyiségű ékszer (himbálódzó fülbevalók
és karkötőkkel borított karok nélkül);
• a semennyi ékszer még mindig jobb, mint a bizsu;
• hivatalos frizura;
• visszafogott smink, illatszerek;
• tiszta, rendezetten manikűrözött körmök;
• irattartó vagy aktatáska.
Ne vigye be magával a következőket:
• mobiltelefon;
• i-pod;
• kávé vagy víz;
• túl sok ékszer – inkább hagyjon egy pár gyűrűt otthon (a
„csak fülbevaló” jól alkalmazható szabály);
• klumpák, futócipők;
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• látható alsóneműk (melltartók, melltartópántok, kisnadrágok, alsónadrágok);
• rövidnadrág, farmer, túl bő és túl szűk nadrág;
• túl mélyen kivágott vagy túl rövid blúzok – se dekoltázsát, se hasát ne láttassa.
Tetoválásait takarja el.
Ezenkívül:
• Ne keltse azt a benyomást, hogy a fizetésen kívül
semmi nem érdekli – erre és a javadalmazással kapcsolatos egyéb pontokra csak akkor kérdezzen rá, amikor a
témát az interjúvezető hozza szóba.
• A jelentkezési űrlapokat hibátlanul töltse ki.
• Ne tegyen korábbi munkáltatóira negatív megjegyzéseket (és másokra se).
• A jelentkezéshez beadott dokumentumai ne legyenek
hamisak, az interjún kapott kérdésekre az igazságnak
megfelelő válaszokat adjon.
• Ne keltse azt a benyomást, hogy egy adott szervezet
iránt kizárólag annak földrajzi helye miatt érdeklődik.
• Ne viselkedjen úgy, mintha bármilyen munkát elfogadna, illetve kétségbeesetten keresne alkalmazást.
• Ne rágógumizzon, ne legyen dohányszagú.
• Gondoskodjon róla, hogy mobiltelefonja az interjú ideje
alatt ne szólaljon meg. (Ha ez mégis megtörténne,
kérjen röviden elnézést, a hívást pedig utasítsa vissza.)
Mobiltelefonján ne fogadjon hívásokat.
• Ne hozzon szóba, ne tárgyaljon meg személyes ügyeket, családi problémákat.
• Legyen őszinte, legyen valódi Önmaga. Az őszintétlenségre mindig fény derül, így állásajánlatok megvonását,
elbocsátást megalapozó indokká válik. Munkáltatójával
nyilván szeretne jól viszonyt ápolni. Ha azért vették fel,
mert másnak adta ki magát ki, akkor sem Ön, sem munkáltatója nem lesz elégedett.
• Kérdezőjét címén (úr, kisasszony, doktor úr) és családi
nevén szólítsa.
• Az interjú során tartson fenn jó szemkontaktust.
• Ne válaszoljon egyszerű igennel vagy nemmel.
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1. A Portugáliában jellemző munkahelyi
felvételi eljárások
A leggyakoribb jelentkezési eljárás még ma is a napi- és hetilapokban, illetve más olyan csatornákon közzétett álláshirdetésekre való jelentkezés, mint az állásközpontok, az ideiglenes
állásokat közvetítő és magánkézben lévő álláskeresői ügynökségek, a szakmai és szakszervezeti szövetségek, a szupermarketek, a települési önkormányzatok, a parókiák, egyéb közösségi létesítmények, valamint egyre fokozódó mértékben az
internetes állásadatbázisok. A jelentkezés módja változó, postán, e-mailben és telefonon egyaránt elképzelhető.
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Ugyanakkor azonban terjedőben van számos más, proaktív
technikára alapuló eljárás is, úgymint:
• a kiválasztott vállalatoknak elküldött spontán jelentkezések;
• apróhirdetések közzététele újságokban, magazinokban
és egyéb olyan kommunikációs csatornákon, mint a
szupermarketek, a szakmai, szakszervezeti és munkáltatói szövetségek, a sárga oldalak (ez utóbbi jobbára
a szabadúszó és önálló vállalkozóként tevékenykedő
munkavállalókat jellemzi) stb.;
• regisztrálás az állásközpontokban (az állami foglalkoztatási szolgálatnál);
• regisztrálás a magánkézben lévő álláskeresői és az ideiglenes állásokat közvetítő ügynökségeknél;
• önéletrajzos hirdetések közzététele a nagyobb internetes állásadatbázisokban, az egyetemi karrierirodáknál, a
szakmai szövetségek webhelyén, valamint egyre gyakrabban a Facebookon és a közösségi portálok nyújtotta
más, jobbára szakmai kapcsolatoknak szentelt internetes eszközökön keresztül;
• a néhány nagyobb vállalat által az interneten elérhetővé
tett, saját álláskínálatukat tároló, illetve az álláskeresők
számára önéletrajzaik közvetlen feltöltését lehetővé
tévő adatbázisok igénybevétele;
• a művészi, illetve nagy szakképzettséget igénylő (pl.
építészmérnöki) végzettségek esetében portfólió és
személyes webhely kidolgozása, majd azoknak az
interneten való közzététele.
Egy olyan országban, amelyben a vállalatoknak több mint 90%a kisvállalkozás, a személyes, barátokon, rokonokon és volt kollégákon keresztüli kapcsolatok – tekintve, hogy ezek pozitív
referenciákat tudnak adni – még ma is az álláslehetőségekről
való tájékozódásnak és a lehetséges munkáltatók elérésének
leghatásosabb módja. Ez azt jeleneti, hogy ha Önnek van Portugáliában ismertségi hálózata, akkor arra támaszkodnia kell.
A betöltetlen állás meghirdetése és a munka megkezdése közötti időtartam igen széles skálán változik. Függ attól, mennyire sürgős a munkáltatónak az állás betöltése, a pozíció többé
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vagy kevésbé idényszerű, illetve ideiglenes jellegétől, a szükséges jártasságoknak a nemzeti, regionális vagy helyi munkaerőpiacon belüli ritkaságától, a jelentkezések számától, az elérhető
állások számától, a bevezető képzésektől, amelyet valamennyi
újonnan felvett dolgozó egyidejűleg végez el, a szűrési és válogatási eljárások összetettségétől stb.
Bár a megjelenő álláshirdetéseknek meglehetősen nagy része
említi meg „a lehető leghamarabbi” kezdést, soha nem szabad
elfelejteni, hogy a kiválasztási eljáráshoz idő kell, átlagosan
mintegy 2-3 hónap.
Az alacsonyabb képzettséget igénylő, illetve ideiglenes, így
helyi szinten is betölthető állások esetében ez az időszak jóval
rövidebb is lehet, akár egy hétnél is kevesebb. Az állandóbb jellegű toborzási igényeket, illetve a magas képesítési profil, esetleg erősen specializálódott jártasságok iránti követelményeket
támasztó, valamint a munkáltató részéről jelentős képzési befektetést megkívánó állások betöltése sokkal tovább, akár egy
évig is eltarthat.
Abból indulunk ki, hogy a jelöltek már túl vannak önmaguk,
jártasságaik, motivációjuk, érdeklődési körük és elvárásaik
megismerésének fázisain, ahogy tisztában vannak a portugál
munkaerőpiaccal, közelebbről pedig a szakmai profiljaik, gyakorlatuk és nyelvtudásuk szintje alapján előttük megnyíló álláslehetőségekkel is.
Portugáliában az álláskeresés leggyakoribb lépései a következők:
• A saját profilnak és elvárásoknak leginkább megfelelő
álláshirdetések vagy a jelentkezésekkel megcélozni
kívánt vállalatok kiválasztása.
• Az önéletrajz elkészítése (ha lehet, portugál nyelven).
Ez utóbbinak világosnak és rövidnek (kétoldalasnál
nem hosszabbnak) kell lennie, igazodnia kell az adott
egyedi körülményekhez, az állásokhoz kötődő követelményekhez, illetve az egyes vállalatok felvételi
igényeihez.
• Kísérőlevél megírása.
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• Jelentkezés az álláshirdetésekre vagy spontán jelentkezés a kísérőlevél elküldésével (postán vagy emailen). Ez utóbbihoz (az álláshirdetésben közzétett követelmények függvényében) csatolni kell az
önéletrajzot is. A jelentkezés szükség esetén megoldható telefonon is.
• A jelentkezés munkáltatóhoz való beérkezésének
ellenőrzése, illetve (spontán jelentkezést követően)
interjúidőpont telefonos egyeztetésének megkísérlése, vagy pedig várakozás, amíg a munkáltató interjúidőpontot nem ad.
• Felkészülés az interjúra.
• Ha kiválasztják, a szerződéses feltételek megtárgyalása
(általában a második állásinterjún, megbeszélésen).
Az álláshirdetésekre e-mailben küldött válaszok kísérőleveleinek közvetlenül a levéltörzsben, és nem külön csatolt fájlban
kell lenniük. Csatolni csak egy önéletrajzot szabad, erre a levélben hivatkozni kell. Ennek az e-mailnek a megírásakor
• a tárgyat egyértelműen jelölje meg;
• írjon rövid bekezdéseket helyesírási hibák nélkül, ezek
között hagyjon üres sorokat;
• kerülje az e-mailekben gyakran használt bizalmaskodó
jeleket és rövidítéseket, a hivatalos nyelvi stílust alkalmazza;
• csak egy betűtípust és -színt (lehetőleg feketét) használjon;
• közölje, hogy önéletrajza a mellékletben található meg.
Ugyanazt az e-mailt egy-egy alkalommal mindig csak egy vállalat egy adott címére küldje el.
A spontán jelentkezésként beküldött e-mailekre ugyanezek a
szabályok érvényesek.
Álláshirdetések írásban való megválaszolásakor elsősorban az
azokban közölt jelentkezési határidőket kell tekintetbe vennie és be is tartania. Ha postafiókcímre válaszol (ne felejtse el,
hogy a legtöbb álláshirdetés nem közli a munkáltató nevét),
igyekezzen gondoskodni arról, hogy az öt munkanapon belül célba érjen. Annak érdekében, hogy a kiválasztási eljárás
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elején érkezzenek meg, a közvetlenül a munkáltatóknak címzett jelentkezéseit is a lehető leghamarabb be kell nyújtania.
Ellenkező esetben nem kizárt, hogy a vállalat leendő alkalmazottját már korábban kiválasztja. Nyilvánvaló okokból fakadóan különösen nagy hangsúlyt kap ez az időzítési probléma
akkor, amikor külföldről küldött jelentkezésekről van szó.
Az írásbeli jelentkezések általában kísérőlevélből és önéletrajzból állnak. Ha a hirdetésben leírt követelmények nem említik, ugyanakkor a megkívánt profil sem túl összetett, akkor
az önéletrajz elhagyható.
A kísérőlevélnek rövidnek és egyszerűnek kell lennie, el kell
férnie egy fehér színű A4-es lapon. Megírásához szövegszerkesztőt kell használni. A kézzel írott jelentkezések az utóbbi
néhány évben fokozatosan eltűntek, bár azokat néhány munkáltató még ma is jobban kedveli (jobbára azok, amelyek a
kézírás rendszeres használatával együtt járó állást kínálnak).
Ha a vállalattal előzetes telefonos kapcsolatot vesz fel, legyen
szíves, tisztázza ezt a kérdést. A kísérőlevélben szerepelniük
kell a következőknek:
• személyes elérhetőségek (név, postai cím, telefonszám
és e-mail cím);
• a munkáltató adatai (a címzett neve és/vagy pozíciója, a
vállalat neve, postai cím);
• keltezés;
• a hirdetés forrására utaló hivatkozás (az újság címe,
a közzététel dátuma, esetleg a hirdetés hivatkozási
száma);
• az állás, illetve az érintett vállalat iránti érdeklődés
leírása rövid, világos mondatokban, az elvárt profil
tekintetében jelentőséggel bíró saját szakmai gyakorlat,
technikai és szakmai jártasságok felvázolásán keresztül
(különösen fontos ez akkor, ha az önéletrajz elmarad);
• az állásinterjú céljából a rendelkezésre állás megemlítése;
• lezárás és aláírás;
• ha a kísérőlevélhez önéletrajzot csatol, a „Melléklet: curriculum vitae” szöveg a bal alsó sarokban.
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Igyekezzen kerülni a következőket:
• helyesírási hibák;
• banalitások, hamis bókok, túlságosan bonyolult mondatok;
• az utóiratok (P.S.) alkalmazása – ha valami fontosat elfelejtett megemlíteni, akkor az egész levelet újra kell írnia.
A portugál önéletrajzok általában fordított időrendbeli vázra
épülnek, két- vagy háromoldalasnál nem hosszabbak. Igazolványkép szükséges lehet. Szerepeltetni kell a következőket:
• személyes adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím stb.);
• végzettségi szint (a legmagasabb iskolai végzettség);
• szakképzés (az alapképzéstől eltérő kategória, azaz az
elvégzett képzési kurzusok és gyakorlati képzések listája; a valamely adott szakmához való tartozást igazoló
szakmai tanúsítványok);
• szakmai gyakorlat;
• egyéb jártasságok (nyelvi és számítástechnikai jártasságok, jogosítvány);
• szabadidős tevékenységek (választható).
Az álláshirdetések telefonos megválaszolásakor
• a beszélgetés során feltenni kívánt kérdéseit előre gondolja át;
• olvassa át szakmai gyakorlatának főbb területeit felsoroló
önéletrajzát;
• önéletrajzát tartsa kéznél arra az esetre, ha azzal kapcsolatban kérdéseket kapna;
• tartson kéznél egy naptárat vagy jegyzetfüzetet, amibe
minden információt, elsősorban az esetleges állásinterjú
időpontját leírhatja;
• a vállalat munkaidején belül válassza meg a hívásra
leginkább alkalmas időpontot (a nap kezdetét és végét
próbálja elkerülni);
• hívását megfelelő (csendes, ahol máshol nem szakíthatják meg) helyről kezdeményezze;
• üdvözölje a telefont felvevő személyt, és adja meg hívásának okát, valahogy így: „Annak az álláshirdetésnek az
ügyében telefonálok...” – mindezt lehetőleg portugál
nyelven;
170

