
Álláskereső! Tanulj meg állásra pályázni, 
vagy ne táplálj reményeket!

Állásvadászat - avagy 
hogyan keressünk 

állást, ha már 
könyvtáros pályára 

adtuk fejünket?
Szemle

Haraszti Pálné

A következőkben ismertetett gyakorlat nem a 
hazai pályát jellemzi, hanem az angliait, melyre a 
szakirodalom szemlézése során bukkant a szer
kesztő. Ha az olvasó nem sajnálja az időt az 
összeállítás megismerésére, elképzelhető, hogy 
azonos következtetésre juthat, miszerint:

♦ a szakmánkban tevékenykedők állás
gondjai „amott” sem alapvetően mások, 
mint az itthoniaké,

♦ az állásért folyamodóknak/pályázóknak 
speciális felkészültséggel kell rendel
kezniük, ha sikeresek akarnak lenni, más
képpen: a képzetlenség ott sem jelent 
előnyt,

♦ egyes munkaközvetítő ügynökségek (Ma
gyarországon lásd: „vezetői tanácsadó 
irodák”) a könyvtári-információs munka
erőpiacra külön figyelmet fordítanak, sőt 
egyenesen szakosodnak erre a területre. 
Ők tudják, m iért...

A Birbeck College munkatársa a munkahely
re pályázók legtipikusabb hibáiról így összegzi ta
pasztalait: az állást keresők elképzeléseik tömör 
és szűkszavú ismertetése helyett, hosszú és 
szerkezet nélküli tanulmányokat nyújtanak be. Az 
ezzel elérhető kedvezőtlen benyomást néha még 
tetézik helyesírási hibáktól hemzsegő pályázati 
anyaguk csapnivaló külalakjával (áthúzások, a hi
bajavító festék túltengése).

Elgondolkodtató, hogy miért nem használják 
fel a könyvtárosképzés során szerezhető pályá
zatírási és interjú-készítési ismereteket? Nem is
merték még fel, hogy mekkora veszteséggel jár 
ezeknek az ismereteknek a figyelmen kívül ha
gyása?

A figyelmeztetés jogos. Az angol Könyv
tárosegyesület (Library Association, LA) munka- 
közvetítéssel foglalkozó részlege -  feltehetően 
érdekvédelmi szempontokat szolgálva -  három
féle rövid tanfolyamot is indít az állást keresők 
számára, technikai felkészültségük javítása érde
kében.

A tanfolyami témák:
♦ válaszadás hirdetésre, ill. pályázat elké

szítése
♦ önéletrajzírás
♦ interjútechnika.
A képzés részvételi díja minden esetben 10 

font (ez kb. 1000 Ft-nak felel meg). Az oktatást a 
késő délutáni, esti órákra szervezik. Az LA á llá s 
keresés a könyvtári és információs pályán” cím
mel segédletet is kidolgozott, melyhez az érdeklő
dő tagok ingyenesen juthatnak hozzá.1

Sheila Webber, az „Inform” c. folyóirat szer
kesztője aktuális témát karolt fel, amikor „Hogyan 
találjuk meg új munkahelyünket?” címmel össze
állítást készített2. Ebben bemutat néhány, a szak
területre specializálódott munkaközvetítő irodát, 
valamint tanácsadók tollából származó rövid írá
sokat is közöl.

A szerkesztőség kérdőíves módszert alkal
mazott. Az ügynökségektől kapott válaszokból ki
tűnik, hogy mindegyik iroda kereskedelmi alapon 
működik. Mindegyikük gyakorlatára jellemző, 
hogy az érdeklődőktől elvárják álláselképzelésük 
meghatározását, valamint szakmai gyakorlatuk, 
speciális ismereteik, és természetesen képzett
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ségük megjelölését (ügynökségenként eltérő 
részletezettséggel).

Ahhoz, hogy valakit álláskeresőként nyilván
tartásba vegyenek, részt kell vennie az iroda 
munkatársával lefolytatandó beszélgetésen is. Ez 
mindenképpen hasznos, hiszen az álláskereső 
így -  valódi kockázat nélkül -  objektív visszajel
zést kaphat képességeinek, adottságainak szak
mai fogadtatásáról. Ha a pályázó úgy érzi, hogy a 
szóbeli és írott bemutatkozás kiértékelése nem 
teljes, akkor kérje ezt nyomatékosan. Figyelni kell 
arra is, hogy a bemutatkozás jó benyomást kelt
sen, hogy hatása alapján érdemesnek ítélhessék 
a jelentkezőt a kívánt állás elnyerésére.

A nyilvántartásba vételt az ügynökségek 
díjmentesen vállalják, ezért érdemes több irodát 
is felkeresni, hiszen egynek-egynek speciális ál
láskínálata is lehet. Még az általános profilú köz
vetítő irodákról sem szabad megfeledkezni, nekik 
ugyanis nagyobb „merítésük” lehet.

