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Könnyebb egymásra találni
Hiánypótló internetes rendszert vezetett be a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség

ISZLAI KATALIN

I smét egy új, saját fejlesztésű, a 
munkaadók és munkanélküliek 
mindennapjait egyaránt megköny-

nyítő online rendszert vezetett be a 
hónap elején a Hargita Megyei Munka-
erő-elhelyező Ügynökség. A részletek-
ről Tiberiu Pănescuval, az ügynökség 
igazgatójával beszélgettünk.

Rengeteg új információ

A legfontosabb információ: az új rend-
szer az ügynökség internetes oldalán 
(locuridemuncaharghita.ro) érhető el, 

az állásoknál pedig a Részletek me-
nüpontra kell kattintani a részletes 
leírásért. A munkaadók évek óta köte-
lesek tájékoztatni az ügynökséget az 
összes betöltetlen állásukról, az erre 
használt korábbi gyakorlat azonban 
több ponton is hiányos volt. Mint az 
igazgatótól megtudtuk, a régi rend-
szerben csak annyira volt lehetőség, 
hogy a munkaadók bejelentsék sza-
bad állásaikat, illetve azt, ha ezeket 
betöltötték. Az új rendszerben viszont 
ezt sokkal könnyebben tehetik meg, 
és további részleteket is feltölthetnek 
az állásokkal kapcsolatosan. Meg 
tudják nevezni, milyen képzettségű 
személyt keresnek, mekkora fi zetésre 
számíthatnak, adnak-e ételjegyeket, 

milyen időtartamra alkalmaznának, 
és így tovább. Tehát a régi, korlátozott 
lehetőségekkel bíró adatbázis helyett, 
amelyben egy munkanélküli csak any-
nyit látott, hogy melyik cég milyen po-
zícióba keres alkalmazottat, most már 
minden egyéb információ is rendelke-
zésére áll. Így nem kell külön felhívnia 
minden állásadót, és többször szem-
besülnie azzal, hogy nem alkalmas 
az adott munkára, hanem előre tudja, 
hol van valós esélye az elhelyezke-
désre. Az igazgató arra is kitért, hogy 
közvetítésre is alkalmas a rendszer, 
hiszen a munkanélküliek adatait és a 
munkavállalók által feltöltött elvárá-
sokat össze tudják fésülni. Ezáltal az 
ügynökség úgynevezett ajánlásokat 

tud tenni a cégeknek azokról a mun-
kanélküliekről, akik megfelelhetnek 
az elvárásaiknak. Ráadásul a munka-
adók egy ajánlás után azt is fel tudják 
tüntetni a rendszerben, hogy melyik 
napon és milyen időpontban jelent-
kezzen interjúra az ajánlott személy, 
így megkímélve a munkakeresőket a 
fölösleges utaktól. A munkanélküliek 
továbbá havonta kötelesek felkeresni 
az ügynökséget, a láttamozás kap-
csán pedig szintén felhasználható az 
új rendszer. Ezeken az alkalmakon 
ugyanis ajánlásokat kapnak majd a 
munkanélküliek is, amelyeket a mun-
kaadóknak már korábban elküldenek, 
hogy fel tudják tüntetni, mikor várják 
interjúra az illetőket. Ezzel mindkét fél 
időt és energiát spórol.

Élesben is kipróbálták

Az említett ajánlásokat továbbá kü-
lönböző rendezvényeken is haszno-
sítani tudják, az első ilyen alkalmat a 
pénteki állásbörze jelentette. Tiberiu 
Pănescu elmondta, a börzére 306 sze-
mély esetében 479 ajánlatot állítottak 
össze (voltak olyanok, akik több állás 
feltételeinek is megfeleltek). A legtöbb 

