
VÁLLALATI MUNKASZERVEZÉS 

A munkahely-változtatás emberi és szakmai 
kérdései 

A vállalatok megpróbálják munkatársaikat különböző ösztönzőkkel 
magukhoz kötni. Úgy tűnik, céljukat gyakran nem érik el. Hiszen a 
munkatársak érdekei mások, mint amire a munkaadók gondolnak. A 
menedzser számára minden állásváltoztatás egy új vállalati kultúrá-
val való találkozást jelent. Aki nem alkalmazkodik, az kudarcot vall. 
 
Tárgyszavak: ösztönzés; kötődés, személyzetirányítás;  

létszámcsökkentés; munkahely-változtatás; elvárás; 
álláskeresés; állásbörze; munkaközvetítés;  
munkaerőpiac. 

Ráfordítás/haszon/kötődés 

Az angol nyelvterületen úgy a kutatásban, mint a mindennapi életben 
széles körben elterjedt az elkötelezettség fogalma, a német nyelvterületen 
pedig pszichológiai összhangról beszélnek. A belső kötődéssel, mint a 
személyzetmenedzsment céljával azonban keveset foglalkoznak, pedig 
szisztematikus és célirányos felépítése a stratégiailag fontos munkatársak 
vonatkozásában a professzionális megtartásmenedzsment feladata.  

A munkatárs belső kötődése értelmében vett elkötelezettség az ed-
digi ismeretek szerint lényegében három szempontból tevődik össze:  

– haszonkalkuláció,  
– érzelmi kötődés,  
– erkölcsi kötelezettség. 
A munkatárs egy ésszerűen megállapított ráfordítás/haszon kalkulá-

ció alapján dönti el, hogy a vállalatnál marad vagy másik munkaadóhoz 
szeretne átmenni. Az érzelmi kötődéshez tartozik a munkatárs pozitív 
belső hozzáállása a vállalathoz. Ez eredhet a saját tevékenységből, a 
pozitív társadalmi kapcsolatokból, de a vállalat termékeiből és szolgálta-
tásaiból is. Többek között a munkaelégedettségben és azonosulásban 
fejeződik ki, és a vállalathoz való érzelmi vonzalom értelmében el kell 
különíteni a kötelezettség érzésétől.  



Az erkölcsi kötelezettség szempontja ezzel szemben az üzemi szo-
cializációból alakul ki az értékek és normák mindenkori vállalatspecifikus 
rendszerében. A munkatárs feladatával és vállalatával szemben elköte-
lezettnek érzi magát, ha az üzemi értékrendszert mint kívánatosat és 
összeegyeztethetőt sajátjának tekinti. 

A kötődési okok nem elkülönítve állnak egymás mellett és nem zár-
ják ki egymást kölcsönösen. A vállalat számára legfontosabb kötődési 
szempont az érzelmi kötődés, mivel ez van legnagyobb hatással a ma-
radásra, de főleg a teljesítményre és lojalitásra. 

A munkatársak kötődése nemcsak fellendüléskor fontos, hanem a 
gyenge szakaszban is, sőt ilyenkor bizonyos tekintetben különös jelentő-
ségű lehet. A professzionális megtartásmenedzsment célja több mint a 
legjobb munkatársak felmondásának megakadályozása.  

Kötődés és létszámcsökkentés 

A létszámleépítés költségcsökkentésével a vállalat teljesítőképes-
sége és innovációs ereje fenntartásának, ill. növelésének a szükséges-
sége áll szemben. Ez feltételezi, hogy éppen a gazdaságilag gyenge 
időszakokban a legjobb és stratégiailag fontos munkatársakat kell a vál-
lalatnak magához kötni. A munkatársak megtartására alkalmasnak vélt 
intézkedések meghatározása előtt ki kell alakítani a megtartásmenedzs-
ment koncepcióját és több kérdést tisztázni kell. 

Célcsoportok meghatározása 

Recesszió idején a professzionális személyzetmenedzsment számá-
ra is kihívást jelent a munkatársak pontosan meghatározandó csoportjá-
nak egységes megtartásmenedzsment keretében való differenciált keze-
lése. Miután ezeket a csoportokat meghatározták, meg kell vizsgálni, mi 
köti ezeket a munkatársakat a vállalathoz, és mely tényezőket kell – a ve-
zetéstől az üzemi légkörön át egészen az anyagi ösztönzőkig – sziszte-
matikusan alakítani és javítani. Ez a munkatársak igénystruktúrájának fo-
kozódó individualizálása idején nagyon eltérő. Végső soron itt is nagyon 
differenciáltan kell figyelembe venni a vállalatnál dolgozó és a megtartás-
menedzsment célcsoportjaként kiválasztott munkatársakat.  