Ha már a nyilvántartásba vétel megtörtént, ta
nácsos rendszeres kapcsolatot tartani az ügynök
séggel. Időnként fel kell hívni az irodát -  különö
sen, ha mély hallgatás tapasztalható a részükről 
- ,  hogy van-e már valamilyen megfelelő ajánlat? 
(„Halló, itt X.Y., érkezett-e már megfelelő válasz a 
jelentkezésemre? Az adataim a következők: 
...... ”). Eközben próbára tesszük szívós kitartá
sunkat -  az udvariasságról persze soha meg nem 
feledkezve! -  A gyors állásajánlat-tétel az ügy
nökségnek is érdeke. Persze, ha az iroda kifeje
zetten kéri, hogy ne érdeklődjünk, akkor tekint
sünk el ettől a memória-frissítő módszertől. (Az 
emberi emlékezőképesség főként a manuális 
nyilvántartást vezető irodák működésében 
játszhat szerepet.)

A közvetítő irodák bemutatása, összehasonlí
tása

Az ASUB Munkaközvetítő Tanácsadó Szolgálata

Az ASLIB-iroda az álláskeresők nyilvántartá
sa mellett olyan címtárat is gondoz, amelyben ki
segítő-tanácsadók adatait gyűjti. Ezt úgy hozta 
létre, hogy azokat az álláskeresőket, akiknek 
megfelelő gyakorlatuk van tanácsadói, vagy szer

vezési munkában való részvételhez, e jellemző
jük alapján külön is regisztrálja.

Álláskínálat: megbízásos (ideiglenes) mun
kák, teljes és részidős foglalkoztatás -  elsősor
ban London területén, de az országon kívül elő
fordul francia, holland vagy belga alkalmazási le
hetőség is.

Az iroda munkamódszerei: Az ügynökség 
számítógépes nyilvántartást vezet ügyfeleiről, 
magát a közvetítői munkát azonban manuálisan 
végzik a tanácsadók.

Az iroda személyzete két főfoglalkozású mun
katársból áll, akik megfelelő szakmai gyakorlattal 
rendelkeznek. Természetes követelmény, hogy 
rendszeres belső továbbképzésen, és egyes kül
ső tanfolyamokon esetenként részt vegyenek.

Az ügynökség révén betöltött állások eseté
ben a munkaadó -  a fizetés nagyságától függően 
-  az első évi fizetés 15-17,5%-át tartozik közvetí
tési díjként fizetni. Az állásokat az iroda némely
kor újságokban, a szakma és az általános sajtó 
egyes lapjaiban is meghirdeti.

Kapcsolattartás az álláskeresőkkel: Az állás
keresőként nyilvántartott ügyfeleket félévenként 
megkeresik, tisztázandó, hogy fenntartják-e még 
állásigényüket. Az ügyfelek a munkaadókhoz 
való kiközvetítés előtt tanácsadásban része
sülhetnek. (!)

Az álláskeresők tájékoztatása és továbbkép
zése: A munkanélküli álláskeresők névleges díj 
fejében részt vehetnek az ASLIB tanfolyamain. 
Időszakonként speciális tematikával, kifejezetten 
álláskeresők részére is szerveznek tanfolyamo
kat. Az álláskeresők érdeklődési körüknek megfe
lelően bekapcsolódhatnak a különböző ASLIB 
szervezetek tevékenységébe.

INFOmatch

Az LA ugyan már évek óta foglalkozik mun
kaerő-közvetítéssel (gondoljunk csak a Library 
Association Record „Betöltetlen állások” c. mel
lékletére), INFOmatch nevű irodáját azonban 
csak 1990-ben alapította meg. Nyilvántart állás
keresőket, tanácsadókat és felsővezetőket.

Álláskínálat: Időszakos (megbízásos), teljes 
és részidős státuszos állások. Minden könyvtári
információs gyakorlatot kívánó állás betöltésére 
vállalkoznak. Az iroda elsődleges célja az angliai
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munkaközvetítés, de alkalmi munkát Európa más 
területén is kínálnak.

Az iroda munkamódszerei: Az álláskeresők 
adatait számítógéppel tartják nyilván. A jelentke
zők adatait összevetik az álláskínálat tényinfor- 
mációval (pl. földrajzi hely, szakterület, képzett
ség, részidős, illetve teljes munkaidős foglal
koztatási igény stb.). Az így kiszűrhető potenciális 
jelöltek adatait további, alaposabb vizsgálat tár
gyává teszik, és a gyakorlat, speciális szaktudás 
alapján kínálati gyorslistát tudnak összeállítani.

Az iroda személyzete két főállású és két rész
idős munkatársból áll. A munkatársaknak vagy 
könyvtáros, vagy humán (munkaügyi, személyze
ti) szakképzettséggel és e területeken szerzett 
gyakorlattal kell rendelkezniük. Kiegészítő kép
zésben szükség szerint részesülhetnek: a könyv
tárosok pl. interjútechnikát tanulhatnak, míg a 
munkaügyi szakemberek könyvtári tárgyú tanfo
lyamokon képezhetik magukat. A továbbképzés 
rendszere szervezett beiső- és külső tanfolyamo
kon, valamint a munkafolyamatba épített oktatá
son alapul.