• kérdezze meg a telefont felvevő személyt, ő-e az illetékes az álláshirdetés ügyében (ha nem, akkor kérje meg,
hogy kapcsolja az illetékest, emellett az illető nevének
közlésére is);
• kérjen lehetőséget állásinterjún való részvételre, igyekezzen pontos időpontot is egyeztetni, és ne felejtse el megkérdezni azt sem, milyen dokumentumokra van szükség
jelentkezésének elbírálásához;
• köszönje meg az idejét annak, akivel beszélt.
A beszélgetés során
• beszéljen lassan;
• minden kérdésre adjon világos választ;
• ügyeljen arra, hogy valamennyi Ön által feltett kérdés
helyénvaló legyen (ha megfelelően járt el, akkor ezeket
már előre leírta).
A telefonhívás befejezése után értékelje ki saját maga számára,
a fontos információkat írja le. Az interjú időpontját jegyezze fel
naptárába.
Ezt a módszert csak akkor szabad alkalmazni, ha a hirdetés kifejezetten utal rá. A fenti szabályok közül jó néhány vonatkozik a
spontán jelentkezéseket követő utólagos tájékozódásra is.
A spontán jelentkezéseket számos helytálló érv indokolja, például:
• Proaktivitásra, kezdeményezőkészségre, érdeklődésre
és tájékozottságra utalnak, ezek a tulajdonságok pedig
manapság nagyon keresettek a munkáltatók körében.
• Az elérhető állások igen nagy része nem jelenik meg a
szokásos hirdetési csatornákon. Egy olyan munkaerőpiacon, amelyen a munkáltatók több mint 90%-a kis- vagy
igen kis vállalkozás, a hirdetéseken, bemutatókon, hos�szas szűrési és válogatási szakaszokon keresztül vezető
felvételi eljárások túl költségeseknek bizonyulhatnak.
• Még akkor is, ha az adott vállalat tervezi az állás meghirdetését valamelyik szakaszban, az első lépés mindenképpen az archivált önéletrajzok elemzése lesz (a legtöbb portugál vállalat legalább hat hónapon át megőrzi
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a spontán jelentkezéseket, köztük azokat is, amelyekre
nem válaszolnak azonnal).
• Akárhogyan is legyen, mindig jó befektetés azokról
az elképzelhető helyekről tájékozódnia, ahol szeretne
dolgozni – így ugyanis (ha más felvételi lehetőségek
merülnek fel) hatékonyabbá teszi későbbi jelentkezési
eljárását.
A spontán jelentkezések során sem szabad megfeledkeznie az
elektronikus és írásbeli jelentkezésekkel kapcsolatosan külön
figyelmet érdemlő pontokról, amelyek jó részét már említettük. Tartsa észben a következőket is:
• A nagyobb vállalatoknak szóló jelentkezéseit a humán
erőforrások részlegének, míg a kis- és középvállalkozásoknak szólókat az igazgatónak vagy a tulajdonosnak
címezze (ha lehet, igyekezzen megtudni az illető nevét),
ha pedig kiválasztási és munkaerő-közvetítő ügynökség
bonyolítja le a felvételi eljárást, akkor annak.
• Egy bekezdésben csak egy gondolatot fejtsen ki.
• Ha e-mailt küld, azt még véletlenül se címezze egyszerre több vállalatnak vagy munkáltatónak – így ugyanis
jelezni tudja, hogy Önt pontosan az adott cég érdekli.
• Jelentkezése az Ön névjegye, így abból személyiségének még a hivatalos nyelvhasználat mellett is ki kell
érződnie, így előnyt biztosítva a többi lehetséges jelentkezővel szemben.
A toborzó elvárja Öntől, hogy
• arra a vállalatra, amelyhez jelentkezett, annak alapvető
üzleti tevékenységére (termékeire vagy szolgáltatásaira),
méretére (pl. alkalmazottainak számára), piaci helyzetére, a
szervezetét, alkalmazottait jellemző kultúrájára és értékeire
(pl. hivatalosabb vagy fesztelenebb környezetére), valamint
a tevékenységének teret adó piacra, azon belüli helyzetére
és irányzataira vonatkozóan jól tájékozott legyen;
• az érintett állás, az azzal együtt járó kötelezettségek és
felelősségek sajátosságait jól ismerje;
• az önéletrajzára, különösen a képzettségére, végzettségére és nem szakmai jellegű gyakorlatára (pl. önkéntesként
végzett munkájára vagy sporttevékenységeire) vonatkozó
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kérdések habozás nélküli megválaszolására alaposan felkészüljön – ne mulassza el tehát önéletrajzát az interjút
megelőző napon átolvasni;
• képes legyen bemutatni, hogyan jelenthet előnyt az Ön
gyakorlata, tudása és profilja a vállalat számára, különösen
a kérdéses állásban;
• az alkalomnak megfelelően öltözzön – ezzel professzionalizmusát és a munkáltató, illetve a kérdező iránti tiszteletét
még akkor is kimutathatja, ha a kérdés az Ön által megpályázott állás esetében nem kimondottan lényeges, emellett
a hagyományos, józan választás, a túl erős smink, a túl sok
(test)ékszer, látható tetoválások, radikális frizurák elkerülése
adott esetben pótolja a vállalatnál elfogadott öltözködési
szabályokra vonatkozó ismereteinek hiányát,
• pontos legyen, azaz közelebbről a sűrű forgalom, a parkolási nehézségek, a közlekedési késések, a vállalat környékére
vonatkozó ismeretek hiánya miatti késés elkerülése érdekében az előző napon esetleg telefonáljon be és tisztázza az
időpontot, a címet, az eljutás legjobb módját, ugyanakkor
az interjú napján megpróbáljon úgy elindulni, hogy 10
perccel kezdés előtt érkezzen, így annak ne feszült lelkiállapotban nézzen elébe.
A kérdezők általában csak akkor várják el Öntől, hogy az önéletrajzában vagy jelentkezésében szereplő dokumentumokról (pl. diplomákról, képzési, illetve szakmai tanúsítványokról,
nyelvi kurzusok elvégzéséről szóló bizonyítványokról, jogosítványról, ajánlólevelekről stb.) külön-külön készített (hitelesített) másolatokat már az első interjú alkalmával leadja, ha erről
a hirdetésben vagy az időpont egyeztetésekor külön említést is
tesznek (a nagyobb vállalatoknál gyakrabban történik így). Ezeket azonban mégis magával viheti – így ugyanis érintett témák
felmerülése esetén lehetősége van bemutatásukra. Igyekezzen
a túl sok dokumentum között nem elveszni (tartson rendet).
Viszont, ha a jelentkezésében adott esetben további jártasságokként egy adott diplomát, képzési tanúsítványt, ajánlólevelet, nyelvi okleveleket említett meg, készüljön fel arra, hogy erről egy-egy másolatot kell leadnia, ha azokat nem csatolta már
magához a jelentkezéséhez is. Az olyan dokumentumok, mint
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például az Europass oklevélmelléklet vagy bizonyítvány-kiegészítő nagyobb hangsúlyt kaphatnak az átmeneti munkába állásra vonatkozó tervekben, tekintve, hogy a portugál munkáltatók
nem feltétlenül rendelkeznek az Ön származási országában
működő oktatási, képzési rendszerre, az abban megszerezhető
tudás- és jártasságbeli tartalomra vonatkozó információk mindegyikével. Mindemellett végezzen alapos válogatást.
Jelentkezésének sikeressége esetén ezek közül a dokumentumok közül többre is szükség lehet a szerződéses megállapodások hivatalos formába öntésének későbbi szakaszában.

2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
Ne felejtse el, hogy a vezető szerep a kérdezőé, nem az interjúalanyé. Lehetőleg ne vágjon közbe. Ez nem azt jelenti, hogy témába
vágó kérdéseit sem teheti fel. Kétirányú kommunikáció fenntartására kell törekednie, ugyanakkor mindvégig észben kell tartania azt is, kié a vezető szerep. Az interjún megjelenő kérdezők
száma változó. Különösen a kisvállalatoknál igen gyakran csak
egy fő – a vállalat igazgatója vagy tulajdonosa – jár el ebben a
szerepben. A válogató interjúk hossza soha nem haladhatja meg
a 45 percet, ugyanakkor lehetnek ennél rövidebbek is.
Ami a teszteket illeti, hogy ezek kapnak-e szerepet a szűrési eljárásban, az a tesztek típusától és sokszínűségétől függ – a szünetekkel együtt igen gyakran fél napot is igénybe vesznek.
Általános szabályként (vizet, kávét vagy teát) innia csak akkor
szabad, ha a kérdező felajánlja, és akkor is csak vele együtt. Az
állásinterjú során soha nem szabad ajándékokat, italokat vagy
cigarettát felkínálnia – ebben a helyzetben az ilyesmi nem tekinthető helyénvalónak. Legyen nyugodt, de ne túlságosan. Magabiztos, de nem arrogáns személy benyomását kell keltenie.
A nem szakmai és a szakmai jellegű kérdések közötti arány nem
rögzített. Ezt a kérdezők profilja, valamint a szűrési és válogatási
módszer határozza meg. A felekezeti hovatartozásra, a politikai
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nézetekre és a szexuális irányultságra vonatkozó kérdések szigorúan magánjellegűnek tekintendők. Az általános megfigyelések szerint azonban ezek mégis gyakrabban kerülnek szóba,
mint néhány más európai országban. Az állásinterjún elérni
kívánt céljainak egyike Önmaga megismertetése legyen.

3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
A fizetéseket általában havi összegben adják meg. Ne feledkezzen meg arról, hogy Portugáliában a szabályos alkalmazotti jogállásban lévők évente 14 havi fizetést kapnak (azaz külön fizetést a szabadságra, illetve karácsonyi jutalmat, amelyek közül az
előbbi kifizetésére általában május–júniusban, míg az utóbbiéra
november–decemberben kerül sor). A nemzetközi vállalatoknál
elnyert állások esetében a fizetésről és az éves csomagról egyaránt lehet tárgyalásokat folytatni – az utóbbi magában foglalja
az összes támogatást és külön juttatást. A szabadságokra járó
fizetést szabályszerű körülmények között a karácsonyi jutalmon
(14. havi fizetésen) túli 13. havi fizetés már eleve fedezi.
A teljesítményért éves jutalmakat a munkáltatók általában
nem adnak, mivel Portugáliában a munkáltatók döntő többsége bérskálát nem alkalmazó kisvállalkozás. Ha azonban a vállalat elegendő hasznot termel, akkor lehetőség nyílhat az év végi
jutalomra. Ez utóbbi összegét többé-kevésbé a munkáltatónak
az Ön teljesítményén, a vállalat sikeréhez való hozzájárulásán
alapuló önkényes értékelése határozza meg. Az előzőekből
következően a szerződéses megállapodások tárgyalásakor az
éves jutalmak nem kerülhetnek napirendre, ugyanakkor rákérdezhet, létezik-e ilyen gyakorlat a vállalatnál. Az éves jutalmak
a vállalati javadalmazási politikába csak a közép- és nagy-, jobbára nemzetközi vállalatoknál épülnek be szervesen.
Az egyéb szokásos juttatások között a megnövelt összegekre
kötött egészségügyi biztosítások, illetve a nagyobb vállalatok
esetében az egészségügyi szolgáltatások szerepelnek. Jobbára
a rangidős alkalmazottaknak (vezetőknek és igazgatóknak) felkínált juttatás a mobiltelefon és a céges gépkocsi használata.
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Egynapos próbamunkát nem nagyon szoktak kérni, ha azonban erre mégis sor kerül, ne utasítsa vissza – ellenkező esetben
azt kockáztatja, hogy kizárják a kiválasztási eljárásból.
A portugál vállalatok általában nem fedezik a jelentkezőknek
sem az interjúkra való eljutással, sem semmilyen egyéb, a jelentkezési eljárással kapcsolatos költségét. Erre semmilyen törvényi előírás sincs, így a jelentkezők nem is várhatják el. Bizonyos rendkívül egyedi körülmények fennállása esetén, azaz ha
a munkáltató annyira kétségbeesetten keres valamilyen adott
jártasságot, szakmai képzettséget vagy profilt, hogy esetleg
hajlandó (részben vagy egészben) kifizetni az utazás és a szállás
árát, Ön számíthat költségeinek megtérítésére. Ilyesmire akadhat példa, különösen az ideiglenes toborzási helyzetekben.

4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
Diplomájának másolatára előbb-utóbb szüksége lesz. Az állásinterjúra legalább egy nélkülözhető példányt vigyen magával.
Bár az ajánlólevelek további előnynek tekinthetők, áttekintésük és a referenciákkal való összevetésük (szemben más európai országokkal) Portugáliában nem bevett gyakorlat, így az
ajánlások értéke viszonylagos. A munkáltatói követelmények
azonban fokozódnak.

5. Hogyan kelthet jó benyomást
Az interjú időpontját és helyét tanácsos egy nappal előbb még
egyszer egyeztetni (ez jelzi az állás iránti érdeklődést). A korábban egyeztetett interjú elmulasztása után az új időpont kérése
csak valóban „tragikus” helyzetben (pl. betegség, egy rokon halála, baleset) talál megértésre. Akárhogyan is, próbálja meg a
toborzót előre (vagy közvetlenül az esemény után) értesíteni,
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és magyarázza meg távolmaradásának okát. Az új időpontot
a toborzó elérhetősége és a válogatási eljárások határozzák
meg.
A portugál vállalatok rendszerint még ma sem készültek fel
arra, hogy felvételi interjúikat olyan új kommunikációs eszközök alkalmazásával bonyolítsák le, mint például a videokonferenciák vagy a Skype. Az első, válogatási interjút azonban
esetleg hajlandók telefonon lefolytatni, illetve végső esetben
(ha azok mindkét fél számára elérhetők) az új kapcsolattartási
eszközökhöz folyamodni. A végső döntés azonban mindezzel
együtt csakis a jelentkező fizikai részvételével megtartott interjú alapján születik meg – különösen akkor, amikor állandó
vagy magasabb szakképesítést megkívánó állásról van szó. A
dolgok állása azonban gyorsan változik – ezekhez az új kommunikációs csatornákhoz már számos kis- és középvállalat
hozzáfér, így azoknak a jelentős (átmeneti) mobilitást megkövetelő egyedi toborzásokban való használata várhatóan
jellemzőbbé fog válni.
Az utólagos tájékoztatások megszervezése nem általános jelenség, azonban elismerést válthat ki. Ha a jelöltet kizárták a
felvételi eljárás további szakaszából, ritkán egyeztetnek vele
időpontot, hogy értékeljék teljesítményét.
Fontos azokat a hirdetéseket, amelyekre jelentkezik, egységes
feltételek alapján megválogatnia, az érdektelen jelentkezési és
válogatási eljárások teljesítésére ugyanis elég sok ideje elmehet.
Bizonyos álláshirdetések valamennyi követelményének szinte
lehetetlen megfelelni, ez azonban ne bátortalanítsa el Önt.
A portugál munkáltatók ebben a tekintetben meglehetősen
rugalmasnak is bizonyulhatnak, ezért ha a követelmények nagyobb részének megfelel, ne habozzon jelentkezni.
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1. A Romániában jellemző munkahelyi felvételi
eljárások
A betöltetlen állások iránt érdeklődő jelöltek közvetlenül a
munkáltatóknál jelentkezhetnek e-mailben, faxon vagy telefonon. Ez a toborzást végző szervezet által alkalmazott eljárástól
függ.
Az állásokra való jelentkezés leggyakrabban a következő lépésekből áll:
• A munkáltatók betöltetlen álláshelyeiket újságokban,
az interneten, webhelyeken stb. meghirdetik. A hirdetésekben közlik a jelentkezés módját is.
• Az álláskeresők az interneten, e-mailekben, munkaerőközvetítésre szakosodott webhelyeken, telefonhívásokkal, faxok elküldésével jelentkeznek.
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• A munkáltató az álláskeresőket előzetes interjú egyeztetésének céljával megkeresi.
• Az állás függvényében a munkáltatók adott esetben egynél több interjút is szerveznek. Manapság a
jelöltekkel tartott első interjúkat általában telefonon
bonyolítják le.
A magas szakképesítéssel, felsőfokú végzettséggel rendelkezők
jobbára az interneten, míg az alacsonyabban képzettek újságokban keresnek betöltetlen állásokat.
A betöltetlen állás meghirdetése és a munkába lépés napja közötti
időtartam az adott állástól függően változik, rendszerint 2–4 hét.
A toborzó vállalat részéről az álláshirdetésben szerepel valamen�nyi olyan lényeges információ, mint a vállalat neve és tevékenységi profilja, a pozícióval együtt járó fontosabb felelősségek, az állás
betöltéséhez szükséges személyes és szakmai tulajdonságok, a
vállalat által kínált előnyök, köztük a fizetés, illetve az egyéb juttatások, valamint a vállalat megkeresésének, a jelentkezésnek a
módja.
A jelöltek részéről az önéletrajzokban kell szerepelnie valamennyi személyes és szakmai tulajdonság, ismeret és jártasság
leírásának annak érdekében, hogy a munkáltató képes legyen
eldönteni, megfelelnek-e a betöltetlen állás követelményeinek,
vagy sem.
Az elektronikus és az írásbeli jelentkezések tekintetében megjegyzésre érdemes pontok a következők: A toborzó a jelentkezéseket
a kézhez vett önéletrajzok kiértékelése alapján elemzi. Ellenőrzi,
hogy az ott közölt adatok megfelelnek-e az állás követelményeinek. Ha például egy munkáltatónak legalább kétéves jogi gyakorlattal rendelkező új alkalmazottra van szüksége, akkor a toborzás
során az önéletrajzoknak az idevágó munkahelyi gyakorlatot leíró
szakaszaira fog összpontosítani.
A telefonos interjúk során a toborzó ellenőrzi, hogy az önéletrajzokban közölt információk megbízhatók-e, emellett részletesebb tájékoztatást kér a jártasságokra, a képességekre és a
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szakmai gyakorlatra vonatkozóan. A telefonos interjúk mintegy
10–15 percet vesznek igénybe.

2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
A toborzó a jelentkezők részéről szakmai jellegű hozzáállást vár
el, azokkal őszinte, nyílt beszélgetést kíván folytatni. A jelölteknek
önéletrajzaik adataira kell összpontosítaniuk. Ami ezeknek a dokumentumoknak a megbízhatóságát illeti, a munkáltatók tisztában vannak azzal, hogy a jártasságokat, képességeket leíró részeik
általában kissé eltúlzottak. Számos álláskereső hajlamos önéletrajzába azt írni, amit a munkáltató látni szeretne.
Az állásinterjú során a munkáltató a verbális és a nem verbális
kommunikációs készség megfigyelésére egyaránt összpontosít. A
megbeszélés teljes egészében a toborzó irányítása alatt zajlik le.
Az interjún jellemzően a humán erőforrások kezeléséért, ezen
belül a toborzási folyamat irányításáért felelős munkatárs van
jelen, valamint annak az osztálynak vezetője, amelyre a vállalat
munkaerőt toboroz, sőt néhány esetben még a vállalat általános
igazgatója vagy elnöke is. Néhány interjú időtartama 30 perc és
2 óra között változik. Bizonyos betöltetlen állások esetében a humán erőforrások osztálya leszűkíti a jelöltek listáját, általában arra
a mintegy 5 főre, akik önéletrajzaik elemzése alapján a legmegfelelőbb jelentkezőknek tekinthetők.
Úgy a verbális, mint a nem verbális kommunikációnak rendszerint
minden oldala fontos. A kommunikáció képezi az interjú alapját. A
toborzó megfigyeli a jelölt kommunikációs készségében mutatkozó pozitívumokat és negatívumokat – az illető realisztikus értékeléséhez ugyanis azok mindegyikét elemeznie kell.
Az első megbeszélés a legtöbb esetben a következőkre terjed ki:
• A toborzó és a jelentkező bemutatkoznak.
• Az interjú bemutatkozó részének célja a jelölt feszültségének oldása olyan semleges megnyilvánulásokkal,
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mint például „Szép, napos időnk van ma” vagy „Könnyen
megtalálta az irodánkat?”.
A jelölt a gyakorlatára vonatkozó kérdéseket kap.
A jelölt jártasságaira és tudására vonatkozó kérdéseket
kap, az önéletrajzban közölt információk megerősítése.
A toborzó tájékoztatja a jelöltet az állás követelményeiről, az azzal együtt járó jelentősebb kötelezettségekről,
valamint nagy általánosságban a vállalatról: mely ágazatban tevékenykedik, melyek a jelentősebb eredményei stb.
A toborzó felteszi a jelölt számára nem teljesen érthető
pontokat tisztázó kérdéseket, egyben azok megfogalmazására lehetőséget ad a jelöltnek is.
A jelölt tesz fel kérdéseket. A szokásos kérdések: „Milyen
a munkaidő-beosztás?”, „Milyen fizetést kínálnak?”, „Van
ebédszünet?”

