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A legtöbb hazai álláske-

reső 500 és 1000 euró, 

azaz mintegy 2300 és 

4600 lej közötti fizetést 

szeretne – derül ki a 

Best Jobs állásközvetítő 

portál nemrég közzétett 

országos felmérésé-

ből. Hargita megyében 

lényegesebben vissza-

fogottabbak az igények, 

ám legkevesebb 1600 

lejt itt is elvárnak a 

kezdők, a szakmai ta-

pasztalattal rendelkezők 

pedig kétezer lej fölötti 

béreket szeretnének. 

Egyre magasabbak a fizeté-
si elvárások Romániában: 
a Best Jobs állásközvetí-

tő portál januártól arra kérte az 
oldalon munkát keresőket, hogy 
a feltöltött önéletrajzaikban tün-
tessék fel azt is, szerintük mek-
kora béreket érdemelnének a 
tudásuk és szakmai tapasztala-
tuk alapján. A felhívásnak több 
mint tízezren tettek eleget, így az 
ő válaszaikra alapozva készítet-
ték el a fizetési elvárásokra vo-
natkozó felmérést.

A nők igényei alacsonyabbak

A Best Jobs kutatása szerint a 
legtöbb álláskereső (36%) 500 és 
1000 euró (2330-4660 lej) közötti 
fizetést szeretne, 28 százalékuk 
ezer és kétezer euró (4660-9325 
lej) közöttit, 21 százalékuk pe-
dig „megelégedne” 500 eurónál 
(2330 lej) kisebb összeggel is. A 
fennmaradó válaszadók (mint-
egy 15 százalék) kétezer lejnél 
magasabb fizetéseket jelöltek 
meg, akadtak közöttük olyanok 
is, akik még ötezer eurónál 
(23 300 lej) is többet szeretnének. 
A legmagasabb fizetési elváráso-
kat Bukarestből és Ilfovból jelöl-
ték meg, utánuk pedig a Nyugati-, 
a Közép- , az Északnyugati-, illet-
ve az Északkeleti Régió álláske-
resői következtek. A válaszadók 
64 százaléka férfi volt, 36 pedig 
nő, és kiderült az is, hogy utób-
biak elvárásai számottevően ala-
csonyabbak: miközben a nők 29 
százaléka 500 eurónál alacso-
nyabb fizetésért is munkába áll-
na, a férfiaknál ez az arány csak 
16,7 százalék. Az életkor tekin-
tetében a fiatal válaszadók vol-
tak többségben, és bár a 25 éven 
alu liak jelentős része 500 euró-

nál kisebb összegért is dolgozna, 
a 25 és 30 év közötti válaszadók 
többsége már ezer és kétezer eu-
ró közötti bért szeretne.

Csíkszeredai elvárások

A pályakezdők és a kevés ta-
pasztalattal rendelkező fiata-
lok elvárásai Hargita megyében 
sem alacsonyak – tudtuk meg 
Bakcsy Tündétől, a Csíki Vállal-
kozók Egyesületének ügyvezető 
igazgatójától. Mint mondta, a fel-
sőfokú végzettséggel rendelke-
ző kezdők legkevesebb 1600 lejt 
szeretnének kézhez kapni havon-
ta, azok pedig, akiknek már van 
pár év tapasztalat a hátuk mö-
gött, 2000 lej fölötti béreket vár-
nak el. „Akiknek csak érettségi 
diplomájuk van, megelégszenek a 
minimálbérrel is: ez főként a kez-
dőkre jellemző, de a tapasztaltab-
bak is elfogadják ezt az összeget, 
ha muszáj. Az egyetemet végzet-
tek azonban könnyebben kapnak 
magasabb fizetéseket, de ez a vég-
zettség típusától is függ, hiszen az 
IT (információ technológia) szek-
torban például jóval többet lehet 
keresni, mint a többi szakterüle-
ten” – sorolta Bakcsy Tünde, aki-
től azt is megtudtuk, hogy Hargita 
megyében nincs különbség a nők 
és férfiak elvárásai között.