Az ügynökség révén betöltött állások: Az IN- 
FOmatch révén betölthető állások 50%-a idősza
kos foglalkoztatást jelent. Azok a munkaadók, 
ahol a meghirdetett állás kinevezéssel jár, közve
títési díjként az első évi fizetés 15%-át térítik az 
irodának.

A közvetítési díjat -  mint minden más hasonló 
ügynökség esetében -  csak az iroda sikeres te
vékenysége után kell kifizetni. Az INFOmatch kü
lön szolgáltatásként információs csomagot ad, a- 
mely az állásajánlatnak megfelelő jelöltekről 
gyorslistát tartalmaz. Ezért a szolgáltatásért az ál
lás betöltésétől függetlenül is díjat számol fel az 
iroda.

Egyes munkaköröket meghirdet az iroda. 
Ezek lehetnek speciális munkakörről szólóak, de 
általános formában is megjelenhetnek (pl. „Meg
bízásos munkák Birminghamben”). A hirdetésnek 
több formáját is alkalmazzák: a névre szóló, köz
vetlen megkeresést (direct mail), a szakmai 
sajtót, és például a könyvtári erőforrásokra sza
kosodott kiállítást.

Kapcsolattartás az álláskeresőkkel: Mielőtt a 
tényleges kiközvetítés megtörténne, az iroda 
egyezteti az álláskeresővel pl. időszakos megbí
zatás elfogadására való készségét, vagy értesíti 
arról, ha a munkakör betöltéséhez előírt gyakorlat 
eltér a pályázó által megjelölt érdeklődési terület

től. Az álláskeresőket legkésőbb negyedévenként 
újra megkeresi az ügynökség.

A kapcsolattartási időszak alatt az ügyfelek 
szakmai hírlapokat és ingyen belépőket kapnak 
(pl. az Online konferenciával egybekötött kiállí
tásra), és természetesen levelezés útján tisztáz
zák velük, hogy igényt tartanak-e még a nyilván
tartásban való szerepeltetésre.

Az álláskeresők tájékoztatása és továbbkép
zése: A különböző szakterületek fizetési gyakor
latát jellemző információs füzeteket és az önélet
rajzíráshoz, inteijútechnikához tanácsokat adó 
„Álláskereső” c. füzetkét ingyenesen juttatják el 
az ügynökségek az érintettekhez. Esti szeminá
riumaik témái: „Hogyan válaszoljak álláshirdetés
re, hogyan írjak pályázatot?”, „Hogyan írjak 
érdeklődést keltő önéletrajzot?” és „ lesz
sikeres a felvételi beszélgetés?". A részvételi díj 
itt is 10 font.*

Informed Recruitment Services (IRS)

Az ügynökség eredetileg egy információs ta
nácsadó cég melléktevékenységeként kezdett 
működni, az elmúlt néhány év során azonban 
önálló üzletággá fejlődött. (Az álláskínálat növe
kedését a cég vezetői -  érthetően -  pozitívan ér
tékelik, míg a szerkesztőség figyelmeztet arra, 
hogy ez a jelenség a cég fejlődésének termé
szetes következménye, nem pedig a recesszió 
elmúlását jelzi.)

Álláskínálat: Időszakos (megbízásos), teljes- 
és részmunkaidős státuszos állások. Alkalman
ként más nyugat- és kelet-európai országokba,

* „S a la ry  G u ide”címmel a Könyvtártudományi Szak-
könyvtárban megtalálhatók az LA-kiadású füzetek. Tájé
kozódni lehet arról, hogy Angliában milyenek a 
fizetések pl. a felsőoktatási, az iskolai, az egész
ségügyi, a műszaki és egyéb szakkönyvtári, a közműve
lődési stb. könyvtárakban. A füzetek tartalma, de 
szerkezete is rendkívül tanulságos: ismertetik a könyv
tártípus, és ezen belül a könyvtár munkatársainak sze
repét, a fizetési sávok kialakulásának rendszerét és 
módját, az előmeneteli lehetőségeket (ideértve a képzé
si követelményeket is), a könyvtártípusra jellemző mun
kaköröket (kiemelve a részidős területeket), a 
valószínűsíthető létszámot. Az egyszerűbb aktualizálha- 
tóság érdekében mellékletben szerepel az a táblázat, a- 
mely a legfrissebb és konkrét fizetésekről tájékoztat, 
besorolásonként! és sávonkénti adatokkal.
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és a Távol-Keletre is kínálnak állást. Az álláshe
lyek zöme Londonban és Délkelet-Angliában, a 
kereskedelmi és a szolgáltató szektorban mutat
kozik.

Az iroda munkamódszerei:Az ügyfelekről
készült nyilvántartást kártyakatalóguson vezetik, 
és számítógépes adatbázissal is rendelkeznek (a 
dBase III alapú rendszer felülvizsgálata folyik).

