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Ablak a jövődre 

Pályaorientációs céglátogatások szervezése 

 

 

 A DIÁKOK, FIATALOK nagy döntés előtt állnak: Pályát kell választani!!!  

- De milyen pályát? 

- Milyen foglalkozások és milyen munkakörök léteznek? 

- Hogyan kell egy-egy munkakört ma a 21. században elképzelni? 

- Mik a konkrét feladatok? 

- Milyenek a munkakörülmények? Az épületek belülről? A munkaeszközök? A hangulat? Az 

elvárások? A munkaidő? A fizetések? 

Könnyebben eligazodnak a lehetőségek között, ha személyesen láthatják a lehetséges 

munkahelyeket. Helyben végignézhetik, hogy az adott cégeknél milyen munkaköröket 

hogyan végeznek a cég munkatársai. Bepillantást nyerhetnek a mindennapi 

munkakörülményekbe, beleérezhetnek az ottani hangulatba.  

Ha kaphatnak egy képet egy-egy foglalkozás mai valóságáról, könnyebben el tudják 

dönteni, hogy melyik irány vonzza őket leginkább. 

 

A CÉGEKnek szükségük van olyan fiatal munkaerőre: 

- akik tudatosan választják az adott munkakört  

- akik elhivatottan és felelősségteljesen tudják elvégezni a rájuk bízott feladatokat  

- akikre hosszú távon lehet számítani, mert a kapott munka egybevág azokkal a 

lehetőségekkel és elvárásokkal, amelyekkel ők fordulnak a munka világa felé.  

Ahhoz, hogy a majdani munkaadó és munkavállaló elégedettek legyenek, jó, ha időben, 

személyesen megismerkedhetnek. 

 

 

 

 

 

 



Célok: A cégek és a leendő fiatal munkaerő egymásra találásának elősegítése: 

1. A fiataloknak ad bepillantást a munka világába. 

2. Cégeknek segít megtalálni az érdeklődő, nyitott, rátermett munkaerőt.  

 

Célcsoportok   1.: Akik látogatóba mennek.  

-Általános iskolák felső tagozatos tanulói: 10-15 éves diákok  

-Gimnáziumok 10-12. osztályos tanulói: 16-20 éves diákok  

-Szakközépiskolák tanulói: 14-20 éves diákok  

-Szakiskolák tanulói: 14-18 éves diákok  

-Családok, akiknek továbbtanulni szándékozó gyerekük van, de még nem döntötték el 

milyen irányba induljon: 10-16 éves fiatalok szüleikkel együtt  

-Egyetemisták, akik testközelből szeretnék látni az általuk választott szakirány 

lehetőségeit a mindennapi életben 

 

Célcsoportok   2.: Akik a látogatókat fogadják, Cégek  

-Modern gyárak   

-Kereskedelmi cégek, üzletek  

-Irodaházakban működő informatikai vállalatok  

-Szállítmányozó cégek  

-Mezőgazdasági üzemek  

-Közintézmények  

-Kutatóintézetek 

 -Színházak  

-Stúdiók  

-TV  

-Rádió  

-Művelődési házak  

-Bármilyen cég, amely szívesen megmutatná, hogy milyen munkát, milyen körülmények 

között tud nyújtani fiataloknak 
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