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A JOBVERSE AZ A HELY, AHOL NAGYOT
ÁLMODHATSZ. MI IS ELKÉPESZTŐEN
NAGYOT ÁLMODTUNK AZZAL, HOGY
LÉTREHOZTUK...
Téged mi tenne elégedetté a karrieredben? Mikor éreznéd azt, hogy a helyeden
vagy? Ez a kulcs a sikerhez, és remélem, hozzá tudunk járulni, hogy megtaláld a
motivációdat.

Legyen az egy újonnan megismert munkaadó, egy értéket adó előadás, egy
irányt mutató vagy elgondolkodtató személyes tanácsadás, esetleg a lenyűgöző
élményelemek egyike, amelyeket még szervezőként is feltétlenül kipróbálunk.

A Profession főszponzori támogatásával immár második alkalommal szervezzük
meg a JOBVERSE Állásbörzét 2023. március 1-2-án, ismét a BOK "A"
rendezvénycsarnokban. Ha van valami, ami igazán fontos nekünk a JOBVERSE
Állásbörzén, az a kölcsönös elégedettség. Úgy szeretnénk zárni a rendezvényt,
hogy tudjuk, mindent megtettünk annak érdekében, hogy Te is jól érezd magad,
hasznosnak és tartalmasnak ítéld a részvételed és hosszú távon profitálj belőle.

A teljes szervezőcsapat nevében mondhatom, bízom benne, hogy így lesz!

HAJDÚ CSONGOR
a JOBVERSE Állásbörze alapítója

Hajdú Csongor
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A RENDEZVÉNY SZERVEZŐJE

A Frissdiplomás Kft. egy valóban összetartó csapat, akiknek az az elsődleges, hogy
jobbá tegyék a munka világát. Segítenek egymásra találni az álláskeresőknek és a
munkaadóknak, betöltik az űrt az álláspiacon, és megújítják a toborzást. Van egy
egyetemistáknak és pályakezdőknek szóló karrierportáljuk, a frissdiplomas.hu,
valamint kisebb-nagyobb karriereseményeket szerveznek. Tevékenységük
legújabb eleme a JOBVERSE Állásbörze, melyet a Profession főszponzori
támogatásával immár második alkalommal szerveznek meg 2023. március 1-2-án.
Gyere el Te is!

A RENDEZVÉNY FŐSZPONZORA

A Profession.hu Magyarország leglátogatottabb tematikus állásportálja, melynek
küldetése, hogy összekösse a munkaadókat az álláskeresőkkel innovatív eszközök
segítségével a lehető legtöbb minőségi információ biztosításával, mindezt pedig
kiváló ügyfélélmény garantálásával.
2022 első negyedévére több mint 1,2 millió munkakereső regisztrált a
Profession.hu saját adatbázisába.
Népszerűségének köszönhetően a Profession.hu állásportálján több mint 20.000
álláshirdetés érhető el, több mint 6000 munkaadótól.

„Több részlet, jobb döntés.”

[1] Similarweb oldal látogatottsági adatai alapján a Profession.hu a leglátogatottabb
tematikus állásportál Magyarországon 2022. második negyedévében mért adat szerint.
[2] Profession saját adatok (2022. Q1)

[1]

[2]

[2]

https://www.frissdiplomas.hu/?utm_source=jobverse&utm_medium=handbook&utm_content=20220815
https://www.profession.hu/


HASZNÁLD KI A SZEMÉLYES TALÁLKOZÁS
EREJÉT, ÉS TALÁLD MEG A HOZZÁD ILLŐ
MUNKÁT!
2023-ban ismét állásbörzét szervezünk, élőben, hogy megteremtsük a hidat a
munkaadók és a karrierépítés témája iránt érdeklődők között. Ha állást keresel, ha
még nem találtad meg az utad, ha pályaválasztás előtt állsz, ha magasabb szintre
lépnél, vagy szimplán eltöltenél egy (fél) napot hasznosan, ugyanakkor
élménydúsan, akkor várunk!