A szoros és a laza szerkezetbe foglalt, illetve a szerkezet nélküli interjúk mindegyikére van példa. A munkáltatók a leggyakrabban a laza szerkezetbe foglalt interjúkat alkalmazzák.
A megbeszélésre készülhet néhány kérdéssel, emellett azonban akadhatnak olyanok is, amelyek rugalmasan, az interjú
során jutnak eszébe, ezzel együtt fontosak. Az ideális interjúk
légköre nyílt, fesztelen, lehetővé teszi az élénk eszmecserét. A
kérdezett hozzáállásának professzionalizmust kell türköznie,
igen fontos, hogy kifejezésre juttassa az állás iránt érzett motivációját. Romániában megkülönböztetés elleni jogszabályok
vannak érvényben.
A jelentkezőnek általában véve tudnia kell, mely területen tevékenykedik a vállalat, és milyen, a pozícióhoz kapcsolódó követelményeket támaszt a jelölttel szemben.

3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
Az állásra érvényes fizetésről, törvényben nem előírt és egyéb
juttatásokról folytathat tárgyalásokat. Az illetményeket havi
összegekben adják meg. A szabadságokra járó fizetésről, az
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éves jutalmakról külön tárgyalások folytathatók. A törvényben
nem előírt juttatások közül az étkezési utalványok és a szabadság alatt járó fizetések a leggyakoribbak.
A tárgyalás lefolytatásáért jellemzően a humán erőforrások
osztálya felel – ennek munkatársai ismerik annak a legnagyobb
fizetésnek az összegét, amelyet a vállalat az adott pozíció betöltéséért fel tud ajánlani. A végleges döntést a vállalat vezetősége hozza meg.
A Munka Törvénykönyvének értelmében, függetlenül attól,
hogy mely kategóriába tartozik, próbaidőszakot minden dolgozónak kell teljesítenie. Ennek hossza a korlátozott, alacsonyan képzett személyek esetén alkalmazott 5 naptól a vezetői
pozíciókban alkalmazott 90 napig terjed.
Az interjún a toborzó tájékoztatja a jelöltet jelentkezésének elfogadásáról vagy annak elutasításáról, vagy arról, hogy később
újabb megkeresést fog kapni. Ha az interjút követően rövid
időn belül nem kap visszajelzést, akkor feltételezheti, hogy az
állás betöltésére nem Önt választották ki. Vannak esetek, amikor mindenképpen kap tájékoztatást, azaz akár elfogadják jelentkezését, akár nem, az ilyesmi azonban ritka.

4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
A munkáltatók rendszerint kérnek referenciákat vagy ajánlóleveleket. Ugyanakkor azonban nem szabad elfelejteni, hogy az
interjún még a jó referenciák birtokosainak a sikere sem garantált.
Bizonyos munkáltatók már az eljárás elején kérnek diplomamásolatokat, mások ugyanakkor adott esetben úgy döntenek,
hogy azok nélkül toboroznak jelentkezőket.
A vállalati politika függvényében szükség lehet az ajánlólevelekre is. Az erkölcsi bizonyítványt (azaz a büntetlen előélet
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igazolását) minden munkáltató megköveteli. Jó magaviseletét
szokásos körülmények között miden állásban igazolnia kell.

5. Hogyan kelthet jó benyomást
Interjúk megszervezésekor tisztáznia kell, hol, mikor fog azokra
sor kerülni. Az interjú helyszínére való eljutás módjáról a toborzó tájékoztatja Önt. A pontosság igen fontos, pár perces késést
azonban – megfelelő indokok mellett – esetleg még elfogad a
munkáltató.
Az interjún való megjelenését általában vissza kell igazolnia.
Megfelelő indok mellett távol maradhat, erről azonban a munkáltatót még az interjú előtt tájékoztatnia kell. Kérhet új időpontot is – ilyenkor a munkáltató döntésén múlik, hogy egyeztet-e egy újabb megbeszélést.
Az állásinterjúra meg kell jelennie a munkáltató létesítményében. Videokonferenciákat csak a nagy, például nemzetközi vállalatok tartanak. Rendszerint azonban a munkáltatók ragaszkodnak a személyes találkozáshoz.
Az interjún való megjelenése alkalmával illendő, tisztességes
ruházatot kell viselnie. A jelentkezési eljárás során képesítéseiről, gyakorlatáról, jártasságairól, tudásáról stb. nem szabad
hazugságokat állítania. A siker eléréséhez a jelölteknek igen
értelmesnek és egyenesnek kell lenniük.
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1. A Svájcban jellemző munkahelyi felvételi
eljárások
Az új állások keresésének leggyakoribb lépései: az állásajánlatról szóló (újságban vagy az interneten közzétett) hirdetés tanulmányozása, a vállalatról szóló dokumentumok áttekintése,
az önéletrajz és a kísérőlevél átfogalmazása, majd felkészülés
az első, valamint az azt követő állásinterjúkra.
Az új munkaerő toborzásának leggyakoribb eljárása – a szakosodott profilok és a vezetői funkciók esetében – az írásos jelentkezési űrlapok alkalmazása. Az alacsonyabb képzettségi profilok esetében eltérő jelentkezési eljárások is elképzelhetők. Az
első kapcsolatfelvétel általában telefonon vagy az interneten
keresztül történik meg. Az interneten keresztüli jelentkezések
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esetében külön figyelemre szorul a lapolvasóval beolvasott
dokumentumok minősége. Általános használatra kidolgozott
dokumentum benyomását keltő iratokat ne küldjön be.
Az utolsó interjú és a munkába lépés között eltelő idő hos�szát nagymértékben meghatározza a megpályázott állás és
a vállalat által keresett képesítések mibenléte, valamint az új
alkalmazott iránti szükséglet. A skála a hotelekben, éttermekben betöltött állásokat jellemző egy héttől a közigazgatási
intézményeknél, nemzetközi szervezeteknél betöltött vezetői
állásokat jellemző több hétig terjed.

2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
Az állásinterjúk során a munkáltatók nagy figyelemmel követik
a jelöltekből sugárzó motivációt, az általuk feltett kérdéseket,
nem verbális kommunikációs készségüket, a vállalatra és az állásra vonatkozó ismereteik mélységét, valamint a fizetésekkel
szembeni elvárásaikat. A női jelentkezők esetleg családi állapotukra vonatkozó kérdéseket kaphatnak. Az álláshoz szükséges
képzettségtől függően, illetve ha a vállalatnak van HR-osztálya,
az interjún két vagy három fő vesz részt. A kisebb vállalatoknál az
interjút adott esetben maga a munkáltató vezeti le. A jelentkezési eljárások szokásos esetben legalább két interjút foglalnak magukban. Ezek mindegyike átlagosan 90-90 percig (alacsonyabb
szakképzettséget igénylő állások esetében egy óránál rövidebb
ideig) tart.
A verbális és nem verbális kommunikáció területén a kérdezők
figyelembe veszik azt a szintet, amelyen Ön az állásban használt nyelvet beszéli, ruházatát, udvariasságát, az interjú során
használt hangnemét, valamint az irántuk mutatott tiszteletét.
Az interjú során ne fogyasszon alkoholt, ne rágózzon vagy dohányozzon, még akkor sem, ha kínálják. A kérdezőknek nem szabad ajándékot vinni. Az első interjú alkalmával megkérdezheti,
készíthet-e jegyzeteket. Ami saját kérdéseinek feltételét illeti,
várja meg, amíg erre a kérdező lehetőséget kínál.
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Svájcban igen elterjedt szokás a személyes ismeretségi körbe
tartozókat végigkérdezni, nem tudnak-e valakiről, aki a vállalatnál dolgozik, így az állásajánlatokról és a munkaerőigényről
tájékoztatást tud adni. Az ilyen információk alapján lehetővé
válik egy egyszerű jelentkezési levél megfogalmazása.
Az interjúk igen jól körülhatárolt szerkezet szerint épülnek fel: a
kérdező bemutatkozik, felállítja az interjú időkeretét és céljait,
majd rövid leírást ad a vállalatról és a felkínált állásról. Ezután
megkéri a jelöltet, mutatkozzon be, és magyarázza el, mi motiválja az állás iránt. A következő lépésben kérdéseket tesznek
fel a különféle témák részletes megismerése céljából. Az interjú
végén a jelentkezőt megkérik, adja meg fizetési igényét, majd
– ha továbbra is érdekli az állás – egy újabb megbeszélést lehet
egyeztetni.
Az interjúk hangulata vállalatonként erősen eltérő. Ha a kérdező a HR-terület szakértője, akkor rendszerint sikerül elérnie,
hogy a jelölt fesztelenül érezze magát, emellett megtudnia a
szükséges információkat is. A kérdező végső soron olyan új
munkaerőt kíván toborozni, aki a vállalat igényeinek a lehető
legpontosabban megfelel, ezért minden hibát igyekszik elkerülni. A jelöltektől elvárja az őszinteséget. Természetesen tisztában vannak azzal, hogy ez csupán az eszményi helyzet, és néhány jelentkező igenis meg fog próbálkozni a megtévesztéssel,
valódi önmagának leplezésével.
Az interjú során a jelöltnek az állás iránti valódi érdeklődést,
egyenességet, őszinteséget kell sugároznia, figyelmét összpontosítania kell. Még ma is van néhány vállalat, amelynél a
kérdezők Önhöz való viszonya azon az elgondoláson nyugszik,
hogy Ön az, aki állást keres, így hálásnak kell lennie, amiért
meghívták. A valóság az, hogy ha rendelkezik az állásban szükséges jártasságokkal és képesítésekkel, akkor az interjúalany
van előnyben. A fizetéséről és munkavállalásának feltételeiről
folytatott tárgyalások során tartsa ezt szem előtt.
Az interjú során szóba kerülő nem szakmai és szakmai jellegű
témák arányát a kérdezőnek a vállalatnál betöltött pozíciója
határozza meg. Ha az illető a HR-terület szakértője, akkor a kér186

déseknek mintegy fele az Ön társas és személyes kompetenciáit fogja érinteni. Használja ki ezt a lehetőséget az állás iránt
érzett motivációjának kimutatására, igyekezzen jártasságait és
erősségeit kiemelni.
Svájcban a nők és a férfiak közötti egyenlő bánásmódról jogszabályok szólnak. Az interjúra feltétlenül alaposan készüljön
fel, a kényes, nehezen kezelhető témákat kutató kérdésekre
adjon pozitív válaszokat. Szigorúan magánjellegűnek tekintik a következő tárgyköröket: szexualitás, házassági szándék,
politikai elkötelezettség, a korábbi állásokban kapott fizetés,
egészségi állapot, a korábbi állásokról kényszer hatására való
lemondás. Néhány munkáltató azonban esetenként ezek ellenére is érdeklődhet a női jelöltek családtervezése után. A kérdezők választ várnak minden egyes kérdésükre.
Járjon utána az Ön által megpályázott állást kínáló vállalatnak. Feltétlenül szerezzen kissé részletesebb ismereteket az
igazgatóság összetételéről, a hozzávetőleges alkalmazotti
létszámról, a vállalat tevékenységének teret adó gazdasági
ágazatról, annak versenytársairól, ügyfeleiről. Tájékozódjon a
vállalat környezetvédelmi politikájáról, arról, hogyan viszonyul
a tisztességes kereskedelemhez, létezik-e a szociális, illetve
etikai chartája. Igyekezzen a vállalat általános és munkáltatói
arculatára vonatkozóan minél több mindent felkutatni. A legjellemzőbb kérdések, amelyekre személyes kompetenciájának
tekintetében számíthat, erősségeit és gyenge oldalait, rugalmasságát és földrajzi mobilitását, rendelkezésre állását, valamint a fizetéssel szembeni elvárásait fogják firtatni.
A kérdezőtől természetesen fog kapni néhány olyan kérdést,
amelyeknek célja válaszainak őszinte mivoltát ellenőrizni. Ezért
fontos, hogy a várt válaszokban mindig témába vágó helyzetek
pontosan leírt példáit adja meg, és azokban szerzett gyakorlatát bizonyítékokkal igazolja. A különféle nyelvek ismeretét
megkívánó állásokat kínáló vállalatok kérdezői adott esetben
az interjú során átváltanak azok egyikére. Ön következésképpen jól teszi, ha nyelvi ismereteinek szintjét önéletrajzában
őszintén írja le.
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3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
Ahhoz, hogy tárgyalással előnyös szerződést és kellemes munkavállalási feltételeket tudjon elérni, alaposan ismernie kell az
érintett ágazat bevett gyakorlatát, a fizetés és a feltételek tekintetében nem szabad sem túl mohónak, sem túl akadékoskodónak lennie. Azokban az ágazatokban, ahol hivatalosan megállapított fizetések vannak, mint például az állami és a félállami
szféra, nem igazán van mód a fizetésről tárgyalni.
A szerződésről a következőképpen tárgyalnak: A vállalat tesz
a minimális és a legalacsonyabb fizetésre javaslatot. Ha ez Önnek nem elég, akkor tárgyalási lehetőségei nagyjából 5–10%-os
emelésig terjednek. A vezetői állások esetében a fizetés összegére gyakran a jelölt tesz először javaslatot. Az elfogadható ajánlat
megtételéhez fontos az ágazatot és a vállalati szokásokat egyaránt jól ismerni. Nem szabad elfelejtenie azt sem, hogy Svájcban a fizetések között régiónként nagy eltérések vannak. A nők
számos vállalkozásnál legalább 15%-kal alacsonyabb fizetést
kapnak, mint a férfiak.
A 13. havi fizetésre ritkán kell külön szót vesztegetni, ez ugyanis
a javadalmazás szokásos részének tekinthető. Néhány vállalat
még 14. havi fizetést is kínál. Jutalmat csak az kap, aki a számára
kitűzött célokat eléri.
A tárgyaláson szóba hozható nem törvényben előírt juttatások közül a leggyakoribbak a következők: a munkahelyre való eljutás ideje a munkaidő részének számít, egészségügyi biztosítás kifizetése,
magasabb fokú munkáltatói hozzájárulás a nyugdíjalaphoz, céges
gépkocsi használata. Ezekről a juttatásokról lehet tárgyalni, kivéve
azokat, amelyekről a munkáltatói szövetségek és a szakszervezetek
közötti megállapodások megkötését megelőző tárgyalásokon már
született egyezség. Általában véve tudnia kell, hogy a svájci fizetések, bár meglehetősen magasak, a törvényben nem előírt juttatások közül nem sokat foglalnak magukban. Ez alól az általános szabály alól egyedül a felsővezetői állások képeznek kivételt.
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A kisebb cégeknél magával a főnökkel kell tárgyalnia. A kis- és középvállalkozásoknál a fizetésekről a személyzeti vezető tárgyal. A
nagyvállalatoknál a HR-igazgató folytatja le ezeket a tárgyalásokat.
Tudnia kell azonban, hogy a fizetésekre költhető összeget minden
esetben költségvetési határok korlátozzák, ez pedig leszűkíti azt a
sávot, amelyen belül a vállalat alkalmazkodni tud.
Az alacsony szakképzettséget igénylő állások esetében gyakran
végeztetnek próbamunkát. Ezek az egynapos próbamunkák különösen a szállodai és a takarítói állásoknál igazán elterjedtek.
Aki visszautasítja a próbamunkát, az biztos lehet benne, hogy
az állást nem kapja meg. A próbamunkáért fizetés jár, így elvégzését csak akkor tagadhatja meg, ha a munkáltató ingyen várja
Öntől. A felmérésekre, bár ezek tesztek, 1 vagy 2 nap is elmehet,
fizetés azonban nem jár elvégzésükért.
Minden szerződés a próbaidő megkezdésével lép életbe – ez
utóbbi gyakran a tesztidőszak szerepét tölti be. A próbaidőszaknak nincs minimális hossza, ugyanakkor 3 hónapnál tovább
nem tarthat. A próbaidő alatt – a szerződéses felmondási idők
tiszteletben tartása mellett – úgy az azonnali felmondás, mint az
azonnali elbocsátás lehetősége nyitott.
A jelentkezési eljárás során felmerülő költségeket néhány állami
foglalkoztatási szolgálattól eltekintve sehol sem térítik meg.
Az interjúeredményekről szóló értesítések telefonon, levélben
vagy e-mailben érkeznek. Az eljárást csak akkor tekintheti lezártnak, amikor leendő munkáltatójától írásos visszaigazolást kap.

