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ÁLLÁSHIRDETÉSEK
A HR BULLSHITEKEN TÚL

Mire kíváncsiak az álláskeresők valójában?
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„Versenyképes fizetés”, „biztos munkahely”, „dinamikus csa-
pat”, „fejlődési lehetőség”… Unalomig ismételt klisék, kiszá-
mítható közhelyparádé az álláshirdetésekben. Az álláskeresők 
tekintete szinte vakon, automatikusan siklik végig az ilyen szö-
vegeken, talán még akkor sem jelentkeznének ezekre a hirde-
tésekre, ha az álommunkahelyük teszi őket közzé. Hiszen mi-
ből is jönnének rá, hogy ez lenne az álommunka? 

Mi a baj az álláshirdetésekkel? 

Egyáltalán honnan vesszük észre, hogy baj van velük? 

Legkésőbb akkor elkezdünk gyanakodni, amikor nem meg-
felelő jelentkezések érkeznek az álláshirdetéseinkre, vagy ha 
nincs is elég jelentkezőnk. Mi lehet a gond?

A kiadvány alapjául szolgáló kutatásban az álláskeresők állás-
hirdetésekkel kapcsolatos benyomásaira, motivációikra, karri-
erváltási hajlandóságukra voltunk kíváncsiak.
 

Adatfelvétel: Online, önkitöltős kérdőív, 2021. október
Minta B2C: ittelmondhatod.hu online panel, N = 1000
18-65 éves internetezőket, nem, kor, iskolai végzettség, 
település típus és régió szerint reprezentáló mintán (5,55 M fő)
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TOP 3 probléma, ami zavarja az 
álláskeresőket az álláshirdetésekben:

Nincs megadva fizetés
az álláskeresők csaknem 70%-a szerint probléma

Ha nem pontos a feladatleírás

az álláskeresők fele szerint gond

Ha nincs megadva a cég neve
az álláskeresők csaknem fele szerint probléma
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Lehet, hogy túl sablonos a hirdetésünk. 

Ha közhelyes, általánosságokkal telitűzdelt álláshirdetést 
használunk, a cég ajánlata belesimul a konkurencia ajánla-
tai közé. Ha nem differenciáljuk a hirdetést, az álláskereső 
sem fogja tudni, hogy miért érdemes hozzánk jelentkeznie.

Lehet, hogy túl kevés információt adunk át az álláshirde-
tésben.

A jó álláshirdetés nemcsak a cég igényeit írja le, de a re-
leváns álláskeresők (a célcsoportunk!) meggyőzésének is 
fontos eszköze. Mi érdekli a számunkra fontos álláskeresőt? 
Mitől lesz számára izgalmas az általunk kínált lehetőség? 
Legyen az a minimum, hogy tudja, érti, milyen munkára, 
hova, mennyi időre, mennyi pénzért keresünk embert. 
Erről bővebben is írunk a következő fejezetben: 

Lehet, hogy nem érjük el az ideális jelöltet. 

Előfordul, hogy egy téves pozíció megnevezés vagy egy félre-
sikerült feladatleírás miatt nem azokhoz az álláskeresőkhöz 
szólunk, akikhez szeretnénk. Például egy olyan munkakörben 
is ragaszkodunk a felsőfokú angolhoz, ahol bőven elegendő 
a napi munkavégzéshez a középfok – ezzel máris kizártunk 
rengeteg jelentkezőt. Ha pedig nem érjük el az ideális jelöltet, 
akkor nem a legjobb munkaerőt vesszük fel, vagy egyáltalán 
nem tudjuk betölteni az adott pozíciót. 

6+1 tipp a jó álláshirdetéshez – mire kíváncsi az álláskereső?
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A rossz hirdetés anyagi kárt is okozhat: ha a felvételi folyamat 
elhúzódik, túl sok erőforrást köt le, így más tevékenységekre 
nem marad idő. Ha a befektetett pénz és idő ellenére ered-
ménytelenül zárul a toborzás, és az állás betöltetlen marad, 
a folyamatot elölről kell kezdenünk.

A NYELVI SZINT HATÁSA

Kutatásunkhoz főkategória, lokáció, bér és nyelvi szint pa-
raméterek mentén vizsgáltuk az átlag hirdetés/ jelentkezés 
szám eltéréseket. Egyszerre egy paramétert változtattunk, 
jelen esetben a nyelvi szintet. A felsőfokhoz képest a középfo-
kú nyelvtudás elvárás 50-54%-os emelkedést jelent az egy 
hirdetésre eső jelentkezések számában.