A münsteri szakfőiskola kutatóprojektjének résztvevői Németor-
szágban 125 vállalatot és a vállalatoknál vezető utánpótlásnak tekintett, 
max. 5 éve végzett munkatársakat kérdeztek meg, hogy milyen jelentő-
sége van a kiválasztott kötődési tényezőknek. A válaszadó 25 fő fele 

 



legalább egyszer változtatott munkahelyet. Tőlük azt is megkérdezték, 
hogy valójában milyen okok vezettek a munkahely-változtatáshoz. Itt fő-
leg az a kérdés volt érdekes, hogy a gondolkodás és cselekvés össz-
hangban van-e, azaz hogy a vélt változtatási okok a változtatás tényle-
ges okával megegyeznek-e. 

 

Véleménye szerint a következő szempontoknak milyen jelentőségük van a 
kiemelkedő képességűek munkahely-változtatásában?
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1. ábra A munkahely-változtatás feltételezett okai 



A megkérdezett vállalatok többsége szolgáltató és termelőüzem,  
saját ágazatában már régen bevezetett cég volt. Többségük nagy jelen-
tőséget tulajdonít a munkatársak jövőbeni kötődésének, azonban rend-
szerint nem rendelkeznek átfogó koncepcióval és eddig megtartásme-
nedzsmentet is csak egy helyen vezettek be. A munkaadók és mun- 
kavállalók válaszainak összehasonlítása néhány meglepő dolgot mutat 
(1. ábra). 

A megkérdezett vállalatok szemszögéből az előmeneteli lehetősé-
gek, a munka tartalma, a vezetők magatartása áll az előtérben, ha a 
munkatársak munkahely-változtatást terveznek. Ettől eltérő választ adtak 
a megkérdezett utánpótlás-vezetők, miszerint az első helyen a munkahe-
lyi légkör és a munkahely „tetszése” áll és csak ezután következik a 
munka tartalma és a vezetők magatartása. 

Változó értékek 

A válaszadók az utolsó munkahely-változtatás tényleges okait az 
alábbiakban jelölték meg (2. ábra). 

A leggyakrabban a privát okokat jelölték meg, megelőzve a munka 
tartalmának kihívásait és a karrierlehetőségeket, aminek viszont a válla-
lati képviselők messze nagyobb jelentőséget tulajdonítottak.  

Privát okok 

A privát okok sokfélék, főleg a partner munkahelye és a jövőbeni 
közös élettel kapcsolatos döntés volt meghatározó. Ennek során a klasz-
szikus szerepértelmezéstől függetlenül az a fél váltott, aki a leggyorsab-
ban tudott az adott új helyen új munkahelyet találni. Ez a vállalatok szá-
mára ismételten felveti a házaspárok karrierkezelésének kérdését. 

A felmérés során kapott eredmények nem tekinthetők reprezentatív-
nak, megerősítik azonban azt a felismerést, hogy az értékstruktúrák és 
cselekvési minták megváltoztak és ennek nagy jelentősége van a mun-
katársak vállalathoz kötése szempontjából.  

Vonzó feladatok 

Végezetül megvizsgálták azt a kérdést, milyen jelentőségük van a 
munkatársak gyakorlatban elterjedt vállalathoz kötésének. Ennek során 
a vállalatok külön figyelmet fordítottak az életpálya-tervezésre.  

 

 



Mit neveztek meg a munkahely-változtatás okaként?
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2. ábra Az utolsó munkahely-változtatás okai 



A kihívást jelentő feladatokra való esélyt a megkérdezett vezető-
utánpótlás is központi változtatási okként jelölte meg, természetesen 
nem a karrierszándék, hanem az új feladatok iránti érdeklődés miatt. Bár 
a karriertervezésnek a vállalat szempontjából a munkatársak megkötése 
érdekében nagy jelentősége van, a válaszadó vállalatok többsége ennek 
6-24 hónap időszakra tulajdonított fontosságot. 