4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
Kísérőlevelében, önéletrajzában soha, egyetlen referenciát
vagy ajánlólevelet se említsen meg. Ha azonban a kérdező kéri
olyan személyek neveit Öntől, akiknek módjában áll referenciát adni, akkor tudnia kell ilyenekkel szolgálni. Ajánlóleveleket
igen ritkán használnak. A háztartási alkalmazotti állásra jelent189

kező munkavállalóktól kérhetnek ilyeneket, ez azonban egyáltalán nem bizonyos. A munkáltató fel fogja használni az Öntől
a referenciát adó személyekről kapott információkat, azaz azok
megkeresésével ellenőrzi, valóban ismerik-e Önt. Ha a toborzási eljárás végén nem kapja meg az állást, akkor a munkáltató
ezeket az adatokat visszajuttatja Önhöz.
Az új állás tekintetében a korábbi munkáltatók, felettesek
és kollégák mindegyike adhat referenciát. A referenciákban
közölt információknak az elvárások szerint pontosan kell Önt
leírniuk, azaz nem szabad egyszerűen dicsérniük mindent,
amit valaha is tett – ez ugyanis az új munkáltatóban könnyen
gyanút kelt. A hatás akkor lesz a legkedvezőbb, ha a referenciát
kiállítók tényekkel és helyes gyakorlattal tudják alátámasztani
kijelentéseiket. Kizárólag Önnel szakmai kapcsolatban álló személyeket nevezzen meg referenciaként, barátait ilyen szerepre
soha ne kérje fel.
Mielőtt munkába állhatna, szüksége lesz a legmagasabb iskolai
végzettségéről szóló bizonyítvány, azaz diploma másolatára.
Ezt gyakran már kísérőleveléhez is mellékelnie kell, különösen
akkor, ha a betöltetlen állás leírása kifejezetten így követeli
meg. Ha spontán jelentkezik állásra, diplomájának másolatát
soha ne mellékelje a kísérőlevélhez – azt a vállalattal tartott
első megbeszélésen adja át.
Bizonyos szakmákban szükség van erkölcsi bizonyítványra. A
rendőri, biztonsági őri állások esetében gyakran kérnek ilyen bizonyítványokat, az sokszor már az álláshirdetésben is szerepel.

5. Hogyan kelthet jó benyomást
Hst kíván tenni, nem sza jó benyomáabad megfeledkeznie a következőkről:
• Legyen pontos. Ha lehet, feltétlenül érkezzen egy kicsivel az interjú előtt. A pontos érkezést a munkáltatótól is
elvárhatja.
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• Az interjún való megjelenését telefonon mindig igazolja
vissza. Más időpont egyeztetésére csak rendkívüli esetekben van lehetősége. Ha a megbeszélést alapos indok
miatt kell elhalasztania, próbáljon meg arra 2-3 napon
belüli új időpontot találni.
• Az állásinterjúkon érvényes öltözködési szabályokat
az ágazat és az állás határozza meg. Tájékozódjon
előre – így módja lesz alkalmazkodni. Az interjúra még
véletlenül se induljon el túlöltözötten. A feltűnő öltözék és ékszerek csak az olyan igen egyedi állásokban
megengedettek, mint például a ruházati kiegészítők,
luxuscikkek női értékesítőié.
• A munkáltató nem várja el Öntől, hogy az interjú vagy
a tesztek eredménye után utólag érdeklődjön, de azt
mindig mondhatja, hogy szeretne az eredményekről
tájékozódni, így láthatja, hogy a munkáltató hogyan
reagál.
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1. A Szlovéniában jellemző munkahelyi felvételi
eljárások
A munkáltatókat törvény kötelezi, hogy valamennyi betöltetlen állást bejelentsenek a Szlovén Foglalkoztatási Szolgálatnál.
A legtöbb munkáltató az elektronikus szolgáltatásokat veszi
igénybe, azaz betöltetlen álláshelyeit a Szlovén Foglalkoztatási
Szolgálatnál (ESS) online jelenti be – ugyanakkor ezt megtehetik
írásbeli bejelentések beküldésével is. A bejelentési eljárás során
a munkáltatók kapnak egy kérdést arra vonatkozóan, kívánnak-e
EU/EGT-országokból, illetve harmadik országból származó dolgozókat toborozni – ez a kérdés a betöltetlen állás űrlapján szerepel. A bejelentett betöltetlen álláshelyek megjelennek a Szlovén Foglalkoztatási Szolgálat hirdetőtábláin. Azok a betöltetlen
álláshelyek, amelyeknek tömegtájékoztatási eszközökön keresz192

tüli közzétételét a munkáltató kéri, megjelennek a nemzeti ESSwebhelyen, az EURES portálon, valamint más csatornákon.
Az álláskeresők regisztrálhatják magukat a Szlovén Foglalkoztatási Szolgálat adatbázisában, ezzel lehetővé téve a munkáltatók számára, hogy a megfelelő jelöltekkel kapcsolatba lépjenek.
Számos szlovén munkáltató meghirdeti betöltetlen álláshelyeit
a napi- és helyi lapokban, a rádióban, az interneten stb. is. A legtöbb betöltetlen álláshely hirdetése megjelenik a rendszeres heti
rovatokban és a jelentősebb szlovén újságok mellékleteiben. Az
új alkalmazottak keresésében számos vállalat támaszkodik saját
webhelyére, illetve olyan ügynökségek portáljaira is, amelyek
koncessziós szerződések alapján egyfelől munkát keresnek,
másfelől munkaerőt közvetítenek, ideértve a középiskolás és
egyetemi diákok alkalmi és átmeneti állásait is.
A jelöltek jelentkezéseiket közvetlenül a munkáltatókhoz juttathatják el e-mailben, faxon vagy postán. A képzettségekről és
szakképesítésekről szóló bizonyítványok másolatait rendszerint
mellékelni kell, ezenkívül a munkáltatók elvárják a referenciák
megadását is.
A jelentkezések alapján a munkáltató kiválasztja a legalkalmasabb jelölteket, majd ezeket állásinterjúra hívja. A munkáltató a
létesítményétől távol élő jelentkezők interjúit esetenként telefonon bonyolítja le. Az alkalmas jelöltekkel a munkáltató beszél
a munkavállalási szerződés tartalmáról is. Elképzelhető, hogy a
leendő dolgozó a munkavállalási szerződést áttekintésre e-mailben vagy faxon meg is kapja. Mindezeket követően sor kerülhet
a jelölt szlovéniai útjának megszervezésére.
Munkába állás előtt a kiválasztott személynek orvosi vizsgálaton kell megfelelnie. Ezt követően úgy a munkáltató, mint a
munkavállaló jóváhagyja a munkavállalási szerződést, majd a
munkába lépéstől számított nyolc napon belül az előbbinek az
utóbbit regisztrálnia kell a nemzeti társadalombiztosítási rendszerben.
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Az állásokra Szlovéniában általában kísérőlevéllel ellátott önéletrajzzal jelentkeznek. Általában a jelentkezési levélnek kellő
érdeklődést kell kiváltania a leendő munkáltatóból ahhoz, hogy
meg kívánja ismerni a mögötte álló részleteket is, sőt a jelentkezőt remélhetőleg még állásinterjúra is meghívja. A kísérőlevélnek ugyanakkor nem szabad túl sok információt tartalmaznia a
gyakorlatról és a szakképesítésről – ezeknek az önéletrajzban a
helye.
A munkáltatók általában a közvetlenül részükre elküldött jelentkezéseket részesítik előnyben. Ezeket aztán ellenőrzik, majd a kiválasztott, állásinterjúra behívni kívánt személyekkel e-mailben,
telefonon vagy hagyományos postán megkísérlik felvenni a kapcsolatot. A munkáltató és munkavállaló közötti megbeszéléseknek néhány esetben Foglalkoztatási Szolgálatunk adhat helyet,
különösen akkor, ha az előbbi szlovén, míg az utóbbi a határon
túlról (Olaszországból vagy Ausztriából) jelentkezik.
Az állásinterjúk Szlovéniában az érintett állástól és képzettségi szinttől függetlenül minden kiválasztási eljárásnak szokásos
elemei. Az interjú során a toborzó leginkább a gyakorlatra, a
motivációra és a személyközi társas készségekre összpontosít.
A toborzó szeretne teljes képet kapni arról a személyről, akit
fel fog venni, ezért a pszichológiai, intelligencia-, készség- és
pszichometriai tesztek alkalmazása igen elterjedt, különösen a
felsőfokú végzettséget igénylő állások körében.
A betöltetlen álláshely meghirdetése és a munkába állás között
eltelő idő hossza a munkáltatótól és a jelentkezési határidőtől
függ. A nemzeti szintet jellemző, az álláshirdetés közzétételétől számított legalább ötnapos jelentkezési határidőt magában
foglaló két héttől egészen a 30 napos vagy annál hosszabb jelentkezési határidőt magában foglaló hat vagy annál több hétig
terjedhet. A jelentkezés tartalma ideális esetben az állás követelményeit tükrözi. Az első kapcsolatfelvétel eszköze jobbára a
telefon, az e-mail, a posta vagy a fax.
Az, hogy az önéletrajzban minek kell szerepelnie, igen nagy
mértékben függ attól, mivel jár együtt az állás. Az alábbiakban
néhány tartalmi követelmény leírása szerepel:
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• Az önéletrajzok alapvető népszerűsítési eszközök, azaz
saját maga reklámozására kínálnak Önnek lehetőséget.
Önéletrajzára megfogalmazásakor a munkáltató szempontjából tekintsen. Vajon kiemelkedik-e az a többi
jelentkezővel folytatott versenyben, ösztönzi-e az igazgatót arra, hogy Önt álláslehetőségek ügyében megkeresse? Ezek azok a kérdések, amelyeket önéletrajzíráskor
fel kell magának tennie.
• A hálózatépítés, az interjúkon való részvétel az álláskeresésben elengedhetetlenek, az önéletrajz pedig csupán az első lépés ezen a téren. Ugyanakkor azonban a
munkáltatókkal ezen keresztül veszi fel a kapcsolatot,
ennek kell Ön előtt ajtókat megnyitnia. Ha kap interjúra
szóló meghívást, lesz lehetősége tartalmát elmagyarázni, bővebben kifejteni.
• Önéletrajzának rövidnek, tömörnek, míg elrendezésének áttekinthetőnek kell lennie. Közölnie kell az alapvető
tényeket. A legjobb, ha két – vagy ami még kedvezőbb,
egy – A4-es lapnál nem hosszabb. A korábbi szolgálati
időszakoknak időrendi sorrendben kell szerepelniük.
Ugyanez vonatkozik a végzettségeket és képzéseket
felsoroló szakaszra is.
Amikor egy betöltetlen állásra jelentkezni kíván, szokásos esetben kísérőlevelet is ír. Ennek tömörnek, könnyen olvashatónak,
világosnak és jól megszerkesztettnek (bevezetés, tárgyalás, lezárás) kell lennie. Szerepelniük kell benne a következőknek:
• A levél felső részén: az Ön elérhetőségei (teljes név, születési dátum, telefonszám és e-mail cím), a munkáltató
neve és címe, dátum;
• A bevezetésben: üdvözlés és bemutatkozás, a megpályázni kívánt állás megjelölése, a hirdetés helye, az
állásra való alkalmasságot alátámasztó érvek, a munkáltatónak kínált előnyök;
• A levél törzsében: végzettség, nyelvi ismeretek, munkahelyi gyakorlat, a kompetencia konkrét területei, a
karrierre vonatkozó információk. A végzettségeket és
szakképesítéseket igazoló bizonyítványok másolatait
csatolni, a referenciát adók nevét közölni kell;
• A lezárásban: elbúcsúzás, aláírás, a mellékletek listája.
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Leveleik végén a jelöltek gyakran közlik, hogy szeretnének állásinterjúra szóló meghívást kapni.
Az írásbeli jelentkezések általában szlovén nyelven születnek
meg, a külföldi munkavállalók azonban – különösen a határon
túli állások esetében – használhatnak más, elsősorban angol,
német vagy olasz nyelvet is.
Az Europass önéletrajzok használata terjedőben van – a betöltetlen szlovén álláshelyekre külföldről jelentkezők körében
kifejezetten ez a leggyakrabban alkalmazott módszer.
Kézzel írott jelentkezést a szlovén munkáltatók igen ritkán kérnek. Ha a munkáltató mégis ilyet kérne, akkor azt világosan, tömören kell megfogalmazni, és szerepeltetni kell benne a fenti részek mindegyikét. A jelentkezéseknek rövidnek, közvetlenül az
érintett tárgyra szorítkozónak és professzionálisnak kell lenniük.
A telefonos jelentkezések tekintetében megjegyzésre érdemes
pontok:
• A munkáltató kapcsolattartója számára egyértelműen
adja meg hívásának okát.
• A munkáltatónak feltenni kívánt kérdéseit készítse elő.
• Készüljön fel a munkáltató Önre – szakmai gyakorlatára,
képességeire, tudására és jártasságaira – vonatkozóan
feltett kérdéseinek megválaszolására.
• A telefonbeszélgetés során legyen barátságos és nyugodt.
• Fontos saját külön üzenetét is célba juttatnia. A kapcsolattartó megjegyzéseire figyeljen oda. A beszélgetést
optimista, ösztönző szavakkal zárja le, ezt követően
pedig írja le annak rövid összefoglalását.
Spontán jelentkezés:
Ha pontosan tudja, milyen munkát szeretne végezni, ha olyan
egyedi ismeretekkel és kompetenciával bír, amelyeknek kifejezetten egy adott vállalat láthatja hasznát, vagy pedig ha
szakmáján belül munkaerő-túlkínálat van, ebből adódóan az
Ön profiljának megfelelő, közzétett betöltetlen álláshelyek száma nem túl magas, akkor ajánlatos nem a hirdetésekre várnia,
hanem úgynevezett spontán jelentkezést beküldenie. Küldjön
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ilyen jelentkezéseket azoknak a vállalatoknak, amelyek érdeklik, azaz amelyeknél szívesen dolgozna.
A spontán jelentkezések megfogalmazása nehéz, ezért álljon
itt néhány javaslat:
• „Hosszabb ideje vagyok az Önök ügyfele, következésképpen úgy gondolom, jól ismerem az Önök tevékenységi területét. Ezért szeretnék az Önök cégénél
alkalmazást kapni.”
• „A közeljövőben talán szükségük lesz egy olyan új kollégára, aki magáénak mondhatja az én gyakorlatomat,
képességeimet. Kérem, engedjék meg, hogy bemutatkozzam.”
Ezután térjen rá Önmaga bemutatására, szakmai képesítéseinek felsorolására, munkahelyi gyakorlatára, jártasságaira, eredményeire, idegen nyelvi ismereteire. Meg kell értetnie a vállalattal, miért gondolja úgy, hogy hasznára lehet.
A spontán jelentkezések lezárása a szokásosokéval egyezik
meg: „Örömömre szolgálna, ha mindennek megbeszélésére
interjún kapnék lehetőséget”.
A spontán jelentkezésekre a munkáltatók a szlovén munkaügyi
törvények értelmében nem kötelesek válaszolni.
A jelentkezőknek
• listát kell készíteniük eredményeikről – legyenek azok
egyetemiek, munkahelyiek, társadalmiak vagy akár otthoniak;
• tisztában kell lenniük azzal, mivel foglalkozik a munkáltató – az adott területet a velük szemben támasztott
elvárások szerint ugyanis részletesen ismerniük kell;
• meg kell győzniük a munkáltatót arról, hogy az érintett jártasságokat már kifejlesztették magukban, ennek
érdekében beszélniük kell kompetenciáikról és a máshol végzett munka során szerzett gyakorlatukról;
• munkahelyi karrierjük tekintetében valószerű ambíciókra kell rámutatniuk;
• képesnek kell lenniük a fenti gondolatok világos, hatékony közlésére;
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• tekintve, hogy az utolsó interjú nagy része ezekről szól,
azonosítaniuk kell a fontosabb fejleményeket, ezáltal részletes, jól felépített véleményt kell formálniuk azokról;
• bizonyos esetekben be kell bizonyítaniuk, hogy a szlovéniai tartózkodáshoz és munkavállaláshoz való joguk
korlátozatlan.
A jelölteknek fel kell készülniük a rövid és hosszú távú karrier-célkitűzéseikre vonatkozó kérdésekre. A kulcs a világos
önképzési terv. Bizonyos szlovén toborzók elvárják Öntől a
fizetési igényének közlését. A szlovén jelentkezési eljárásokban két állásinterjúra számíthat.
Az adott végzettségek megszerzését igazoló bizonyítványok,
a megszerzett tanúsítványok, a kurzusokon és szemináriumokon kapott oklevelek másolatait – ha a hirdetés kötelező feltételei megkívánják – csatolni kell a jelentkezéshez. Néhány
szakma, tevékenység esetében eredeti, jegyző által hitelesített bizonyító okiratokra van szükség. Ezek önként még akkor
is mellékelhetők, ha a hirdetés nem tesz róluk említést, de le
lehet írni azt is, hogy szükség esetén később juttathatók el.
Az állásinterjúra hívott jelölteknek ajánlatos az eredeti dokumentumokat magukkal vinniük. A nyelvi kompetenciát, számítógépes jártasságot, munkahelyi gyakorlatot, versenyen
elért eredményeket igazoló dokumentumok mindegyike fontos. Az elvárások szerint referenciákat is meg kell adni.
Az online jelentkezések terjedőben vannak, azok használatára azonban nem minden szlovén munkáltató esetében lehet
számítani. Az állásközvetítő ügynökségek, valamint a betöltetlen álláshelyeiket online közzétevő vállalatok közül néhány
lehetőséget biztosít webes jelentkezési űrlapok kitöltésére.
Önéletrajzaik feltöltésére, a munkáltatók szabad munkakapacitásukról való értesítésére az álláskeresők számára a Szlovén
Foglalkoztatási Szolgálat (ESS) is biztosít lehetőséget. Ha a jelöltek közül több is alkalmas, akkor a munkáltató a legjobban
képzettet fogja választani, ugyanakkor elképzelhető, hogy a
többiek önéletrajzait a későbbi üresedések esetére adatbázisában elmenti. Így aztán nem kizárt, hogy az utóbbiakat a
munkáltatók később ismét megkeresik.
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A munkába állás előtt a munkáltatóval írásban rögzített
munkavállalói szerződést kötnek. Munkavállalói szerződések
korlátlan vagy korlátozott időre egyaránt köthetők. A munkáltatóknak alkalmazottaikat a munkaviszony életbe lépését
követő 8 napon belül fel kell vétetniük a kötelező nyugdíj-,
rokkantsági, egészségügyi és munkanélküli biztosítási rendszerbe. Emellett a regisztrációs dokumentum fénymásolatát
a munkába lépést követő 15 napon belül kötelesek átadni a
munkavállalónak is.
A nemzeti szintű jelentkezések legrövidebb határideje a
betöltetlen állás meghirdetését követő 5. nap. Az EU/EGTtagállamokból származó dolgozókat igénylő vállalatok esetében a jelentkezési határidő általában 30 napos.
A munkáltatók a jelentkezési űrlapokat első szűrőként használják, ezek alapján állítják fel az interjúalanyok rövidített
listáját. Minden egyes vállalatnak új jelentkezési űrlapot
küldjön, fénymásolatokat ne használjon – az egyes vállalatok
adott állásokkal kapcsolatosan támasztott egyedi követelményei ugyanis nem egyformák. A jelentkezési eljárás adott
esetben több tesztet is magában foglalhat, amelyeket interjú
követ. A munkaügyi jogszabályok kimondják, hogy a munkáltatónak a legalkalmasabb jelölt kiválasztását követő 8 napon
belül minden jelentkezőnek kell választ küldenie, ez azonban
a gyakorlatban nem mindig valósul meg.

