
Munkaerőpiaci reintegráció c. ingyenes tréning a Keszthelyi Család és 

KarrierPONT szervezésében!   

A képzés tartalma 

 Önismeret, a felelősségtudat fejlesztése. 

 Életpálya tervezés, rövid és hosszútávú tervezés elsajátítása.  

 Hatékony munkavégzés, együttműködési és kommunikációs ismeretek gyarapítása.  

 

Időtartam: 2 nap  

 

Célcsoport: Gyermekgondozás, hozzátartozó betegápolás, munkanélküliség miatt a munkaerő-

piacra visszatérni szándékozó nők és férfiak. 

 

Miért érdemes jelentkezni? 

 Mert minden résztvevő egyszeri motivációs díjat kap (nettó 12.500,- Ft értékű 

Edenred utalvány). Mert minden résztvevő egyszeri motivációs díjat kap (nettó 

12.500,- Ft értékű Edenred utalvány). 

 Mert a tanfolyam idejére igény esetén szakszerű, térítésmentes 

gyermekfelügyeletet biztosítunk 

 Mert a képzés teljes ideje alatt ingyenes büfét és meleg ebédet biztosítunk a 

résztvevőknek. 

 A résztvevők felnőttképzési szerződést és a képzésről tanúsítványt kapnak. 

Előképzettségi követelmény nincs. A tréning Időtartama: 20 óra (2 nap) 

(az alábbi rész levágandó) 

JELENTKEZÉSI LAP Munka és magánélet összehangolása 

Jelentkező neve, születési neve:  

Szül. hely, idő, anyja neve: 

Állampolgárság, TAJ szám, szig.szám, adószám: 

Telefonszám, e-mail cím: 

Állandó lakcím, tartózkodási cím (ha van): 

Legmagasabb iskolai végzettség:    □ ált.isk. 8 osztálynál kevesebb  □ 8 általános  □ befejezett 10 évfolyam  □ 
szakiskola □ speciális szakiskola  □ szakmunkásképző  □ befejezett szakközép 12 évfolyam □ befejezett gimnáziumi 12 
évfolyam  □ szakközépisk. érettségi  □ gimnáziumi érettségi □ technikumi végzettség  □ felsőokt. int.-ben megszerzett 
oklevél vagy diploma □ szakirányú felsőfokú végzettség 

Munkajogi státusz:   □ alkalmazott  □ vállalkozó, vállalkozásban segítő családtag  □ nyugdíjas □ munkaképtelen 
(rokkant)  □ GYED, GYES, GYET  □ háztartásbeli  □ egyéb inaktív 

Gyermekei száma: Gyerekfelügyeletet kér?      igen - nem1 

Speciális étkezési igény (ételallergia stb): 

Dátum: 2020……………………  jelentkező aláírása: ……………………………… 

                                                           
1
 igen válasz esetén kérjük megjelölni a gyermek(ek) korát 



A képzés során megszerezhető kompetenciák 

 Életpályatervezési ismeretek és készségfejlesztés: 

Életpálya, karriertervezési és álláskeresési ismeretek és technikák. Aktuális élethelyzet 

elemzése. Kommunikációs, önérvényesítő és változáskezelési készségek felmérése és 

fejlesztése tesztekkel, szituációs gyakorlatokkal. 

 Kompetenciatár kialakítása a munkaerőpiaci érvényesüléshez: 

Munkavállalói és személyes erősségek, fejlesztendő területek beazonosítása, 

önismeret és önbizalom erősítése. Személyes portfólió (önéletrajz, motivációs levél, 

on-line jelenlét, off-line és on-line jelenlét) kialakítása.  

 Vállalkozás: ötlettől a megvalósításig: 

Alapvető vállalkozási ismeretek. Gyakorlati példák, amelyek a vállalkozási ötlet 

beazonosításától az üzleti tervezési szakaszon keresztül a megvalósításig vezetik végig 

a képzésen résztvevőt. Fiktív vállalkozás kidolgozása. Az üzleti tervezés folyamatának 

alapjai esettanulmány jelleggel. 

 Akciótervezés, az ismeretektől a cselekvésig: 

Rövid-, közép- és hosszútávú tervezés, tartós változás kritériumai, online lehetőségek 

az akciótervezésben, személyre szabott cselekvési terv elkészítése. 

 

Jelentkezés és további információ: 

A képzés megfelelő csoportlétszám esetén folyamatosan megszervezésre kerül, igény szerinti 

időpontban és akár külső helyszínen is, nemcsak Keszthelyen.  

Címünk: 8360 Keszthely, Fő tér 4.     

Telefon: 0630 630-5491, 0670 275-3003 

E-mail: csakkeszthely@gmail.com varosfejlesztokft@keszthely.hu 

Facebook: https://www.facebook.com/csakkeszthely/ 
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