Az iroda személyzete: Az ügynökség 1 főállá
sú és 1 mellékállású, tisztviselői munkakörű mun
katársat foglalkoztat. Az igazgató munkaidejének 
egy részében információszolgáltatási vállalkozá
sa más területeivel is foglalkozik. A személyi állo
mány fejlesztése folyik. Az alkalmazásra kerülők
nek munkaközvetítési gyakorlattal (és az informá
ciós szakterületen megszerzendő jártassággal), 
illetve alapos információs szakmai ismeretek fel
mutatása mellett megszerzendő munközvetítői 
készségekkel kell rendelkeznie.

Az ügynökség révén betöltött állások: A mun
kaadók az ügynökség révén betöltött munkahe
lyek után (az első évi fizetés) 15%-át fizetik. Ha 
az irodától az álláshely meghirdetését is kérték, 
akkor a sikeres közvetítés után 20%-ot és a hirde
tési díjat, illetve vezetői állásokra alkalmas mun
kaerő egyedi eljárásos közvetítése esetén továb
bi 20%-ot számít fel az ügynökség. Az álláshelyek 
70%-át a szakmai és általános sajtóban feladott 
hirdetések útján töltik be.

Kapcsolattartás az álláskeresőkkel: Az állás
helyre való tényleges kiközvetítés előtt -  az ügy
fél kérésére -  az ügynökség konzultációt biztosít.

Az álláskeresők tájékoztatása és továbbkép
zése: Az iroda ingyenesen vállalja az önéletrajzok 
újragépelését, jó minőségű papíron való lézer- 
printeres megjelenítéssel. Terveik között szerepel 
a jelentkezők oktatása.

TFPL Recruitment

Álláskínálat Időszakos (megbízásos), teljes- 
és részidős státuszos állások. Ilyen típusú mun
kahelyeket alkalmanként az országhatáron kívül 
is ajánlanak ( Hollandia, Belgium, Franciaország, 
Csehszlovákia, Ciprus, Japán, Indonézia, Hong 
Kong, Ghana, közel-keleti országok szerepelnek 
a palettán), de a munkahelykínálat főként Lon
donban és Délkelet-Angliában jelentkezik.

Az iroda munkamódszerei: Az ügyfelek ada
tait manuális nyilvántartással kezelik.

Az iroda személyzete: A közvetítő iroda 
igazgatója mellett 7 főállású tanácsadó és 3 fős 
kisegítő személyzet dolgozik. A tanácsadók közül 
egyesek az interjútechnikában, beszéd- és írás
technikában, egyesek a könyvtári-információs ve
zetésben, míg mások a nyilvántartások kezelésé
ben, vagy humánpolitikában gyakorlottak. Szak
mai képzettségük tekintetében könyvtárosi, 
rendszerszervezői, munkaügyi és oktatási vég
zettséget említhetünk. A munkatársak belső, 
csoportos képzésben és szükség szerint egyedi 
külső továbbképzésen is részt vesznek. A teljes 
közvetítői stáb rendelkezik kikérdezési és kivá
lasztási ismeretekkel/gyakorlattal.

Az ügynökség révén betöltött állások: A stá
tuszos álláshely betöltését megrendelő munkaadók 
(az első évi fizetés) 15%-át fizetik, vagy 10%-ot jóté
konysági célra. A megbízásos (időszakos) álláshe
lyek közvetítéséért egyedi megegyezés szerinti díj 
fizetendő. Az álláshelyeket a sajtóban és a szakmai 
rendezvényeken (pl. International Online Informa
tion Meeting) is meghirdeti az iroda.

Kapcsolattartás az álláskeresőkkel: A nyilván
tartásba vett ügyfeleket félévenként újra megke
resik. Ha egy álláskeresőt kiközvetítenek, erről 
mindig értesítik.

Az álláskeresők tájékoztatása és továbbkép
zése: Az iroda minden jelentkezőt ellát önélet
rajzírásra vonatkozó tanácsokkal. Ingyenes „ál- 
lásvadász-”tanfolyamokon oktatják az életrajz
írási technikát és a felvételi beszélgetéseken 
követendő magatartástechnikát. Ehhez írásos 
segédleteket is adnak.

Az iroda éves -  térítéses -  kiadványa a ke
reskedelmi információs szolgáltatásokban dolgo
zók fizetési útmutatója. Ezt az ügynökség az ál
láskeresők fizetésigényre vonatkozó tanács
adásában is felhasználja. Az iroda egy másik 
szakterület fizetési útmutatóját is közreadja, ne
vezetesen a jogi könyvtárosok brit és ír szövetsé
gébe tömörültek 1992/93 évi adatairól szóló 
összeállítást.