2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
• Pontosság – fontos az interjúra időben, esetleg 5–10
perccel korábban érkeznie.
• Az öltözködési szabályok betartása – az álláskeresőnek
ruházatát a megpályázott állásnak megfelelően kell
összeválogatnia.
• A pozitívumok felé irányuló, barátságos kommunikáció
az interjú során.
• Dokumentumok – az elvárások szerint a jelentkezésével
beküldött másolatok eredetijeit magával kell vinnie.
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• Jó tájékozottság – Elismerést vált ki az a jelölt, aki az
interjú alkalmával megmutatja, hogy a vállalatra vonatkozóan rendelkezik némi ismerettel.
A nagyobb vállalatoknál rendszerint az emberi erőforrások
osztályának vezetője bonyolítja le az interjúkat, az alkalmazottnak munkahelyet adó osztály vezetőjének segítségével.
A kisebb vállalatoknál jobbára a tulajdonos kérdezi ki a jelölteket. A jelölteket munkaközvetítő ügynökségeken keresztül
toborzó munkáltatók esetében az eljárás kezdeti szakaszaiban a közvetítő vezeti le az interjúkat. A tesztek elvégzése általában csoportos, azokat egy pszichológus irányítja, esetleg
a humán erőforrások osztályának egy szakértőjével közösen.
Az interjúk rendszerint egyéniek. Ha a jelöltek többen jelennek meg, akkor elképzelhetően sor kerül a vállalat és az állások bemutatásának célját szolgáló csoportos megbeszélésre
is. Ezt az egyes jelöltekkel külön-külön megtartott megbeszélések követik. A munkáltatók jobbára már egyetlen interjú
után is képesek meghozni a jelentkezőre vonatkozó döntésüket, bizonyos esetekben azonban a megfelelő jelölt kiválasztásához szükség lehet egy vagy két további alkalomra is. Az
interjúk általában 15 percet vesznek igénybe, ez az időtartam
legfeljebb 30 percesre nyúlhat.
Verbális kommunikáció:
• a helyiségbe való belépéskor üdvözölje a kérdezőket;
• mutatkozzon be;
• igyekezzen a kérdezők neveit megjegyezni;
• a kérdéseket figyelmesen hallgassa meg, válaszait gondolja át;
• személyes (családi, anyagi stb.) problémáiról beszélnie
hiba, ezt ne kövesse el;
• kerülje a bizonytalanságra utaló olyan szófordulatokat,
mint például „talán”, „nem vagyok benne biztos”, „majd
átgondolom” stb.;
• beszéljen kellemes munkahelyi tapasztalatairól;
• mutassa ki az állás és a vállalat iránti érdeklődését;
• korábbi munkáltatóiról soha ne beszéljen negatív hangnemben.
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Nem verbális kommunikáció:
• fontos, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott legyen;
• azok kezdeményezésére a határozott (nem túl erős)
kézfogás a kérdezőkkel;
• létesítsen szemkontaktust anélkül, hogy farkasszemet
nézne;
• öltsön barátságos, pozitív arckifejezést;
• ott és akkor foglaljon helyet, ahol és amikor erre lehetőséget kap;
• figyelje meg a kérdező testbeszédét;
• ne igyon vagy dohányozzon még akkor sem, ha kínálják
(alkoholmentes italokat elfogadhat);
• az interjú során a rágógumi nem fogadható el.
• napszemüveget az interjú ideje alatt nem ajánlatos
viselnie.
A személyes interjúk első lépése a bemutatkozás. Ezt a vállalat
és az állás rövid ismertetése követi (ha csoportos változatára
korábban még nem került sor). Ezután a munkáltató rátérhet
a jelölt kikérdezésére, amelynek célja további információk
megismerése, illetve a jelentkezési dokumentumokban közöltek tisztázása. Ez az a pont, amikor a jelölt bemutathatja a
korábban jelentkezésével beküldött dokumentummásolatok
eredetijeit. Ennek a résznek a végén az álláskereső felteheti az
esetleg felmerülő kérdéseit. Az interjú lezárásaképpen a kérdező rendszerint tájékoztatja a jelöltet a felvételi eljárás további
folyamatáról.
Az interjúk általában üzletszerű légkörben zajlanak le. A
munkáltató a lentebb felsorolt kérdések mindegyikét felteheti, amit általában nem is mulaszt el. Ideális esetben az
interjú egésze szakmai jellegű légkörben folyik, mindkét
fél ennek megfelelő hozzáállása mellett. A jelöltnek csak az
állásra való alkalmasság szempontjából jelentőséggel bíró
kérdésekre kell válaszolnia. A jelentkezőnek ismernie kell a
vállalatra vonatkozó összes alapvető információt, különösen
annak fő üzleti tevékenységét. A jelölteknek erősen ajánlatos felkeresniük a vállalat webhelyét, mielőtt elmennének az
állásinterjúra.
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A leggyakrabban feltett kérdések:
• Van-e már hasonló munkahelyen szerzett gyakorlata?
• Írja le iskolai végzettségét.
• Mi volt az előző munkahelye?
• Mit tud a mi vállalatunkról?
Ravasz kérdések:
• Beszéljen Önmagáról.
• Miért kellene az összes jelölt közül éppen Önt választanunk?
• Miért Ön az az ember, akit keresünk?
• Írja le gyenge pontjait.
• Írja le erősségeit.
• Valóban az Önnek megfelelő állást választotta?
• Miért szeretne állást változtatni?
• Van számunkra bármilyen kérdése?

3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
Munkavállalásának feltételeiről akkor tárgyalhat, ha a munkáltató állást (szerződést) kínál Önnek. Ez azt jelenti, hogy
kedvezőbb tárgyalási pozícióban van akkor, ha szakmájának munkaerőpiacán állományhiány mutatkozik vagy Ön
igen egyedi jártasságokkal rendelkezik. Bár a vállalatok a
funkciókat saját rendszereik szerint kategorizálják, bizonyos
pozíciók esetében Önnek lehetősége nyílik a tárgyalásra is.
Íratlan szabály mondja ki, hogy az állásinterjú során a fizetés
kérdését először a munkáltatónak kell szóba hoznia, és nem
az álláskeresőnek. Ön ekkor közölheti, mely fizetési sávot
(minimumot és maximumot) tudja elfogadni.
A munkavállalói szerződés szerint végzett tevékenységért
járó illetmények magából a fizetésből, esetleg ezen túlmenően egyéb, kollektív szerződésben rögzített juttatásokból
állnak. A fizetés az alapbérből, a munkahelyi teljesítmény
szerint járó részből és a külön pénzjuttatásokból áll. A fizetéseket havi összegekben adják meg. A szabadságokra járó
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fizetést és az éves jutalmakat a felsorolt illetmények magukban foglalják.
A jelöltnek célszerű az interjú előtt ellenőriznie a munkáltató címét, székhelyének megközelíthetőségét. A pontos
érkezés nagyon fontos. A késések a munkáltatóban nagyon
rossz benyomást keltenek – a legtöbb munkáltató nem is
hajlandó olyan jelöltet felvenni, aki a találkozóról elkésik.
Mindez azt jelenti, hogy fel kell készülni a váratlan csúszásokra is. Másfelől viszont ne érkezzen 5–10 percnél sokkal
előbb sem. Ennyi idő elég ahhoz, hogy összeszedje a gondolatait, és a vállalatról alapvető benyomást szerezzen.
Hacsak a meghívóban külön ilyen kérés nem szerepel, az
interjún való megjelenését nem kell visszaigazolnia. Ha a
meghívóban megjelölt időpontban nem tud megjelenni, telefonálhat és elnézést kérhet. Így fog új időpontot kapni. Az
időpontot egynél többször módosítani nem jó ötlet.
Szlovéniában a legtöbb interjú személyes találkozó. Néhány
munkáltató adott esetben az új kommunikációs technológiák alkalmazásával is választ ki új alkalmazottakat.

4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
Referenciákat korábbi munkáltatók, egyetemi professzorok és óraadók, a szakmai képzési kurzusok oktatói írhatnak. Rokonok nem
adhatnak referenciát. A referenciát adó személyeknek az elvárások
szerint vagy ajánlólevelet kell írniuk, vagy meg kell adniuk azokat az
elérhetőségeiket, amelyeken keresztül a munkáltatók megkereshetik őket, és megkérdezhetik, milyen kép él bennük Önről.
Szlovéniában az állásokra való jelentkezésekkor kell benyújtani önéletrajzot. A végzettségeket és szakképesítéseket igazoló
bizonyítványok másolatait csatolni kell, referenciákra szükség
van. Az ajánlólevelek nem kötelezők, ugyanakkor kedvező fogadtatásra találnak, és igen hasznosak lehetnek.
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Az erkölcsi bizonyítvánnyal betölthető állások leírásaiban szerepel ez a követelmény – ez jobbára a kormányzati, közigazgatási, rendőrségi, katonai és biztonsági szolgálati állások esetében jellemző.

5. Hogyan kelthet jó benyomást
Mikor az állásinterjúhoz öltözködik, ügyeljen arra, hogy ruházata üzletszerű legyen (megfeleljen a keresett állás típusa szerint helyes szabályoknak) – az első benyomás ugyanis nagyon
fontos. Nagyon fontos emellett az is, hogy ruhái rendezettek és
tiszták legyenek. Cipője legyen jó állapotban, frizurája ízléses.
Sminkje és ékszerei ne legyenek feltűnők. Tartsa szem előtt,
hogy elegáns, a helyzethez illő öltözékével a tiszteletet adja
meg annak az egy vagy több személynek, akivel találkozik.
A munkáltatók általában utalnak arra, hogy a jelölteket meg
fogják keresni, és közlik velük döntésüket. Közvetlenül az interjú után készítsen jegyzeteket, nehogy a kritikus részletekről
megfeledkezzen. Így könnyebben tudja az interjút kiértékelni,
kommunikációs készségét fejleszteni.
A kérdezőnek küldhet köszönőlevelet. Ennek a levélnek rövidnek kell lennie, ezzel együtt ismételten ki kell térnie Önnek az
állás iránt érzett érdeklődésére, valamint a képzettségébe helyezett bizalmára. Ha a munkáltató az interjún egy héten belüli
döntést említett, akkor Ön ennyi idő eltelte után érdeklődhet,
előbb semmiképpen sem. A jelöltek és munkáltatók között kiértékelés céljával tartott találkozók nem szokásosak.
Stílusa legyen eredeti és őszinte. Ne vágjon a kérdező szavába. Az interjúról ne késsen el, mielőtt az elkezdődne, mobiltelefonját kapcsolja ki. Soha ne állítson magáról (jártasságairól,
képesítéseiről, gyakorlatáról) olyasmit, ami nem felel meg a
valóságnak, emellett korábbi munkáltatóiról se mondjon soha
negatívumokat.
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1. A Szlovákiában jellemző munkahelyi felvételi
eljárások
Az álláskereső benyújtja az állásra jelentkezését, ezután a munkáltató interjúra hívja, majd az utóbbit követően közli, felveszi-e a jelöltet vagy sem. Az eljárás időtartama a munkáltató
igényei szerint változó – legalább kéthetes, de lehet akár egy
hónapos, sőt egy-egy esetben még ennél hosszabb is.
Az első kapcsolatfelvétel módját a munkáltatónak a betöltetlen álláshelyről szóló hirdetésben közölt utasításai határozzák
meg – ezeket tartsa be.
Ugyanazt a jelentkezést több munkáltatónak ne küldje el –
azok mindegyikét külön-külön szólítsa meg. Az e-mailben el205

küldött jelentkezések tartalma a kézzel írottakéval megegyező.
Jellemzőek a számítógéppel írott jelentkezések, amelyek magyarázatot adnak arról, miért szeretne az álláskereső az adott
vállalatnál dolgozni. Ezek mellékelt önéletrajzzal, esetleg fényképpel és diplomamásolattal egészülnek ki. A munkáltatóval
tartott kapcsolatában kellemesnek, barátságosnak kell lennie.
A szakértői állások esetében elvárják az adott szakterület ismeretét, és adott esetben kérhetik a jelentkezőt, hogy vegyen
részt jártassági teszten. Ha nem szakértői állásról van szó, a
munkavégzési hajlandóság kimutatását várják el.
A jelentkezési eljárás a munkába lépéssel, illetve az elutasításról szóló értesítés kézhezvételével ér véget. Néhány esetben
a munkáltató már az interjún nyilatkozni tud, a legtöbbször
azonban levelet küld a jelentkezési eljárás eredményéről.

2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
Az álláskereső által keltett első benyomás fontos, ebben ruházata is szerepet játszik. A munkáltatónak azt kell megtudnia, az
álláskereső valóban érdekelt-e az állás elnyerésében, rendelkezik-e a szükséges szakmai jártassággal, ismeretekkel.
A munkáltató a legtöbbször vállalatának és az új alkalmazottal szembeni elvárásainak ismertetésével kezdi a beszélgetést.
Ezután arra kéri a jelentkezőt, vázolja fel, miért kívánja az állást
megkapni, illetve írja le tudását és jártasságait. A munkáltató
esetleg tesztek elvégzését, néhány űrlap kitöltését is kérheti
a jelentkezőktől. Az interjú végén a munkáltató lehetőséget
adhat a jelöltnek kérdései feltételére. A légkör igen hivatalos,
nem túlságosan oldott. A hivatalos stílust szem előtt kell tartania, szavait gondosan meg kell válogatnia. Az interjú döntő
részében az álláshoz kapcsolódó szempontok kapnak teret – a
személyes szempontok iránt ugyanis a munkáltató nem különösebben érdeklődik. Az utóbbiak aránya az előbbiekhez képest legfeljebb 20% : 80%.
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Hasznos a lehető legtöbb információt ismerni, tekintve, hogy a
munkáltató ebből olvassa ki a jelöltnek az állás iránti érdeklődését. Ajánlatos legalább a vállalat tevékenységi köréről tudni
valamit.

3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
A szerződést a munkáltató már előre megadja, az álláskeresőnek azt csak elfogadni vagy visszautasítani áll módjában, azaz
attól eltérni tárgyalásban nincs sok mozgástere. A fizetésről
néhány esetben lehet tárgyalást folytatni. A leggyakoribb törvényben nem előírt juttatások közé tartozik például az elszállásolás, a vállalati gépkocsi, mobiltelefon használata.
Néha kérhetik egynapos próbamunkára is. Mivel ez nem legális, megtagadható, ugyanakkor a megtagadás okot adhat a
munkáltatónak az álláskereső elutasítására. A kérés teljesítése
tekinthető az együttműködési készség demonstrálásának.