munkanélkülit, 103 személyt Csíksze-
redából ajánlották, majd a székelyud-
varhelyiek és a gyergyószentmiklósiak 
következtek a sorban. A legtöbb mun-
kahelyet Székelyudvarhelyen kínálták, 
egyébként a megyében összesen 468 
állást ajánlott 55 munkaadó. Az állás-
börzékre 930 munkanélküli látogatott 
el, Székelyudvarhelyen 360, Csíksze-
redában 290, Gyergyószentmiklóson 
pedig 280. Közülük összesen 331 sze-
mélyt hívtak vissza interjúra a munka-
adók, ami eléggé közel áll az ajánlások 
számához, így az igazgató szerint ez is 
hozzájárult az eredményekhez. Hozzá-
tette, az újításra azért is volt nagy szük-
ség, mert az állásbörzék korábban nem 
voltak elég hatékonyak, tavaly például 
mindössze 32 személy állt munkába 
a két megyei szintű állásbörze után. 
Azt remélik, hogy a nemrég bevezetett 
módosítások által többen tudnak majd 
elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Ed-
dig 887 állást töltöttek fel a már emlí-
tett részletességgel az új rendszerbe, 
amelynek további előnye, hogy most 
először magyar nyelven is fel vannak 
tüntetve a keresett munkakörök. 

Az igazgatótól azt is megtudtuk, 
hogy a legfrissebb, februári adatok 
szerint 5625 nyilvántartott munkanél-
küli van Hargita megyében (közülük 
1377 fi zetett munkakereső).

• A munkaadók és a munkanélküliek mindennapjait is megkönnyítő új online rendszert 
dolgozott ki a Hargita Megyei Munkaerő-elhelyező Ügynökség. Ezáltal gördülékenyeb-
bé vált a betöltetlen állások jelentése az ügynökség felé, a munkakeresők pedig több 
információhoz juthatnak az állásokról, így könnyebb lehet az elhelyezkedés.

Maros megye is csatlakozott az or-
szágos állásbörzéhez, múlt hét 

végén a megye hat városában talál-
kozhattak az álláskeresők a munka-
adókkal. A szakhivatal felhívására a 
megye 1200 cége közül 81 jelentkezett, 
összesen 1087 állást kínálva fel. Mint 
Gheorghe Ștef, a Maros Megyei Munka-
erő-elhelyező és Szakképző Ügynök-
ség igazgatója lapunknak elmondta, 
több cég keresett szakképzetlen mun-
kást, ugyanakkor sokan alkalmaztak 
volna pincéreket, szakácsokat, keres-
kedelemben dolgozókat, de a textil-
iparban jártas munkások is keresettek 
voltak. A munkaadók felvettek volna 
még gépkocsivezetőket, villanysze-
relőket és őrző-védő tanfolyammal 
rendelkezőket is.

A felsőfokú végzettséggel rendelke-
zőknek elsősorban mérnöki állásokat 
kínáltak, de tervezőket és humánerő-

forrás-menedzsert is kerestek. „Az 
ajánlatokkal elégedettek lehetünk, de 
azt tapasztaljuk, hogy a munkanélkü-
liek mintha nem vennék elég komo-
lyan ezt a lehetőséget. Nézelődnek, 
válogatnak, mintha csak a kötelező pe-
csét miatt jöttek volna. Pedig jól tudják, 
hogy ha egy-két nekik szóló, általunk 
felkínált ajánlatot elutasítanak, elve-
szíthetik a munkanélküli-segélyüket.” 
A munkaadók egy része arra panasz-
kodott, hogy szakképzetlen munkáso-
kat is alkalmaznának, és betanítanák 
őket, hogy el tudják végezni a munkát, 
de még érdeklődni sem jönnek. Az 
állásbörzén megjelentek között volt 
olyan, aki külföldre készül, és csak kí-
váncsiságból vett részt az eseményen, 
de olyan is, aki nyíltan elmondta, hogy 
kevésnek tartja a felajánlott fi zetést, 
és annyiért nem ingázik be faluról min-
den hétköznap. (Simon Virág)

Kevésnek tartja a felajánlott fi zetést

H I R D E T É S

A korábbinál több információt 
lehet találni a munkahelyekről
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