A szerkesztőség mindezeken kívül az érdek
lődő figyelmébe ajánl más tájékozódási lehetősé
geket, pl. a nemzetközi munkavállalást támogató 
LIBEX irodát, az állásajánlatokat rendszeresen 
közlő folyóiratokat, és az „lnform”-ban megjelen
tetett szakmai fizetési áttekintő táblázatot.
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Állásváltoztatás és életmódváltás

Az alábbiakban néhány olyan írásra hívjuk fel 
a figyelmet, amelyet áliásszerzési tapasztalatot 
szerzett szakmabeliektől, vagy állásvadászati ta
nácsadóktól érkeztek a szerkesztőség felhívásá
ra.

Elaine D. Smith 13 éve online információköz
vetítőként dolgozott egy vegyészeti cégnél. A vál
lalat létszámleépítése következtében ő is el
vesztette az állását. Problémái a következők vol
tak:

1. Az elbocsátással járó lelki megrázkódtatás 
elviselése;

2. Új állás megszerzése - 57 évesen;
3. A végkielégítés értelmes felhasználása.
Ebből a 3. pontban jelzett nem okozott igazi

gondot, ezért családjával együtt az első kettőre 
koncentrált.

Szerencséjét -  saját megítélése szerint -  an
nak köszönheti, hogy a helyi munkaközvetítő ta
nácsára idejében csatlakozott egy álláskereső 
klubhoz. Ennek eredményeként nyilvántartásba 
kerültek az adatai, tanácsokat kapott álláslehető
ségekről, pályázati módszerekről, önéletrajzírási 
technikáról, a felvételi beszélgetésnél fontos in
terjútechnikáról. A klubtagság lehetővé teszi tele
fon, fax, szövegszerkesztő, nyomtató és fénymá
soló eszközök, irodaszerek, bélyegek használa
tát, újságokat és folyóiratokat fizetnek elő. Nem 
elhanyagolható szempont a klubtagok egymás 
iránti szolidaritása sem.

Smith asszony szakismeretei miatt nem kor
látozta álláskeresését Angliára, hanem nemzet
közi álláspályázatokra is válaszolt. Először a 
Data-Star londoni központjában kapott egy 10 hó
napos helyettesítési lehetőséget. Élt vele, pedig 
ez hetenkénti ingázást is jelentett, családi életét is 
át kellett szerveznie.

A Data-Starnál töltött idő alatt két felvételi be
szélgetésen is volt alkalma nyílt részt venni. A 
Nemzetközösségi Egyetemek Szövetségénél 
meghirdetett mindkét munkahelyet még koráb
ban, az álláskereső klub keretében pályázta meg. 
A beszélgetéseket ebédidőben, időszakos mun
kahelye tudtával bonyolította le.

Időközben értesítést kapott a bölcsészdoktori 
fokozat elnyeréséről (amiért magánidejéből 4 és 
fél évet áldozott).

A Szövetség továbbította ezt az új információt 
a potenciális munkahelyeknek. Röviddel ezután

megérkezett a trinidadi egyetem konkrét állás- 
ajánlata a könyvtárigazgató-helyettesi státuszra. 
Az új állással járó magasabb jövedelem a nyugdí
jazás előtt különösen előnyösnek látszott.

Smith asszony személyes hangú tanácsai ál
lásukat elvesztett sorstársak számára:

♦ 1. Ne keseredj el, gondolkozz pozitívan!
♦ 2. Keress fel egy munkaközvetítő ügynök

séget, ott nyilvántartásba veszik az ada
taidat.

♦ 3. Lépj be egy álláskereső klubba!
♦ 4. Vedd fel a kapcsolatot minden szóba 

jöhető ismerősöddel, barátoddal -  ilyen
kor mindenki együttérző és segítőkész.

♦ 5. Minél tágabb értelemben vedd számba 
az álláselképzeléseidet és azok földrajzi 
helyét!

♦ 6. Fogadd meg Norman Tebbit tanácsát -  
fogd a biciklidet és pattanj rá!

Haladj idejében a megfelelő irányba!

Házét Hall (Queen Margaret College) a szak
mai karrierünkért való egyéni felelősségünk mi
benlétét taglalja. Nézete szerint az, aki az infor
mációs szakmában stratégiai tervezéssel foglal
kozott, képes kell legyen arra is, hogy egy 
munkaközvetítő ügynökség segítségével a saját 
jövőjét kialakítsa. (Ez szépen hangzik, igaza le
het, de nem minden álláskereső rendelkezik stra
tégiai tervezési gyakorlattal...).

1. tanács
Helyes, ha az állásváltoztatásra gondoló 

tisztában van azzal, hogy az új képességek kiala
kítása, az állás megszerzése elsősorban az ő ér
deke. A közvetítő ügynökségek továbbképző tan
folyamain természetesen fejlesztheti a tudását.

2. tanács
Érdemes megfigyelni az ún. „szerencsés” 

emberek viselkedését. Következtetéseket lehet 
levonni abból is, hogy miért kezelik őket „más
ként” a közvetítő irodák: mi a sikeres kapcsolatte
remtés titka. Gondoljunk arra, hogy közismertsé- 
gükrrgk oka lehet a szakmai fórumokon való gya
kori szereplésük, munkájuk, publikációik.

