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MUNKATÁRSKERESÉS A 21. SZÁZADBAN

Galilei mondta:

„Nem taníthatunk az embereknek semmit; mindössze 

segíthetünk nekik megtalálni a tudást önmagukban”

HR tanácsadás munkaerő hiányos környezetben www.logisztikaiallasok.hu



A munkatárs-keresés sokban 
hasonlít a társkereséshez

A társas kapcsolatainkban 
se akarjuk megváltoztatni 
a partnerünket

A munkatárs-keresésnél először 
a cégünket és a 
gondolkodásunkat kell a 
jelenlegi munkatársi 
körülményekhez, a másik oldal 
szempontjaihoz igazítani

Keressük az „igazit” ahelyett, 
hogy 
mi magunk válnánk az 
„igazivá”

HR tanácsadás munkaerő hiányos környezetben www.logisztikaiallasok.hu

A cégek tevékenységekben gondolkoznak, nem a 
megszólított jelöltekben kiváltott érzetekben



Először a cég vezetésében kell megváltoznia a 
gondolkodásnak az alábbi három területen

El kell tudnunk „adni” 
azt az ügyet, amit 
a cégünk szolgál, 

(küldetés)

El kell tudnunk 
„adni” a cégünket

Végül el kell „adni” 
magát a pozíciót

Azért, hogy a számunkra legjobb jelölteket elérhessük, 

Mottó: nem csak keressük az „igazit”, hanem mi is igyekszünk az „igazivá” válni
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Ahol a valódi kincsek rejtőznek

Az eddigi felmérések szerint jelenleg az elvi potenciál

Kb 5 %-a jelenik meg a hagyományos munkaerőpiacon. 
Azok, akik már eldöntötték, hogy kilépnek a munkát 

keresők közé.

Kb 55 % jelenleg nem tervez munkahely 
változtatást.
Attól még változtathat, hogy nem tervezi, ha egy 
számára valóban ellenállhatatlan lehetőséggel 
találkozik.

Kb 40 % csak tervezi, hogy belátható időn belül 
változtat, mert valamilyen újabb fejlemény, élethelyzet 

alakul (költözés, családi állapot változás, diploma, stb)

5%

40%
55%
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Munkatárskeresés az ipari korban

Toborzásnak nevezik a leggyakrabban, mert

A munkaerő-toborzás olyan tevékenységek együttese, 

amely egy szervezet igényeinek megfelelő számú és összetételű 

munkaerő biztosítására irányulnak.

(Forrás: Wikipédia)
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Az ipari korra jellemző tartalmak
melyek szemléletesen bemutatják a korszakra jellemző munkaerő szerzési elveket:

IT Biztonsági Rendszerüzemeltető @ ….hu Zrt.

Az állás leírása

Salary: 550.0k-825.0k (UoP) HUF / month.

Requirements: Linux, Windows, Windows Server, 
Security, Communication skills.

Tools: Jira, Agile, Kanban.

Additionally: Small teams, Free coffee, Canteen, Bike 
parking, Shower, Mobile phone, Modern office, No dress
code.

IT Biztonsági Rendszerüzemeltető @ ...hu Zrt.

ESSENTIALS:

• Location: Budapest HUN
• Start Date: ASAP
• Salary (gross): 7.0k-10.5k (UoP) PLN / month
• Category: Support
• Company Size: 20+
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A manapság megjelenő jellemző tartalmak

Cég:….hu Zrt.

REQUIREMENTS - MUST HAVE:

• Linux
• Windows
• Windows Server
• Security
• Communication skills
• Critical thinking
• Problem solving
• Hardening
• Firewall
• Network

0

REQUIREMENTS - NICE TO HAVE:

• SQL
• Shell
• Active Directory
• VMware
• SIEM
• PKI
• IPS/IDS
• ITIL

Az állás hozzáadva 2 napja a nofluffjobs.com

Jelentkezem az állásra

HR tanácsadás munkaerő hiányos környezetben www.logisztikaiallasok.hu



A XXI. század második évtizedében még 
mindig a régi idők stílusa köszön vissza, mert AZ INFORMÁCIÓS KORSZAKBAN

• Érdemes azokon az online csatornákon 
keresni, ahol a várható jelöltek előfordulnak, 

• Ott hirdess, ahol a várható jelöltek többsége 
megjelenik!

