
Építs a külföldi szakmai 

gyakorlatra álláskereséskor!



VISSZAPILLANTÓ

• MI VOLT A LEGJOBB PILLANATOD AZ ERASMUS+ SZAKMAI GYAKORLAT ALATT?

• MI VOLT A LEGNAGYOBB FÉLELMED A KIUTAZÁS ELŐTT?

• MI VOLT A LEGNAGYOBB SZAKMAI SIKERÉLMÉNYED A GYAKORLAT ALATT?

• MI VOLT A LEGFONTOSABB DOLOG, AMIT MEGTANULTÁL MAGADRÓL A MUNKÁVAL 

KAPCSOLATBAN? 



MILYEN DOKUMENTUMOKRA LESZ SZÜKSÉGED ÁLLÁSKERESÉSKOR?

Önéletrajz

Motivációs levél

Mobilitási Igazolvány

Nyelvvizsga

Bizonyítvány

Jogosítvány,

Alkalmassági, 

Erkölcsi

bizonyítvány 

Portfólió



Önéletrajz Motivációs levél Portfólió

A személyiségedre, céljaidra 

rámutató dokumentum, 

amely árnyalja az önéletrajz 

alapján kialakult képet. 

Egyéb dokumentumok, 

amelyek a pályázatodat 

erősítik: szakmai munkáidról 

készült képek, ajánlások stb. 

Az álláskeresés 

alapdokumentuma, amelyben 

bemutatod végzettségeidet, 

tapasztalataidat és 

készségeidet. 



Ezeket a dokumentumokat Te állítod össze!

… ezért ne feledkezz meg az Erasmus+ szakmai gyakorlatodról!

Önéletrajz Motivációs levél Portfólió



Önéletrajz

 Egy jó önéletrajz 
összeállításához a formára és 
a tartalomra is figyelned kell.

 Nézzünk meg néhány hibát, 
amelyeket odafigyeléssel és 
ellenőrzéssel könnyen 
elkerülhetsz!



Önéletrajz

Bármilyen típusú önéletrajzot használsz, a 

személyes adataidat fel kell tűntetned:

 Figyelj rá, hogy elérhetőségeid (e-mail, 

telefonszám) helyesen legyenek 

megadva!

 Az e-mailcímed lehetőleg a nevedből 

álljon, semmiképpen se legyen vicces 

vagy komolytalan!

 Nem kell minden adatodat leírnod (pl. 

teljes születési dátum, pontos lakcím)!

A fotóra is figyelj! Bulifotók 

kizárva! A képen legyen jól 

látható az arcod, de az 

arckifejezésed legyen 

semleges!



Könnyebb összeállítani az önéletrajzodat, 
ha már van szakmai tapasztalatod, de 
nem mindegy, hogyan mutatod be:  

• A cég neve és a pozíciód 
megnevezése önmagában nem árul 
el sokat arról, 
hogy milyen feladatokat végeztél el. 
Törekedj a konkrétumok 
megmutatására!

Önéletrajz

Gondolj az Erasmus+ szakmai 

gyakorlatodra munkatapasztalatként!



Önéletrajz

Hol helyezd el az Erasmus+ szakmai gyakorlatod?

Szakmai gyakorlatkéntLegnagyobb szakmai 

sikerélményed is ide 

kerülhet!

Europass mobilitási 

igazolványodban 

megtalálod a 

külföldön elvégzett 

feladataid listáját!



Önéletrajz

A tanulmányaid bemutatásakor nem az 
óráidat kell felsorolnod, hanem azokat a 
területeket, amelyekben jártas vagy (és 
érdekelnek is)

Ha már végeztél, a kezedben 

van Europass bizonyítvány 

kiegészítőd, amelyből ötletet 

meríthetsz!



Önéletrajz

Az Erasmus+ szakmai 

gyakorlatod során a 

készségeid fejlődnek! 

Gondold végig,  melyek 

ezek! 

A munkaerőpiac nem csak az iskolában 
megtanult tudásra, hanem a képességeidre 
is kíváncsi, ezért ezeket fogalmazd meg, de 
kerüld a kliséket!

Készségeidről se feledkezz meg!



• készségek, kompetenciák –

a munkával kapcsolatos

készségeknél:

Példa: 

Hol helyezd el benne az Erasmus+ szakmai gyakorlatod?

A legfontosabb dolog, amit 

megtanultál magadról a 

munkával kapcsolatban.

Önéletrajz



Hol helyezd el benne az Erasmus+ szakmai gyakorlatodat?

• készségek, kompetenciák – nyelvi készségeidnél:

Ha szakmai gyakorlatod alatt nyelvtudásod fejlődik, értékelésében az 

Európai Nyelvi Referenciakeret segít! 

Sokan attól félnek leginkább, 

hogy nem tudnak majd 

megszólalni idegen nyelven.  

Te mit tapasztaltál?

Önéletrajz



Motivációs levél

Hol helyezd el benne az Erasmus+ 
szakmai gyakorlatodat?

• ha elhivatottságodról, önállóságodról 
írsz, említsd meg példaként,

• ha a szakmád iránti érdeklődésedet 
szeretnéd alátámasztani, hivatkozz rá,

• ha szakmai tudásodat szeretnéd 
kiemelni, hozz fel példaként külföldön 
megismert módszereket, 
technológiákat

Hol helyezd el benne az Erasmus+ szakmai gyakorlatodat?



Olvass cikkeket

Hogyan fogalmazd meg a 

bérigényedet?

Hogyan kerüld az unalmas 

közhelyeket a CV-ben, a motivációs 

levélben vagy interjún?

Hogyan nyilatkozz a szakmai 

tapasztalatról?

Milyen állás való neked?

https://europass.hu/europass/job/item/36
http://europass.hu/milyen-a-jo-motivacios-level-160317124920
http://europass.hu/mi-fan-teremnek-a-szemelyes-keszsegek-8-8-tipp-arra-hogyan-fogalmazd-meg-oket-170626134444
http://europass.hu/a-15-legnagyobb-hiba-az-oneletrajzban
http://europass.hu/hogyan-keruld-el-a-kozhelyeket-az-allaspalyazatban
https://europass.hu/europass/job/item/35
https://europass.hu/europass/job/item/30
https://europass.hu/europass/job/item/1


https://europass.hu/europass/job

Mi segíthet még?

https://europass.hu/europass/job
http://europass.hu/blog


Tempus Közalapítvány

NEMZETI EUROPASS KÖZPONT

+36 1 236 5050 (9–13 óra között)

email: europass@tpf.hu

www.facebook.com/EuropassMagyarország

www.europass.hu

Kapcsolat


