Reflexió: Navigátor 2017 – Szakmai műhelynap a foglalkoztathatóságért

2017. november végén, „szak – konferencia” keretén belül, „szakmai műhelynapon” vehettem
részt, melynek címe – „NAVIGÁTOR 2017.” A konferencia támogatói között voltak többek között a
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Tempus
Közalapítvány, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Erasmus+ .
A „szak–konferencia” választható témái között, a pályaorientáció, a pályatanácsadás, a
karriermenedzsment és a munkaerőpiaci ismeretek szerepletek.
A szakmai műhelynap témáiból válogatva kiemelném Farkas László, EURES nemzeti
koordinátor előadását „Állásajánlati és álláspályázati standardok, dokumentumok és formátumok
Európában” címmel, melyben kitért az állásajánlat és álláskeresés fontos önéletrajzi dokumentum
mintáira (Europass, Linked in; XML és XLS formátumokra, valamint az amerikai típusú önéletrajzra)
standardokra. Az előadó kiemelte és hangsúlyozta az álláskeresői profil kialakítás szükségszerű
„fókuszpontjait” a végzettségek tekintetében, beszélt a nyelvismeret szintek fontosságáról, foglalkozott
a meglévő kompetenciák szükségszerűségével (érdeklődés, készség, szakmai gyakorlat). Hangsúlyozta
előadásában a számítógép felhasználói ismeretek fontosságát álláskeresői oldalról, hiszen ONLINE
állásbörzéken való megjelenés elengedhetetlen feltétele mindez. Az EURESS hálózatok felkészültek az
alapszintű számítógépes ismeretekkel rendelkező munkavállalók esetében az elérhetőségre. Karrier
tanácsadók segíthetik az álláskeresőket abban, hogy alapszintű számítógépes ismeretekkel rendelkezők
is ONLINE állásbörzéken sikerrel vehessenek részt.
Arany Anett, Europass referens, előadásában „Az EUROPASS CV kompatibilitása az európai
állásadatbázisokban” címmel hangsúlyozta, hogy az EUROPASS önéletrajzok más formátumokban
szerkesztve (PDF, XML, XLS ) segíti a rendszerek közötti kompatibilitást. Az új típusú formátumok
lehetővé teszik a továbbítást és adattárolást a böngészőben. Új funkció a CV fel- és letöltés funkció,
melyet az új formátumok már lehetővé tesznek.
Nagy Anita, EURES-tanácsadó a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivataltól tartott
előadást „Állásbörzék a 21. században: Mit tud az EOJD?” címmel kiemelte, hogy az EUROPASS jól
használható, jól működő önéletrajz minta, az EU-országokban elfogadott, azonban minden ország
hozzáilleszti „saját standardját” kialakítva ezzel a „nemzeti jelleget”. Előadásában kitért az ONLINE
állásbörzék előnyeire, vagyis a határokon átívelő lehetőségekre, mind állásajánlati (JV) mind
álláspályázati (CV) oldalról. Kihangsúlyozta az információ áramlás jó tartalmi és technikai szinvonalát;
felhívta a figyelmet a személyes adatok védelmi funkciókra, továbbá említette a sikeres álláskeresés
feltételeként ma már nem elég egyetlen (főleg régi) formátum használata. Az EUROPASS előnyei
között említette interoperabilitást, amely lehetővé teszi bármely nagy szervezet számára az önéletrajzadatbázis elérhetőségeket nem csak a „legnagyobbak” számára.

Molnárné Hegyi Eszter EURES-tanácsadó, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivataltól és Arany
Anett, EUROPASS referens műhelyfoglakozást vezettek az előadásokat követően, mely
műhelyfoglalkozás keretén belül szituációs játékban mutatták be életszerűen a tanácsadói munkát egy
álláskereső szemével láttatva az eseményeket.
Külföldi munkavállalás esetében felhívták a figyelmet a szituációs játékban elhangzottak alapján a
szükséges és érvényes munkavállalói engedélyek meglétére, a tartózkodási engedélye fontosságára,
továbbá ki segíthet a munkavállalót a munkahely keresésében. A szakmai végzettségek elismertetésének
fontosságára hívták fel a figyelmet.
Összegezve a látottakat és a hallottakat elmondható általánosságban, hogy a modernkori munkavállalást
elősegíti a számítógép felhasználói szintű ismerete, az önismeret, saját kompetenciáink ismerete,
szakmai gyakorlat, végzettségek, nyelvismereti szintek. Segítségünkre lehet, mint szakterület a
pályaorientáció, pályatanácsadás, karriermenedzsment, munkaerő piaci ismeretek, számítógép
felhasználói szintű ismeretek.
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