 IT programozás, fejlesztés

 Budapest

 Bér nélkül

 Angol felsőfok

6
hirdetés /
jelentkező

vs.

 IT programozás, fejlesztés

 Budapest

 Bér nélkül

 Angol középfok

13
hirdetés /
jelentkező

+54%

 Értékesítés, kereskedelem

 Komárom-Esztergom

 Bér nélkül

 Angol felsőfok

21
hirdetés /
jelentkező

vs.

 Értékesítés, kereskedelem

 Komárom-Esztergom

 Bér nélkül

 Angol középfok

42
hirdetés /
jelentkező

+50%
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 6+1 tipp a jó álláshirdetéshez 
        – mire kíváncsi az álláskereső?

Ne feledjük! Az álláshirdetés fő célja minden esetben az, hogy 
a számunkra ideális jelentkezőt rábírja a jelentkezésre – és ha 
a hirdetésünk nem elég meggyőző, ezt a célját nem teljesítheti. 

Gondolkodjunk az álláskeresők fejével akkor, amikor összeál-
lítjuk a szöveget: mitől lesz vonzó számukra egy munkahely? 
Kutatási eredményeinket alapul véve összeszedtünk 6+1 kér-
dést, amire választ kell adnunk az álláshirdetésben, ha szeret-
nénk minél több releváns jelentkező közül választani. 

1. „Mennyit fogok keresni?”
- Írjunk a várható juttatásokról!

Az álláshirdetésben megadott fizetés (de már a bérsáv is óriá-
si előnyt jelent!) növeli az esélyeinket arra, hogy minél többen 
jelentkezzenek az állásra. 

A bérsáv hatása – Főkategória, lokáció, bér és nyelvi szint 
paraméterek mentén vizsgáltuk az átlag hirdetés/ jelentkezés 
szám eltéréseket. Egyszerre egy paramétert változtattunk. 
Azt találtuk, hogy ha a bérsáv megjelenik a hirdetésben, az 
53-150%-os emelkedést jelent az egy hirdetésre eső jelent-
kezések számában. 



 Szakmunka

 Budapest

 Angol középfok

 VAN bérsáv

52
hirdetés /
jelentkező

vs.

 Szakmunka

 Budapest

 Angol középfok

 NINCS bérsáv

34
hirdetés /
jelentkező

+53%

 Pénzügy, könyvelés

 Veszprém megye

 VAN bérsáv

35
hirdetés /
jelentkező

vs.
 Pénzügy, könyvelés

 Veszprém megye

 NINCS bérsáv

14
hirdetés /
jelentkező

+150%
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Van cafeteria? Írjuk bele a hirdetésbe, milyen opciókkal adjuk, 
akár pontos összeggel is! Ha tehetjük, tüntessünk fel minden, 
a juttatásokkal kapcsolatos információt is: ide tartoznak a 
különböző jutalékok, jutalmak és bónuszok is, de ha dolgozói 
kedvezményt, egészségbiztosítást vagy céges üdülési lehető-
séget biztosítunk, arról is írjunk.

2. „Mit kell csinálni?”
- Legyen egyértelmű a feladatkör és a pozíció!

A leginkább releváns jelöltek elérése miatt fontos, hogy a fel-
adatkört és az elvárásainkat minél pontosabban határozzuk 
meg. Viccesen hangzik a ninja és a szupersztár, mint mun-
kakör, de ha nem profi lopakodókat vagy előadóművészeket 
keresünk, jobban járunk, ha mégis inkább konkrétumokkal 
pakoljuk tele a hirdetést – a humort és a lazább hangvételt a 
feladatleírásba is belecsempészhetjük! 

Túlzóan általános leírás helyett gondoljuk végig az elképzelt 
munkavállaló egy tipikus munkanapját, hogy az álláskeresők 
pontosabb képet kapjanak a munkáról! Így nem csak a szá-
munkra valóban megfelelő jelentkezőkkel számolhatunk, de 
a próbaidő alatti csalódásokat is elkerülhetjük. 
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3. „Mikor fogok dolgozni?” 
    - Legyen feltüntetve a munkarend és a munkaidő! 

Sok álláskeresőnél döntő szempont a munkarend: ha őszin-
tén és világosan kommunikálunk a munkaidőről, akkor au-
tomatikusan szűrjük is a jelölteket, és olyan jelentkezőkre 
számíthatunk, akiknek megfelelő az általunk kínált munka-
végzés. Fontos: ha a munka végezhető teljes- és részmunka-
időben, esetleg rugalmas munkaidőben is, azt mindenképp 
fogalmazzuk bele egyértelműen az álláshirdetésbe, csakúgy, 
mint a hétvégi vagy éjszakai munkavégzést.  

