
 

HSA – A hazai személyzeti szolgáltató 
HSA Kft. Levelezési cím: 4002 Debrecen, Pf. 52. Tel: +36 52/446 991 Email: hsakft@hsakft.hu Web: www.hsakft.hu 

Regisztrációs számok: 6291-2/2001, 8554-1/2002, 21366-2007 Intézmény akkreditációs lajstromszám: AL-1966 

 

Legyél TE a legjobb Projektmenedzser! 

(Munkaerő-kölcsönzési koordinátor) 

 
  

 

14 ember 

1 hét képzés 

7 nyitott pozíció 

 

Egy képzés, ahol a legjobbaktól tanulhatod meg a 

szakmát! Egy hét intenzív oktatás, melynek sikeres 

elvégzésével Tied lehet egy egész megyét magába 

foglaló Projektmenedzseri pozíció. Szeretnél egy igazán 

jó csapat tagja lenni és minden nap változatos munkát 

végezni? Akkor a legjobb helyen jársz! 
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Mi ez? 

 Minden sikeres szervezet projektek árán működik és azok eredményes 

lebonyolításáért a projektmenedzserek felelősek. Ők irányítják az egyes 

folyamatokat, illetve képviselik egy szervezet motorját. Minden projektmenedzsernek 

önálló döntéshozó feladatköre van, ezáltal szükség esetén gyors és megfontolt 

döntéseket kell hoznia.  

 

 A program keretében célunk az, hogy tapasztalt szakemberek adják át mindazon 

információkat, amelyek segítségével minden résztvevő könnyedén boldogul majd 

leendő feladataival. Fontosnak tartjuk mind az elméleti, mind a gyakorlati 

megközelítést is, ezért a napok ennek megfelelően két részből fognak állni.  

 

 

 A tudásanyag elméleti részét gyakorlott, adminisztráció területén dolgozó, jogi 

szabályozásokat alaposan ismerő, a folyamatos változásokat figyelemmel kísérő 

kollégák biztosítják a résztvevőknek. A gyakorlati tudás elengedhetetlen részét pedig 

a munkaerő kölcsönzési területet jól ismerő, már több éve sikeresen dolgozó kolléga 

fogja átadni.  

 

Miért vegyek részt a programon? 

 Ha régóta szeretnél olyan munkahelyet, ahol önálló döntéseket hozhatsz és 

kulcsszerepet töltesz be, de eddig még nem sikerült rátalálni. 

 

 Ha olyan csapathoz akarsz tartozni, ahol folyamatosan új kihívások várnak, ahol 

építenek Rád és számít a véleményed, de eddig nem volt erre lehetőséged. 

 

Milyen gyakorlati hasznát veszem, ha részt veszek a programon? 

 Olyan friss, hasznavehető és bevált tudásanyagot adunk, ami 100%-ban 

visszaforgatható az munkaerő gazdálkodás területén. 

 

 Olyan szituációs feladatokban vehetsz részt, ami konkrét munkahelyzetekre készít fel 

és rutint ad. 
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Ki tartja a képzést? 

 A HSA Kft. cégvezetője, aki több mint 14 éve dolgozik a cégnél és az évek alatt 

felhalmozott szakmai tudását, mind menedzseri, értékesítői és mind irányítási 

területen feltárja a résztvevőknek. 

 A HSA Kft. adminisztrációs csapata, akik a munkaügyi folyamatok teljes egészét 

lefedik szakértelmükkel és többéves munka-tapasztalatukkal. 

Nekem szól-e a program? 

 Igen, ha szeretsz másokkal együtt dolgozni, jó csapatjátékos vagy, szereted a 

tervezési folyamatokat, kedveled a logikai megpróbáltatásokat, nem okoz problémát 

a rendszeres kapcsolattartás a partnerekkel és fejlődésre vágysz. 

 

 Különösen, ha érdeklődsz a munkaerő-gazdálkodás iránt, szereted a változatos 

munkahelyzeteket, nem okoz problémát a tanulás, önmagad folyamatos fejlesztése 

és természetesen szeretnél egy biztos, dinamikusan fejlődő céget tudni a hátad 

mögött.  

Ki szervezi a programot? 

 A program szervezője a HSA Kft. a hazai személyzeti szolgáltatók egyik vezető 

szervezete, amely bővíteni szeretné saját csapatát és ennek érdekében egy 

professzionálisan megszervezet, intenzív oktatási hetet biztosít a képzésen 

résztvevőknek. 

 

Mikor és hol lesz a program? 

 A program helyszíne:  
4024 Debrecen, Piac u. 58. 1/1  

 

 A program időpontja: 
2014.11.24. – 2014.11.28. (1 hét – 5 munkanap) 
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Hogyan lehet jelentkezni? 

 Jelentkezni a honlapon keresztül lehet az alábbi linken 
 http://www.hsakft.hu/allaskeresoknek/munkaero-kolcsonzesi-koordinator-fizikai-

munkaero-iranyitasara/295 
 A képzésen való részvétel feltétele, hogy pályázd meg a meghirdetett 

Projektmenedzseri pozíciót! 
 A jelentkezőket a folyamat további lépéseiről e-mailben értesítjük. 
 A kiválasztási folyamaton sikeresen továbbjutók közül fog kikerülni a 14 szerencsés 

pályázó, aki részt vehet ingyenes képzésünkön.  

Mennyibe kerül a részvétel? 

 A képzésen való részvétel teljesen térítésmentes, a résztvevőknek nem kell képzési 

költséget fizetniük. 
 Azok számára, akik távolabbról érkeznek Debrecenbe a HSA Kft. szállás- és 

étkezéstámogatást biztosít. 

A majdani koordinátor feladatai többek között? 

 Fizikai munkások toborzása, kiválasztása. 
 100-150 fős csapat napi szintű koordinálása, utánpótlása. 
 Műszakkezdés támogatása. 
 Folyamatos kapcsolattartás megbízókkal és munkavállalókkal. 
 Munka Törvénykönyvének napi szintű alkalmazása (pl. munkavállalók be- és 

kiléptetése, munkaidő beosztás elkészítése, stb.). 

Szeretnél végre egy biztos munkát, ahol igazán számítasz? Akkor nincs 

más dolgod, mint: 

 Jelentkezni a pozícióra. 
 Sikeresen szerepelni a kiválasztási folyamaton. 
 Részt venni ingyenes képzésünkön, ami végén egy tanúsítvány adunk, amennyiben 

sikeresen teljesítesz. 
 És elfoglalni végre azt a pozíciót, amire régóta vágysz. 
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