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A szakemberpiac az  elmúlt időszakban jelentősen átalakult, a vállalkozások 

mind gyakrabban szembesülnek a gyártóipari szegmensben tapasztalható 

szakember hiánnyal. A megváltozott   kereslet-kínálati helyzetben a 

szakemberszükséglet biztosítása érdekében a vállalatok és a 

szakemberkereséssel foglalkozó cégek fejlesztették toborzási módszereiket, 

korszerűsítették a toborzási folyamatokat. 

Ezzel párhuzamosan a pályázók álláskeresési szokásai is megváltoztak. Az 

IMPC a fent vázolt helyzetből kiindulva felmérést készített, amely a pályázók 

álláskeresési, állásváltoztatási szokásait, munkaadóval szembeni 

elképzeléseit, elvárásait, állásváltozatási motivációját vizsgálta, azzal a 

céllal, hogy a felmérés eredményeinek figyelembevételével fejlesszük a 

keresési- kiválasztási folyamatunkat, javítsuk a kommunikációt pályázóinkkal 

és jobban megfeleljünk a pályázók elvárásainak, hozzásegítve őket a 

számukra érdekes állás gördülékenyebb megtalálásához.

Az IMPC-nél az elmúlt 2 év során állásra pályázókat kérdeztük meg 

álláskeresési szokásaikról. A megszólítottak jelentős hányada részt vett a 

felmérésben.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a részvételt és az alábbiakban közöljük a 

felmérés eredményeit.
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25 év alatti vagy pályakezdő 25-30 év között 30-40 év között 40-50 év között 50 év fölött

30-40 év között

A pályázó életkora

A felmérésben résztvevők legnagyobb része a 40-50 éves, illetve a 30-40 éves

korcsoportba tartozó álláskeresők.

40-50 év között
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Egyetem, MSc Főiskola, BSc Szakközépiskola, technikum

A pályázó iskolai végzettsége

A legtöbb válaszadó főiskolai diplomával rendelkezik, az egyetemet végzettek száma

valamivel kevesebb.
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Technikus (PLC, mérőszoba,
karbantartó)

Termelésvezető, műszakvezető,
termelési csoportvezető

Diplomás beosztott szakértő

Önálló kulcsszakértő

Középvezető

Vezető, menedzsment tag

Felsővezető

8%

28%

45%

45%

52%

49%

31%

Megpályázott állások

IMPC Personnel Hungária Kft.

? Kérjük jelölje meg, milyen állásokra pályázik, illetve milyen állásokat szeretne a közeljövőben megpályázni!

A válaszadók legnagyobb része középvezetői és vezetői pozíciókra pályázik, a kitöltők között

magas volt az önálló kulcsszakértők és a diplomás beosztott szakértők száma. A technikusi

pozíciókra jelentkezők száma volt a legalacsonyabb.
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Az elvárásainak jobban megfelelő feladatkört keres

Az elvárásainak jobban megfelelő munkaadót keres

A szervezeten belüli vagy a szervezetek közötti együttműködés nem
harmonikus

Jelentős kultúra- és/vagy szervezeti változás történt

Munkaadója piaci és gazdasági helyzetét nem érzi kellően stabilnak

Teszteli a szakemberpiacot, nagyon előnyös ajánlat esetében szeretne
váltani

Családi, magánéleti okból keres állás

Lakóhelyéhez közelebb keres állást

Aktív álláskereső, jelenleg nem dolgozik

Pályakezdő, első munkahelyét keresi

28%

46%

25%

37%

14%

25%

14%

17%

22%

3%

A pályázók nagy része az elvárásainak jobban megfelelő munkaadót keres. Az álláskeresés okaként a

résztvevők magas száma jelölte meg a vállalati kultúra változását, a szervezeti változást és az

elvárásoknak jobban megfelelő feladatkört. Családi és magánéleti okokból csak kevesen keresnek

állást, alacsony azoknak a pályázóknak a száma is, akik a munkaadójuk piaci és gazdasági helyzetét

nem érzik kellően stabilnak.

Álláskeresés oka

IMPC Personnel Hungária Kft.



7Glasford International Global Vision - Local Focus®

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Szakmai fejlődés lehetősége

Munkaadó stabil jövőképe

Jó munkakörülmények

Nemzetközi karrier lehetősége

Változatos munka

Jó munkahelyi légkör

86%

28%

66%

38%

62%

52%

22%

60%

49%

52%

57%

A pályázók legnagyobb része a szakmai fejlődés lehetőségét tartja elsődlegesnek az új munkahellyel

szemben. A munkaadó stabil jövőképét, a jó munkakörülményeket, a szakmai kihívásokat és a jó

munkahelyi légkört is kiemelkedően fontosnak tartják az álláskeresők. A várakozásokkal szemben a

válaszadók kisebb százalékát motiválja munkahely változtatásra a magasabb fizetés, a több elismerés

és a nemzetközi karrier lehetősége. A válaszokból kiderül, hogy a gyorsan változó piaci helyzetben is a

hagyományos értékeket tartják fontosnak a pályázók.

IMPC Personnel Hungária Kft.

Elvárások az új munkahellyel szemben
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A karrier tervezésének és építésének mennyiben része a 
tudatos munkahelyváltás?

Megfelelő időben tudatosan munkahelyet kell váltani

Egy munkaadó szervezetében is fel lehet építeni a karriert

A gyors változás miatt nem célszerű egy helyen megragadni

Tudatos váltással cészerű a személyi "frissítések" elébe menni

A pályázók majdnem fele azon a véleményen van, hogy a tudatos karrierépítés érdekében megfelelő

időben munkahelyet kell váltani. A válaszadók másik fele azonban úgy vélekedik, hogy a karriert egy

munkaadó szervezetében is fel lehet építeni. A pályázók alig negyede menne csak elébe tudatos

váltással a munkaadó által a jövőben esetleg kezdeményezhető személyi cseréknek.
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Sikertelen álláspályázat okai

? Ha Önnek már volt sikertelen álláspályázata, miben látja a sikertelenség okát?