"Kis lépés neked, hatalmas ugrás a karrierednek"
 

Téged inspirálnak azok a feladatok, amiket nap mint nap végzel? Úgy érzed, jó
irányba tartasz? Lelkesít a gondolat, hogy miket érhetsz el 1-3-5 év alatt azon a
területen, ahol épp dolgozol vagy tanulsz?

Mi azt mondjuk, nézz körül a piacon, és mérd fel a lehetőségeidet!

Bizonyára te is szeretnél hosszú távon motivált maradni, és örömet találni a
munkádban, lehetőleg egy támogató és elfogadó csapat részeként. Megtaláltad már
azt a közeget, ahol mindez adott?
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Hol máshol tudnál egy helyen, egy időben
értesülni a piacon elérhető lehetőségekről, ha
nem egy állásbörzén?

MEGISMERHETSZ ÚJ EMBEREKET,
CÉGEKET, MUNKAKÖRÖKET

Álláskeresés, kiválasztási folyamat, karrierváltás,
önismeret, pszichológia, és még sok más téma,
amiről szakértők beszélnek.

ELŐADÁSAINKON RENGETEGET
TANULHATSZ A MUNKA
VILÁGÁRÓL ÉS SAJÁT MAGADRÓL

Egy külső szemlélő jól irányzott kérdésekkel, új
nézőponttal teljesen más megvilágításba
helyezheti a dilemmáidat.

TANÁCSADÁSAINKON
SZEMÉLYRE SZABOTT
IRÁNYMUTATÁST KAPHATSZ

(És azt még nem is mondtuk, mennyi mindennel készülünk, hogy a
szakmai előnyök mellett élményekkel is gazdagodj ezen a két napon!)M
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TERVEZZ ELŐRE!

MUTATKOZZ BE!
A rendezvény előtt szedd össze magadban, hogyan
mutatkoznál be 1 percben! Röviden bemutatkozni
nem nehéz, röviden és emlékezetesen annál
inkább.

Fogalmazd meg, milyen céllal akarsz kimenni az
állásbörzére, mivel lennél elégedett! Azt is gondold
végig, mely kiállítókat szeretnél mindenképpen
felkeresni!

LEGYEN ONLINE ÉS OFFLINE AKTUÁLIS
ÖNÉLETRAJZOD!
Már a rendezvény előtt érdemes feltöltened az
önéletrajzodat a profilodba! Ezáltal egy
csippantással jelentkezhetsz a számodra vonzó
pozíciókra a myCV rendszer segítségével.

KEZDEMÉNYEZZ!
Ne várd meg, hogy a standok között bolyongva a
cégek megszólítsanak! Légy proaktív,
kezdeményezd te a bemutatkozást, és tegyél fel
kérdéseket, így jobban megjegyeznek!

NE FELEDKEZZ MEG AZ UTÁNKÖVETÉSRŐL!
A rendezvény nem ér véget azzal, hogy
kisétálsz a kapun. Az esemény közben is
jegyezd fel a fontosabb információkat, és kérj
névjegykártyát, hogy tudj érdeklődni a
jelentkezéseidről.



A bejáratnál keresd a regisztráció során megadott szakterületedhez tartozó színkódú
pultot, ahol becsekkolhatsz a rendezvényre, és átveheted Career Pass-od, benne
hasznos rendezvényinfókkal, programlistával, kiemelt munkaadóink
bemutatkozójával, valamint egy standtérképet a számodra releváns kiállítók
listájával és a programhelyszínekkel.