A további intézkedéseknél a család és hivatás összeegyeztethető-
ségének elősegítése, valamint az üzemi légkör aktív alakítása áll az elő-
térben. Az utóbbit a vállalatok több mint 70%-a olyan „vagyonnak” tekinti, 
ami döntően meghatározza vonzerejét. Nyilvánvalóan a munkatársaknak 
ez az elvárása olyan sok vállalatnál adott, hogy ezen keresztül már nem 
lehet versenyelőnyöket elérni a legjobbakért és azoknak a vállalathoz 
kötéséért folytatott harcban.  

A munkatársaknak munkájuk térbeli, időbeli és tartalmi kialakításá-
ban nagyobb önállóságot és szabadságot adó intézkedések viszont még 
nem nagyon terjedtek el annak ellenére, hogy a megkérdezett munkatár-
sak nem sorolták őket a kevésbé fontosak közé. Végső soron felvetődik 
az a benyomás, hogy a munkatársak vállalathoz kötését különböző ösz-
tönzőkkel kell elérni, ezek azonban nem érik el tulajdonképpeni céljukat, 
mert figyelmen kívül hagyják a munkatársak érdekstruktúráját. 

A tényleges fluktuáció mellett fontos mutató a munkatársak elége-
dettsége, amit különböző módokon lehet mérni. A megkérdezett vállala-
tok a munkatársak elégedettségéről 90%-ban a munkatársakkal folytatott 
beszélgetésből értesülnek. Mivel ilyenkor a válaszadó nem marad névte-
len, az értékelésnél figyelembe kell venni, hogy gyakori „a társadalmilag 
kívánatos válasz”. A költségigényesebb, de névtelen és ezáltal a valósá-
got jobban megközelítő képet adó megkérdezéseket ezzel szemben 
csak 46%-ban végzik el, és a válaszadó vállalatoknak csak 30%-a végez 
magatartásfigyelést. 

Az ember mint egyedülálló tényező 
A képességeket, know-how-t, ismereteket mindenkor pótolni kell, az 

utánpótlás biztosítása végső soron a személyzeti menedzsment min-
dennapi feladata, függetlenül attól, hogy ez jelentős költséget és időt 
igényel. 

A szaktudás és az ismeret pótolható, a személyiség azonban nem. 
A megtartásmenedzsment feladata ezért, hogy a stratégiailag fontos 
munkatársakat maradásra és teljesítményre ösztönözze és biztosítsa, 
hogy a munkatársak fluktuációmagatartása a stratégiai célokkal össz-
hangban legyen, ill. annak realizálását ne akadályozza. 

 



Vezetők munkahely-változtatása 

A munkahely-változtatás váratlan keménységpróba, még akkor is, ha 
a jelölt és a vállalati menedzserek egymást előzőleg alaposan megismer-
ték, a krízis gyakran már az elhíresült első 100 nap alatt bekövetkezik. 

Ennek oka, hogy az új munkatársat alig tájékoztatják a vállalat írat-
lan törvényeiről és szokásairól. Ha a menedzserek egy olyan vállalattól 
válnak meg, ahova nem sokkal azelőtt kerültek, annak hátterében az 
esetek 80%-ában kultúrakonfliktus áll. A szakmai alkalmasság a pályafu-
tás alapján megbízhatóan vizsgálható, kérdés azonban, hogy az ember 
illik-e a vállalathoz. 

A menedzser legtöbbször már néhány hét után érzi, ha nem boldo-
gul új munkahelyének kultúrájával. Ilyenkor azután gyakori az elválás és 
a munkajogi vita. 

Az angol-amerikai világban erre az alkalmazkodási problémára talál-
ták ki a „kulturális alkalmasság” (cultural fit) fogalmat. Ez alatt azt értik, 
hogy az állás betöltésének sikere a szakmai képzettségen és a szemé-
lyes alkalmasságon kívül attól is függ, hogy a szervezet milyen értéket 
tulajdonít a jelölt képességeinek és tulajdonságainak. 

Egy jelölt sok mindenről előre tájékozódhat, a tulajdonképpeni pró-
batétel azonban csak a munkábaállás után következik. Csak akkor derül 
ki, hogy az új munkatárs beleillik-e a vállalatba. Az állásváltoztatás akkor 
is lehet sikertelen, ha valaki úgy gondolja, hogy jól ismeri a vállalatot. Az 
újonnan belépőknek a betanulási szakaszban különösen oda kell figyelni 
a vállalat által kibocsátott és fogadott jelekre.  

