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Pályázat kódszáma: 

FOGLALKOZTATÁS2019/A/11 

Pályázat címe: Megváltozott munkaképességű személyek 

munkaerő-piaci integrációját elősegítő programok támogatása 

Kedves Hallgató! 

 
Amennyiben speciális igényű hallgató vagy, egy remek lehetőséget kínálunk, hogy a nyílt 

munkaerő-piacon sikeresen és hosszútávon helyezkedhess el! 

Programunk szolgáltatásai ezt a célt szolgálják: 

 
 Tájékoztatás az álláskeresésről, segítségnyújtás a komplex minősítés, és különböző 

pénzbeli ellátások megszerzéséhez, jogi tanácsadás 

 A mentorod mindig elérhető munkaidőben!  

 Képesség- és igényfelmérés 

 Pályaorientációs tanácsadás 

 Asszertív kommunikációs tréning, a sikeres érdekérvényesítésért 

 Munkára felkészítő program: önéletrajz, állásinterjú, munkahelyi beilleszkedés 

 Munkapróba 

 Speciális találkozások- munkavállalóink és munkáltatóik személyes beszámolója 

 Speciális állásbörze 

 Munkaerő-közvetítés, mentori segítséggel 

 

Eddigi eredményeink: 

 52 kiscsoportos munkára felkészítő program 

 6 kiscsoportos önismereti, önérdek-érvényesítő tréning 

 4 asszertív kommunikációt elősegítő tréning 

 275 munkavállaló elhelyezése 

 

Ahol már – többek között- elhelyeztünk munkavállalókat: 

 IBM ISSC: HR munkatárs, pénzügyi munkatárs- 15 fő 

 IBM Magyarország: HR munkatárs, informatikus- 2 fő 

 Liferay: informatikus-rendszergazda (távmunka!) 

 NFSZK: informatikus-rendszergazda 

 Családbarát Ország Nonprofit Kft: újságíró- 2 fő 

 ProfitLine Invest & Media Kft: úságíró- szerkesztő 

 KPMG: Pénzügyi munkatárs 

 Heineken Hungária: képzésszervező- munkatárs- 2 fő 

 Újbudai Polgármesteri Hivatal: parkolási-környezet 

védelmi-pénzügyi referens- 6 fő 

 Zuglói Polgármesteri Hivatal: adóügyi ügyintéző- 2 fő 

 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara: ügyfélkapcsolati- pénzügyi munkatárs- 5 fő  

 

 
Farkas Gergely, IBM ISSC - SO Nordic Process coordinator- munkavállaló:  
„Az a jó, hogy itt azt nézik, hogy mire vagy képes, nem azt, hogy mire nem …”  
Szekér Bea, IBM ISSC - Diversity Focal munkáltató: 
„A tapasztalataink azt mutatják, hogy a megváltozott munkaképességű kollégákkal dolgozó csapatok 

nyitottabbakká, érzékenyebbekké váltak, és a munkában is eredményesebbek lettek.” 

 

Hogyan tudsz velünk kapcsolatba lépni? 

Amennyiben érdekel a lehetőség, egy online tájékoztatón tudsz több információt kapni, 

melynek időpontját még keressük, és erről értesítjük az érdeklődőket. 

Amennyiben a tájékoztatón nem tudsz részt venni, keress minket:  

Fehér Miklós 06 20 223 32 82 feher.miklos@kezenfogva.hu 

https://kezenfogva.hu/munkakozvetites 

mailto:feher.miklos@kezenfogva.hu
https://kezenfogva.hu/munkakozvetites