NYITVATARTÁS
2023. március 1. (szerda) 10:00-19:00 
2023. március 2. (csütörtök) 10:00-17:00

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG
Helyszín: BOK, “A” rendezvénycsarnok 

Budapest, Dózsa György út 1. (egykori SYMA Rendezvényközpont)

Autóval a Budapest Aréna Parkolójában tudsz parkolni.
Tömegközlekedéssel az M2 metróval, 1-es villamossal, 95-ös, 130-as ls 195-ös busszal és 

75-ös, 77-es, 80-as trolibusszal közelítheted meg a helyszínt.
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CHECK-IN

Mérnöki, műszaki terület

Informatikai terület

Pénzügy, Számvitel, Logisztika terület

Kereskedelem/Értékesítés, Marketing, 
HR terület

Adminisztráció, Ügyfélszolgálat terület 

Szakirányú végzettséget igénylő
további területek

SZÍNKÓDOK
A JOBVERSE-en színekkel segítünk,
hogy minél gyorsabban megtaláljátok
egymást a számodra ideális
kiállítókkal. Keresd a Career Pass-od
borítójának színét a standtáblákon, íg
könnyebben rábukkanhatsz a neked
való állásokra! A mellékelt
standtérképen ki is emeltük azokat a
kiállítókat, akik biztosan keresnek új
kollégát az általad választott
szakterületen.

INGYENES
LÁTOGATÓI WIFI

MYCV RENDSZER
A Career Pass-od borítóján lévő QR
kódod segítségével egy csippantással
jelentkezhetsz kiállítóink nyitott
pozícióira.

Mi sem egyszerűbb ennél!



http://www.tdkszombathely.hu/
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A győri Audi nem más, mint a magyar járműgyártás zászlóshajója,
valamint a világ legnagyobb motorgyára. Emellett vezető szerepet tölt
be az elektromos meghajtások gyártásában és folyamatosan bővíti
szolgáltatási portfólióját a pénzügy, IT és beszerzés területén.
Csatlakozz, építsd karriered Győrben!

AUDI HUNGARY KFT.
D6

Szeretnél az emberek egészségéért dolgozni? A Diatron egy innovatív,
nemzetközi háttérrel rendelkező, labordiagnosztikai eszközöket gyártó
és értékesítő vállalat. Munkáltatóként elkötelezettek vagyunk a fiatal és
a tapasztalt dolgozók fejlesztésében egyaránt. Gyere, és válogass
állásajánlataink között!

DIATRON

B19

Az Infineon Technologies innovatív megoldásokat kínál a modern
társadalom fő kihívásaira az energiahatékonyság, a mobilitás és a
biztonság területén. Hazánk legnagyobb félvezetőgyártójaként több,
mint 1500 szakértő munkatársukkal együtt egy egyszerűbb, zöldebb és
biztonságosabb világért dolgoznak. 

INFINEON TECHNOLOGIES
CEGLÉD KFT.

D10

A kecskeméti Mercedes-Benz gyár stabil foglalkoztatást,  
versenyképes juttatási csomagot és vonzó fejlődési lehetőségeket kínál
több, mint 4.500 munkavállalója számára. A Mercedes-Benz hosszú
távon tervez a magyarországi gyárával, új beruházásai, fejlesztése és
bővítése is ezt igazolja. Büszkék vagyunk arra, hogy a Mercedes-Benz
gyárat a Randstad 2022-ben Magyarország legvonzóbb autóipari
munkáltatójának választotta.

MERCEDES-BENZ
MANUFACTURING HUNGARY KFT.

B28
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https://mkb.karrierportal.hu/allasok
https://karrier.takarek.hu/
https://foundation.karrierportal.hu/
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A Karrierszínpadon végigvezetünk az
álláskeresés és a kiválasztási folyamat
állomásain, hogy gördülékenyen vedd az
akadályokat, legyen szó önéletrajzírásról,
(idegennyelvű) állásinterjúról,
bértárgyalásról, próbaidőről vagy akár
munkajogról. És ha épp nem keresel
munkát, akkor jól szívvel ajánljuk
önfejlesztéssel, pszichológiával, fizikai és
mentális egészséggel kapcsolatos
előadásainkat.

ELŐADÁSOK

Elakadtál az önéletrajzírással? Jól jönne
pár gyakorlati tanács az állásinterjúhoz?
Nem tudod, milyen bérigényt határozz
meg, hogy elnyerd a vágyott munkát?
Vagy összességében az sem tiszta, hogy
milyen munka lenne hozzád való? Akár
pályakezdőként, akár több (tíz) éves
tapasztalattal keresed a szakmai sikereket,
díjmentes tanácsadásainkon szakértők
segítenek szintet lépni. Várunk a 
 Tanácsadó Műhelyben!