Ez a „típus” képes arra, hogy pályázatában 
sikeresen ötvözze a jelent a jövővel: gyakorlati tu
dását és szakmai fejlődéséről alkotott elképze
léseit -  ezzel igen jó benyomást kelthet. Ennek el
lenpéldája: vannak, akik visszariadnak egy állás
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betöltésétől csak azért, mert a megkívánt többfé
le ismeret közül pl. az egyikben nincs gyakorla
tuk.

3. tanács
Ha a szóban forgó állás jelenlegi körülmé

nyeinkhez képest jelentősen jobb feltételeket kí
nál, viszont a betöltésének bizonyos követelmé
nyei vannak -  akkor csapjunk le rá, különben más 
fogja megtenni helyettünk.

A „sikeres típus” kockázatot is vállal. H. Hall 
saját példáján mutatja be egy 8 hónapos szerző
déses munka elvállalásának célját, körülményeit, 
kockázatait és -  kopogjuk le -  eredményét.

Hézagpótló szolgáltatás-e a tanácsadás?

P. Gilmann tanácsadói tapasztalatait tárja
elénk. Mint írja, számosán keresik meg ügynök
ségét azzal, hogy maguk is tanácsadók szeretné
nek lenni. Az „önmegvalósításnál” nincs egysze
rűbb dolog a világon, mint ezt sokan elhitetik ma
gukkal. Mert miből is áll például állásközvetítést 
ígérni valakinek? Bármelyikünk beleeshet a kö
vetkező csapdába:

Egy barátunk (lehet volt kollégánk is) munká
val kecsegtet minket, majd: „Hívj fel néhány hét 
múlva” - mondja. Amikor jelentkezünk, kiderül, 
hogy nem tett mást, mint átadta adatainkat valaki
nek, akinél már számtalan hasonló eset van.

Valójában rendkívül érdekes, de kifogyhatat
lan tevékenységet jelent a tanácsadás-közvetí
tés. Sok erőfeszítést és sok pénzt kell fektetni a 
munkakörnyezet kialakításába (pl. vonzó cégjel
zéses levélpapír terveztetése és nyomtatása, 
személyi számítógép és fax beszerzése). Tudo
másul kell venni, hogy jelentős napi költségekkel 
kell számolni akkor is, mikor még nincs bevéte
lünk. Majd ha lesz, azt is megértjük, hogy a bruttó 
bevétel nem azonos a nettóval. Tapasztalatból 
kell azt is megtanulni, hogy az első sikeres állás 
közvetítése közben már a következők megszer
zésén kell fáradozni.

Ahhoz, hogy az álláskereső komplex szakis
meretét érvényesíteni lehessen, nem elég egy 
adatbázist felállítani, ahhoz vezetéstudományi is
meretek, vezetési áttekintő képesség is kell. A 
szakmai versenyben nem könnyű lépést tartani. 
Általában jó kapcsolatépítési módszer megjelenni 
a konferenciákon, előadásokon -  de csak akkor,

ha annak mielőbb kézzelfogható hasznát érzékel
jük.

A tanácsadói vállalkozás hosszú távra szól. 
Az ügyfelek megtalálása és az ügyletek megérle- 
lése sokszor hónapokba vagy évekbe kerül. A 
közvetítési díjat általában csak az állás betöltése 
után fizetik ki. A számla teljes kiegyenlítésére ál
talában az ügylet lezárása után 3 hónappal vagy 
még később kerül sor (rossz esetben ez egy évig 
is elhúzódhat.)

A címben feltett kérdésre tehát az a válasz, 
hogy a tanácsadás hivatás. Ha rászántuk magun
kat gyakorlására, akkor ez egész embert kíván.

Hogyan birkózzunk meg az elbocsátással?

Lyn MacKender egy javaslat-csokrot nyújt át
a címben jelzett célra. Mindenekelőtt az a legfon
tosabb, hogy felkészülten érjen bennünket a be
jelentés. Hogyan lehet ezt elérni? Szerzőnk megí
télése szerint a felkészülésnek 3 szakasza van. 
Melyek ezek?

1. A létszámleépítés lehetőségére számítani 
kell (idetartozik a munkaadó piaci helyzetének, 
üzletmenetének, személyzeti és foglalkoztatási 
politikájának folyamatos figyelemmel kísérése).

2. Az elbocsátás valószínűségének vizsgála
ta (milyen kép alakult ki a cégnél a munkám fon
tosságáról, mi a jövője a felhasználói környeze
temhez tartozóknak, a foglalkoztatásommal 
kapcsolatos vészjelek elemzése stb.).