A kezdeti szakaszt az a tény teszi nehézzé, hogy az új munkatárs-
nak egyidejűleg két szinten kell orientálódni. A menedzsernek egyidejű-
leg kell megérteni pozíciójának dologi-logikai követelményeit és az új, 
más, legtöbbször íratlan, láthatatlan szabályokból álló vállalati kultúra 
nehezen kiismerhető légkörét. Nem szabad kritikátlanul beilleszkednie, 
hanem meg kell találnia az alkalmazkodás és az első saját, tőle elvárt 
változtatási impulzusok közötti egyensúlyt. Az elvárások teljesítése érde-
kében gyakran többet kell foglalkozni a stratégiai kérdésekkel és keve-
sebbet a részlet-feladatokkal. 

Mivel a kulturális alkalmasság annyira fontos, a munkahelyet változ-
tató menedzsereknek az első hónapokra feladattervet kellene készíteni 
és 100 nap után le kellene tenni a számadást: Valóban beleillek-e a vál-
lalatba? És ha nem: Hogyan kell megváltoztatnom magatartásomat? És 
végső soron meg kell válaszolni a kérdést: Mennyire igazíthatom magam 
a vállalathoz anélkül, hogy ne változzak meg túlságosan? 



A sikeres beilleszkedés első lépése a saját helyzet reális felmérése. 
Az új menedzser egy „manézs-szituációba” kerül. A többiek kíváncsian, 
esetleg bizonyos frusztrációval lesik, hogyan is boldogul az új vezető. 
Ezenkívül a többieknek is időre van szükségük ahhoz, hogy a régi főnök 
helyett átálljon az újra. Ha a munkatársak még nem dolgozták fel az el-
válást a régi vezetőtől, ellenséges érzések is kialakulhatnak bennük az 
újjal szemben. Főleg a karizmatikus régi vezető esetén kell az újaknak 
nehéz kezdeti időszakkal szembenézni, és ilyenkor úgyszólván láthatat-
lan ellenséggel harcolnak. 

Ezért célszerű az elődről tájékozódni. Az új környezetben mielőbb 
keresni kell egy olyan szövetségest, akinek hatalma van és népszerűtlen 
intézkedések esetén támogatóként szolgálhat.  

Aki a tulajdonos által vezetett vállalatnál meg akarja találni a helyét, 
annak különösen jó érzékkel kell rendelkezni. Elsősorban azok a kon-
szernvezetők, akik világos döntési folyamatokhoz szoktak, rendszerint 
fájdalmas „beszokási időszakokat” élnek át. A tárgyszerű beavatkozás 
gyakran merev magatartási szabályokkal társul.  

Jobb első lépésben 15–20 kulcsszemélyt kiválasztani, akiknek a vál-
lalaton belül hatalmuk van és akiknek a támogatására a vezetőnek szük-
sége van változtatási terveihez. A fontos játékosok nem feltétlenül a fő-
nöki emeleten ülnek, ezek lehetnek kollegák, munkatársak, üzemi tanács 
tagjai és fontos vevők. Az új menedzsernek semmiképpen sem szabad 
magát az irodában elásnia, hanem meg kell ismernie a vállalatot, fel kell 
keresnie a fontosabb termelőüzemek vezetőit, akik vázolják számára a 
vállalat helyzetét. A vezetőnek azt kell környezete felé sugároznia, hogy 
az új szervezetről mindent meg akar tanulni.  

Online álláshoz jutás 

Ma már sok vállalat az interneten keresztül keres vezetőket. Mire 
kell ügyelni a pályázónak az álláskeresés során? 

A Siemens Németország egyik legkeresettebb munkaadója, aminek 
következtében évi mintegy 200 000 pályázat érkezik be hozzá. A pályá-
zók áradatának kézben tartása érdekében a cég egy ideje radikális esz-
közökhöz nyúl: mindent online intéz. Ha valaki papíron küldi pályázatát, 
felkérik, hogy az információkat elektronikus úton is nyújtsa be. A 
Bertelsmann, Merck és a Lufthansa is interneten kéri a pályázatokat, és 
ez a tendencia egyre inkább eléri a középvállalatokat is. A konszernek 
munkaerő-toborzásukat egyre inkább átterelik az idő- és költségkímélő 
világhálóra. 

 



A világháló így nemcsak a kezdő és fiatal szakemberek számára vá-
lik a szakmai esélyek legfontosabb „piacterévé”. Egy tanulmány szerint a 
vállalatok is egyre inkább elektronikus úton keresik a vezetőket. 