TANÁCSADÁSOK

A JOBVERSE GO by Flinkit! a JOBVERSE
Állásbörze hivatalos kalandjátéka, ami
minden látogatónak ingyenes.
Legyél Te a legügyesebb pontvadász, és
nyerd meg értékes nyereményeink
egyikét! Nyerd meg, a 3 db páros belépő
egyikét a 2023-as EFOTT Fesztiválra,
amelyet bármelyik általad választott
napra beválthatsz!

JOBVERSE GO by Flinkit!

Ugye nem gondolod, hogy a JOBVERSE
csupán egyenstandok sokasága, ahol
semmi nem történik a CV és/vagy
névjegykártya-cserén kívül? Kiállítóinkkal
együttműködve elképesztően izgalmas
játékokkal, szakmai feladványokkal, sőt,
minikiállítással készülünk, hogy akkor is jól
érezd magad, ha épp nem keresed álmaid
állását. Ami biztos, hogy ezeket még
szervezőként is ki fogjuk próbálni!

ÉLMÉNYELEMEK















http://nixstech.com/


CHILLZONE

Gyere, és hangolódjunk együtt az idei EFOTT-ra! Pörgesd meg
szerencsekerekünket, ahol többek között megnyerheted a VIP
kiegészítő jegyed, a kemping jegyed, 20% kedvezményt a bérlet
árából vagy akár az 1+1 bérlet kedvezményt. És ha szeretnél egy életre
szóló élményt az idei fesztiválszezonban, akkor a hoszteszeinknél
leadhatod jelentkezésed EFOTT önkéntesnek. Lazulj, hangolódj, és
pihenj rá az álommeló keresésre nálunk!

INGYENES LÁTOGATÓI WIFI

A Profession Chillzone-nál lehetőséged lesz bármilyen kérdést
feltenni a Profession.hu-val kapcsolatban, legyen szó nyitott
pozícióikról, jelentkezésről, állásértesítőről vagy felhasználói fiókokról.
A chillzone területén telefontöltő állomások segítségével a
telefonodat is fel tudod tölteni, miközben minden kérdésedre
válaszolnak a HR-es és ügyfélszolgálatos kollégáik.

Azonosító:
Frissdiplomas Free Wifi

Jelszó:
frissdiplomas_C23
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TALÁLKOZZ ZORA-VAL EGY IGAZI
HUMANOID ROBOTTAL
Ismerd meg a modern természettudomány új eredményeit, régi
törvényszerűségeit, a tudományos és technikai vívmányok hatását
mindennapi életünkre. Találkozz ZORA-val az egy igazi humonoid
robottal. És mivel vár még a Titkok Háza?
LEGO robotok, VR szemüvegek, okos otthonok, DOBOT robotkar,
Anycubic 3D nyomtató, 3D tollak, Selfie tükör és Touch asztal
várnak a C37-es standnál!

LANDOLJ A CSILLAGOK KÖZÖTT!

Sétálj a Tejúton, keresd meg a kedvenc csillagképed, vagy csak
kapcsolódj ki, és repülj el a galaxis egy másik pontjára. Határ a
csillagos ég! Az Utazó Planetárium előadása bevezet az űr és az
univerzum rejtelmeibe. Kalandozz a naprendszerben, éld át a Holdra
szállást, ismerd meg a bolygók titkait. Ezeket az élményeket hozza el
Neked a JOBVERSE Állásbörzére az Utazó Planetárium. Készen állsz
egy galaktikus élményre?
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PÁL FERI ATYA KÖNYVDEDIKÁLÁS
Ne hagyd otthon kedvenc Pál Feri atya könyved sem, ugyanis az
előadást követően a Nyitott Akadémia C27-es standjánál dedikál!