• NE MUNKÁT KÍNÁLJ, inkább TELJESÍTS EGY 
VÁGYAT!

• A cserearányok egyensúlyára 
egyre inkább kényesek 
az állást változtatók

• A munkáltatók és a munkaerőközvetítők 
jellemzően továbbra is a hagyományos 
munkaerőpiacon és felületeken keresik 
a számukra alkalmas jelölteket

• Továbbra is a keres-kínál modellben 
gondolkoznak

• Jellemzően egységes, korosztályoktól 
független kommunikációt használnak

• A keresési aktivitásban kicsi a részaránya az 
online 
közösségi médiának

• A keresési megjelenések stílusa nem követi 
a hazai munkaerőpiaci kínálat változását
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Generációk, személyiség típusok

• Nem az a jellemző, hogy egyenrangúként 
kezelnék a jelentkezőket, bár lassan kezd 
változni ez a munkáltatói hozzáállás

• X,Y,Z generációk sajátosságainak gondos 
figyelembevétele

• Érdemes több opciót is megadni a 
jelentkezési lehetőségekre

• Kreatívabb szöveg, ami elad

• El kell tudnunk adni azt az ügyet, amit a 
cégünk szolgál, (küldetés)

• Utána el kell tudnunk adni a cégünket,
Végül el kell adni magát a pozíciót

A betöltendő pozíciót is termékként 

kell kezelni

Mindez ma már komoly értékesítési 
és marketing jártasságot követel 

a HR-t képviselő kollégáktól. 
Ez többnyire hiányzik!
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Oldott, közvetlen stílusban

Nem kell egy új viszonyt kezdened, hogy 
csatlakozhass hozzánk. (De azért számíts perzselő 
lángolásra…) 

Szakácsokat keresünk a grill mellé…

Nem várjuk el, hogy lemenj a térképről azért, 
hogy csatlakozhass a családunkhoz. 

Csak lássuk, hogy fűt a szenvedély, és minden nap 
szíved - lelked kiteszed az asztalra. Gyere, és keresd 
a főnököt a részletekért! 
A család, ahol tárt karokkal várnak!

… INKÁBB TELJESÍTS EGY VÁGYAT

HR tanácsadás munkaerő hiányos környezetben

IMÁDOD A DIVATOS RUHÁKAT? 

Nálunk egész nap KÖTELEZŐ ezeket 
viselned! 

Keresünk…, MODELL KOLLÉGÁKAT 

Gyere, és beszélj az üzletvezetővel

www.logisztikaiallasok.hu



Facebook, Google, LinkedIN

A különböző közösségi online médiafelületek

működésének ismerete és tudatos használata

az információs korszakban már nélkülözhetetlen

Csak akkor hozza az elvárt eredményt, ha a

munkáltatói hozzáállás változása rugalmasan

követi az online világ egyre gyorsabb fordulatait

HR tanácsadás munkaerő hiányos környezetben

A változás Te Magad legyél, mint cégvezető,

és akkor a céged képes követni valós időben 

a lényeges munkaerő piaci változásokat

www.logisztikaiallasok.hu



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

Damásdi Tibor 
www.logisztikaiallasok.hu

iroda@logisztikaiallasok.hu

T:+36309322409



HR tanácsadás

munkaerőhiányos környezetben

Dr. Poór József – Semmi sem állandó, csak a változás –

HR tanácsadás új mezben

2020. február 20.