A „manager magazin” megbízásából 15 ágazat 109 vállalatát kér-
dezték meg, hogy mennyire használják az internetet személyzettoborzás 
céljára. Különösen élen jár a bankszektor: már minden ötödik pénzinté-
zet a hálóra irányítja az álláskeresőket. 

A probléma: a vállalatok elvárásai és a kezdők pályázati gyakorlata 
közötti nagy rés. Sok vezető nem fogadja el a hálót, szerintük a pályáza-
tok 2/3-a továbbra is postai úton érkezik. 

Az internettel szembeni bizalmatlanság a pályázatok minőségében 
is tükröződik. A vállalatok több mint 70%-a úgy nyilatkozott, hogy az in-
ternetes pályázatok minőségileg gyakran gyengébbek, mint a hagyomá-
nyos módon benyújtottak. Összefoglalva: az internetes pályázók adott 
esetben elszalasztják a döntő karrieresélyeket. 

Visszavonhatatlanul elmúltak azok az idők, amikor a menedzser ab-
ból indulhatott ki, hogy a nagy újságok hétvégi kiadásainak lapozgatása 
során tájékozódhat ágazatának legfontosabb álláskiírásairól. A vállalatok 
az állásokat ma már elsősorban a saját honlapjukon hirdetik meg. Az e-
mailen beérkező pályázatok, függetlenül attól, hogy meghirdetett állások-
ra vagy saját kezdeményezésből küldik őket, gyakran automatikusan egy 
ún. pályázó–menedzsment rendszerbe kerülnek. Ezek olyan adatban-
kok, amelyekhez a személyzeti szakértőknek és a szakmai osztályok ve-
zetőinek egyaránt hozzáférésük van abból a célból, hogy az összegyűlt 
pályázati anyagokból az adott osztály számára megfelelő munkatársakat 
kiszűrjék. 

A legtöbb vállalat saját honlap mellett a digitális állásbörzéket is 
igénybe veszi. A „manager magazin” felmérése szerint ma már a cégek 
86%-a legalább egy ilyen elektronikus állásbörzével együttműködik. A 
vállalatok ott elhelyezik vállalatismertetésüket vagy közvetlenül helyez-
nek el aktuális álláskínálatokat.  

A pályakezdők és középvezetők számára magától értetődőnek kel-
lene lenni, hogy ezeket a börzéket rendszeresen látogatják. Ugyanakkor 
kevés reménnyel kecsegtet, ha az álláskeresők helyezik el az adatbank-
ban saját adataikat. Az ilyen kínálatot jóformán csak a személyzeti ta-
nácsadók böngészik. Főleg a nagyobb közvetítők gyűjtik ezeknek a pá-
lyázóknak az adatait, hogy igény esetén gyorsan ajánlhassanak érdekes 
embereket. 

Néhány vállalat, elsősorban a nagyobbak, honlapjukon tájékoztat-
nak arról, hogy a pályázat mit tartalmazzon, más munkaadók esetén a 



pályázóknak kell elgondolkozni a formáról: Elég-e egy levél, amihez élet-
rajzot csatolnak? Meg kell-e küldeni egyidejűleg a bizonyítványokat és 
referenciákat is? Kétség esetén a bonyolult alkalmazásokkal szemben 
előnyben kell részesíteni az áttekinthető kialakítást és a szokásos adat-
formátumot (Word, PDF). 

Transzfertársaságok – mint átmeneti megoldás 

A jelenlegi foglalkoztatási válságban a transzfertársaságok kifizető-
dő szolgáltatási üzletágat jelentenek. A Szövetségi Munkaügyi Hivatal 
pénzügyi támogatásával képezik és kínálják a munkaerőpiacon azokat a 
munkatársakat, akiket egyébként elbocsátanának. A munkatársak egy 
része így új állást talál. Más részük számára a transzfertársaság a mun-
kanélküliségbe vezető hidat jelenti. 

Eredetileg a szakszervezetek találták ki, de ma már a munkaadói 
oldal is a létszámcsökkentés sikeres eszközének tekinti a transzfertársa-
ságokat. Funkciójuk természetesen megváltozott: A 80-as években a 
szakszervezetek még azt remélték, hogy a munkatársak átmenetileg az 
akkoriban foglalkoztatási társaságoknak nevezett cégeknél „parkolnak” – 
abban a reményben, hogy a válság után vissza lehet őket vinni a válla-
lathoz. Azoknak a munkatársaknak, akiket ma adnak át a transzfertársa-
ságoknak, már nincsenek ilyen illúziói. Egy részük számára a transzfer-
társaság csak híd a munkanélküliséghez. Más részüknek azonban esély 
az újrakezdésre. A közvetítési hányad azonban régiótól, életkortól és 
szakképzettségtől függően erősen változik. 30–80% között van azoknak 
az aránya, akiket a munkaerőpiac fel tud venni.  

