
a helyzetet, és figyelni kell arra is, hogy ne gyártsunk ott problémát, ahol nincs.

Példák a sikeres kimenetekre
H. informatikus, legnagyobb erőssége, hogy angolul és spanyolul is 

tud. Elkészül önéletrajza mindkét nyelven. IT help desk munkakörben talál 
munkát a HP-nél.

Az elakadások szintjei az álláskeresésben

Sokéves, álláskeresőkkel folytatott munkánk során azt tapasztaltuk, 
hogy az ügyfelek három szinten5 akadnak el az álláskeresésben. 

1.) Az első szintű elakadást az információ hiánya okozza. A migráns 
álláskeresők esetében ez nemcsak a munkaerő-piaci, hanem a befogadó 
országgal kapcsolatos ismeretek hiányát is jelenti. Otthon rendelkezésre 
állnak az ismerős álláskeresési csatornák, könnyebb a networking, a 
kapcsolatépítés, a szakmai vérkeringésbe kerülés, a referenciakérés, 
ismertek a helyi szokások, jogszabályok. 
Fontos megtanítanunk az álláskeresés technikáin túl a munkaszerződés kötelező elemeire és a foglalkoztatásra vonatkozó helyi szabályozást, a munkavállalási 
engedéllyel kapcsolatos információkat. 

5  Az Európai Referencia keret nyolc kulcskompetencia esetében határozza meg a három szintet: az ismeretet – a készség szintet és az attitűdök szintjét:  
1) Anyanyelvi kommunikáció;
2) Idegen nyelvi kommunikáció
3) Matematikai és alapvető tudományos és technológiai kompetenciák
4) Digitális kompetencia;
5) Tanulás képesség
6) Szociális és állampolgári kompetenciák (idesorolva az interkulturális és interperszonális kompetenciákat is)
7) Kezdeményező készség és vállalkozói készségek
8) Kulturális tudatosság
In: Key competencies in Life Long Learning - European Reference Framework  
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Azoknak, akik ezen a szinten vannak csak elakadva, elegendő a megfelelő információk átadása, és utána önállóan képesek továbblépni. Ez a folyamat 
hozza a leggyorsabb eredményeket.

Az információhiányból fakadó elakadásokat könnyen kezelhetjük az alábbi módszerekkel.
•	 Egyéni tanácsadás

o jogi tanácsadás 
o mentorációs beszélgetések: információk átadása például bölcsődei elhelyezéssel, TAJ kártya és adókártya intézésével kapcsolatban

•	 Álláskereső tréning: a tréningen lehetőség van csoportos ismeretátadásra, például a magyarországi munkaerő-piaci helyzet elméleti kérdéseiről.
•	 Álláskereső klub tematikus tájékoztató napja: tematikus klubot akkor érdemes szervezni, amikor látjuk, hogy bizonyos kérdések több ügyfélben is 

felmerülnek. A csoportos tematikus klub rendkívül idő-hatékony. Lehetséges témák:
•	 a diploma elismertetése, 
•	 a munkavállalási engedély procedúrája, 
•	 vállalkozásindítás lehetőségei. 

Példák a sikeres kimenetekre:
A. 27 év körüli arab anyanyelvű hölgy, aki két gyermeke születése után keres munkát. Eredeti szakmája kozmetikus, alkalmazottként szeretne dolgozni. 

Elhelyezkedésének legnagyobb akadálya a magyar nyelvtudás hiánya: még nem tudja megértetni magát leendő ügyfeleivel. A rövid távú sikeres 
kimenet egy ingyenes magyar nyelvtanfolyam elvégzése lett, miközben a program során lehetősége volt gyakorolni a magyar nyelvet.

B. B. 25 éves hölgy, pszichológus végzettséggel. Anyanyelve arab, kicsit beszél angolul, de nem olyan szinten, hogy terápiát végezhessen. Szívesen 
tanulna művészetterápiát, dolgozna gyermekekkel. Rövid távú célja akkor teljesül, mikor bekerül egy féléves angol tanfolyamra, ami lehetőséget ad 
neki arra, hogy később elvégezzen egy angol nyelvű művészetterápiás képzést. A gyermekekkel folytatott munka addig is önkénteskedés formájában 
valósul meg: a mecsetbe járó gyermekeket tanítja arabra.

C. végzős szociálismunkás hallgató, kicsit beszél már magyarul. Az iskola elvégzéshez kér segítséget. Rövid távú célja megvalósításában kap segítséget a 
tanácsadótól: megszervezi szakmai gyakorlatát, és konzultációt kap szakdolgozatához.

