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Pályaválasztást, pályatervezést támogató szolgáltatások 

 
1. Egyéni munkatanácsadás 

Célunk az elhelyezkedést akadályozó körülmények feltárása, valamint azok 

megszüntetése az aktív korú nem foglalkoztatott személyek 

foglalkoztathatóságának előmozdítása érdekében.  

Célcsoport: 

 gyermeküket egyedül nevelő és kisgyermekes szülők, 

 foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők, 

 50 év felettiek, 

 akik 3–6 hónapja álláskeresők és önálló álláskeresésük nem vezetett 

eredményre. 

 

2. Pályatanácsadás – pályaválasztási tanácsadás 

A tanácsadási folyamat célja, hogy személyre szabottan feltárja, vizsgálja és 

értékelje az ügyfél képességeit, érdeklődési körét. Cél továbbá az ügyfél 

pályaválasztási döntésének előkészítése, bővítése, személyes képességeinek és 

érdeklődésének felmérése és önismeretének fejlesztése. 

Célcsoport: 

 általános iskolát és középiskolai tanulmányaikat végzők, azokon belül 

kiemelten a pályaválasztás előtt állók,  

 felsőfokú tanulmányaikat végzők. 

 

3. Pályaorientációs csoportos foglalkozás 

A pályaorientációs csoportos foglalkozás célja a pályadöntés megalapozása, az 

életpálya építésre való felkésztés az aktív életkor illetve a pályakezdés bármely 

szakaszában. Tájékozottságot nyújtunk ahhoz, hogy ügyfeleink a pályára 

vonatkozó aktuális lépéseket egyénileg tervezni tudják.  

Célcsoport: 

 általános iskolát és középiskolai tanulmányaikat végzők, azokon belül 

kiemelten a pályaválasztás előtt állók, 

 felsőfokú tanulmányaikat végzők, 

 pályakezdők, 

 munkatapasztalattal nem rendelkezők. 
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4. Egyéni álláskeresési tanácsadás 

Segítséget nyújtunk azon aktív korú, nem foglalkoztatott munkavállalók számára, 

akik munkát szeretnének vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez 

szükséges ismeretekkel, gyakorlatokkal. 

Célcsoport: 

 pályakezdők (közép vagy felsőfokú végzettségű) 

 3–6 hónapja munkát keresők, 

 50 év felettiek, 

 gyes-ről, gyed-ről, gyet-ről visszatérők 

 

5. Álláskeresési technikák átadása 

Ez a szolgáltatás az álláskeresési technikák megismerését és elsajátítását célozza 

meg, mely ismeretében a pályakezdők és a munkát keresők képessé válnak az 

önállóbb álláskeresésre és a legrövidebb időn belüli elhelyezkedésre. 

Célcsoport: 

 a kiválasztást megelőzően 6 hónapnál nem régebben regisztrált 

álláskeresők, 

 pályakezdők (felső és középfokú) 

 

Az Eger Térsége Fejlesztési Egyesület a munkahelykeresést, a megfelelő 

képzettségű munkaerőhöz jutást és a munkahely megtartását a 

foglalkoztatottság növelése érdekében szolgáltatások nyújtásával segíti elő. 

A szolgáltatásokat személyre szabott, egyéni vagy csoportos tanácsadási 

formában nyújtjuk.  

 

További információ az alábbi elérhetőségeken kapható! Várjuk jelentkezését! 
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Ügyfélfogadási idő: Kedd és Péntek 10-16 óra között, továbbá előre egyeztetett időpontban. 

 

http://www.etfe.hu/