A Szövetségi Munkaügyi Hivatal szerint Németországban 400 
transzfertársaság van, és ezek különböző modellek szerint működnek. 
Közös bennük, hogy olyan munkatársakat vesznek el, akikre a leadó vál-
lalatoknak már nincs szükségük. Így kerülik el a tömeges elbocsátásokat 
és az üzemfüggő felmondásokat. A régi munkaviszonyt megszüntetik és 
a transzfertársasággal meghatározott idejű szerződést kötnek. A transz-
fertársaság, amely lehet az üzem sajátja vagy külső szolgáltató, támo-
gatja a munkatársakat az álláskeresésben és segíti átképzésüket.  

A társaságokat a Munkaügyi Hivatal pénzügyileg támogatja. Az 
üzemi feltételek akkor teljesülnek, ha az üzemi változások a létszám-
csökkentést feltétlenül szükségessé teszik és a munkakiesés által érin-
tett munkavállalókat nem bocsátják el.  

Az év eleje óta alaposan vizsgálják a transzfertársasághoz felveen-
dő munkatársakat is. Így az elsődleges munkaerőpiacon közvetíthetők-

 



nek kell lenniük és lehetséges újbóli integrálásukat például továbbkép-
zéssel kell igazolni. Ha a Munkaügyi Hivatal mindkettőt elfogadja, a 
munkavállaló maximum 12 hónapig egy átmeneti csökkentett munkaidő-
re szóló bért kap. Ez a családi állapottól függően az utolsó nettó bér 60, 
ill. 67%-át teszi ki. A régi munkaadó a keresetet rendszerint kiegészíti 
80%-ra. A továbbképzés költségét a Munkaügyi Hivatal max. 2500 eu-
ró/fő összegig finanszírozza. 

Külső szolgáltatók 

A létszámcsökkentésre kényszerülő kis- és középvállalatok rendsze-
rint külső szolgáltatóknak adják át munkatársaikat. Ha a létszámcsök-
kentés keretfeltételei tisztázódnak, az érintett munkavállalókat tájékoztat-
ják és kézhez kapják a transzfertársasággal megkötött munkaszerződé-
süket. Ezt elfogadhatják vagy elutasíthatják. Ha a munkavállaló az áthe-
lyezést elutasítja, munkaviszonyát végkielégítéssel megszüntetik. Ha 
nem fogadja el, munkajogi pert indíthat. 

A transzfertársasághoz történő áthelyezéssel a munkavállalóknak 
legalább felmondási idejük vagy végkielégítés-igényük egy részéről le 
kell mondani. Ez a pénz majdnem mindig a transzfertársasághoz kerül, 
mivel ezeknek a költségeit a tervben előirányzott szociális eszközökből 
ritkán lehet teljesen finanszírozni. Egy havi lemondott végkielégítésből 
vagy felmondási időből a transzfertársaságban kb. 2 hónapot lehet fi-
nanszírozni.  

A transzfertársasággal fennálló szerződés alatt a munkatárs otthon 
maradhat. Természetesen részt kell vennie pályázói szemináriumokon 
és egyéni tanácsadásokon. Annak érdekében, hogy az álláskeresésben 
aktívan részt vegyen és gyorsan új állást találjon, a fel nem használt ösz-
szegnek megfelelő prémiumot kap.  

A szolgáltató eközben felkeresi a vállalatokat és az üres állások 
után érdeklődik. Akinek nem tudnak állást találni, az a transzfertársaság-
tól történő kilépését követő naptól jogosult munkanélküli-járadékra.  

Aki nem lép együtt, az mehet 

Sok üzemi transzfertársaságnál is hasonló a helyzet. A Deutsche 
Bahn közvetítője a munkatársakat csak az új tarifaszerződés érvénybe 
lépésével, tehát február 15-től kínálhatja külsőknek is. Addig a munka-
társakat csak a Deutsche Bahn-on belül közvetítheti. 2004. december 
31-én 1750 fő volt a DB-közvetítőhöz bejelentve, ebből 65% tisztviselő. 