2.) Az elakadások második szintje a készségek és jártasságok hiányossága. A migráns álláskeresők esetében az önéletrajz és a motivációs levél írás trükkjei, az 
álláskeresés csatornáinak hatékony használata, az állásinterjúra való felkészülés, valamint a migránsokkal kapcsolatos előítéletek és sztereotípiák kezelése az 
álláskeresés során mind olyan területek, amiket gyakorlással el lehet sajátítani. A gyakorlás időigényes folyamat, sokszor szükség van elméleti információkra 
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mielőtt a gyakorlatban is kipróbáljuk és elkezdjük alkalmazni a megszerzett tudást.
A készségszintű elakadások kezelése is történhet egyénileg vagy csoportosan, de hosszabb folyamat, mint az információk átadása.

•	 Álláskereső tréning: az állásinterjúra való felkészülés és a szimulációs játék védett körülmények között segít kipróbálni magunkat, így az éles 
helyzetben már könnyebb dolgunk lesz.

•	 Asszertív tréning: a soft skillek közül az önérvényesítést és a kommunikációt fejleszti.
•	 Egyéni álláskeresési tanácsadás: személyesebb és időnként mélyebb gyakorlást tesz lehetővé.
•	 Mentoráció: személyes, az álláskeresést hátráltató egyéb tényezők, például családi nehézségek kezelése kerülhet terítékre.

Példák a sikeres kimenetekre:

•    E. pályakezdő fiatal anyuka, számviteli területen. Első lépésben a gyermek bölcsődei elhelyezésében kér segítséget. A gyakorlat hiánya bátortalanná teszi. 
Tanácsadójával feltérképezik erősségeit, és végül francia és angol nyelvi készségeire alapozzák az álláskeresést. Tanácsadójával közösen készülnek fel a 
többkörös állásinterjúkra, „eljátsszák” az interjús helyzetet, és kitalálják, miről hogy beszéljen. 
•    F. pénzügyi és műszaki területen is jártas, de eddig csak pénzügyi területen keresett állást. Rendszeresen az utolsó körös, magyar nyelvű interjúkon vérzik 
el, bár egészen jól beszéli a hétköznapi magyar nyelvet. A tanácsadóval folytatott közös munka során a pénzügyi magyar szaknyelv gyakorlására és a magyar 
nyelvű állásinterjús kérdések és válaszok kidolgozására fókuszálnak. A pénzügyest kereső, műszaki területen működő cégek hirdetésit is elkezdik figyelni, ahol 
mindkét szakmáját tudja használni. 
•    G. jó szervezési készséggel rendelkezik, angolul és koreai nyelven beszél. Az ő esetében nem érdemes arra várni, hogy ezzel a ritka nyelvvel találunk 
valami álláshirdetést, ezért közvetlenül – kopogtató levél és önéletrajz párossal – megkeresi azokat az utazási irodákat, akik hazájába szerveznek utakat. Ezzel 
a módszerrel talál megfelelő munkát. Emellett szombatonként egy gimnáziumban tanít koreai nyelvet. 

3.) Az elakadások harmadik szintje az attitűdök szintje. A migráns álláskeresők egy része aktuális élethelyzetében akadt el, megrekedt az „itt-és-most”-ban, 
és képtelen továbblépni. Ezek az ügyfelek könnyen felismerhetőek: az Insoo Kim Berg-féle hármas felosztásban ő a panaszos, lamentáló típusú ügyfél6, aki 
elhárít minden megoldási kísérletet, és még nem tart ott, hogy valódi változást akarjon. Ezekben az esetekben a problémák rövid ventillálása után a tanácsadó 
fő szerepe az, hogy ablakot nyisson a jövőre, segítsen SMART célokat kitűzni az ügyféllel közösen. Az álláskeresésben a SMART cél technika segíti az ügyfél 
általános, ködös vágyait olyan konkrét, mérhető, megvalósítható célokká alakítani, amelyeknek az ügyfél számára értelme van, és időben is meghatározott.7

6  Az ügyfelek típusai: 1.) Látogató típus – nincs probléma tudata, nem akar változást; 2.) Panaszos, lamentáló – probléma fókuszú gondolkodás, 
pesszimista a változást illetően; 3.) Vevő típus: nyitott a változásra, együttműködő. In: Insoo Kim Berg: Konzultáció sokproblémás családokkal, Animula, 2004. 
7  A SMART célokról bővebben itt
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