TÁJÉKOZTATÓ

A kormányzati létszámgazdálkodás új rendjének megvalósításával összefüggő
létszámcsökkentési intézkedés alapján, az újbóli munkába lépés elősegítése érdekében az
alábbi szolgáltatási csomag került kialakításra.
Az elhelyezkedést segítő, térítésmentesen nyújtott munkaerőpiaci szolgáltatások már a
felmentési időszak idején is igénybe vehetők:
a) Csoportos tájékoztató: A támogatási lehetőségekről a munkáltató csoportos tájékoztatót
szervez a Budapest Főváros Kormányhivatala, illetve a Pest Megyei Kormányhivatal,
valamint az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság (a továbbiakban: OFA Nonprofit Kft.) által biztosított szolgáltatásokról és ezek
igénylésének módjáról.
A csoportos tájékoztató időpontjáról és helyszínéről a munkáltató ad értesítést.

b) Egyéni versenyképességet támogató programok: Az újbóli munkavállalást támogató
munkaerőpiaci program keretében egyéni döntés alapján humánszolgáltatások vehetők
igénybe, amelyek segíthetnek a kompetenciák, készségek feltérképezésében, az
álláskeresésben, támogatást adnak a munkaerőpiaci lehetőségek megismerésében.
A tanácsadók igény esetén felmérik az egyéni készségeket, képességeket és motivációt.
Elkészítik az egyéni fejlesztési és foglalkoztatási tervet, rögzítésre kerülnek azok a
szolgáltatások, képzések, támogatások, amelyek a sikeres, a végzettségnek és
képzettségnek megfelelő nyílt piacon történő elhelyezkedést elő tudják segíteni. A
tanácsadók ez alapján tesznek javaslatot a szükséges lépések sorrendjére.

Igénybe vehető szolgáltatások:
 munkatanácsadás, pályatanácsadás, karriertervezés,
 karrierkonzultáció álláskeresési stratégiákról és módszerekről,
 az egyéni önéletrajz és motivációs levél elkészítésére /módosítására javaslatok
megtétele, igény szerint magyar és angol nyelven,
 kapcsolati háló építése és felhasználása, közösségi portálok használata az
álláskeresésben, LinkedIn profil kialakítása/elemzése,
 felkészítés magyar és angol nyelvű interjúra, interjú típusokra,
 kommunikációs tréning.
c) Munkaerőközvetítés a versenyszférában történő elhelyezés érdekében:
– munkaerőpiaci információnyújtás,
– személyre szóló álláskeresés,
– munkaerőközvetítés.
1.

Képzési programok igénybevétele:
1

Képzési, átképzési programba való jelentkezés már a felmentési idő alatt is biztosított. A
képzés térítésmentesen vehető igénybe a Budapest Fővárosi, illetve a Pest Megyei
Kormányhivatalnál. A támogatható képzésekről a tanácsadók tájékoztatást nyújtanak.
2.

Szociális hozzájárulási adókedvezmény:

Abban az esetben, ha a kormányzati szolgálati jogviszony az öregségi nyugdíjra való
jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg, a leendő munkáltató 100%-os
szociális hozzájárulási adókedvezményt vehet igénybe.
Az adókedvezmény érvényesítésének feltétele, hogy a természetes személy rendelkezzen az
elbocsátó munkáltató által kiállított igazolással. Ezen igazolást a munkába álláskor az új
munkáltató részére át kell adni.
3.

Vállalkozás indítás támogatása:

A „Restart up” programelem – vállalkozás indításhoz történő segítségnyújtást biztosít,
amely többek között digitális vállalkozó képzést, vállalkozói ismeretek képzést és
vállalkozásvezetési tanácsadást is magában foglal.

A fenti támogatások igénybevételének feltétele az OFA Nonprofit Kft.-vel
támogatási szerződés megkötése!
Részletes információkkal és segítségnyújtással az OFA Nonprofit Kft.
munkatársai készséggel állnak rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:
A „Karrier Híd” Programiroda pontos elérhetőségei
(2018. november 05. napjától):
Cím: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76.
Telefonszám: +36 1999-7444
E-mail: karrierhid@ofa.hu

A folyamatosan aktualizált információk elérhetőek a www.munka.hu weboldalon,
amelyen a csoportos tájékoztatók pontos időpontjai és helyszínei is
megtalálhatóak lesznek.
Budapesten és Pest megyén kívüli lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők
számára a GINOP-5.3.10-17 azonosítószámú „Létszámcsökkentések megelőzése és
kezelése” megnevezésű munkaerőpiaci program is segítséget nyújt az újbóli munkába
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álláshoz. A programba történő belépéshez az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályát
kell felkeresni.
Várjuk jelentkezését!
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