3. Tervkészítés elbocsátás esetére
a) mérlegeljük saját képességeinket, mérjük 

fel szakmai fejlődésünk követelményeit,
b) döntsük el, hogy hol képzeljük el további 

tevékenykedésünket,
c) pótoljuk hiányzó képesítésünket,
d) legyen ötletforrásunk jelenlegi vagy jöven

dő állásunkhoz,
e) tegyük naprakésszé önéletrajzunkat, küld

jük el néhány potenciális munkaadóhoz, illetve 
válaszoljunk néhány érdekesnek látszó álláshir
detésre. Ezzel tesztelhetjük a munkaerőpiacot, 
kínálati és keresleti oldalról egyaránt.

Mi a teendőnk elbocsátás esetén? MacKen
der két csoportba sorolja a tennivalókat:

a.) Tartsuk kézben a helyzetet!
Eljárás: győzzük meg magunkat arról, hogy 

ezt előre láttuk! Ezután keressünk fel néhány 
munkaközvetítő ügynökséget, több okból is:

Kvt. Figy. 3. (39.) 1993/3. 443



♦ így legalább érezzük, hogy teszünk vala
mit saját érdekünkben;

♦ a különféle adatlapok kitöltése meggyőz
het arról, hogy mennyi rejtett gyakorlattal 
rendelkezünk;

♦ ha már a munkaadónk időt biztosított az 
álláskeresésre, ne sajnáljuk felvidítani 
magunkat egy kellemes darab megvételé
vel, vagy egy laza kirakatnéző sétával!

b.) Maradjunk optimisták!
Eljárás: győzzük meg magunkat arról, hogy 

távozásunk valódi vesztese a munkaadónk! Gon
doljunk a végkielégítésre! Ne feledjük, hogy a mai 
recessziós időkben az elbocsátás már nem szé
gyenbélyeg! Bízzunk abban, hogy a jók számára 
-  és mi azok vagyunk -  mindig terem álláslehető
ség!

Mindehhez sok szerencsét kíván a szerző.

Önmagunk „piacra hozását’ tanulni kell, avagy 
hogyan adjuk el magunkat a munkaerőpiacon?

Rövid összefoglalást olvashatunk az állás
piac marketingtechnikáiról és trükkjeiről. Néme
lyik magától értetődőnek látszik, mégis sokak ak
kor feledkeznek meg róluk, amikor alkalmazni 
kellene ezt a tudást.

Alapszabályok 1-5.:
1. Mi magunk vagyunk az áru!

Kezeljük önmagunkat ugyanolyan áruként, 
mint egy új macskaeledelt vagy kekszet. Éppen 
ezért szükség van
-  termékfejlesztésre
-  piackutatásra
-  termékreklámozásra és

fordítsunk különös gondot a
-  csomagolásra.

Az álláskeresésnél mi magunk vagyunk tehát 
az áru, a piac a potenciális vagy a jelenlegi mun
kaadónk, pályázatunk megfelel a reklámnak, és a 
felvételi beszélgetésnél a csomagolásnak igen 
fontos szerep jut.

2. Termékfejlesztés
Ha mi magunk vagyunk az áru, egy új állás 

vagy megbízás elnyerésére némi önfejlesztés 
után vállalkozzunk csak. Elemezzük erősségein
ket, gyengéinket és törekvéseinket. Ez segítsé
günkre lehet a pályázáshoz szükséges önismeret 
kialakításában. Hasznos azért is, mert így köny- 
nyebben megtalálhatjuk azokat a területeket (pl.

online keresési gyakorlat, vagy előadókészség), 
amelyeken fejlődnünk kell.

Érdemes átnéznünk az álláshirdetéseket, ami
ből következtetni tudunk arra, hogy kik lehetnek a 
potenciális munkaadóink. Általában nyitott szem
mel járjunk, és gyűjtsünk össze minden információt, 
ami a törekvéseink elérésében hasznos lehet. Egy 
volt kollégám például vezet egy ún. „Terveim” 
dossziét, amiben szakmai céljaira vonatkozó adato
kat, fontos hirdetéseket, és szakterülete féjlődésé- 
ről szóló cikkeket gyűjt. Ha elhatározza magát az ál
lásváltoztatásra, máris jó pozícióban lesz.

3. Piackutatás
Nagyon fontos eldönteni, mit várunk egy 

adott munkahelytől. Van-e határozott elképze
lésünk a telephelyéről és a munkabeosztásról? 
Szeretnénk esetleg speciális munkatársi közeg
ben dolgozni, ügyvédek, újságírók, oktatók között 
például? Szürke egérként látnánk szívesebben 
magunkat, vagy központi szerepre gondolunk? 
És végül, milyen minimális fizetésért vállalkozunk 
a munkára?

A piackutatásba az is beletartozik, hogy az el
képzeléseinkhez közelálló intézményeket alapo
san megismerjük. A felsőoktatási intézményekre 
jellemző lehet például a nagyfokú szakmai aktivi
tás mellett a rugalmas munkaidő, míg egy keres
kedelmi cég nyilván a profiljának megfelelő to
vábbképzéshez adhat támogatást.

