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Felnőttképzési szolgáltatások tájékoztató

ÁLLÁSKERESÉSI TECHNIKÁK
TÁJÉKOZTATÓ
A felnőttképzési szolgáltatás azonosítója: 00000094

Az álláskeresési technikák szolgáltatásunk alapvető célja, hogy biztosítsa mindazokat a
háttérismereteket és információkat, amelyek segítségével a szolgáltatást igénybevevő álláskeresők,
állásukat változtatni kívánók és kényszerülők a lehető legrövidebb idő alatt képesek új álláshelyük
megszerzésére. Cél, hogy az álláskeresőknek olyan stratégiát adjon a munkalehetőségek
felkutatásához, az állásinterjúk teljesítéséhez és a megfelelő állásajánlat kiválasztásához, mely az
érdeklődési körüknek és képességeiknek leginkább megfelelő pozíciók elfoglalására ad lehetőséget.
AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA
Jelentkezés:

A szolgáltatásra jelentkezni lehet ügyfélszolgálatunkon keresztül,
Képzésre jelentkezéshez kapcsolódóan a jelentkezési lapon, telefonon,
levélben, elektronikusan vagy személyesen.
A jelentkezést követően időpontot egyeztetünk és a megbeszélt időpontban megtartjuk
szolgáltatásunkat.
A szolgáltatás időtartama:
kb. 60-100 perc egyén és szituációfüggő.
A szolgáltatás díja alkalmanként: 2000 Ft/alkalom
Helyszín:
Előre egyeztet helyszínen

Az álláskeresési technikák felnőttképzési szolgáltatás főbb területei:
1.




Munkahely kiválasztása
Egyéni kompetenciák és lehetőségek,
keresési technikák, munkakör
szelektálás.

2.





Munkahely megszerzési ismeretek
Önéletrajzírás,
felkészítés a felvételi interjúra,
telefonos érdeklődés,
céginformációk.

3.







Munkahely megtartási ismeretek
Beilleszkedés, munkahelyi kultúra,
vezetési stílusok kezelése,
munkahelyi konfliktuskezelés,
erőszakmentes kommunikáció,
asszertív magatartás,
önállóság-csapatmunka.

Részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon.

Nyilvántartási szám: 00382-2008

2/6

Felnőttképzési szolgáltatások tájékoztató
Kiadva: 2011.07.11.

ELŐZETES TUDÁSSZINTFELMÉRÉS
TÁJÉKOZTATÓ
A felnőttképzési szolgáltatás azonosítója: 00000091

Az előzetes tudásszint felmérése szolgáltatásunk alapvető célja, hogy az oktatáson résztvevők által
korábban megszerzett kompetenciák felmérésével és beszámításával kapcsolatos módszerek,
feladatok és felelősségi körök meghatározása.
AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA
Jelentkezés:

A szolgáltatásra jelentkezni lehet ügyfélszolgálatunkon keresztül, konkrét
képzésre jelentkezéshez kapcsolódóan a jelentkezési lapon.

A jelentkezést követően időpontot egyeztetünk és a megbeszélt időpontban feldolgozzuk a
benyújtott dokumentumokat.
A szolgáltatás időtartama:
1-2 nap
A szolgáltatás díja alkalmanként: Térítésmentes
A dokumentumok leadásának helyszíne:
Az Ügyfélszolgálat vagy a képzési helyszín.

Az előzetes tudásszint felmérés felnőttképzési szolgáltatás főbb területei:
1. Dokumentumok alapján történő beszámítás
Az eljáráshoz be kell nyújtania a korábban elvégzett modulokról szóló dokumentumok
(bizonyítványok, tanúsítványok) fénymásolatát.
Az adott tananyagegységet oktató tanár a benyújtott dokumentumot értékeli. Felmentést adhat
óralátogatás alól, javasolhat díjfizetési kedvezményt.
2. Munkáltatói referenciák alapján történő beszámítás
Amennyiben a képzési program egy adott munkáltató megrendelésére jön létre, úgy a
beiskolázásért felelős vezető kérheti a munkavégzés során megszerzett munkavállalói
kompetenciák beszámítását.

Részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon.
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PÁLYAORIENTÁCIÓS ÉS
PÁLYAKORREKCIÓS TANÁCSADÁS
TÁJÉKOZTATÓ
A felnőttképzési szolgáltatás azonosítója: 00000092

A szolgáltatás célja annak felmérése, hogy a szolgáltatást igénybevevő érdeklődése, képességei és
a lehetőségek alapján, milyen szakmát érdemes választania, kitanulnia. Cél, hogy a résztvevő
személyiségének, képességének, érdeklődésének és a munkaerő-piaci keresletnek megfelelő tervet
tudjon készíteni és megvalósítani.

AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA
Jelentkezés:

A szolgáltatásra jelentkezni lehet ügyfélszolgálatunkon keresztül,
Képzésre jelentkezéshez kapcsolódóan a jelentkezési lapon, telefonon,
levélben vagy személyesen.

A jelentkezést követően időpontot egyeztetünk és a megbeszélt időpontban megtartjuk
szolgáltatásunkat.
A szolgáltatás időtartama:
A szolgáltatás díja alkalmanként:
Helyszín:

kb. 60-100 perc egyén és szituációfüggő.
Díjmentes
Előre egyeztet helyszínen

A pályaorientációs és pályakorrekciós felnőttképzési szolgáltatás főbb területei:


Az önismeret szerepe a pályaválasztásban



Pályaismeret

/Azoknak a tulajdonságoknak és képességeknek a feltérképezése, melyek a pálya
betöltéséhez szükségesek/


Szakmaismeret /Széleskörű ismeretek a választható szakmákról



A munkaerő piaci környezet ismerete



A képzési lehetőségekre vonatkozó ismeretek



Döntési képesség javítása az információk ismeretében



Szituációs gyakorlatok

és/vagy a témákhoz kapcsolódó tesztek.

Részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon.
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KÉPZÉSI SZÜKSÉGLETEK FELMÉRÉSE,
KÉPZÉSI TANÁCSADÁS
TÁJÉKOZTATÓ
A felnőttképzési szolgáltatás azonosítója: 00000093

Konkrét célunk, a képzéssel kapcsolatos személyes döntéshez szükséges, elsődlegesen a képzési
kínálatunkkal kapcsolatos információk átadása. Amennyiben képzési kínálatunk nem tartalmaz a
jelentkező igényeinek megfelelő képzést, a tanácsadási tevékenység folyamán támpontokat adunk
a számára legmegfelelőbb képzések felkutatatásához.

AZ ELJÁRÁS LEÍRÁSA
Jelentkezés:

A szolgáltatásra jelentkezni lehet ügyfélszolgálatunkon keresztül:
Képzésre jelentkezéshez kapcsolódóan a jelentkezési lapon, telefonon,
levélben, elektronikusan vagy személyesen.

A jelentkezést követően időpontot egyeztetünk és a megbeszélt időpontban megtartjuk
szolgáltatásunkat.
A szolgáltatás időtartama:
A szolgáltatás díja alkalmanként:
Helyszín:

kb. 30-60 perc egyén és szituációfüggő.
Díjmentes
Előre egyeztet helyszínen

A képzési szükségletek felmérése, képzési tanácsadás szolgáltatás főbb területei:


Rövid és hosszú távon szükséges kompetenciák azonosítása,



rendelkezésre álló kompetenciák azonosítása, kompetencia-térkép kialakítása,



fejlesztendő kompetenciák körének azonosítása,



képzési terv kialakítása.

Részletekről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon.
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Az információs, ügyfélszolgálati szolgáltatás az alábbiak szerint működik:

Helyszín: 1149. Budapest, Angol utca 36. 107-es iroda
Telefon: 06 1/267 6470/111-es mellék Fax: 06 1/267 6471
Mobil: 06 20 7783550
E-mail: info@centroszet.hu
www.centroszet.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 9.00 – 12.00
Szerda: 13.00 – 15.00
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