4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
Bizonyos esetekben igen. Elképzelhető, hogy a munkáltató
döntése meghozatalakor ezeket figyelembe veszi. Referenciák döntően korábbi munkáltatóktól kaphatók. A referenciáknak igazolniuk kell a szolgálatban töltött időtartamot, értékelést kell adniuk az álláskereső munkájáról, mindemellett
más munkáltatók figyelmébe kell ajánlaniuk az illetőt. A diplomamásolatokra szükség van, azokat bizonyos esetekben a
jelentkezéshez kell csatolni, míg másokban elegendő az állásinterjún bemutatni. Megjegyzendő, hogy például a tanároknak, a fegyverekkel és veszélyes anyagokkal dolgozóknak
erkölcsi bizonyítványra is szükségük van.
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5. Hogyan kelthet jó benyomást
Ezt az álláskereső által megpályázott állás határozza meg. Önnek mindenképpen takarosnak, tisztának, rendezetten öltözöttnek kell lennie. A szellemi munkával járó állások esetében
a férfiaknak öltönyt, a nőknek pedig kosztümöt kell viselniük.
Az ékszerek elfogadhatók, túlzó, néhány darabon túllépő viseletük azonban nem.
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1. A Finnországban jellemző munkahelyi
felvételi eljárások
A leggyakoribb lépések általában a következők:
i. álláshirdetés feladása a munkaügyi közigazgatás webhelyén,
magánkézben lévő állásközvetítő webhelyen vagy egy újságban (a munkáltató részéről);
ii. jelentkezés a betöltetlen állásra (a munkavállaló részéről);
iii. a 3–10 legjobb jelölt kiválogatása állásinterjúra (a munkáltató részéről);
iv. a betöltetlen álláshelyre legjobb jelölt kiválasztása, valamennyi jelentkező levélben/e-mailben való értesítése a folyamat kimeneteléről (a munkáltató részéről).
A jelentkezési eljárás során az álláskeresőnek és a munkáltatónak egyaránt tartania kell magát a határidőkhöz.
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A jelentkezések kézhezvételét követően – rendszerint a határidő
után egy vagy két héttel – a munkáltató a legmegfelelőbb jelölteket interjúra hívja. Az interjú időpontjára a munkáltató tesz
javaslatot, ezt kell Önnek elfogadnia. Elképzelhető, hogy a munkáltató a 3–10 legjobb jelölttel külön-külön megtartott interjúk
után már készen áll a döntéshozatalra. Ha nem így van, akkor
további interjúkra vagy készségtesztekre kerül sor. Döntésének
meghozatala után a munkáltató levélben/e-mailben általában a
jelentkezők mindegyikét értesíti a folyamat kimeneteléről.
A betöltetlen álláshely meghirdetése és a munkába állás között
eltelő idő hossza nagymértékben függ a munkáltatótól és az
érintett állástól. A nemzetközi toborzások esetében a két időpont várhatóan egymástól távolabb esik.
A jelentkezést feltétlenül figyelmesen töltse ki – ha az nem teljes, elképzelhető, hogy egyáltalán veszik figyelembe. Nem kizárt,
hogy a munkáltató akár több száz jelentkezést is kap. Igyekezzen a tömegből pozitívan kitűnni. A kísérőlevelek egyoldalasnál hosszabbak nem lehetnek. Levelében röviden írja le, miért
éppen Ön a legjobb jelölt a betöltetlen állásra. Nevezzen meg
egy vagy két referenciát, adja meg az illetők elérhetőségeit; elképzelhető, hogy a munkáltató telefonon meg akarja majd tőlük
kérdezni, milyen alkalmazott Ön. A levelet ne felejtse el aláírni.
Jelentkezéséhez csatolja önéletrajzát. Az önéletrajz aktualizálásáról se feledkezzen meg. Önéletrajzában a gyakorlatban szerzett tapasztalatait és minden más egyebet is fordított időrendi
sorrendben közöljön, azaz elsőként legfrissebb állását, végzettségét vagy képzését említse, míg a legrégebbi információt utolsóként. Az önéletrajznak legfeljebb két A4-es oldalon el kell
férnie. Csatolja fényképét is, különösen akkor, ha a szolgáltatói
ágazatban keres munkát.
Ha telefonon szándékozik jelentkezni, akkor készüljön fel a hívásra. Gondolja át alaposan, miért jelentkezik a kérdéses pozícióra, miért kellene a választásnak Önre esnie, mindemellett a
vállalat honlapjának felkeresése révén tudjon meg bővebb részleteket annak tevékenységéről. Beszéljen érthetően, igyekezzen
nyugodt maradni.
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Mielőtt spontán jelentkezés céljával közvetlenül keresne meg
egy vállalatot, fussa át annak honlapját – így ugyanis megtudhatja, milyen karrierlehetőségek várnak ott Önre, illetve rendszerint
milyen módon vesz fel a kérdéses munkáltató új alkalmazottakat. Ha a munkáltató a spontán jelentkezések céljára elektronikus űrlapot biztosít, akkor azt vegye igénybe – ha nem, akkor
e-mailben vagy telefonon keresse meg. Ha a kapcsolatot először
e-mailben keresi, akkor nagyjából egy héttel később hívja fel a
vállalatot, és kérdezze meg, megkapták-e a toborzásért felelős
alkalmazottak jelentkezését, volt-e idejük azt fontolóra venni.

2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
A munkáltató elvárja az álláshirdetésben említett valamennyi dokumentum elküldését. A hiányos jelentkezéseket jobbára eleve
kizárják. Néhány munkáltató elvárja, hogy a jelentkezők leveleik
beküldése előtt telefonon vagy e-mailben kérjenek részletesebb
felvilágosítást. Ebben a kapcsolatfelvételben az érdeklődés kifejeződését látják. Más munkáltatóknak ugyanakkor nincs idejük
sem telefonhívások, sem e-mailek fogadására, így nem készülnek fel arra, hogy az álláskeresők kapcsolatot létesítenek velük.
A tárgyhoz tartozó iskolai és munkahelyi bizonyítványainak
másolatait kérés estén mellékelje jelentkezéséhez. A bizonyítványok eredetijeit vigye magával az állásinterjúra.
Az álláshirdetést alaposan tanulmányozza át – a jelentkezési eljárás lebonyolításának módját esetleg éppen ez írja le. Ha nem
így van, akkor a további lépésekről általában az interjú végén
kap tájékoztatást. Ha nem kap interjúra szóló meghívást, akkor
az álláshirdetésben közölt határidő lejárta után mintegy két héttel módjában áll a munkáltatót megkeresni.
Egy-egy betöltetlen álláshelyre több tucatnyian, ha nem éppen
több százan jelentkeznek. Ebből adódóan a munkáltatóknak
nincs idejük a jelentkezőkkel rendszeres kapcsolatot tartani, és
nem veszik jó néven, ha a jelöltek állandóan telefonálgatnak
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nekik. Ilyen körülmények mellett Önnek meg kell várnia, amíg a
munkáltató veszi fel a kapcsolatot. Ugyanakkor azonban néhány
álláshely gyorsan betelik, azokat gyakran az első alkalmas jelölt
kapja meg. Különösen a kisebb vállalatok nem feltétlenül rendelkeznek a betöltetlen álláshelyek meghirdetéséhez, a jelentkezések kezeléséhez, az interjúk megszervezéséhez stb. elegendő
munkaerővel, ezért az ilyen munkáltatókat érdemes közvetlenül
megkeresni, spontán jelentkezni náluk állásra.
Az interjú előtt a vállalatról – például webhelyének meglátogatásával – feltétlenül szerezzen némi ismeretet. Ha lehet, előre készüljön fel az álláshelyre és a vállalatra vonatkozó néhány
kérdéssel – ezzel azt demonstrálja, hogy valóban szeretné megkapni a munkát. Emlékeztesse magát arra, miért pályázta meg
a munkahelyet, melyek az erősségei. Legfrissebb, a tárgyhoz
legszorosabban tartozó munkahelyi és iskolai bizonyítványait,
valamint önéletrajzát vigye magával.
Általános megjelenése és modora rendszerint nem kerüli el a
munkáltató figyelmét, ezért viseljen tiszta, konzervatív ruházatot, és viselkedjen udvariasan. A megbeszélést a munkáltató
vezeti, ő tesz fel kérdéseket. Elfogadott szokás, hogy a jelöltek
objektívebb megítélése érdekében az interjún a vállalat részéről
legalább két személy van jelen. A megbeszélésre szokásos körülmények között fél-egy órát kell rászánnia. Az interjú során ne
veszítse el nyugalmát, beszéljen érthetően. Vázolja fel eredményeit, ugyanakkor ügyeljen arra, hogy ne legyen elbizakodott.
Fontos, hogy – aktivitásával, teljes figyelmével, valamint azzal,
hogy pontosítást kér, ha nem érti teljesen, mire gondol a munkáltató – kimutassa az állás iránti érdeklődését. Ne feledkezzen
meg a szemkontaktusról sem. A kérdezőt mindezzel együtt se
szakítsa félbe. A megbeszélés során italt (kávét) elfogadhat, a
munkáltatónak azonban semmit sem szabad felajánlania. Mindenekelőtt legyen őszinte, és ne kritizálja korábbi munkáltatóit.
A pontosság valóban igazán fontos: elvárják Öntől, hogy a
megbeszélésre időben érkezzen. A legtöbb interjú azzal veszi
kezdetét, hogy az összes jelenlévővel kezet fog. Ezt követően
a munkáltató ismerteti az állást és a vállalatot. Az első benyomások fontosak, ezért érthetően mutatkozzon be, és nézzen
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mindenkinek a szemébe. A kérdések elhangzása előtt általában
szólnia kell pár szót magáról, arról, miért jelentkezett az állásra,
és miért gondolja, hogy a választásnak éppen Önre kell esnie.
A megbeszélés végén lehetőséget kap saját megválaszolatlan
kérdéseinek feltételére.
Finnországban az interjúk jobbára gördülékenyen, oldott légkörben zajlanak le. Ezzel együtt ne lepődjön meg az esetleg
beálló csenden sem – elképzelhető, hogy a kérdezők feljegyzéseket készítenek.
Ha felkérik Önt pszichológiai vagy képességtesztek elvégzésére,
azt adott esetben jó jelnek tekintheti, ez arra utal ugyanis, hogy
Ön a legjobb jelöltek közé tartozik. A tesztekre nem igazán lehet felkészülni, így a legjobb, amit tehet, hogy alszik egy jót, és
őszinte marad Önmagához. Ne próbáljon meg úgy tenni, mintha valójában nem az lenne, aki.
A munkáltatónak fontos megismernie úgy az Ön szakmai hátterét és képességeit, mint a területen korábban szerzett gyakorlatát. Ezzel együtt meg kívánja ismerni az Ön személyiségét is
– melyek az erős, illetve gyenge oldalai, milyen alkalmazottként
írná Önt le korábbi munkáltatója. A kérdésekre nagy valószínűséggel el kell mondania, hogyan tűri a stresszt, a határidőket,
illetve hogyan kezeli a nehéz helyzeteket.
A munkáltató legelső néhány kérdése közül az egyik az Ön motivációjára fog vonatkozni, azaz arra, miért jelentkezett az állásra,
és miért gondolja, hogy a választásnak éppen Önre kell esnie.
Készüljön fel az állás iránti motivációjának világos magyarázatával, legjobb szakmai és személyes erősségeiről készítsen listát.
A munka világában betartandó megkülönböztetés elleni rendelkezéseket a megkülönböztetés elleni törvény, valamint a
foglalkoztatásról és a közszférán belüli foglalkoztatásról szóló
törvények rögzítik. Ezeken túlmenően a nők és férfiak közötti
egyenlőségről szóló törvény (az „Esélyegyenlőségi Törvény”)
rendelkezik a nemek közötti egyenlőségről. Az álláshirdetésekben, az alkalmazottak kiválasztásában, valamint a munkavállalói szerződésekben tükröződő megkülönböztetés munkahelyi
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megkülönböztetésként büntetendő. A megkülönböztetés elleni
törvény tiltja a kor, etnikai vagy nemzetiségi származás, nemzetiség, anyanyelv, felekezeti hovatartozás, politikai elkötelezettség,
egészségi állapot, fogyatékosság, szexuális irányultság, valamint
egyéb személyes jellemzők szerinti megkülönböztetést.
A jelentkezőknek jellemzően nem kell megválaszolniuk a vallási és politikai meggyőződésüket, betegségeiket, terhességüket,
családtervezésüket, valamint szakszervezeti tevékenységüket
kutató kérdéseket. Azoknak az állásoknak az esetében, amelyek
kizárólag jó fizikai állapotban teljesíthető kötelességekkel járnak
együtt, a munkáltatók tehetnek fel az egészségi állapotra vonatkozó pontos kérdéseket.
Annak érdekében, hogy az állásinterjún jó benyomást keltsen, a vállalatot meghatározó alapvető tényeket még az interjú előtt – például webhelyének meglátogatásával – feltétlenül ismerje meg.
Az állásinterjúk leggyakoribb kérdései a következők:
• Írja le magát pár mondatban.
• Miért jelentkezett erre a pozícióra?
• Miért Önmagát tekinti a pozícióra legalkalmasabb jelöltnek?
• Nevezzen meg hármat-hármat erősségei, illetve gyenge
oldalai közül.
• Milyen elvárásai vannak az állással szemben?
• Mit tud a vállalatról és termékeiről?
• Jelenleg milyen állásban dolgozik?
• Mi a családi állapota?
• Hogyan boldogul terhelés alatt?
• Szeret-e csapatban dolgozni, tud-e önállóan dolgozni?
• Mik a tervei a jövőre nézve, hogyan kívánja azokat megvalósítani?
Az interjú végén a kérdező rendszerint tájékoztatást ad az eljárásról, emellett azt is közli Önnel, mikorra várhatja az eredményeket
és a visszajelzést. Ha a munkáltató egy-két hét után sem keresi
meg Önt, akkor telefonon vagy e-mailben érdeklődhet az eredmények után. Ha nem választották ki, megkeresheti a munkáltatót, és kérhet visszajelzést állásinterjújáról, illetve jelentkezéséről.
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3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
Finnországban a szerződések kollektív munkaügyi megállapodásokon alapszanak. Szinte minden szakterületen van érvényes
megállapodás. Számos szakterületen azonban mégis nyílik lehetőség a fizetés megtárgyalására. Ha a pozícióban járó fizetés
összege nem rögzített, akkor az álláshirdetésben jobbára szerepel egy olyan kérés, amely szerint az álláskeresőknek kell fizetési
igényeiket jelezniük.
Amint az fentebb már szerepelt, ha a fizetés megállapodás kérdése, akkor ez szerepel az álláshirdetésben is. A fizetést rendszerint órabérben vagy havi összegben adják meg. A szabadságokra járó kifizetéseket törvényi előírások határozzák meg. Bizonyos
szakterületeken, nagyvállalatoknál (különösen az igazgatói pozíciókban) kezdeményezhető az éves jutalmak megtárgyalása
is. Ezek a jutalmak jellemzően a munkában elért eredmények
függvényei.
A Finnországban elterjedt külön juttatások közé az ebédutalványok, a sportutalványok (ezek sportlétesítmények kedvezményes áron való igénybevételére jogosítanak fel), valamint a
foglalkozás-egészségügyi ellátás tartoznak. Néhány vállalatnál
eléggé elterjedt a lízingelt gépkocsik juttatása is. A juttatások
némelyike tárgyalással egyeztethető. Arról, hogy kivel kell ezekről az extra juttatásokról tárgyalnia, új felettesét kérdezze meg.
A munkavállalói szerződés megfelelő megállapodás mellett próbaidővel lép életbe. Ez az időszak négy hónaposnál hosszabb
nem lehet – lejártáig a munkavállalói szerződést bármely fél
külön bejelentés nélkül felmondhatja. Ha a munkáltató a munkavállaló részére az álláshoz kötődő egyedi képzést szervez, a
próbaidőszak maximális időtartama hat hónap.
A jelentkezési eljárás lezárulása után annak eredményéről levélben vagy e-mailben rendszerint minden jelentkező kap tájékoztatást.
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4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
Referenciákat jobbára korábbi munkáltatók adnak, a diákok,
friss végzősök esetében azonban tanárok, pl. a diplomamunka
konzulense is lehet referenciát adó személy. Mielőtt a referenciát adó személyek nevét és elérhetőségeit jelentkezésében,
önéletrajzában közölné, mindenképpen ellenőrizze, készek-e
Önt ajánlani. Rendszerint kérnek referenciákat. Vagy a jelentkezésben, vagy az önéletrajzban meg kell említenie néhány
olyan referenciát adó személyt, akikkel a munkáltató fel tudja
venni a kapcsolatot. Néhány munkáltató kéri a jelentkezőktől
az összes ajánlólevélnek a jelentkezéshez csatolt másolatát. Az
ajánlóleveleket számos munkáltató szívesen tanulmányozza át
közelebbről, ezért azokat vigye magával az állásinterjúra.
Ha az álláshirdetésben szerepel ilyen kérés, akkor jelentkezéséhez csatolja diplomáinak másolatait. A diplomák eredetijeit
vigye magával az interjúra, elképzelhető ugyanis, hogy a munkáltató szeretné azokat átvizsgálni.
Néhány betöltetlen állás esetében büntetlen előéletet kell
igazolnia. Ha így van, akkor az rendszerint szerepel az álláshirdetésben. Az igazolásra szükségük van például azoknak, akik
kiskorúakkal fognak dolgozni (ha a szerződés legalább három
hónapos), illetve a börtönőröknek. Ezt az erkölcsi bizonyítványt
csak a felvett álláskeresőknek kell bemutatniuk.

