NEW CAREER IN HUNGARY EUROPEAN ONLINE JOB DAY
ÚJ KARRIER MAGYARORSZÁGON EURÓPAI ONLINE ÁLLÁSBÖRZE
2018. NOVEMBER 20. KEDD 10.00 – 16.00

TECHNIKAI SEGÉDLET KIÁLLÍTÓK (MUNKAADÓK) RÉSZÉRE
1.

Keresse fel az alábbi weboldalt:
https://www.europeanjobdays.eu/en/events/new-career-hungary

2. A jobb felső sarokban kattintson a „Register” (Regisztráció) feliratra.

3. Válassza a “Exhibitor Create account” (Kiállítói fiók létrehozása) menüpontot, és adja meg a
bejelentkezéshez használni kívánt felhasználónevét és jelszavát. Kérjük, jegyezze meg a belépési
adatait, hogy az esemény napján is kéznél legyen, valamint a későbbiek során is akadálytalan
legyen a belépése a felületre.
4. YOUR PERSONAL EVENT PARTICIPATION: A soron következő állásbörzék közül jelölje meg
a “New Career in Hungary” című eseményt, majd a típusát: online.

Az eseménylistából válassza ki a New Career in Hungary
eseményt. Ha más országok eseményein is részt kíván
venni kiállítóként, azokat is kijelölheti.
(Ebben az esetben az adott ország szervezőitől függ a
részvétel jóváhagyása. Az EURES Magyarország csak a
hazai szervezésű eseményért felelős.)

5. ABOUT YOU (Önről): Elsőként a kapcsolattartási adatait kell rögzítenie. Töltse ki a kapcsolattartási
adatokat, és adja meg a vállalata székhelyének országát.
6. ABOUT YOUR ORGANISATION (a szervezetére vonatkozó adatok)

Ha korábban vett már részt a rendezvényünkön, nem
szükséges újra kitöltenie a cégadatokat. Egyszerűen
kezdje el beírni a Related company mezőbe a cége nevét
és válassza ki a felajánlott listából a saját szervezetét.

Ha első alkalommal csatlakozik be az Európai Online
Állásbörzékbe, válassza a Create a new organisation
opciót, írja be a szervezete nevét és töltse ki a
bemutatkozó mezőt (magyarul és/vagy angolul).
Amennyiben a létrehozandó kiállítói profilját megőrzi, a
jövőbeni eseményeknél már nem kell újat létrehoznia.

Create company:
Company name:
Organisation description:

Organisation type:

Logo:
Sector:
Country:
Contact details:
Website(s):

új cég regisztrálása
a cég neve
a cég leírása
(Foglalja össze cége tevékenységét magyar és/vagy idegen
nyelven, hogy az álláskeresők teljesebb képet kapjanak a cégről
– ehhez akár videót is feltölthet.)
a szervezet típusa:
- állást kínáló cégek (company)
- egyéb információs pont jellegű szervezetek (info point)
céglogó feltöltés (kisebb mint 2 MB: png, gif, jpg, jpeg)
az ágazat kiválasztása
az ország (ahol a cég található)
a kapcsolattartó neve, elérhetőségei
a cég weboldala, saját karrieroldala

Nyilatkozatok:
I would like my account to remain accessible for other events, until I delete it myself.
(Otherwise it will be deleted after 12 weeks – please refer to the "Privacy statement and specific
conditions")
Fiók megőrzése más, további eseményekre, amíg önállóan meg nem szünteti a fiókját. Ha nem
választja ezt az opciót, a fiókja az esemény után 12 héttel törlésre kerül.
I have read the legal notice and the privacy statement and specific conditions and agree to their
terms and conditions. *
Adatvédelmi és felhasználói feltételek elfogadása. Csak a felugró ablakban megjelenő szöveg
legörgetése után válik aktívvá és zölddé az ACCEPT felirat.

I would like to receive information on new and upcoming events.
Amennyiben bejelöli, e-mailben értesítést fog kapni az új, soron következő eseményekről.

