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Eger Térsége Fejlesztési Egyesület 

munkaerő-piaci szolgáltatásai 
 

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 szolgáltatásokatszemélyre szabott, egyéni vagy csoportos tanácsadási 

formában nyújtjuk.Az egyesület a következő szolgáltatásokkal segíti a 

munkavállalókat és a munkáltatókat; 
 

1. Munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtása munka iránt 

érdeklődőknek (Tájékoztatás a munkaerő-piaci intézményrendszerről és 

szereplőkről, a munkát keresőknek nyújtható támogatások és szolgáltatások 

lehetőségeiről.) 

2. Szociális információnyújtás (Szociális problémával küzdő munkát kereső 

személy segítése, annak érdekében, hogy a munkaerő-piaci szolgáltatások 

igénybevételét és a munkába helyezést a szociális hátrányok ne akadályozzák.) 

3. Egyéni munkatanácsadás (Az elhelyezkedést akadályozó körülmények 

feltárása, megszüntetése az aktív korú nem foglalkoztatott személyek 

foglalkoztathatóságának előmozdítása érdekében.) 

4. Pályatanácsadás – pályaválasztási tanácsadás (A tanácsadási folyamat 

személyre szabottan feltárja, vizsgálja és értékeli az ügyfél képességeit, 

érdeklődési körét.) 

5. Pályaorientációs csoportos foglalkozás (Pályadöntés megalapozása, az 

életpálya építésre való felkésztés az aktív életkor,illetve a pályakezdés 

bármely szakaszában.) 

6. Egyéni álláskeresési tanácsadás(Segítség azon aktív korú, nem 

foglalkoztatott munkavállalók számára, akik munkát szeretnének vállalni, de 

nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel, gyakorlatokkal.) 

7. Álláskeresési technikák átadása (Álláskeresési technikák megismerése és 

elsajátítása.) 

8. Munkahelymegtartás segítése, utókövetés (Elhelyezkedést követő 

támogatás, munkában tartás a munkahely tartós megőrzése érdekében.) 
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9. Vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás (A munkát keresők vállalkozóvá 

válásának elősegítése, új vállalkozások indítása, már működő vállalkozáshoz 

való csatlakozás.) 

10. Egyéni igények és szükségletek, egyéni életcélok felmérése (A munkaerő-

piaci belépést, visszalépést és beilleszkedést segítő egyéni programok, 

fejlesztési tervek megalapozása.) 

11. Munkavállalói készségek, képességek felmérése (A munkát keresők 

munkaerő-piaci kompetenciájának megállapítása, a személyes képességek és 

munkafeladatok összehangolásával.) 

12. Munkaerő-piaci információk nyújtása munkáltatóknak 

(Információnyújtás, mellyel hatékonyabbá lehet tenni a foglalkoztatást, illetve 

előmozdítható a sokszínűség kialakulása a munkahelyeken.) 

13. Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás (Már működő 

mikro-, kis- és középvállalkozások ismereteinek bővítése, hozzájárulva a 

munkavállalói létszám megőrzéséhez, illetve a vállalkozás stabil működésének 

megteremtéséhez, fejlődésének elősegítéséhez.) 

14. Helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás (Szakmai, módszertani 

segítségnyújtás az adott térségben, településen a foglalkoztatási helyzet 

javítása, illetve az új munkahelyek felkutatása érdekében.) 

15. Közfoglalkoztatás szervezése (Támogatott foglalkoztatási lehetőségek, 

elsősorban közfoglalkoztatási munka lehetőségének biztosítása.) 

 

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. 
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