Ők nem egy egyszerű ügyfélkör, mivel a tisztviselőnek nem lehet egy-
szerűen felmondani, ha a felkínált munkahelyet nem fogadja el. Ha egy 
munkatárs a feltételezett munkahelyet elutasítja, meghívják egy beszél-
getésre, aminek keretében tájékoztatják a következményekről. Azután az 
egyeztető testület dönt, hogy a munkahely méltányos és elvárható-e. Ha 
igen, még egyszer felajánlják számára a munkahelyet. Ha még egyszer 
elutasítja, a tarifaszerződés szerinti munkajogi intézkedésekre kerül sor, 
ami egészen a felmondásig terjedhet. A Német Vasút 22 000 munkatár-
sa közül, akiknek 1997 óta a DB-közvetítőhöz kellett átmenni, 11 450 így 
vált meg a vállalattól, miközben kb. minden második ment előnyugdíjba, 
10 400 elfogadta az új állást.  

A további létszámcsökkentések miatt a DB-közvetítő még legalább 
2010-ig működik – utána valószínűleg más néven. 

A Siemens két transzfertársasága a 2004. évet összesen több mint 
600 közvetítendő munkatárssal zárta, a közvetítési arány 80-99% között 
van. Tanácsadóik egyénre szóló támogatást tudtak nyújtani. Elemezték a 
közvetítendő munkatárs erősségeit és gyengéit, elkészítették profiljukat 
és ezeket összehasonlították a munkaerő-piaci igényekkel, és ennek 
alapján tettek javaslatot a képzésre és továbbképzésre. 

Erre átlagosan 4000 euró/fő állt rendelkezésre. A tanácsadók segí-
tettek a pályázati mappák összeállításában, a jelöltekkel pályázati stra-
tégiákat dolgoztak ki, és előkészítették a munkatársakkal az interjúkat.  

Társadalmi ellenőrzés 

Annak következtében, hogy a közvetítendő munkatársak mellett ál-
landó partner áll, nagyobb a társadalmi kontroll. Ők rögtön felismerik, ha 
egy munkatárs nem aktív és a közvetítés során nem kooperatív. 

A Siemensnél másik fontos sikertényező volt az állás-center, ami 
nemcsak a munkaerőpiacon kereste az üres munkahelyeket, hanem a 
munkatársakat offenzívan elhelyezte, például az állásbörzéken, ezenkí-
vül cégeket hívott meg karriervásárokra. Feltehetően a közvetítendő je-
löltek összetétele is vonzó volt: az átlagéletkor 40 év körül volt, 80%-uk 
felsőfokú, többségük műszaki végzettséggel rendelkezett. 

Így a Siemens viszonylag keresett munkatársakat kínált a piacon. A 
vállalatok azáltal, hogy a munkatársakat transzfercégnek adják át, befelé 
biztosítják az üzemi békét, kifelé pedig imázshaszonra tesznek szert, 
mert a személyzetet társadalombarát módon csökkentik. Ezt nem lehet 
egyszerűen euróban és centben kifejezni.  

 

 



A transzfertársaságok az idősebb munkatársaknak is esélyt adtak a 
közvetítésre. Ők korábban az adófizetők terhére, gyakran közvetlenül a 
munkaadótól vagy kerülő úton a Munkaügyi Hivatalon keresztül mentek 
előnyugdíjba. De ezt csak nyugdíjuk csökkentésével tudták megtenni. A 
munkanélküli-járadékot a jövő évtől az idősebbeknek rövid ideig folyósít-
ják, és januártól a munkanélküli-segélyt szociális segélynek minősülő, új 
munkanélküli-járulék váltotta fel. Így szükségszerűvé vált az álláskere-
sés. A törvénymódosítás után nyilvánvalóan emelkedni fog az újból állást 
vállalók aránya. A transzfertársaságok viszonylag jó esélyt kínálnak arra, 
hogy valaki állást találjon, hiszen alapjában véve egyszerűbb egy meglé-
vő, akár meghatározott idejű munkaviszonyból pályázni, mint a munka-
nélküliségből. 
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Röviden… 

Francia álláskereső honlap: www.sourcea.fr
A négy év óta jobalacarte.com néven működő francia álláskereső honla-

pot átszervezés után www.sourcea.fr néven újra megnyitották. 
A régi honlap a gyorsan rendelkezésre álló személyeket célozta meg. El-

nevezése alapján mindenki ideiglenes és kétes állásokra gondolt. Az alapító 
most elérkezettnek látta az időt arra, hogy állandó állások közvetítésével fog-
lalkozzon. Korábban elsősorban egyetemistáknak kínáltak munkaalkalmakat, 
de kizárólag a szolgáltatási ágazatban (szálloda, étterem, bank, biztosítás).  