Piackutatásunk legyen minél szélesebb körű. 
Ha valaki elvesztette az állását, vagy pályaelha
gyás után akar visszatérni a munkavállalók közé, 
annak nagyon fontos az általános kapcsolatte
remtés, a barátokkal, ismerősökkel, szomszédok
kal folytatott tájékozódó beszélgetés. A munkahe
lyek 50%-át ugyanis általában közvetlenül, meg
hirdetés nélkül töltik be.

4. Hirdetésünk: a pályázat és az önéletrajz
Az első benyomás kialakításában kulcsszere

pe van álláspályázatunknak. A munkaadók átla
gosan 30 másodpercet szánnak az írásmű átné
zésére. A pályázatnak és az önéletrajznak rövid 
összefoglalást kell adnia képzettségünkről, eddigi 
pályánkról, kiemelve azt, hogy az állás kívánal
mainak miért felel meg a gyakorlatunk. Kíséreljük 
meg azt a benyomást kelteni, hogy a világ legal
kalmasabb jelentkezője vagyunk. A kísérőlevél a 
pályázat lényeges része, és újabb lehetőséget ad 
alkalmasságunk kihangsúlyozására. Szinte ter
mészetes, hogy a pályázatnak szakmai hozzáér
tést kell tükröznie, hibátlannak, kávéfoltoktól és 
ujjlenyomatoktól mentesnek kell lennie.
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A pályázatban legyünk őszinték! A hiányzó 
képességek kihangsúlyozását el lehet kerülni, de 
a pályázatnál alkalmazott trükkök járjanak együtt 
az igazsággal. A pályázat, az önéletrajz és a kísé
rőlevél másolatát őrizzük meg. Ennek különösen 
akkor látjuk hasznát, ha felvételi beszélgetésre 
hívnak minket.

5. Csomagolásunk: a felvételi beszélgetés
Egy volt IBM-szakértő vizsgálata azt bizo

nyította, hogy a bemutatóknak kicsi a szerepe az 
eladásban. Sokkal fontosabb az imázs, a szerve
zetben és általában a szakmában betöltött he
lyünk „láttatása”. A munkaadót is erősen befolyá
solhatja a szakmai kérdésekben mutatott zavaro
dottság. Ezért különösen fontos, hogy e 
tekintetben fejlesszük képességeinket, még az 
állásvadászat megkezdése előtt.

Az első négy és az utolsó két perc meghatá
rozó!

Az imázs természetesen nagyon fontos a fel
vételi beszélgetésnél. A legtöbb munkaadó az 
első négy percben kialakítja véleményét az állás
keresőről. A szóbeli bemutatkozásunknak ugyan
akkora szerep jut, mint a megjelenésünknek. Az 
érthető feszültséget próbáljuk meg leküzdeni, de 
ne kompenzáljuk közvetlenkedéssel. Öltözködé
sünk és viseletűnk fontos szerepet játszik. Öltöz
zünk kényelmesen és magabiztosságunk szolgá
latában.

A felvételi beszélgetésnél vesszük majd a 
hasznát a megcélzott szervezetről előre beszer
zett információknak. Tájékozottnak fogunk látsza
ni, magabiztosabbak leszünk és ez hozzásegít 
értékeink hatásosabb érvényesítéséhez. A be
szélgetés előtt nézzünk utána, hogy céginformá
cióink naprakészek-e!

Legyünk felkészülve többféle felvételi beszél
getésre is, a csoportos kikérdezéstől az ebéd utá
ni laza csevegésig. Ez esetleg kötetlen beszélge
tésnek is látszhat: de vegyük észre, hogy az ott 
töltött idő alatt folyamatosan figyelik a viselkedé
sünket. Itt az első és a záró benyomások is rend
kívül fontosak!

Fontos tanács, hogy akármilyen formában is 
folyjék a beszélgetés, ne tegyünk megjegyzést je
lenlegi, vagy korábbi munkaadónkra!

A felvételi eljárás objektívabbá tétele érdeké
ben egyes munkaadók szinte mini-esettanul
mányt kérnek a pályázótól. Ez szinte már olyan, 
mint egy vizsga, ezzel együtt, ne ijedjünk meg 
tőle. Egy ilyen teszt megírása lehetőséget adhat 
képességeink hatékonyabb bemutatására. Néha 
nem árt tudatosítani, hogy a felvételi beszélgetés 
kétoldalú folyamat. Segíti a munkaadót is a mun
kavállaló kiválasztásában, de az álláskereső is 
meggyőződhet a munkaadó számára megfelelő 
voltáról.

Ha a felvételi beszélgetés lezajlott, gondoljuk 
végig, hogy mi ment jól és mit kellett volna jobban 
megválaszolni. Ha nem is volt sikerünk, legköze
lebb jobban csinálhatjuk. Egyes munkaadók kiér
tékelik a pályázó teljesítményét, aminek a későb
biekben még használt vehetjük.

Felhasznált irodalom

1. Library Association Record, 94.vol. 1992. (9).sz. p.574
2. INFORM, No.148. 1992. pp.2-9
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