Székelyföldi tapasztalatok

A két csíkszeredai vállalko-
zást is működtető Braia Piroska 
az álláskeresők elvárásaival kap-
csolatosan érdeklődésünkre el-
mondta, tapasztalata szerint az 
500 eurót „itt is előbb-utóbb meg 

kell adni”, ellenkező esetben nem 
lehet megtartani az alkalmazot-
takat. „Nagyok az elvárások, és 
sokan szeretnének külföldi pénzt 
kapni belföldi munkáért. Az a baj, 
hogy ha kint 12 órát kell dolgoz-
ni, és több kilométert utazni egy 
bizonyos összegért, az rendben 
van, de itthon ugyanezt nem te-
szik meg ugyanazért a pénzért. 
Itt valamiért a kevesebb munká-
ért szeretnének több pénzt ke-

resni, ez azonban nem korrekt. 
Arról nem is beszélve, hogy na-
gyon nehéz megfelelő munka-
erőt találni, sokan már három 
nap után feladják” – húzta alá 
Braia Piroska. 

Bencze Hajnalka, a Csíki Hír-
lapot is kiadó Príma Press Kft. 
humánerőforrás-menedzse-
re szerint az is problémát je-
lent az elvárások alakulásának 
szempontjából, hogy tapaszta-
lata szerint az álláskeresők je-
lentős része arról számol be az 
interjúkon, hogy korábbi mun-
kahelyén nem szerepelt a tel-
jes fizetése a munkakönyvében, 
csupán a minimálbér. „A mun-

kakönyves fizetés és a tulaj-
donképpeni bér közötti összeget 
különféle juttatásként kapták 
kézhez. Emiatt a statisztikai ada-
tok teljesen torzak, és a cégeknek 
is nehéz meghatározni, mennyit 
kellene ajánljanak ahhoz, hogy 
az elfogadható legyen. Azt látom 
a székelyföldi nagyobb városok-
ban, például Csíkszeredában és 
Székelyudvarhelyen, hogy azok-
ban a munkakörökben, amelyek 
nem igényelnek felsőfokú vég-
zettséget, az alkalmazottak tel-
jes mértékben megelégszenek a 
minimálbérrel. Ahogy megyünk 
felfelé a ranglétrán, úgy nőnek 
az elvárások: az adminisztra-
tív munkát végzők, mint például 
egy előkönyvelő vagy adatbevivő, 
már 1500 és kétezer lej közötti 
bért vár el. A középvezetői funk-
ciók esetében a fizetési elvárás 
két-három ezer lej között mozog, 
a csúcsvezetői esetében pedig 
négy- és ötezer lej között. Meg-
figyelhető, hogy azok a jelentke-
zők, akik felsőfokú végzettséggel 
rendelkeznek, magasabb fizeté-
si elvárásokkal érkeznek az ál-
lásinterjúkra” – emelte ki Bencze 
Hajnalka. Hozzátette, a béren kí-
vüli juttatások közül kizárólag 
az étkezési jegyeket értékelik 
az álláskeresők, az egyéb típusú 
utalványok nem motiválják őket. 
„Inkább a biztosra mennek, és 
mindenkit az érdekel, hogy le-
gyen egy biztos fizetése, amely-
ről tudja, hogy napra pontosan 
kézhez is fogja kapni” – számolt 
be tapasztalatairól a humánerő-
forrás-menedzser.

ISZLAI KATALIN

A felsőfokú végzettségű pályakezdők legkevesebb 1600 lejt szeretnének Csíkszeredában

Egyre magasabb béreket kérnek

Kereslet és kínálat találkozása. A béren kívüli juttatások közül kizárólag az étkezési jegyeket értékelik az álláskeresők
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 Az (X)-szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek.  

 A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!

 Szerkesztõségünk fenn tart ja a 
jo got, hogy a be ér ke zett le ve lek és 
más fé le írá sok közlésérõl dönt sön.

 Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza!
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„Inkább a biztosra 
mennek, és mindenkit 
az érdekel, hogy legyen 
egy biztos fizetése, 
amelyről tudja, hogy 
napra pontosan kézhez 
is fogja kapni”
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