
 

 

 
  

 
Számos állásportál található a neten, az alábbiak a 

járványhelyzet idején újonnan kialakított online 

felületek, melyeket még nem sokan ismernek, és 

remélhetőleg segítséget jelent azoknak, akik most 

munkát keresnek. 

Kérjük, amennyiben környezetükben ilyen 

problémával küzdő személyekkel találkoznak, 

továbbítsák számukra az alábbi lehetőségeket, 

számukra ez nagy segítség lehet!

 
 

 

 
 

A mezőgazdaságban munkát keresők a 

Munkaszüret honlapon regisztrálás nélkül a 

Munkalehetőségek menüpontra kattintva 

megtekinthetik az álláskínálatot. A szűrő 

segítségével kiválasztható, hogy melyik megyében  

 

vagy településen és milyen ágazatban ajánlanak 

idénymunkát. Ez a honlap még csak néhány napja 

működik, ezért érdemes többször visszanézni rá, 

mert az új álláskínálatot folyamatosan töltik fel. 

 

 

A profession.hu állásportál  Mentőöv oldalán olyan 

területeken kínál állást, ahol a koronavírus miatt 

kialakult helyzetben szükség van új dolgozókra, 

többek között árufeltöltőre, áru-összekészítőre, 

futárra, sofőrre, pénztárosra. A jelentkező 

feliratkozás után kap értesítést a 

munkalehetőségről. 

Folyamatosan frissülő oldal a Ki toboroz?, ahová 

magyarországi cégek töltik fel állásajánlataikat. 

A rendkívüli helyzet idején telefonon és e-mailben 

továbbra is elérhetők a megyében működő 

foglalkoztatási paktumirodák munkaerő 

közvetítéséhez kapcsolódó szolgáltatásai. A 

paktumhonlapon található kereső  segítségével az 

Ön lakhelyéhez tartozó illetékes paktumirodát és 

járási hivatalt találhatja meg. 

 

 

https://www.munkaszuret.hu/munkalehetosegek/
https://www.profession.hu/koronavirus-allasok
https://kitoboroz.talentuno.hu/
https://www.bazpaktum.hu/hker.php


 

 

Otthonról elvégezhető 20-30 órás online 

tanfolyamokra (excel táblakezelése, prezentációs 

technikák, tűz- és balesetvédelem stb.) lehet 

jelentkezni térítésmentesen. Jelenleg a NYITOK 

projekt 10 képzése közül lehet válogatni, de a 

kínálat folyamatosan bővül többek között az okos 

eszközök használatával, robotikával, idegen nyelv 

oktatásával. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 

Miskolcon és Sátoraljaújhelyen tanácsadók 

segítenek a jelentkezőknek. Olvassa el a részleteket 

BAZ megyei Paktumiroda honlapján talál a fenti 

linkre kattintva. 

A miskolci székhelyű Codecool Digitális karrier 

tanfolyamot indít. Az egy hónapos, otthonról 

elvégezhető modul betekintést ad az IT-világ 

munkaköreihez szükséges alapokba és a 

programozás világába is. A jelentkezésnél nem 

számít a kor és a végzettség, ahogy a felhívásban 

megfogalmazták: „Mindegy, hogy 18 vagy 88 éves 

vagy, jógaoktató vagy kamionsofőr. Ha helyt 

szeretnél állni a digitális világban, el szeretnél 

indulni a techkarrier felé vezető úton, vagy csak 

meglévő vállalkozásodat szeretnéd digitális lábra is 

állítani, nálunk a helyed!” 

A vállalkozói információs portál elsősorban a 

vállalkozásoknak nyújt tájékoztatást a jelen 

helyzetben felmerülő kérdésekben. Ezen a felületen 

összegyűjtötték azokat a képzéseket is, melyek 

jelenleg térítésmenetesen elvégezhetők, valamint 

azokat, amelyek legalább egy része távoktatásban 

elvégezhető. 

Ezek a hírek másokat is érdekelhetnek. Eszébe jutott valaki? Küldje tovább neki ezt az e-mailt! 

Segítsen, hogy a fenti elérhetőségek eljussanak azokhoz az emberekhez, akiknek nagy szükségük van 

az átképzésre, vagy valamelyik munkalehetőségre! 

https://www.bazpaktum.hu/news.php?id=241
https://codecool.com/hu/blog/101-dolog-amit-tudnod-kell-a-codecool-egy-honapos-digitalis-karrier-kepzeserol/
https://codecool.com/hu/blog/101-dolog-amit-tudnod-kell-a-codecool-egy-honapos-digitalis-karrier-kepzeserol/
https://vali.ifka.hu/courses


 

 

           PAKTUM IRODA         

3780 Edelény, István Király útja 52. 

      Web: www.edelenypaktum.hu                              Web: www.recik.hu  

 

Seres Ágnes koordinátor                   3525 Miskolc, Széchenyi utca 19. 

E-mail: paktum@edeleny.hu                   Telefon: +36 46 508 626, +36 30 249 71 52 

+ 36 30 485 9637                                     E-mail: paktum@recik.hu 

http://www.edelenypaktum.hu/
http://www.recik.hu/