Most a honlap vezetői szeretnének jobban alkalmazkodni a kereslethez. 
A hét tagú részvénytársaság lehetővé kívánja tenni a minőségi álláskeresést. 
Ennek érdekében a szolgáltatási ágazatot 11 munkaterületre osztották fel, 
hogy a munkaadóknak és a vállalatoknak megkönnyítsék a választást. Az 
egyes munkaterületeken belül további munkaköröket különböztettek meg. A 
banki munkaterülethez például a következő munkakörök tartoznak: pénztáros-

http://www.sourcea.fr/
http://www.sourcea.fr/


pultos, ügyfélkapcsolati felelős, banki könyvelő, hitelszakember és pénzügyi 
elemző. Az önéletrajzok is ilyen csoportosításban szerepelnek a honlapon. Ez 
a hierarchikus felosztás nagy pontosságú keresést tesz lehetővé. Mindez azt 
szolgálja, hogy az álláskeresők és az álláshirdetők minden információt megad-
janak magukról.  

A honlap nagy súlyt helyez a naprakészségre, a hirdetések és az önélet-
rajzok szükségessé váló módosítását azonnal elvégzik. Így kicsi annak a koc-
kázata, hogy a honlapon valaki elavult életrajzot vagy már nem időszerű állás-
keresést talál. A frissítés kelte minden önéletrajzon szerepel.  

Kedvező statisztikák 

A honlapot havonta 150 ezren keresték fel, és a látogatók 1,5 millió oldalt 
néztek meg. A szerkesztők elégedettek a látogatók számával, már csak azért 
is, mert 80%-uk a számukra legkívánatosabb célcsoporthoz, az érettségizet-
tekhez, illetve az érettségi után legfeljebb 3 év további tanulmányt végzettek-
hez tartozik. Még pontosabban fogalmazva, ennek a célcsoportnak a 88%-a 
nem vezetői munkakörre pályázik. A statisztika szerint többségük nő, a honlap 
látogatóinak csak 36%-a volt férfi. A látogatóknak kb. 60%-a több mint két év 
munkaviszonnyal rendelkezik. Ez a célcsoport gyakran a kevésbé megbecsült 
vagy népszerű munkák iránt is érdeklődik.  

A vállalatok számára a Sourcéa átalánydíja egy korlátlan szövegű hirde-
tést tartalmaz. Ezután több féle lehetőség választható, ezek egyike például a 
különböző helyekről jelentkezőknek nyújtott szolgáltatás. Ez lehetővé teszi, 
hogy a látogatók egy több helyen meghirdetett állásért annál a hirdetőnél je-
lentkezzenek, amelyik nekik lakóhelyük szerint a legmegfelelőbb. Ez a lehető-
ség különösen az üzletláncokat vagy a szolgáltató hálózatokat érdekelheti. 
Arra is van mód, hogy a Sourcéa célzott e-mail kampányt végezzen. A vállala-
tok számára ennek az az előnye, hogy a Sourcéa csak azokat keresi meg, 
akiknek a profilja megfelel a meghirdetett állásnak. A munkaadók arra is befi-
zethetnek, hogy hozzáférhessenek a honlap önéletrajztárához, majd ezután 
maguk kereshetik meg az őket érdeklő személyeket. A vállalatok állásajánlata-
ikhoz kulcsszavakat is vásárolhatnak. 

Az alapító büszke arra, hogy egy év alatt 82 ezren iratkoztak fel a honlap-
ra. A látogatók száma alapján a szakosodott honlapok között a Sourcéa élen 
jár. A látogatók kétharmada komoly érdeklődő, aki legalább három oldalt felke-
res. Megjegyzendő, hogy az állásajánlatokat az internetezők ingyen nézhetik 
meg. A vállalatoknak viszont 350 eurót kell fizetniük egy korlátlan szövegű re-
gionális hirdetésért, amely egy hónapig van jelen a honlapon. A honlap további 
lehetőségeket kínál sürgős, tömeges vagy sajátos igények kielégítésére. Je-
lenleg 500 vállalat veszi igénybe a honlap szolgáltatásait, érdekes lenne tudni 
személyügyi vezetőik véleményét a Sourcéáról. 

 
(Personnel, 2004. 455 sz. dec. p. 52.) 

 


