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Miről lesz ma szó? 

• Mi az, amivel minimum 2-szeresére lehet 
emelni a bevételt 10 év alatt? 

• A szakmai területfoglalás kulcsa 

• Mi az ami válságállóvá teszi a karriert? 

• Ami nélkül semmilyen karrier nem létezik 

• Mit tart Steve Balmer, Winston Churchill és 
még sokan mások a sikerük titkának? 
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1. Tervezés és végrehajtás 

• A tervezés előnyei 

– Nehéz döntéseknél támpontot ad 

– Magabiztossá tesz 

– Sok problémát már előre megold 

– A nehéz időszakokat könnyebb túlélni vele 

– Profitábilis 

• A tervezés élted filmjének fogató könyve, rendezőként 
pedig végrehajthatod és sikerre viheted. 
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1. Tervezés és végrehajtás 

• A tervezés menete: 

– Célkitűzés – ki akarok lenni, mit akarok elérni? 

– Erősségek és gyengeségek – önismeret 

– Meghatározni milyen típusú munkakörökre lehet 
sikeres valaki 

– Ideális munkahely preferenciák 

– Milyen stratégiát szeretne használni a különböző 
szakmai életszakaszokban 
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2. Felelősségvállalás 

• Mi a felelősségvállalás 

• Mi van ha nem mennek jól a dolgok? 

• Szakmai területfoglalás a felelősségvállalás 
eszközével az Ozekiben 
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3. Kiválóságra való törekvés 

• Túltermelési válság van az élet minden 
területén, kivéve a kiváló dolgokat és 
munkatársakat 

• Miért? Mert nehéz megcsinálni!!! 

• A válságban a kiválók élnek túl a legjobban 

• Bővebben a Milyen munkatársat keresnek a 
céget részben 
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4. Motiváció 

• A karrier hajtómotorja, ami minden 
nehézségen átvisz 

• Az Ozeki HR jelmondata: 
„Egy szabadság létezik, ha azt csinálhatod, amit szeretsz és 

amihez tehetséged van.” Rubik Ernő 

• Bővebben a Milyen munkatársat keresnek a 
céget részben 
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5. Hit és gondolkodásmód 

• Bármit gondolsz magadról igazad van 

• Soha ne add fel! 

• „Célozd meg a holdat és ha mellé találtál, már 
akkor is jó messzire lőttél.” 
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Hogyan lehet jelentkezni? 

• E-mail:job@ozeki.hu 

• 3 dolog kell :  

1. Önéletrajz 

2. Bemutatkozó e-mail 

3. Mivel szeretnél foglalkozni? 
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Hogyan lehet bekapcsolódni? 

• Programozó 
 

• Termék konzulens 
 

• IT marketinges 



Hogyan lehet  
jelentkezni? 

3 dolog kell: 

• Önéletrajz 
 

• Bemutatkozó e-mail 
 

• Mivel szeretnél foglalkozni? 

E-mail: job@ozeki.hu 



Következő előadás: A kiválasztási folyamatok 
kulissza titkai:Karrier tervezés a gyakorlatban 



Add le a regisztrációs lapot: 

• Előadás PPT 
 

• Értesítés álláslehetőségekről 
 

• Értesítés képzési lehetőségekről 



Köszönöm a figyelmet! 