HR modellek  - elemek

Emberi erőforrás 

menedzsment

stratégiák, irányelvek, 

rendszerek, programok

Szervezeti

célok, stratégia

Munkakörök          Betöltők 

Belső befolyásolók

• szervezeti stratégia,

• szervezeti kultúra,

• tulajdonos,

• munkakörök-

kompetenciák,

• alkalmazottak jellemzői,

• szervezeti életciklus

Külső befolyásolók

• gazdasági helyzet,

• demográfiai helyzet,

• munkaerőpiac,

• munkajog,

• nemzeti kultúra,

• menedzsment

felfogások

HRM feladatok

HRM tervezés 

Erőforrásbiztosítás,

Employee branding

Munkakörök-

kompetenciák

Új témák:

Inter-kulturalitás, etika,

kommunikáció

projekt teamek, ICT stb.

TM és T&D

Ösztönzés

Szervezeti 

teljesítmény

• profitabilitás

• minőség

• vevői/ügyfél-

• elégedettség

HRM

Eredménye,  

alkalmazotti 

magatartás

• motiváció

• teljesítmény

• elkötelezettség



Befolyásolók

• Drasztikusan csökkent a munkanélküliségi ráta 
hazánkban az elmúlt évek során

• A felső- és középvezetői kategóriákban viszonylag 
alacsony a fluktuáció 

• Főleg a fizikai dolgozóknál és a nehezen betölthető 
munkaköröknél az ennél jóval nagyobb értékek (15-40 
%) sem ritkák

• A V4 országok közül csak Csehországban pozitív a ki-és a 
bevándorlási mérleg

• A sokszínűség kezelése nagyon újszerű és jelentős 
kihívás a magyar HR szakma számára

• Fontos alapelv „ Csak az tud jól bánni az ügyfeleivel, 
akivel jól bánnak” – Humánus menedzsment (Humane
capital)

• Magyarország az autóipar  és a számítástechnikai iparok 
miatt a középmezőnyben van a robotizáció terén
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HR új szerepben - stakeholderek
Dave Ulrich

Ch. Brewster

Best practice

Good practice

Bsc /Msc, PhD -

HRM

HSZOSZ

időKorábbi években/ közszféra és KKV                               Napjainkban/ MNV-ék, magán cégek                               

Külső szolgáltatók (tanácsadók, interim mgr., SSC-ék, kamarák, szövetségek)

Szervezeti kihatás és befolyás

H
o

z
z
á

a
d

o
tt

 é
rt

é
k

Adminisztratív és jóléti

Változás menedzser

Érdekegyeztető

Aktív üzleti partner 

Kompetencia fejlesztő
Magas

MagasAlacsony



Napjaink

HR tanácsadás a tanácsadási irányzatok között

1900 1950

Scientific (engineering) Management

Human Relations

Stratégia és szervezés

IT & Outsourcing

HR/személyzet és tudásmenedzsment

Jövő  MC irányzata ?



HR tanácsadás- speciális szolgáltatás

• Nincs személyes kötödés

• Hasonló munka sok cégnél

• Saját fejlesztésű eszközök 
(m.értékelés, survey, 
kompetencia modell, AC/DC, 
outplacement stb.)

• Sok specialista cég és szolgáltató

• Függetlenség, objektivitás

20

Egek ura

Fiam nélkül soha



Új jelenségek

• Fejvadász felvásárolja a HR 
tanácsadót (452 m. USD)

• Top stratégiai tanácsadó legjobb 
fejvadász címet kapja

• Tanácsadó cég HR diplomát ad ki 
kooperációban

• Informatikai cég beszáll a HR 
képzésbe

• Juniorok, mint  
karriertanácsadók és fejvadászok

McKinsey emerges as top recruiter in

IIM Ahmedabad's final placements

February 7, 2020 23:48 IST

+

+

https://www.hrportal.hu/


Adatok a HR tanácsadási piacról

• A HR-rel/személyzettel és a változással kapcsolatos tanácsadói
szolgáltatások aránya 2000-es 4,5%-ról 2016-ra 16%-ra nőtt (FEACO)