Ha még nincs Pál Feri atya könyved, se ess kétségbe: számos nagyszerű
könyv közül válogatsz a C27-es standon, a BT Karrierszínpad mellett,
melyeket az előadás előtt és a rendezvény teljes időtartama alatt a
Nyitott Akadémia jóvoltából most 15%-os kedvezménnyel vásárolhatsz
meg!
Mindemellett pedig kisorsolásra kerül egy 4 darabból álló, dedikált Pál
Feri atya könyvcsomag, melyhez csak annyit kell tenned, hogy
regisztrálsz a JOBVERSE Állásbörzére, majd eljössz a rendezvényre!

VEGYÉL RÉSZT EGY 
"ŰRHAJÓS KIKÉPZÉSEN"!

Próbáld ki a Trim jóvoltából a mozgószékes repülőgép-szimulátort, és
érezd a sebesség fizikai hatását, vagy tapasztald meg a két személyes
elektromos 3D karikán a súlytalansághoz hasonló állapotot, és tudd
meg, mennyire lennél alkalmas űrhajósnak a B1-es standnál!



Apollo  Team
Apollo Tyres Ltd.

Hányszor olvasod álláshirdetésekben, hogy jó csapatjátkost keresnek?
Hányszor érzed úgy, hogy az életrajzodban hangsúlyoznod kell, jó
csapatjátékos vagy? Sokszor, igaz? A szervezeti kultúrától függően a
„csapatjátékos” különböző elvárásokat jelenthet. Ha a vállalat
keresztfunkciós csapatokkal dolgozik, mint ahogy az Apollo is, az azt
jelenti, hogy olyan munkatársakat keresünk, akik képesek és hajlandók,
a társterületek munkatársaival is folyamatos munkakapcsolatban lenni.
Ezekben a munkákban akkor leszel elégedett, ha neked ez komfortos. A
tippünk az, hogy tudd meg a kiválasztási folyamat során, hogy milyen a
csapatmunka jellege és próbáld megítélni, illik-e hozzád.

corporate.apollotyres.com
 

Csapatmunka! Csapatmunka?
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https://corporate.apollotyres.com/


VEZETÉKNÉV
KERESZTNÉV
Email cím:
vezeteknev.keresztnev@email.hu
Telefonszám :  06 60 123 4567
LinkedIn profil l ink:

Angol középfokú, B2 kategóriás
nyelvvizsga (2015)
- jelenleg tárgyalóképes szint

Microsoft programok

SAP

Photoshop

B kategóriás jogosítvány (2015)

PSZÁF független biztosítás
közvetítői szakvizsga (2017)

  - mindennapos autóhasználat

űrkutatás

2017.09.-

gyűjtőnevekkel

Betöltött pozíció
Foglalkoztató cég
Feladatok:

SZAKMAI TAPASZTALAT NYELVISMERET

SZÁMÍTÓGÉPES
ISMERETEK

EGYÉB
TANULMÁNYOK

2016.08.-

2014.01

gyűjtőnevekkel
gyűjtőnév 

Betöltött pozíció
Foglalkoztató cég
Feladatok:

2016.08.-

2014.01

gyűjtőnevekkel

Betöltött pozíció
Foglalkoztató cég
Feladatok:

Német alapfok, B1 kategóriás
nyelvvizsga (2016)
- jelenleg passzív

2017.09.- Egyetem neve
Kar
Szak

2013.09.-

2017.09.
Egyetem neve
Kar
Szak

HOBBI

1

2

3

4

5

6

7

8

1 A név kiemelt helyen legyen.

2 NAGYON FONTOS! Élő elérhetőségeket
adj meg, többször is ellenőrizd le, hogy
jól írtad.

3 A szakmai tapasztalatok és
tanulmányokat hónap pontossággal
add meg. Első helyen a legfrissebb
legyen, utána időrendben visszafelé
haladj!

4 Ha még folyamatban lévő
tanulmányod van, akkor azt úgy jelöld,
hogy nem adod meg a végét, vagy
pedig úgy, hogy megadod a végét, de
odaírod az is, hogy "várhatóan".

5 Nyelvtudásnál a nyelvvizsga szintje és
dátuma mellett tüntesd fel a jelenlegi
tudásod szintjét - akkor is, ha
magasabb, vagy alacsonyabb.