Az álláskeresők a sikertelen pályázat okaként a munkaadó várakozástól eltérő ajánlatát jelölte meg

elsőként. A második legnagyobb problémát az jelentette, hogy a pályázó nem mindenben tudott

megfelelni a munkaadó képzettségre, szakmai ismereteire vonatkozó elvárásainak. Nagyszámú pályázó

esetében a munkahely napi megközelítése nem lett volna ésszerűen megoldható. A válaszadók kis

százalékának okozott csak gondot, ha a munkaadó által bemutatott jövőkép nem volt elég meggyőző,

illetve ha a munkaadó a meglévőnél nagyobb vezetési tapasztalatot várt el.

IMPC Personnel Hungária Kft.
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34%
28%
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Hány évenként szeretne új munkahelyre 
kerülni?

A válaszadók több mint harmada szerint a szakmai fejlődés és a karrierépítés érdekében ideális

esetben 3-5 év időközönként szükséges munkahelyet váltani. A pályázók valamivel kevesebb,

mint egyharmada szerint az 5-7 év az ideális. A pályázók többsége szerint tehát 5 évenként

érdemes munkahelyet váltani.

IMPC Personnel Hungária Kft.
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Csak akkor vállalkozik rá, ha itthon nem 
talál a képesítésének megfelelő állást

Jó lehetőség nemzetközi karrierépítésre

Vonzó a magasabb fizetés, egzisztenciális 
helyzet megalapozása

Jó lehetőség multikulturális jártasság 
megszerzésére

Jó lehetőség nyelvtanulás és szakmai 
tapasztalatszerzés céljából

Hogyan tekint a külföldi munkavégzésre?

A válaszadók harmada a külföldi munkavégzést nyelvtanulás és szakmai tapasztalatszerzés céljából jó

lehetőségnek tartja. A pályázók kisebb része tartja csak jó lehetőségnek hosszabb távú

karrierépítésre, illetve csak akkor vállalkoznának külföldi munkavégzésre, ha itthon nem találnak a

képesítésüknek megfelelő állást. Csak nagyon kisszámú álláskereső számára vonzó a magasabb

fizetés, ami megalapozná az egzisztenciális helyzetüket.

IMPC Personnel Hungária Kft.
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86%

50%

70%

90%

Érdeklik az előnyös 
lehetőségek

Érdekli a szakemberpiac 
aktuális helyzetet

Csak akkor érdekli, ha 
aktívan állást keres

Pozitívan éli meg, ha számon 
tartják

Hogyan fogadja, ha a toborzással 
foglalkozó cégek megkeresik 

állásajánlatokkal?

A pályázók nagy része pozitívan éli meg, ha számon tartják a toborzással foglalkozó cégek,

illetve érdeklik a jó álláslehetőségek, akkor is ha nem aktív álláskeresők, mert az vallják, hogy

akkor kell váltani, amikor erre előnyös lehetőség adódik és a váltás nem kényszerűségből

történik. Magas volt azonban azon pályázók száma is, akiket csak akkor érdekelnek az

álláslehetőségek, ha aktívan keresnek állást. A pályázókat a legkevésbé az aktuális piaci helyzet

megismerése céljából érdeklik a jó álláslehetőségek.

IMPC Personnel Hungária Kft.
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Az álláspályázat elutasítása okainak egyeztetése, javaslatok a következő pályázathoz

Munkába lépést követően az első tapasztalatok egyeztetése

A megbízó állásajánlatának egyeztetése

Az interjún szerzett tapasztalatainak egyeztetése

Az interjúra való felkészülést támogató írásos anyag megküldése az interjú előtt

Az interjú időpontjának, helyszínének írásos visszaigazolása

Írásos tájékoztató anyag a megbízó vállalatról

Önéletrajz értékelése, módosítási, kiegészítési javaslatok

Álláspályázat beérkezésének visszaigazolása

Tájékoztatás az érdekes új álláslehetőségekről

77%

25%

63%

48%

54%

60%

40%

62%

49%

65%

A hatékony álláskeresés érdekében hasznosnak tartott lépések a pályázó és az 
állásközvetítő között

? A pályázó és az állásközvetítő közötti együttműködésben melyik kommunikációs lépéseket tartja hasznosnak és szükségesnek a 

hatékony álláskeresés érdekében?

A hatékony álláskeresés érdekében a legfontosabb pályázó és toborzócég közötti kommunikációs lépésnek a

válaszadók az álláspályázat elutasításának okainak egyeztetését, az új, érdekes álláslehetőségekről való

tájékoztatást valamint a megbízó állásajánlatának egyeztetését tartják. Ezenkívül az önéletrajz értékelését, az

interjú időpontjának és helyszínének írásos visszaigazolását és az interjúra történő felkészülést segítő anyag

kiküldését tartják fontosnak az álláskeresők. A munkába lépést követő első tapasztalatok egyeztetését nem

tartják elsődlegesnek.
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74%

15%
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Évente 2 évente 3 évente

Önéletrajz frissítésének gyakorisága

? Ön szerint milyen gyakorisággal célszerű az adatbanki önéletrajzát frissíteni?

Az álláskeresők több mint harmada évente tartja célszerűnek frissíteni az önéletrajzát. A

válaszadók kisebb része félévente, negyedévente, vagy jelentősebb változás esetén frissíti az

önéletrajzát.



GG

Budapest, 15.06.2016
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www.impc.hu

http://www.impc.hu/

