
Hogyan profitáljunk 

a külföldi munkatapasztalatból 

itthon?

Farkas László - EURES Magyarország



Külföldre akarok kijutni!!!

Minél hamarabb!!!

Ajánljanak nekem valamit!

MOST AZONNAL!



Amiről szó lesz…

Élet- és mobilitás tervezés

Nélkülözhetetlen alapok az induláshoz

Eszközök, amelyek segítenek a célod elérésében

Hogyan kerüljük ki a csapdahelyzeteket?

A külföldi tapasztalataid értékesítése itthon



Élet- és mobilitás tervezés

1. Mi a pontos célod az életben?

2. Ismered-e az erősségeidet és a gyengeségeidet?

3. Mennyit tudsz arról, amire készülsz?



Élet- és mobilitás tervezés

TÁJÉKOZÓDJ, hogy mi mennyit ér, minek mi a valós ára. (A Tiéd mennyi?)

TUDD, mi az elvárás, kereslet-kínálat itthon és külföldön.

TANULJ folyamatosan, hogy ne „gazosodj” be.

TÉGY is azért, hogy azt a bért kaphasd meg, amiért tulajdonképpen tanultál, gyakoroltál, 
küzdöttél, és amihez ugyanolyan jogod van, mint a „belföldieknek”.



Élet- és mobilitás tervezés

1. fázis: Célmeghatározás

2. fázis: Előkészületek és leltározás

3. fázis: Álláskeresés és pályázás

4. fázis: A költözés tervezése

5. fázis: Külföldi tartózkodás alatt

6. fázis: Külföldi tartózkodás után



Nélkülözhetetlen alapok az induláshoz

1. Önismeret!

3. Nyelvtudás

4. Országismeret

5. Valós álláslehetőségek

6. Pénz

7. Vészhelyzeti 
forgatókönyvek

2. Kompetenciák



Eszközök

1. EURES és EUROPASS portálok

2. ESCO

3. Kalkulátorok, online eszközök

4. Célzott mobilitási programok



EURES-portál: eures.europa.eu





Sokoldalú szűrési lehetőségek

…és el is mentheted!



Az ESCO is hasznos segítség.



Online állásbörzék: www.europeanjobdays.eu



Vigyázz, csapda!



Mire figyelj oda?

• Legyen érvényes munkaszerződésed!
• Bejelentett munkavégzés legyen, ne feketemunka!
• Ismerd a foglalkoztatási szabályokat.
• Tudd, mennyi a levonás pontos mértéke (adó, tb, stb).
• Legyen társadalombiztosításod!
• Ne fizess a közvetítőknek!

• Ne menj bele látszatfoglalkoztatásba! 
(pl. Ha önálló vállalkozóként akarnak foglalkoztatni.)

• Munkaviszonyról, biztosított időszakról igazolások!



Hazatérés főbb okai

• Családi okok (újraegyesítés, idősgondozás, honvágy)
• Külföldi szerződés lejárt vagy megszüntették. 
• A mobilitási terv teljesült.
• Kellemetlen tapasztalatok: idegengyűlölet, izoláció.
• Láncreakció mobilitás – egyik után megy a másik is.
• Ötletek saját vállalkozás indítására hazatérés után.

Forrás: Peergroups & migration; CEEYouth research projects.



Változások a hazatérés után?

• Szélesebb látószög és nagyobb rugalmasság.
• Stabilabb a foglalkoztatási helyzetük, mielőtt kimentek.
• Magasabb fizetés és státusz elérése.
• Soft és hard skillek tudatosabb használata.
• Problémamegoldó képesség javul.
• Társadalmi változások elindítása.
• Saját vállalkozás beindítása.



Még a hazatérés előtt 
el kell kezdened…

• Újratanulni az egész országot. (Változások!)

• Mérleget készíteni. (Miben erősödtél?)
• Figyelni a hazai munkaerőpiacot, új állásokat.
• Kapcsolatokat építeni. (Tudjanak az érkezésedről.) 
• Ütős álláspályázatokat készíteni és pályázni.
• Lelkileg felkészülni az elutasításra és a kultúrsokkra.
• A költözést tervezni (hová, mikor, hogyan?)
• Saját vállalkozás beindítását előkészíteni.



Hogyan győzzük meg 
a szkeptikus munkaadókat?

• Önértékeléssel a szerzett kompetenciákról.
• Történetmeséléssel bemutatkozáskor.
• Ajánlásokkal, felmutatható bizonyítékokkal.
• Végrehajtható, reális tervekkel, ötletekkel.
• A mérhető minőséggel.
• KNOWHOW!

„Tehát… mit is hoztál magaddal?”



Hogyan rontsuk el?

• Hivalkodjunk a külföldön megkeresett pénzünkkel!
• Panaszkodjunk, kritizáljunk sokat!
• Mutassunk teljes érdektelenséget és/vagy cinizmust!
• Hangosan nevessük ki a felajánlott bért/munkakört!
• Folyton hasonlítgassunk! („Bezzeg külföldön…!”)
• CSAK LAZULJUNK! (Ne csináljunk sokáig semmit.)

„Te miben leszel más?”



ÖSSZEFOGLALVA:

Legyen célod.

Tervezd meg minden 

lépésedet alaposan.

Használd az eszközöket és 

erőforrásokat.

Önmagad menedzsere 

vagy.

Értékesítsd 

a képességeidet.

(Ne félj semmitől!)



Az EURES is segít Neked.

A mobilitás megtervezésében.

(ODA-VISSZA)

Megbízható állásinformációkkal.

(KÜLFÖLDI és ITTHONI)

Felkészít a hazatérésre.

(VÁLTOZÁSOK)

Támogat az elhelyezkedésben.

(KÖZVETÍTÉS)

Eszközöket kínál.

(ONLINE)

Összekapcsol.

(HÁLÓZAT)



Itt érsz el bennünket:

eures.munka.hu
facebook.com/EURESHungary

eures@lab.hu

linkedin.com/in/eures-hungary

instagram.com/eures.hungary

eurescue.blog.hu