7 Ha a jogosítvány megléte az elvárások
között szerepel, akkor érdemes
feltüntetni a használati gyakoriságot is.

6 A számítógépes ismereteidet
grafikusan is megjelenítheted. Fontos,
hogy az ismeretség szintjét mindig
tüntesd fell.

TIPPEK, HOGYAN LEHET IGAZÁN ÜTŐS AZ ÖNÉLETRAJZOD?  Ö
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8 A hobbijaidat csak abban az esetben
tüntesd fel, ha tudsz a megpályázni
kívánt pozíció szempontjából releváns
szabadidős tevékenysége(ke)t írni.
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Tisztelt Dr. Világűr Vilmos!

Űrhajós pozíciójukkal a minap találkoztam a frissdiplomas.hu állásportálon. Nemrég
végeztem el a Magyar Űrhajós Programot. Mivel szakmai érdeklődési körömet lefedi az
Önök által meghirdetett pozíció - amelyben hosszú távon képzelem el magam, - így nem
volt kérdés, hogy megpályázom.

Az űrhajós lehetőségek közül azért az Önökére esett a választásom, mert a lehetséges úti
célok közül a  Hold, illetve a Mars állnak hozzám a legközelebb, és ezek mind elérhetők az
alábbi pozíció által. Továbbá szívesen dolgoznék egy ilyen stabil, nagy múltú vállalat
munkatársaként.

A program teljesítése előtt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen
végeztem űrkutatáshoz köthető továbbképzést,  ahol tovább bővíthettem a világűrrel
kapcsolatos ismereteimet. Precíz munkavégzésemet is volt alkalmam fejleszteni, mivel
szakmai gyakorlatomat szintén a Magyar Űrkutatási Irodánál végeztem. Itt mélyebb
betekintést is nyerhettem a műholdkutatás rejtelmeibe.

Az előbb felsorolt munkahelyek és tapasztalatok révén úgy gondolom, hogy terhelhető és
precíz munkavégzésű ember vagyok. Emellett képes vagyok csapatban dogozni, mivel a
Magyar Űrkutatási Irodánál egy tízfős  csoport tagjaként végeztem kutatómunkát, így
komoly tapasztalatot szereztem a csapat tagjaival való együttműködésben.

Úgy érzem, az Önök által nyújtott lehetőség nem csupán esély arra, hogy jelenlegi tudásom
kamatoztassam, hanem egy igen komoly és hosszú távú fejlődési lehetőség is egyben, amit
fontosnak tartok, mivel szeretném elsajátítani a szakma minél több fortélyát. Bízom benne,
hogy anyagom felkelti érdeklődésüket, és egy személyes találkozás keretében is
bizonyíthatom rátermettségemet.
Várom válaszukat!

Tisztelettel:
Kéremválaszoljanak Károly
Budapest, 2020.07.27.

ÍGY ÍRJ MOTIVÁCIÓS LEVELET:

1 CÉG NEVE, POZÍCIÓ: Először is a levél tetején mindenképpen tüntesd fel a cég nevét, és a pozíciót,
amelyre pályázol. Egyrészt ezzel is azt sugallod, hogy a motivációs levelet tényleg erre a munkára
szabva írtad, nem pedig a szokásos sablont küldöd be. Másrészt a cég munkatársait is segíted, hiszen
rögtön látják, melyik pozícióra érkezett a levél. Ne hagyd le a megszólítást se! Plusz pont, ha kideríted,
első körben kinek érdemes címezni név szerint. Ezzel garantáltan felkelted a HR-es figyelmét.

2 BEVEZETÉS: Az első bekezdést érdemes arra szánnod, hogy leírod, hol találtad a hirdetést, miért
jelentkeztél a pozícióra, milyen motivációid vannak. Ez utóbbit még a későbbiekben ki fogod fejteni,
ezért itt tényleg csak röviden!