• Az utolsó Cranet felmérés szerint 2008-2010-hez képest összességében
egyik szolgáltatási területen sem történt érdemi változás. Most is
magasan a képzés-fejlesztés az, ahol a külsősök alkalmazása a leginkább
elterjedt. (www.cranet.org)(Karoliny-Poór-Kovács, 2019)

• A 2019-es hazai felmérésünk szerint (n=282 válaszadó szervezet, 16,7%
HR) a HR tanácsadási területek sorrendje megegyezik az előzőleg
bemutatott Cranet értékekkel (Poór-Csapó-Tokár-Noszkay, 2020)

http://www.cranet.org)(Karoliny-Poór-Kovács


Várható jövő

• Változik a tanácsadás értelmezése

• Módosul a cégek elnevezése „consultant”     „professional”

• Mindenki csinál mindent - Amazonosodás 

• Átrendeződik az ügyfél portfolió

• Új szervezeti formák (pl. hub)

• Új viselkedési szabályok 



Köszönöm  a kedves figyelmeteket!

Dr. Poór József, DSc., CMC, egyetemi tanár

E-mail: poorjf@t-online.hu



HR tanácsadás munkaerőhiányos környezetben

RÍZ ÁDÁM – Az eszkimó és a fóka esete, avagy miért kevés a 

HR újratöltve

2020. február 20.



HR vezetői gondolatok / a HR vezető szerepfelfogása

• „A HR elsősorban belső tanácsadóként, 

visszajelzőként definiálja menedzsmenten 

belüli szerepét.”

• „A szervezeti kultúra meghatározza a vezetők 

kiválasztásának módját, felkészítésüket, 

szervezetbe illesztésüket, megtartásukat, 

elengedésüket.”

• „Az elsőszámú vezető közvetlen szembesítése 

egy sikertelen személyi döntésnél a HR 

számára is kihívás és kockázat.”

• „A rosszul teljesítő vezetővel szemben a 

türelem addig tart, ameddig az üzlet elbírja.”

Nem egyenrangú 

menedzsment tagként?

Ez tény!

Miért? Pozíció féltés?

Reaktív magatartás!



HR és az innováció

Jellemző tünetek:

• Adminisztratív

• Belterjes

• Konzervatív

• Hagyományos

• Végrehajtó



Cégen belülről HR-en kívülről

Belső álláshirdetés: HR-est keresek. HR tapasztalat hátrány!



2021?

• Változhat a munkavállalói helyzetértékelés

• Változhat a munkáltatói magatartás 

• Változóban a tanácsadói fókusz…



Valóság egyben vagy szeletelve - tanácsadói megközelítés

Munkáltatói értékajánlat, brand (EVP) :

Amit a cégről kívülről látnak, 

hallanak, gondolnak

Munkavállalói élmény (EMPX):

Ahogy a céget belülről 

tapasztalják

Akkor hiteles munkáltatói brand, ha az olló „összecsukható” 



Munkavállalói élmény fejlesztésének folyamata

Munkáltatói 

értékajánlat-

(EVP) mérés

Aktuális 

munkavállalói 

élmény (EMPX) 

mérése

Döntés a 

fejlesztés 

irányáról az 

eredmények 

alapján

EVP és / vagy 

EMPX 

változtatását 

célzó 

testreszabott 

fejlesztés

EVP és / vagy 

EMPX 

visszamérés, 

elemzés

EVP: A szervezet által a potenciális munkavállalók felé közölt szervezeti 

értékek, munkáltatói értékajánlat felmérése. 

EMPX: A munkavállalók mindennapi 

tapasztalatainak/érzéseinek felmérése a munkahelyi 

környezet, a munkatársakkal és a vezetőkkel kialakított 

kapcsolat, valamint a szervezeti működéshez, 

munkavégzéshez való többrétegű viszony vizsgálatával. 

Szervezet

EVP EMPX

Magas fluktuáció



Köszönöm a figyelmeteket!

m: +36 30 627 6676
p: +36 1 7988 033

e: info@empx.hu 

w: www.empx.hu

Ríz Ádám
ügyvezető

mailto:info@empx.hu
http://www.empx.hu/

