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Tájékoztató –
Online mentoráció szolgáltatás
( www.munkatanacsadas.maltai.hu )
1. Állásközvetítés folyamata
a. Kinek várjuk a jelentkezését?
Budapesten és az agglomerációban bejelentett lakcímmel rendelkező, vagy
életvitelszerűen itt élő, illetve eben a vonzákörzetben munkát kereső
álláskeresőket, munkanélküliek elsősorban online, de telefonon is elérhető
munkatanácsadási szolgáltatással támogatjuk. Az ő jelentkezésüket várjuk.

b. Így segíthetünk.
Amennyiben Ön úgy dönt hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat „ Online
Munkapiaci Mentorációját” igénybe szeretné venni, ebben az esetben várjuk
jelentkezését

a www.munkatanacsadas.maltai.hu -n található Űrlapon

keresztül. Jelentkezése után 1 héten belül mentoraink felveszik Önnel az Ön
által megadott elérhetőségen a kapcsolatot. Segítünk az álláskeresésre való
felkészülésben. Telefonos elérhetőséget is biztosítunk abban az esetben, ha az
online Űrlap kitöltéséhez Önnek támogatásra van szüksége. Az Űrlap
kitöltése jelenti azt, hogy Ön szeretne online mentorációt kérni. Ezért a
telefonos támogatás ennek a felületnek a kitöltésében fogja Önt segíteni.
A szolgáltatást a Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft. koordinálja, és minden
jog a NKft. tulajdona.

c. Kikkel állunk kapcsolatban?
Kapcsolatban állunk munkáltatói partnerekkel, munkakeresést támogató
szolgáltatókkal, és szakértőkkel. Amennyiben Önnek igénye mutatkozik erre,
szívesen továbbítjuk az elérhetőségét ezen partnerek felé. Csak abban az
esetben továbbítjuk az Ön elérhetőségét, ha erre munkatársunknak Ön írásos
hozzájárulását adja, és kifejezetten kéri.
d. Kollégáink.
Kollégáink, akik a mentorálási szolgáltatást végzik, megfelelő képzéssel
rendelkeznek, és több éve hasonló területen dolgozó szakemberek. Az
Incorpora Magyarország és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület,
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illetve a Máltai Gondoskodás Nonprofit Kft. munkavállalói
dolgoznak a mentori, illetve a diszpécseri pozíciókban.
2. Karrier tanácsadás
a. Miért hasznos?
Abban az esetben, ha Ön elveszítette a krízis alatt a munkáját, és nem tudja,
honnan indítsa el az álláskeresési tevékenységét, orientáló jelleggel segítséget
tudunk Önnek adni. A mentorainkkal áttekintheti a jelenlegi munkapiaci
helyzetet, orientálódhat, kaphat karriertanácsokat, és segítünk tartalmában és
formájában is versenyképessé tenni az önéletrajzát. A szolgáltatásunk az
érdeklődők számára ingyenes.
b. Kollégáink.
Kollégáink több éve foglalkoznak hátrányos helyzetű, munka nélkül maradt
emberek munkaerőpiaci felkészítésével. Ismerik a hátrányos helyzetbe került
emberek nehézségeit, és olyan hozzáadott értékű szolgáltatást tudnak adni,
amelyet csak egy ezzel az ügyfélkörrel dolgozó szervezetnél kaphat meg.
3. Önéletrajz űrlap
A www.munkatanacsadasmaltai.hu honlapon a következő felület kitöltésével kérhet
munkapiaci mentorációt:

4. Adatok frissítése
A mentoráció jelenthet kifejezetten munkaközvetítést is. Amennyiben Ön megadja a
fenti Űrlapon az elérhetőségét, konkrét állásajánlat esetén tanácsadóink megkereshetik
a megadott elérhetőségein. Konkrét álláshirdetésre való jelentkezése esetén
előfordulhat, hogy az adott állás szempontjából lényeges további személyes adatok
megadása válik szükségessé.
A kifejezett kérésünk nélkül tudomásunkra hozott (pl. az online regisztráció során
feltöltött önéletrajzban szereplő) különleges adatok kezeléséért nem vállalunk
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felelősséget.
5. Mit tartalmaz a jó önéletrajz?
A jó önéletrajz alkalmas arra, hogy bemutassa, milyen tapasztalatokkal, és
képzettségekkel rendelkezik Ön. Csak a legszükségesebb adatokat szabad tartalmaznia
( név, lakcím, elérhetőség, állampolgárság). Amennyiben Önnek már van önéletrajza,
és elküldi a mentoroknak a munka során, kérjük, hogy az önéletrajz ne tartalmazzon
különleges adatot (Infotv 3. § 3. pont: a személyes adatok különleges kategóriáiba
tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási
vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok,
valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó
biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális
életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
6. Egyéb hasznos tudnivalók
Weboldalunk (www.munkatanacsadas.maltai.hu

) felkeresése esetén rendszerünk

automatikusan rögzíti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő
időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző
és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi
helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze.
Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
7. Fenntartjuk a jogot arra, hogy az Ön számítógépén adatokat tartalmazó file-t (cookiet) helyezzünk el.

3