3 SZAKMAI TAPASZTALATAID: Szedd össze minden tapasztalatodat, ami releváns lehet az adott
munkakör szempontjából, kezdve a legfontosabbal! Arra figyelj, hogy ne csak azt gyűjtsd össze, hogy X
helyen dolgoztál, hanem azt is, hogy konkrétan mit csináltál, miben fejlődtél, mi az, ami érdekes a
jelenleg megpályázott pozíció szempontjából. A motivációs levél lényegét tulajdonképpen ez a rész
adja (és ez a leghosszabb is), hiszen itt részletezed, hogy miért Téged vegyenek fel.
TIPP: Azt feltételezheted, hogy elég felsorolni, mi mindent tanultál, csináltál a témában, de valójában
nem ez a leghangsúlyosabb. Ami a HR-est érdekelni fogja, az az, hogy mindez az ő szempontjából
miért jó, milyen előnyöket jelenhet felvételed a cégnek. Gondolj csak bele, te sem kedvességből járnál
be dolgozni, nyilván ők is támasztanak elvárásokat feléd.

4 SOFT-SKILLEK: Örök kérdés, hogy érdemes-e említést tenni a Téged jellemző tulajdonságokról, soft-
skillekről. Azt egyértelműen kerüld, hogy felsorolod az összes hangzatos jellemzőt, ami eszedbe jut.
Más a helyzet, ha konkrét példákkal tudod alátámasztani ezeket, vagyis nem csupán lobogtatod a
közhelyeket, hanem meg is indoklod, hogy miért ezeket a tulajdonságokat emelted ki.

5 LEZÁRÁS: A lezárásban ismét kitérhetsz arra, hogy milyen motivációid vannak, miért szeretnél a cégnél
dolgozni, valamint ne felejtsd el kifejezni személyes találkozásba vetett bizalmadat. A legvégén
elköszönéssel és dátummal zárd le az írásod.



K
ÉS

ZÜ
LJ

 F
EL

 E
LŐ

RE
 A

JO
BV

ER
SE

 Á
LL

Á
SB

Ö
RZ

ÉR
E!

 

Mit hozz magaddal az állásbörzére?

Szedd össze röviden, hogyan mutatkoznál be 1 percben!

e-mailben
kapott QR kód

123456

toll víz és rágcsálnivaló feltöltött 
mobiltelefon

Röviden, de emlékezetesen bemutatkozni nehezebb, mint gondolnád, így érdemes
előre felépítened egy ívet magadnak. Akár szó szerint is leírhatod, mit akarsz majd
mondani, sőt, akár rá is pillanthatsz a puskádra, mielőtt bejelentekezel valamelyik
céghez. Az első tapasztalatok alapján pedig korrigálhatod, ha szükséges.

Mit NE mondj?
A legrosszabb, amit tehetsz, hogy azt válaszolod: „Mit szeretne tudni?”. Ebből
egyértelművé válik az interjúztató számára, hogy nem készültél fel a kérdésre. Azt se
feledd, hogy az interjúztatót elsősorban nem a személyed, hanem az alkalmasságod,
esetleg a munkával kapcsolatos személyiségjegyeid érdeklik, így a „Budapesten
születtem, de gyermekkoromban Kistarcsán laktunk” kezdéssel nem leszel túl
meggyőző.

Mit mondj inkább? 
Hogy hívnak?
Milyen típusú állások érdekelnek? (szakterület, feladatok, munkakör, fő- vagy
részmunkaidős, gyakornoki stb.)
Milyen releváns munkatapasztalatod van?
Hol végeztél/milyen szakon tanulsz?
Személyes motivációd, azaz miért ilyen típusú állást keresel?
Miért gondolod, hogy alkalmas vagy egy ilyen típusú állásra, mit nyer veled a cég,
ha téged választ?

Ha idáig eljutottál, már sokat tettél azért, hogy
sikeres legyen az álláskeresésed.

 
Várunk március 1-2-án

a JOBVERSE Állásbörzén, 
ahol a gyakorlatba ültetheted a megszerzett tudást!

 
HAMAROSAN TALÁLKOZUNK! :)