5. Hogyan kelthet jó benyomást
A Finnországban bevett viselkedési szabályok úgy a jelölt,
mint a munkáltató számára előírják a pontosságot. Jól teszi,
ha az állásinterjún való megjelenését visszaigazolja, egyúttal
ellenőrizheti a helyet és az időpontot is. Ha az állást szeretné
megkapni, akkor az állásinterjúról kizárólag megbetegedése
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esetén maradhat el, a munkáltatót azonban még ilyenkor is a
lehető leghamarabb tájékoztatnia kell. A legtöbb munkáltató a
személyesen megtartott interjúkat részesíti előnyben, egy-egy
alkalommal azonban ezekre sor kerülhet videokonferenciák
formájában is.
Öltözzön rendezetten, a helyzetnek megfelelően. A sportosan
elegáns öltözék általában megfelel, az üzleti világban azonban
a férfiak jellemzően öltönyt viselnek. A jó, szélsőségektől mentes megjelenés érdekében egyszerű ékszereket használjon.
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1. A Svédországban jellemző munkahelyi
felvételi eljárások
Gyakori álláskeresési módszer, hogy a számára érdekes munkáltatókat és a webhelyeiken közzétett betöltetlen állásokat
felkutatja a jelentkező. Különösen jellemző ez az eljárás a számítástechnikai és a pénzügyi ágazatra, illetve a többi magas
képesítést igénylő szakterületre. Minél alacsonyabb szakképzettséget igényel egy állás, annál nagyobb szerepet kap az
állami foglalkoztatási szolgálat az álláskeresésben. Az állami
foglalkoztatási szolgálat szorosan együttműködik a svéd állásközvetítő ügynökségekkel, ennek eredményeképpen webhelyén www.arbetsformedlingen.se) számos betöltetlen állás
szerepel. Ezen a webhelyen lehet megtalálni a legtöbb svéd
álláshirdetést.
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A munkáltatóról gyűjtsön részletesebb információkat – ebben
rendszerint a vállalati webhelyre támaszkodhat. Bevett szokás
az állásra vonatkozó további információkért megkeresni a kapcsolattartó személyt. A fizetésekre vonatkozó információkat
Svédországban általában a szakszervezet képviselőjétől lehet
megtudni.
Jelentkezését a vállalathoz e-mailben vagy postán juttassa el.
A hirdetésben közölt utasításokat olvassa el. Néhány esetben
közvetlenül számítógépen keresztül elérhető különleges elektronikus űrlapokat kell használni.
A betöltetlen álláshely meghirdetése és a munkába állás között
eltelő idő hossza egy héttől akár több hétig is nyúlhat. Bizonyos olyan ágazatokban, mint például a szolgáltatói és a vendéglátói, az eljárás jóval rövidebb.
Fontos a hirdetést figyelmesen elolvasni és az utasításokat követni. Az elektronikusan beküldött jelentkezések Svédországban
igen gyakoriak. Számítógéphez az állami foglalkoztatási szolgálat
bármelyik irodájában, valamint bármely könyvtárban hozzá lehet
férni, emellett rendelkezésre áll számos internetes kávézó is.
Az írásos jelentkezésekben szereplő információknak mindenképpen lényegesnek kell lenniük megpályázott állás szempontjából. Jelentkezéseit röviden, dinamikusan, a hirdetés követelményeihez jól illeszkedően szerkessze meg. A kézzel írott
jelentkezések Svédországban nem használatosak. Igyekezzen
röviden, a tárgyra szorítkozva fogalmazni. A szabályszerű jelentkezések egy 1 oldalas kísérőlevélből és egy 2-3 oldalas önéletrajzból állnak, azaz összesen 2-3 oldal hosszúak.
A telefonos kapcsolattartásban természetesen udvariasnak
kell lennie, nekünk, svédeknek azonban eléggé kötetlen a stílusunk – Svédországban a beszélgetésben nem használatosak
a címek és megszólítások. Egyre elterjedtebbé válnak az állásokra való spontán jelentkezések is.
A jelentkezésnek rövidnek, rendezettnek és informatívnak
kell lennie. A csatolt dokumentumokkal kiegészített jelent219

kezések nem gyakoriak – ezek átadhatók kérésre is. A jelentkező készüljön arra, hogy telefonhívással ellenőrizze jelentkezése beérkezését.

2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
Az állásinterjúk mindig a munkáltató vezetése alatt folynak. A
megbeszéléseken egy vagy két személy, emellett nemegyszer
a szakszervezet képviselője vesz részt. A megbeszélések szokásos körülmények között 1½ órán át tartanak. Elképzelhető, hogy
Önt visszahívják egy második interjúra. Fontos a testbeszéde – a
munkáltatók szemében ugyanis ez tükrözi helyzetkezelő képességét. Ugyancsak fontos megítélni azt, hogy a formalitásokon
túl mennyire felel meg a jelentkező a képességre vonatkozó
követelményeknek. Egy csésze kávét rendszerint nyugodtan elfogadhat.
Az első interjún megkérdezheti a következőket: hogyan alakulnak a szokásos munkanapok, mikor fogja megtudni, felkínálják-e Önnek az állást, mi a munkába lépés időpontja, létezik-e
bevezető program.
Az interjút kérésre általában Önnek kell indítania azzal, hogy
bemutatkozik (legyen rövid), majd elmondja a munkáltatónak,
miért jelentkezett az állásra, mit szeretne a vállalatról megtudni.
Legyen nyugodt, ugyanakkor figyelmes.
Az interjú során szóba kerülő nem szakmai, illetve a szakmai jellegű témák arányát a megpályázott állás típusa, az annak betöltéséhez szükséges képzettség szintje határozza meg. Az interjúk
gyakran állnak két, egymástól eltérő témát körüljáró részből.
Megkülönböztetést (nem, vallás, etnikai származás, fogyatékosság szerint) törvények tiltják. Csakis Önön áll, megválaszolja-e az
interjú során az ilyen témákba vágó kérdéseket. Az állás szempontjából lényegtelen kérdések (az Ön kora, az, hogy vannak-e
gyermekei, származása) magánjellegűek.
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A jellemző kérdések a következők:
• Könnyen tud új ismereteket elsajátítani?
• Hogyan reagál mások kritikáira?
• Jó a problémamegoldó képessége?
• Hogyan küzdi le a felmerülő problémákat?
• Mi az, amire büszke?
• Tudna nekem beszélni valamiről, amit igazán jól csinált?
• Elképzelése szerint mivel fog foglalkozni öt év múlva?
• Az Ön véleménye szerint milyenek a jó kollégák?
• Tudna nekem beszélni egy elkövetett hibájáról és arról,
mit tanult meg a helyzetből?
• Hogyan írnák Önt le a barátai?
• Hogyan írná Önt le a felettese?
• Hogyan fejti ki tevékenységét egy csoporton belül?
• Melyek az erősségei és a gyenge oldalai?
• Hogyan kezeli a feszültséggel terhes helyzeteket?
• Miért kellene alkalmaznunk Önt?
A ravasz kérdések a fizetésre vonatkoznak.

3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
Minél magasabb szakképzettséget követel meg az állás, annál
szabadabb tér nyílik a fizetés megtárgyalására. Svédországban a
legtöbb munkavállalási feltételt kollektív munkaügyi megállapodások szabályozzák, ami azt jelenti, hogy az egyéni tárgyalások
tere – legalábbis ami az alacsonyabb szakképzettséget igénylő állásokat illeti – szűk. A fizetéséről kezdeményezhet tárgyalásokat,
a munkáltató javaslatának megtárgyalására azonban csekély a lehetősége. A legáltalánosabbak a havi fizetések. A szabadságokra
járó fizetést a meghirdetett összeg rendszerint magában foglalja.
A vezetői pozícióknál lehetőség nyílhat a törvényben nem előírt
juttatások megtárgyalására. Az ilyen kérdések megbeszélésében
jobbára a HR-osztály munkatársa az illetékes partner.
Elképzelhető, hogy felkérik egynapos próbamunkára, ennek
ellentételezéseként ugyanakkor fizetésre jogosult.
A jelentkezési eljárás a szerződés aláírásával ér véget.
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4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
Referenciákat leggyakrabban a korábbi munkáltatók adnak.
Ezek alátámasztják az Ön jelentkezését, illetve leírják alkalmazotti képességeit.
Ha a munkáltató diplomamásolatot kér Öntől, akkor azt az interjúra vigye magával.
Szükség van-e az ajánlólevelekre? Hasznára válhatnak-e Önnek? Igen. A kormányzati és a gyermekekkel végzett állások
betöltéséhez erkölcsi bizonyítványra van szükség. Ezekben az
esetekben ez vagy a hirdetésben szerepel, vagy a munkáltató
ad arról tájékoztatást.

5. Hogyan kelthet jó benyomást
Svédországban az állásinterjúkra pontosan kell érkezni. Ha az
interjúra való eljutásban akadályoztatva van, akkor a munkáltatót a lehető leghamarabb értesítenie kell – egyúttal megkérdezheti azt is, kaphat-e másik időpontot. A távolsági interjúk
(videokonferenciák, Skype stb.) alkalmazása nem túl jellemző,
kérdezni azonban mindig lehet.
A legtöbb állás esetében nem helyes túlságosan ünnepélyesen
öltöznie – bár ez természetesen a megpályázott pozíciótól függ.
Az interjút követően mindig van lehetőség a munkáltató megkeresésére, hogy a jelentkezési eljárás további lépéseiről érdeklődjön. Ha az állást nem nyerte el, mindenképpen kérhet
indoklást.
A jelentkezési eljárás kezdetekor ne beszéljen a fizetésről – várja meg, amíg a munkáltató hozza szóba a kérdést.
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1. Az Egyesült Királyságban jellemző
munkahelyi felvételi eljárások
Az álláshirdetésben megjelölt kapcsolattartó személy megkeresése e-mailben vagy telefonon; jelentkezési űrlap kérése; a
jelentkezési űrlap kitöltése és beküldése a határidőn belül; ha
a jelentkezési űrlap sikeres, interjúra szóló meghívás kézhezvétele; 30-40 perces állásinterjú; az interjúk lebonyolítása után
vagy az állásajánlatról, vagy a visszautasításról szóló levél kézhezvétele.
A jelentkezési űrlapokat manapság a legtöbben elektronikus
úton kapják meg – ezeket kitöltés után e-mailben küldik vis�sza. Az első kapcsolatfelvétel az álláshirdetésre való jelentkezés, azaz jelentkezési űrlap kérése e-mailben vagy telefonon.
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Általános szabály, hogy a jelentkezési utasításokat pontosan
be kell tartani, az első kapcsolatfelvételt pedig csak kérés esetén szabad a részletesebb bemutatkozásra való lehetőségnek
tekinteni. A kitöltött változatot feltétlenül kompatibilis fájlformátumban mentse és küldje el. Utaljon a toborzó/munkáltató
által közölt hivatkozási szám(ok)ra. Az utasításokat pontosan
tartsa be, a szószámkorlátozást – ha van ilyen – ne lépje túl.
Az űrlapot alaposan nézze át, a formázást és az elrendezést
kinyomtatott példányon ellenőrizze le. Ha lehet, az űrlapon
futtasson le helyesírás-ellenőrzést, mégpedig ne az amerikai,
hanem a brit angol szótárral. A nyelvtanra és a mondatszerkezetre fordítson fokozott figyelmet – az ezek terén elkövetett
hibákat a helyesírás-ellenőrző ugyanis nem feltétlenül szűri ki.
Űrlapjának ellenőrzésére kérje meg egy angolul jól tudó barátját, családtagját. Ha rendelkezésre áll az elektronikus verzió is,
akkor az írásbeli jelentkezéseket jobb elkerülni. A legfontosabb
válaszait külön papírlapokra írja le, majd az űrlapot csak akkor
töltse ki, amikor a végleges változattal már meg van elégedve.
Az írásbeli jelentkezések grafológiai elemzése az Egyesült Királyságban igen ritka, ezért a kézírás stílusa lényegtelen mindaddig, amíg az űrlap olvasható, nincsenek benne áthúzások és
hibák.
Telefonon csak akkor vegye fel a kapcsolatot, ha azt a toborzó/
munkáltató kéri. Beszéljen lassan, érthetően. A hívás idejét ne
nyújtsa el, maradjon a tárgynál. Telefonhívása során kerülje a
háttérzajt, emellett azt feltétlenül megfelelő időpontban kezdeményezze (nézzen utána az időzóna-eltéréseknek), és (ha
mobiltelefont használ) győződjön meg arról is, jó-e a térerő.
Minderre csak azután kerítsen sort, hogy utánajárt a vállalatnak, amelyhez jelentkezik, és jártasságai, gyakorlatai megegyeznek azzal, amit a munkáltató keres.
Kísérőlevele legyen rövid (férjen el egy A4-es lap egyik oldalán), abban szorítkozzon a tényekre. Az első bekezdésben írja
le a levél célját, a másodikban az érintett jártasságaira és gyakorlatára vonatkozó információkat adja meg, a harmadikban
az állásinterjúra rendelkezésre álló elérhetőségét, illetve a már
létező kötelezettségeire vonatkozó bármely egyéb fontos adatot, végül zárjon egy rövid mondattal, amelyben közli, hogy
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várja a választ. A kiválasztási eljárás egy-két hetet vesz igénybe.
Az interjúra való kiválasztásról a jelentkező levélben kap értesítést, arra a levél keltezését követő két héten belül kerül sor.
A válogatási és toborzási eljárás mintegy egy hónapon át tart.
A sikeres jelölt a betöltetlen álláshely közzététele és a munkába
állás dátuma között 4–6 hetes várakozásra számíthat.

