
Hogyan oldjuk meg a munkaerőhiányt? 

















“Embereket 

valamely célra 

igyekszik 

megnyerni 
szervezni.” 



Álláshirdetés  

=  

Reklám 











A felmérések tévednek! Miért?  





„Cselekvés ösztönzői, kiváltói”  

latin „movere” igéből, jelentése:  

mozgat 



5. szint:  önmegvalósítás, kiteljesedés 
 
4. szint:  elismerés, önbecsülés, büszkeség 
 
3. szint:  szociális szükségletek,    

  közösséghez tartozás igénye 
 
2. szint:  biztonság, munkahelyi biztonság 
 
1. szint:  fiziológiai szükségletek kielégítése,    

túlélés 

Maslow szükséglet piramisa 
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1. szint:   Karrierista 
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Célok hiánya 

•  Nincsenek távlati célok! 

Lada márkaszerviz 
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„Memória effektus” 



A ZUZU Kft., Magyarország vezető kutyatápszer gyártó cége további 

fejlődéséhez keres: 
 

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI VEZETŐT 
 

Néhány a fő feladatai közül: 

- Kiskunröcsögei gyárunkban a termelés vezetése 

- Lean bevezetése, 

- Új integrált vállalatirányítási szoftver bevezetése, 

- Gazdasági elemzések, beruházás előkészítések végzése. 

 

Amit kínálunk: 

- Versenyképes fizetés, egyéb juttatások. 

 

További információért látogassa meg a www.zuzut.com/karrier  címen 

található weboldalunkat. 

 

http://www.zuzut.com/karrier
http://www.zuzut.com/karrier


Kutyagumi gyártás területére 

 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI VEZETŐT 
keresünk. 

 

Feladatai: 

• Felügyeli a csomagolóanyag gyártó szalag mellett munkát 

• Megszervezi és irányítja az operátorok munkáját 

• Folyamatosan tartja a kapcsolatot az üzemvezetővel 

 

Elvárások: 

• Felsőfokú műszaki végzettség 

• Legalább 4 év gyártási tapasztalat 

•  Kommunikációs német nyelvtudás 

 

Jelentkezés: karrier@zuzusped.hu 



A ZuZu-Sped Nemzetközi Szállítmányozási Kft. www.zuzusped.hu egy évek óta folyamatosan növekedő, jelenleg kb. 150 főt 

foglalkoztató vállalkozás. Alaptevékenysége komplex logisztikai szolgáltatások nyújtása a hazai multinacionális gyártó vállalatok 

számára. 

A cég erőssége a rugalmassága, ami a rendkívül rövid határidejű logisztikai rendelkezésre állást jelent. Ez a gyorsaság és 

rugalmasság alapvetően meghatározza a cégkultúrát és a keresett vezető mentalitását. Eddig ezt a munkakört a cégtulajdonos 

töltötte be, de ma már annyira sok feladat, szakmai probléma vár megoldásra ezen a területen naponta, hogy megérett a helyzet egy 

főállású szállítási vezető felvételére.  

Belföldi és nemzetközi közúti árufuvarozás területére 

 MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI VEZETŐT 
keresünk. 

A ZuZu-Sped-nél a szállítási vezetővel szemben elsődleges követelmény a gyors reakcióidő és döntésképesség, legyen képes 

ésszerűen mérlegelni, és priorizálni az egyszerre beérkező igények között, és hatékonyan megszervezni mind a belföldi, mind a 

nemzetközi fuvarokat. 

 

Feladatai: 

• Felügyeli a megrendelések beérkezését és a fuvar feladatok kiosztását; 

• Logisztikai szakértelmével részt vesz a fuvar értékesítési folyamatában, árajánlatok kiadásában, szállítási stratégia kialakításában; 

• Megszervezi, és napi szinten irányítja a fuvarszervezők munkáját, valamint felügyeli a gépjárműállomány műszaki állapotát; 

• Folyamatosan tartja a kapcsolatot a kiemelt ügyfelekkel, stratégiai partnerekkel; 

 

Elvárások: 

• Felsőfokú logisztikai (közlekedési-, szállítási-, logisztikai mérnöki vagy közgazdász) végzettség; 

• Legalább 4 év szállítmányozói tapasztalat;  

• Legalább 2 év vezetői tapasztalat;  

• Tárgyalóképes angol vagy német nyelvtudás; 

 

Amit kínálunk: 

• Stabil, piaci szintű jövedelem; 

• Céges gépkocsi; 

•Komoly szakmai fejlődési és előrelépési lehetőség; 

• Rendszeres szakmai képzések; 

Jelentkezés:  Amennyiben képesnek érzi magát e munkakör betöltésére, várjuk pályázatát (fénykép, magyar nyelvű önéletrajz) a 

karrier@zuzusped.hu e-mail címre, a tárgy mezőben „Szállítási vezető pályázat”-ként megjelölve. 

http://www.zuzusped.hu/
mailto:karrier@zuzusped.hu




Más munkakör, más emberek, 
más nyelvezet! 



Álláshirdetési szöveg stílusa 



Álláshirdetések 

Mercedes-e 











Mi van akkor, amikor 

az álláshirdetéseinkre 

senki sem 

jelentkezik? 













Közösségi oldalak 

A Napi 7,4 millió felhasználó megoszlása 

 

Egyéb oldalak 

Állásportálok 

  

  

60.000 felhasználó 

0,5% 

5 millió felhasználó 

59,4% 

2,4 millió 

felhasználó 40,1 % 
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Ha pontosan tudod milyen embert szeretnél 

biztosan meg is találod! 
- Szeged 20 km-es körzetében élő 

- minimum középfokú végzettségű 

- 40 évesnél idősebb  

- elvált hölgy 

- akinek 14 év feletti gyerekei vannak 

- érdeklődik a vállalkozás, értékesítés, 

üzlet iránt 

- érdekli még a “sport”, “egészséges 

életmód”, “divat”, “lakberendezés” 



50-100 verzió! 

















https://www.youtube.com/watch?v=EUDLNRXKXzI 



,,Ha hajót akarsz építeni, akkor ne azért 

dobold össze az embereket, hogy fát 

gyűjtsenek és a munkaeszközöket 

előkészítsék, megkapják a feladatokat és a 

munkát megkezdjék,  

hanem azért, hogy messzi végtelen tengerek 

iránti vágyat ébresszél bennük."  

 Antoine de Saint-Exupery: A kis herceg  


