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Álláskeresési szolgáltatás 

Valamilyen speciális élethelyzeted miatt elvesztetted az állásodat, vagy egyszerűen nem 

találsz munkát? Vagy pályakezdőként nem tudod, merre indulj, keresed a helyed? 

Van egy jó önéletrajzod, de nem tudod, hogy tedd egyedivé, hogyan válaszolhatnál vele a 

legjobban egy adott álláshirdetésre? Pedig mindennél jobban akarod azt az állást?  Nálunk 

konkrét segítséget kaphatsz, nem csak jótanácsot! Leülünk együtt a számítógép elé, megírjuk 

együtt az álláspályázatot, a kísérőlevelet, a motivációs levelet, és az önéletrajzot az 

álláshirdetésre válaszoló személyes anyaggá alakítjuk. Mindent megteszünk azért, hogy az 

álláshirdető téged akarjon állásinterjúra hívni! 

Miért érdemes igénybe venni a szolgáltatást? 

Ez a szolgáltatás díjmentes. Segítünk az önéletrajz elkészítésében. Felkészítünk a munkába 

állásra, illetve annak megtartására. Próbainterjún élheted át, hogy milyen egy állásinterjún 

részt venni, milyen nehézségekre kell számítani, hogyan lehet azokat jól megoldani. 

Felkészítünk, hogy a lehető legjobban szerepelj, és így mihamarabb el tudj helyezkedni. 

Naponta frissülő új álláslehetőségek. 

Napi 8, 6 és 4 órás munkalehetőségek, megváltozott munkaképességűek részére is 

állásajánlatokkal várunk! 

Kik vehetik igénybe a szolgáltatást? 

• aktív korúak, a 25 év alattiak és 55 év felettiek is! 

• szakképzettek és szakképzetlenek 

• tartósan álláskeresők, pályakezdők is 

• kisgyermekesek (és bizonyos esetekben a nagycsaládosok is) 

• megváltozott munkaképességűek 

Szolgáltatásunkkal szeretnénk hozzájárulni a kerületi emberek és családok életminőségének 

javításához. Számunkra fontos, hogy az álláskeresők olyan állást találjanak, ami nekik is jó, 

hosszútávon is vállalható, megfelelő munkakörnyezetben és légkörben, hogy kényelmesebb 

és biztonságosabb lehessen a mindennapi élet. 

Az álláskereső szolgáltatás igénybe vehető a FESZGYI Család- és Gyermekjóléti 

Központban (1091 Budapest, Üllői út 69.), tanácsadónk Korponai Rita esetmenedzser, 

telefon: 216-2875 vagy 216-2876. Email: korponair@feszgyi.hu. Időpont: csütörtökönként 

8-16 óráig, más napokon előre egyeztetett időpontokban. 
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