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SZOLGÁLTATÁSOK 

ELHELYEZKEDÉSITANÁCSADÁS 

A felnőttképzési szolgáltatás azonosítója: 00000094 

Az elhelyezkedési tanácsadás alapvető célja, hogy biztosítsa mindazokat az ismereteket és információkat, amelyek 

segítségével a kialakult élethelyzetüket kezelni tudják és a Iehető legrövidebb idő alatt képesek lesznek új álláshe-

lyük megszerzésére. 

Az elhelyezkedési tanácsadás biztosítja az ügyfeleknek, hogy megtervezhessék konkrét, megvalósítható karriercél-

jaikat és megismerjék a célok eléréséhez szükséges legfontosabb módszereket es eszközöket. 

A tanácsadás során átgondolják a résztvevők az érdeklődési körüknek képességeiknek megfelelő leginkább alkal-

mas szakmai lehetőségeket. Az elhelyezkedési tanácsadás során jobban megismerhetik a választott szakmát, a meg-

szerzett képesítéssel megszerezhető munkaköröket, elhelyezkedési lehetőségeket kialakíthatják álláskeresési elkép-

zelésüket és technikájukat. Megismerkednek a vállalkozási és az Európai Uniós ismeretekkel. 

ÁLLÁSKERESÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSA 

A felnőttképzési szolgáltatás azonosítója: 00000095 

Az álláskeresési technikák oktatásának alapvető célja, hogy kiscsoportos formában tréning-oktatási eszközöket és 

módszereket felhasználva olyan ismeretek és készségek birtokába kerüljenek az érintett ügyfelek, amelyek segítség-

ével kivételes tárgyalási pozícióba kerülhetnek a munkaerőpiacon. A tréningrendszerek lehetővé teszik, hogy a 

kialakított csoportokon belül az egyes személyek megbeszélhessék tapasztalataikat és közösen alakítsanak, ki olyan 

munkahely-keresési elemeket, amelyek sikeresebbé tehetik őket ezen a területen 

ELŐZETES TUDÁSSZINT FELMÉRÉS 

A felnőttképzési szolgáltatás azonosítója: 00000091 

Az előzetes tudásszint-felmérés célja, hogy pontosan meghatározza az ügyfél korábban megszerzett ismereteit, 

készségeit és gyakorlati tapasztalatait. Az előzetes tudásszint felmérésének további célja, hogy rendszerezett for-

mában bemutassa az ügyfél számára hol tart most, melyek tudásának az erős, illetve a gyenge oldalai. 

Az előzetes tudásszint-felmérést a képzésszervezők végzik, mely a választott képzés tekintetében az ügyfelek elméleti 
szakmai képességét és készségszintjét kívánja felmérni. Lehetőséget teremtünk ezzel, már a szakma kiválasztásánál a 
várható tudásszinthez igazított csoportok összeállítására. 

Minden szolgáltatás díjtalan! 

JELENTKEZÉSI LEHETŐSÉGEK  

Személyesen: Az Esély Európába Alapítvány ügyfélszolgálati irodájában 

4561 Baktalórántháza, Naményi út 7 

4515 Kék, Kölcsey Ferenc út 21  

E-mailben: eselyeuropaba@gmail.com

vagy bagolyalbert@c2.hu 

Telefonon: Mobil: 30/419-5550 
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