2. Hogyan készüljön fel az állásinterjúra
A toborzók elvárják a jelentkezőktől a jelentkezési utasítások
pontos betartását, az interjú céljára az értesítést követő rövid
időn belüli rendelkezésre állást. Elvárják a jelentkezőktől azt is,
hogy motiváltak legyenek, az angol nyelvet pedig a hatékony
kommunikáció megvalósításához elég jól beszéljék. Ez utóbbi
feltétel alól kivételek az olyan alacsony képzettséget igénylő
munkák, mint például a gyümölcsszedés, amelyeknek esetében elképzelhető, hogy az interjú a jelentkező anyanyelvén
zajlik le, különösen akkor, ha arra még az anyaországban kerül
sor. A jelentkezőknek udvariasaknak, pontosaknak, jól öltözötteknek kell lenniük, képesnek kell lenniük világosan kifejezni
magukat.
A munkáltatókat és a toborzókat törvény kötelezi arra, hogy
mielőtt állást kínálnának, minden egyes jelentkező személyazonosságát ellenőrizzék. A jelentkezőknek tehát magukkal
kell vinniük az interjúra útlevelük vagy nemzeti személyazonossági igazolványuk eredeti példányát, azzal igazolniuk kell,
hogy az Európai Gazdasági Térségen belüli ország (vagy Svájc)
állampolgárai, vagy rokonaik között van ilyen állampolgár.
A munkáltatók és a toborzók a bevett gyakorlat szerint visszaigazolják, sikeres volt-e egy jelölt vagy sem. Ezt esetenként e-mailben vagy telefonon közlik, a leggyakrabban azonban a jelentkezési határidőt követő 1–3 héten belül írásban igazolják vissza.
A jelentkezési eljárások alkalmazandó szabályaira a nem, faj,
fogyatékosság, szexuális irányultság és kor szerinti megkülönböztetés ellen hozott törvények az irányadók. A jelentkezőket
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érdemeik és nem hátterük szerint kell megítélni, a munkáltatóknak érezhetővé kell tenniük, hogy mindenkinek egyenlő
esélyt kínálnak. A legfontosabb (íratlan) szabályok a jelentkezőktől üzletszerű stílust, udvariasságot, tényszerűséget, jó
megjelenést, motivációt és pontosságot követelnek meg.
A munkáltató olyan példákat keres, amelyek bizonyítják a jelentkezőnek az állás tekintetében fennálló kompetenciáit.
Fontos tényező a pontosság, a megjelenés és a motiváció is.
Az interjún általában vagy a betöltetlen álláshelyért közvetlenül felelős vezető, vagy a humán erőforrások osztályának
képviselője elnököl. Az interjúkat rendszerint 2-3 bizottsági
tag vezeti le, azok jobbára egyfordulósak, esetenként a jelentkezők technikai vagy problémamegoldó képességeit mérő
tesztekkel egészülnek ki. A legtöbb interjú 30-40 percnél nem
tart tovább. A tesztek legfeljebb 20-30 percesek. A jelentkezők megjelenésükre, testtartásukra és figyelmességükre nem
kapnak pontokat, ugyanakkor ezek a bizottsági tagokban mindenképpen keltenek valamilyen benyomást, ezért fontosak.
Mosolyogni nem tilos, a kapcsolatnak azonban üzletinek kell
maradnia. Minden egyes kérdést a lehető legkimerítőbben és
legvilágosabban meg kell válaszolni. A jelentkezőnek kérnie
kell azoknak a kérdéseknek a megismétlését, tisztázását, amelyeket félreértett. A jelentkezőnek végső soron demonstrálnia
kell az állásra való alkalmasságát, így fontosak a jó kommunikációs készségek. Ön elfogadhat, sőt akár kérhet is például egy
pohár vizet, ugyanakkor ne kínáljon fel semmit, főképpen cigarettát ne – a középületek és a munkahelyek zárt helyiségeiben
a dohányzást ugyanis törvény tiltja.
A jelentkező kérdéseire az interjú végén kerül sor – az interjú
levezetői érdeklődni fognak, van-e bármilyen kérdése. Feltehet
bármilyen, az álláshoz kapcsolódó, fontos szempontra vonatkozó kérdést, jól teszi azonban, ha ezek számát korlátozza, a
fizetés témáját pedig elkerüli. Ha nincs kérdeznivalója, ne próbáljon mindenáron kitalálni valamit – kérdezni nem kötelező.
A jelentkező pontosan a bizottság tagjaival szemben kap ülőhelyet, az utóbbiak pedig egy íróasztal mögött, esetleg mindannyian ugyanazt az asztalt ülik körbe. A légkör hivatalos jellegű, ezzel együtt barátságos. A jelöltnek figyelmesnek, élénken
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reagálónak kell lennie, saját jelentkezéséhez pozitívan kell viszonyulnia. Igyekeznie kell nyugalmát megőrizni, a kérdésekre
magabiztosan, a lehető legkimerítőbben válaszolni. Tekintve,
hogy a hangsúly a kompetencián, az állás profiljának való megfelelésen van, nem szakmai jellegű témák alig vagy egyáltalán
nem kerülnek szóba. Ugyanakkor azonban említést lehet tenni az önkéntesként végzett, illetve jótékonysági munkákról. A
jelentkezési űrlapnak, illetve a kérdezőknek adott válaszoknak
egyértelmű motiváltságot kell tükrözniük. Hacsak közvetlenül
erre vonatkozó kérdést nem kap, nem kell közölnie, mi indította a jelentkezésre. A munkán kívül eső érdeklődési köréről
csak akkor kell részletesebben beszélnie, ha a kérdések egyikére adott válaszában így tud példát adni valamilyen konkrét
feladat elvégzésére való alkalmasságára.
A munkáltatók sem nem, sem faj, sem fogyatékosság, sem vallás, sem szexuális irányultság, sem kor szerint nem tehetnek
különbséget. Igyekeznie kell valamennyi kérdést megválaszolni. Kizárólag a munka elvégzésére való képességét érintő kérdéseket fog kapni. A munkáltatók és a toborzók felelősséggel
tartoznak annak biztosításáért, hogy kérdéseik ne legyenek
diszkriminatívak, és ne kérjék Öntől a munkától független magánügyire vonatkozó információk feltárását. Ugyanakkor azonban elképzelhető, hogy fel kell tárnia, követett-e el korábban
bűncselekményt.
A jelentkezőknek kutatást kell végezniük a vállalat webhelyén
– különösen azt az irányt kell megállapítaniuk, ami felé a vállalat halad, illetve ismerniük kell annak jövőbeni céljait és célkitűzéseit.
A gyakori kérdések közé tartoznak azok, amelyekre a jelöltnek
egy adott, saját maga által átélt helyzet példájával kell válaszolnia, valamint el kell mondania, hogyan kezelte azt. Példák:
• azok az eszközök, technikák, amelyeket egy adott munkadarab megtervezésekor felhasznált;
• amikor egy munkadarabot kezelnie kellett, és azok a
tényezők, amelyeket figyelembe vett;
• amikor munkájában fontossági sorrendet kellett felállítania annak érdekében, hogy adott határidőt tartani tudjon;
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• hogyan kellett egy problémás munkahelyi kapcsolattal
boldogulnia ahhoz, hogy célját elérje;
• olyan alkalom, amellyel más csapattagokat ösztönzött
elképzeléseik kifejtésére;
• hogyan vett rá embereket, hogy szemükben nemkívánatos cselekvési utat kövessenek.
Elképzelhető, hogy olyan példákat kell ismertetnie, amikor valami balul sült el – annak leírásával együtt, hogyan hozta Ön
helyre a hibát –, valamint kérhetik Öntől gyenge pontjainak leírását is. Az utóbbi esetben mutassa meg, hogy ismeri a gyenge
pontjaival szembeni védekezés módját, például: „Hajlamos vagyok túl sokat vállalni, ezzel együtt tisztában vagyok a feladataim között felállított fontossági sorrendnek, valamint annak a
jelentőségével, hogy csapattársaim támogatását elnyerve biztosítsam a határidők betartását.”
Ha kudarcot vall, az írásos értesítésben esetleg kap az interjún
nyújtott teljesítményére vonatkozó visszajelzést. Ellenkező
esetben ezt telefonon vagy írásban kérheti a munkáltatótól.

3. A juttatásokra vonatkozó megállapodás
Hacsak álláshirdetésében nem utal ennek ellenkezőjére, nem
valószínű, hogy a munkáltató a szerződéses feltételek terén
akár a legkisebb rugalmasságot is tanúsítaná. A legjobb hozzáállás megbízni a munkáltató ajánlatában, ugyanakkor csak a
kielégítő fizetési és munkavállalási feltételeket kínáló állásokra
jelentkezni. A szerződésről folyó tárgyalások jobbára a magas
szakképzettséget igénylő, jól fizetett állásokat jellemzik – ezek
esetében a fizetés a hirdetésben nem szerepel. A jelentkezőnek a fizetéssel kapcsolatos igényeit alá kell támasztania azzal,
hogy igazolja, azok összhangban állnak a piaci árfolyamokkal,
illetve jártasságaival és gyakorlatával. Miután bizonyos időt eltöltött a vállalat alkalmazásában, kérhet fizetésemelést, feltéve, hogy úgy tűnik, az Ön fizetése nem igazodik más, hasonló
munkát végző munkavállalókéhoz. Fizetése mindenképpen
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évenkénti felülvizsgálaton esik át. Az illetményeket rendszerint
az éves bruttó jövedelemben adják meg, amely magában foglalja a szabadságokra járó fizetést is. Az olyan iparosmunkákért
járó fizetéseket, mint például az ácsoké vagy a kőműveseké,
gyakran órabérben adják meg. A törvényben nem előírt juttatások közül a leggyakoribbak a rugalmas munkaidő-beosztás,
a magánorvosi egészségügyi ellátás vagy egészségügyi biztosítás, az utazási támogatás, a „London weighting” (a fővárosban
végzett munka után járó, a nemzeti átlagnál magasabb fizetés),
a céges gépkocsi használata, az irodai étkezdében fogyasztott
ételek árához nyújtott támogatás, az edzőtermi, sportklubtagsági díjhoz nyújtott hozzájárulás, a fizetési jutalmak.
Minél magasabb a fizetés, annál valószínűbb, hogy van lehetőség a szerződéses feltételek megtárgyalására. Az illetményekről és a külön jogszerű juttatásokról a humán erőforrások osztályának vezetője tárgyal.
A próbamunkák nem gyakoriak, inkább azok a próbaidők jellemzők, amelyeknek letelte után jár a teljes összegű fizetés. Ha
Ön ilyet nem hajlandó teljesíteni, akkor az állást valószínűleg
nem fogja megkapni. Döntenie mindig az érintett személynek
kell, annak alapján, mennyire szeretné az állást megkapni. Az
interjúra való eljutás, a munkába állás költségeit rendszerint a
jelentkező fizeti. A jelentkezési eljárás általában az állásinterjúval ér véget. A munkáltató ellenőrzi az Ön referenciáit, majd
írásban értesíti arról, sikeres volt-e vagy sem.

4. Szükséges-e ajánlást bemutatni?
A referenciákat a jelentkezési űrlapon vagy az önéletrajzban
kell felsorolni. Kérés esetén jelentkezéséhez mellékelheti az
ajánlóleveleket vagy bármilyen más, jelentőséggel bíró információt. Az Ön által közölt információkat a munkáltató a
referenciát adónál ellenőrizni fogja. A legjobb, ha legutóbbi
munkáltatójára támaszkodik, győződjön meg azonban arról,
hogy az illető tud angolul válaszolni. A referenciák lehetőséget
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biztosítanak az Ön azonosságának, valamint a jelentkezésében
közölt információknak az ellenőrzésére. Ha az álláshirdetésben
jelzett kérések között, illetve az ideális jelölt leírásában szerepelnek, akkor ezeket az interjúra vigye magával.
Ajánlólevelekre rendszerint nincs szükség, ha azonban angol
nyelvűek, akkor a jelentkezés mellékleteiként elküldhetők. Ha
bővítik az Ön állásra való alkalmasságát igazoló bizonyítékok
körét, akkor előnyére fognak válni. A biztonsági ágazatban
betöltött és a kiszolgáltatott személyekkel (gyermekekkel, idősekkel) végzett munkával együtt járó állásokban szükség van a
büntetlen előélet igazolására.

5. Hogyan kelthet jó benyomást
A találkozó időpontját a munkáltató határozza meg, ezért Önnek tájékoztatnia kell arról, mely napokon nem szabad. Érkezzen meg az interjú előtt 15-20 perccel. Úgy készüljön, hogy a
munkáltató pontos lesz. A vonatkozó részleteknek az interjúra
szóló meghívóban kell szerepelniük. Szokásos esetben a recepciónál jelentkezhet be. Ha nem ér rá, akkor a munkáltatót
e-mailben vagy telefonon azonnal értesítenie kell. Bizonyos
munkáltatók esetleg szerveznek videokonferenciák formájában megtartott előzetes interjúkat, ez azonban még mindig
ritka. Az interjúk döntő többségén a résztvevők személyesen
vannak jelen. Ajánlott az üzleti viselet (öltöny). A férfiaknak
nyakkendőt kell viselniük, a nőknek pedig csakis visszafogott
sminket és ékszereket.
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Köszönetnyilvánítás
Az Európai Gazdasági Térségen belüli valamennyi ország munkahelyi felvételi eljárásainak kultúráját és etikettjét leíró kézikönyv ötlete a 2006-ban – a munkavállalói mobilitás európai
évében – Európa-szerte útjára indított számos kezdeményezés keretében született meg. Abban az évben számos börzén
és eseményen vettünk részt – ezeken szembesültünk azzal a
ténnyel, hogy a mobilitás lényege nem csupán a megfelelő állásajánlatok megkeresésében, illetve az azokra való alkalmassághoz szükséges kellő, technikai jártasságok birtoklásának
igazolásában áll. Ahhoz, hogy valaki az ideális helyen az ideális
személy legyen, az elemi jártásságoknál többre van szükség.
Munkáltatónak és munkavállalónak egyaránt képesnek kell
lennie a közösen végzett munkára, az egyező célkitűzések elérésére. Ez az „együttélés” csak akkor lehet sikeres, ha mindkét
fél ismeri a másik gondolkodását, viselkedését és kulturális hátterét.
Egy ilyen kézikönyvet külső együttműködők nélkül sem egyénileg, sem a miénkhez hasonló munkacsoportban nem tudtunk
volna összeállítani. Sikerünket kizárólag az Európa különböző
pontjain élő emberek segítségének köszönhetjük. Az illetők
neveinek felsorolásával számos oldal betelne, és még ha meg is
tennénk ezt, kétségkívül lenne legalább egyvalaki, akiről megfeledkezünk. Ezzel együtt is szeretnénk köszönetet mondani
mindenkinek, aki így vagy úgy támogatott minket. Nagyon is
tudatában vagyunk annak, hogy az Önök közreműködése nélkül nem jutottunk volna el idáig.
Amellett, hogy köszönetet mondunk a bennünket támogató
összes személynek, szeretnénk hangot adni a belga állami foglalkoztatási szolgálat igazgatósága iránt érzett külön hálánknak.
A különféle munkaerő-piaci szolgálatokkal együttműködve ők
tették lehetővé számunkra e kezdeményezés megvalósítását.
Köszönetet mondunk a belga regionális EURES-vezetőknek is,
akik biztosították tanácsadóik számára a kezdeményezésben
való részvételhez szükséges időt és helyet, sőt lehetővé tették
számukra, hogy az eredetileg tervezettnél jóval több időt fordítsanak erre a munkára.
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Nem lettünk volna képesek ennyire szervezetten tevékenykedni, ha nem támaszkodhattunk volna az ország számos pontján
működő állami foglalkoztatási szolgálatok Job-club vezetőire.
Az ő jóindulatuknak köszönhetjük, hogy számos kitűnő tanácsot kaptunk a felmérésünk alapjául szolgáló kérdőív témáira
és kiemelt pontjaira.
A munkaerő-piaci témák felmerülésekor az Európa-szerte
dolgozó EURES-képviselők hálózata valódi hozzáadott értéknek bizonyult. Az EURES-igazgatók és -tanácsadók készséges
együttműködésének köszönhetően valamennyi kérdésünkre
rövid idő alatt választ kaptunk. Ezek a válaszok lehetővé tették
számunkra, hogy megfogalmazzuk azoknak a fontos kulturális
szempontoknak az áttekintését, amelyeket a munkáltatóknak
és az álláskeresőknek tárgyalásaik megkezdésekor figyelembe
kell venniük.
Az egyik legkivételesebb élményben az Euresco részesített
bennünket akkor, amikor javasolta, hogy a kézikönyvet az
EURES megalakulásának 15. évfordulója alkalmából kiadja.
Szinte lehetetlen leírni, milyen érzéssel töltött el minket ajánlatuk. Mély hálával tölt el, hogy részt vehettünk ennek az évfordulónak Európa egészére kiterjedő megünneplésében. Az
Euresco sokat fektetett abba a kemény logisztikai munkába,
ami nélkül ez a kézikönyv nem jutott volna el az olvasókhoz.
Nagyon szépen köszönjük.
Néhány személyes köszönetnyilvánításunk egyikeként szeretnénk megemlíteni Katie Vermeirt, a VDAB fordítóját, aki keményen dolgozott a kézikönyv végleges angol nyelvű verziójának
szerkesztésén. El sem tudjuk képzelni, hogyan tudtuk volna ezt
az ő fantasztikus segítsége nélkül ilyen rövid idő alatt megoldani.
Végül szeretnénk elmondani, mennyire nagyra értékeljük a
kollégáinktól, barátainktól és családjainktól kapott támogatást.
Olyankor, amikor a projekt maga alá gyűrt minket, gyakran éppen az ő lankadatlan érdeklődésük volt az, amiből erőt tudtunk
meríteni.
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A végeredményre büszkék vagyunk, de nem ez a fontos. Ha sikerül elérnünk, hogy egymás hátterének, kultúrájának megismerése érdekében munkáltatók és álláskeresők egyaránt használják ezt a kézikönyvet, akkor úgy érezzük, nemcsak annak a
munkaerőpiacnak a kialakulásához járultunk hozzá, amelyen a
munkavállalók szabad mozgása elősegíti a felvételi problémák
megoldását és a munkaerőhiánytól sújtott területek állásainak
betöltését, hanem egyben számos vállalatot késztettünk arra,
hogy a humán erőforrások területén alkalmazott stratégiájában nagyobb szerepet biztosítson a sokszínűségnek.
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A személyek szabad áramlása az EU egyik legfontosabb alappillére. Ez az útmutató egy másik EGT-országban hirdetett állás megpályázásával és az állásinterjúval kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza, melynek segítségével az európai polgárok
teljes mértékben élhetnek jogukkal a külföldön való letelepedés
és munkavállalás szempontjából. Ezenfelül az útmutató megismerteti az olvasókat az EURES Európai Foglalkoztatási Szolgálattal
és az általa nyújtott segítséggel, amit nemzetközi álláskeresés során az érdekeltek igénybe vehetnek.
Ez a kiadvány nyomtatott formában az EU összes hivatalos nyelvén, valamint izlandi és norvég nyelveken is elérhető.

Hogyan lehet hozzájutni az EU kiadványaihoz?
Térítés ellenében hozzáférhető kiadványok:
•
az EU-könyvesbolt (EU Bookshop) útján (http://bookshop.
europa.eu);
•
könyvkereskedőjétől a könyv címe, kiadója és/vagy ISBN száma
alapján;
•
közvetlenül értékesítési ügynökeinktől. Elérhetőségeik megtalálhatóak a http://bookshop.europa.eu honlapon, vagy
lekérdezhetőek a +352 2929-42758 faxszámra küldött üzeneten
keresztül.
Ingyenes kiadványok:
•
az EU-könyvesbolt útján (http://bookshop.europa.eu);
•
az Európai Bizottság képviseleteitől és küldöttségeitől.
Elérhetőségeik megtalálhatóak a http://ec.europa.eu honlapon,
vagy lekérdezhetőek a +352 2929-42758 faxszámra küldött
üzeneten keresztül.

A Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi
Főigazgatóság kiadványait az alábbi
címen érheti el:
http://ec.europa.eu/social/publications
vagy megrendelheti az interneten keresztül:
http://ec.europa.eu/employment_social/publications/register/
index_en.htm
Az ES-mail az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és
Esélyegyenlőségi Főigazgatóságának elektronikus hírlevele,
amelyre az interneten keresztül iratkozhat fel:
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/news/
esmail_en.cfm
http://ec.europa.eu/social
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