7. CREATE NEW ACCOUNT (ÚJ FIÓK LÉTREHOZÁSA)
A nyilatkozatok elfogadása után kattintson a CREATE NEW ACCOUNT feliratra a lap alján.
A regisztrációról a megadott e-mail címre kap értesítést.

Egyéb fontos tudnivalók


A fiók létrehozásakor az Ön részvételi szándékáról a szervezők jelzést kapnak. Ahhoz,
hogy a kiállítói profilját teljesen ki tudja tölteni és hivatalosan is megjelenjen az esemény
kiállítói között, valamint fel tudja tölteni az állásajánlatait, az eseményt szervezőnek előbb
jóvá kell hagynia az Ön regisztrációját. Ez általában 24 órán belül (vagy hamarabb)
megtörténik, melyről visszajelzést is kap.



Ha a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál (NFSZ) már van beadott érvényes
munkaerőigénye, és kérte annak EU/EGT állampolgárok figyelmébe ajánlását, tehát az
állásajánlata elérhető az EURES-portálon (eures.europa.eu) is, akkor pár kattintással
importálhatja az állásbörzére is. (Nem szükséges újra feltöltenie.)



Az eseményre regisztráló álláskeresők a szakmai profiljukkal, önéletrajzukkal való
egyezőség, ill. megfelelőség esetén értesítést kapnak a számukra releváns
állásajánlatokról, így azokra a karrierlehetőségekre tudnak könnyebben fókuszálni,
amelyekre érdemes is pályázniuk. Így a sok önéletrajz között nem Önnek kell keresni,
hanem ezt a rendszer elvégzi Ön helyett.



Az esemény napjára a jelöltekkel való kapcsolatépítéshez és a videochates interjúk
lebonyolításához a szervezők az állásbörze előtti héten aktiválják a NetOp Live Guide
alkalmazást. Ennek használatához időben külön felhasználónevet és jelszót kap a
szervezőktől és még az esemény előtt tesztelheti a rendszert.



Amennyiben az esemény napján a cége élő közvetítés keretében szeretne bemutató
előadást, videót vagy prezentációt tartani, jelezze igényét mielőbb a szervezőknek, hogy
gondoskodni tudjanak a technikai előkészítéséről.



TOVÁBBI SEGÍTSÉGRE LENNE SZÜKSÉGE?
A “New Career in Hungary – Új Karrier Magyarországon” Európai Online Állásbörzével, regisztrációval,
állásfeltöltéssel, a részvétel általános támogatásával kapcsolatban további iránymutatást és segítséget
nyújtanak Önnek:
Nyugat-Magyarországon

Közép-Magyarországon

Kelet-Magyarországon

(Budapest Főváros és Pest megye)
Hegedüs Nikolett
hegedus.nikolett@gyor.gov.hu
+36 96 795 897

Friss Zoltán
friss.zoltan@somogy.gov.hu
+36 82 505 523

Járai Ildikó
jarai.ildiko@csongrad.gov.hu
+ 36 62 561 565

Murai Adrienn
murai.adrienn@vas.gov.hu
+36 94 520 468

Kocsis Andrea
kocsis.andrea@pest.gov.hu
+36 1 279 4753

Molnárné Hegyi Eszter
mhegyi.eszter@bacs.gov.hu
+36 76 795 675

Ónódi Zoltán
onodi.zoltan@komarom.gov.hu
+36 34 381128

Nagy Gabriella
nagygabriella@bekes.gov.hu
+ 36 66 444 211/1755

Szabó Teodóra
szabo.teodora@heves.gov.hu
+36 36 512 177

Szabó Melinda Erzsébet
szabo.melinda.erzsebet@komarom.gov.hu
+36 34 340 532

Söptei Ákos
soptei.akos@tolna.gov.hu
+36 74 505 696

További információkért látogasson el az EURES Magyarország honlapjára. eures.munka.hu
Az EURES Magyarország hálózat munkáltatóknak nyújtott díjmentes szolgáltatásaival kapcsolatban
forduljon bizalommal EURES-tanácsadóinkhoz, vagy írjon a központi ügyfélszolgálati e-mail címünkre.
eures@lab.hu.
Rendezvényünkön sikeres részvételt kívánunk!
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