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szAkkéPzés

Hogyan és hol lehetne megtalálni azokat, akik bevonzhatók 

az építőiparba, hogyan tudnának egymásra találni e terület 

munkáltatói és munkavállalói? Nem véletlen, hogy ezen 

égető kérdésnek ha nem is a megoldására, de valamiféle 

megválaszolására szövetkezett a régió legnagyobb otthon-

teremtési szakkiállítása, a Hungexpo Zrt. Construma kiállí-

tása, illetve Magyarország piacvezető munkaerő-közvetítő 

cége, a Randstad Hungary Kft. A munkaerőpiaci folyamatok 

elemzésében óriási tapasztalattal rendelkező Randstad a 

Construma kiállítás idejére kitelepül az D pavilonba, ahol a 

saját standján pályaválasztást segítő előadásokat, vala-

mint tanácsadást szervez az útjukat kereső és sokszor ta-

nácstalan fiataloknak, akiknek gyakran még egy önéletrajz 

megírása is komoly nehézséget jelent. Egyébként valóban 

nem könnyű jó önéletrajzot írni, ám ha valaki tudja, melyek 

az önéletrajzírás legfontosabb szabályai, illetve tisztában 

van vele, hogy mikor, mit kell kiemelnie benne, nagyobb 

sikerrel „adhatja el magát”. A kilátogató fiatalokat erre is 

megtanítják, amiként arra is, hogy mire kell odafigyelniük 

az állásinterjúkon, vagy hogy miképpen képviseljék a saját 

érdekeiket a bértárgyalásokon. Míg a Randstad interak-

tív előadásai ezekre a szituációkra fókuszálnak, addig a 

Construma gyakorlati szakmai bemutatókat kínál a fiata-

loknak: a diákok – előzetes regisztrációt követően – ingye-

nesen vehetnek részt azokon a  workshopokon, amelyeken 

megismerkedhetnek a köves és a fás szakmákkal, és kicsit 

belekóstolhatnak abba is, hogy mit is tud egy épületgé-

pész. A Construma-team és számos szakmai partner közös 

szervezésében az építőiparhoz és az otthonteremtéshez 

kapcsolódó szakmákat látványos bemutatók keretében 

népszerűsítő show-k is helyet kapnak a kiállítás különböző 

helyszínein. Öt intenzív napra számítanak az állásbörze 
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ötletgazdái, köszönhetően annak az erőteljes előzetes 

kommunikációnak, amelyet a rendezvény sikerességéért 

folytattak: a szakképzési centrumok bevonásával meg-

kerestek számtalan fővárosi és vidéki szakiskolát, azok 

végzős diákjait, és a kapcsolódó tanszékeken keresztül a 

végzős hallgatókat is, tájékoztatva őket a rendezvényről. 

Ami a Construma D pavilonjában, illetve a kiállítás különböző 

helyszínein a Randstad és a Construma szervezésében 

történik, apró, de alighanem fontos lépés a jövő szakember-

képzése felé. 
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április 5–6–7., szerda–csütörtök–péntek

10:00–10:30
Milyen a jó CV? 
Mit érdemes figyelembe venni a Facebook- 
és LinkedIn-profilok kialakításakor?

11:00–11:30
Hogyan készüljünk fel az állásinterjúra?

13:00–13:30
Bértárgyalás mesterfokon, pályakezdőknek

április 8–9., szombat–vasárnap

10:00–10:30 
Milyen a jó CV? 
Mit érdemes figyelembe venni a Facebook- 
és LinkedIn-profilok kialakításakor?

11:00–11:30
Hogyan készüljünk fel az állásinterjúra?

Helyszín: D pavilon, 201A

Miközben a statisztikák a munkanélküliségről szólnak (igaz, évről évre csökkenő számokat mutatva), 

mind gyakrabban hallunk a munkaerő hiányáról is. Egyre több szakmát sorolnak hivatalosan is a hiány-

szakmák közé, és ezek között szép számmal találhatók építőipari foglalkozások. Hogy egészen pontosak 

legyünk, valamennyi építőipari kivitelezői szakma szerepel a „körözöttek” listáján! A szakemberek hiánya 

olyan súlyosnak tekinthető, hogy akár vissza is vetheti az egyébként az élénkülés jeleit mutató beruházási 

és építési kedvet.