4. „Hova és hogyan fogok bejárni?” 
     - Legyen megadva pontosan a munkavégzési hely! 

A pontosan megadott cím csak a belépő szint: az igazán jó 
álláshirdetések tartalmazzák a munkahely megközelíthetősé-
gét és a kínált közlekedési lehetőségeket is. Ha tömegközle-
kedéssel könnyen megközelíthetőek vagyunk, emeljük ki! 
Ha céges busz segíti a munkába jutást, jelezzük azt is, csak-
úgy, mint a dolgozói parkolót vagy kerékpárosbarát megoldá-
sokat is. 
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5.  „Milyen tapasztalatot és nyelvtudást kérnek?” 
     – Legyenek reális, a piachoz igazított elvárásaink!

Nem várhatunk egy pályakezdőtől több évtizedes tapasztala-
tot, ahogy egyetlen junior pozícióban sem végezhető el egy 
kisebb csapatnyi senior szakember munkája. A nehezen be-
tölthető állások sorsa sokszor már a tervezőasztalnál eldől: ne 
essünk bele a klasszikus csapdába, gondolkodjunk reálisan 
arról, hogy mi is az a pozíció, amire embert keresünk. Priori-
záljuk az elvárásainkat, gondoljuk át, hogy milyen tapasztala-
tokra, végzettségre és nyelvtudásra van ténylegesen szüksé-
günk az adott munkakörben. 
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6. „Dolgozhatok otthonról?” 
    – Legyen egyértelmű, ha van home office! 

Már a koronavírus megjelenése előtt is egyre hangosabb 
igény volt az arra alkalmas pozíciókban a távoli/otthoni mun-
kavégzés, a járványhelyzet óta pedig még inkább kiemelt sze-
repet kap a home office az álláskeresői elvárások listáján. Ha 
a munka végezhető otthonról vagy rugalmas munkaidőben, 
azt mindenképp jelezzük -sőt, emeljük ki!- a hirdetésben!

+1 „Mit is takar ez a pozíció pontosan?” 
     -  Használjunk egyértelmű elnevezéseket, 
     a pozíció neve legyen összhangban a feladatkörrel!

Tisztaságügyi menedzser vagy takarító? Entrance controlling 
manager vagy portás? Ugye nem nehéz eldönteni, melyik a 
jó válasz? Használjuk mindig a leggyakrabban keresett pozíci-
ónevet, azt, ami mindenki számára érthető! Legalább ugyan-
ilyen fontos, hogy legyen összhangban a feladatok listája a 
munkakörrel is.
…és ezzel máris visszakanyarodtunk kiindulópontunkhoz, a 
tervezéshez.  
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Ismerjük meg az álláskeresők fő motivációit!

2021 októberi kutatásunkban azt vizsgáltuk, mely korosztály 
milyen okokból és hány alkalommal vált állást, vagyis arra vol-
tunk kíváncsiak: kinek és mi kell ahhoz, hogy mozduljon?

Általában minden második emberben az a kép él, hogy 
állást, szakmát váltani nehéz. Tízből négy ember szerint az 
új munkahely egyben egy jobb lehetőség magasabb fizetést 
elérni vagy jobb pozíciót szerezni.

30-39 év kor között megnő az esélye egy esetleges karri-
erváltásnak, pályamódosításnak, később már inkább a 
kényszer hozza a váltásokat.

4-5 munkahelynél több nem jellemző nálunk, az viszont 
az idősebbekre is jellemző. A most 30 év alattiak már 
most elérték ezt a számot.

Tízből négy ember tekinthető álláskeresőnek jelenleg, 
tehát körülbelül 2 millió 145 ezer fő keres munkát.

Tízből négy emberrel már legalább egyszer előfordult, 
hogy nem szakmáján belül ment át máshová dolgoz-
ni, hanem egy teljesen új területen kezdett el dolgozni: 
körülbelül 1 millió 980 ezer fő van, aki egyszer már volt 
pályaelhagyó.

Tízből egy ember tervez jelenleg is pályaelhagyást: körül-
belül 385 ezer fő van, aki ebben a pillanatban is pályavál-
tásban gondolkodik.
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A mesterhármas: magasabb bér, jó csapat és rugalmasság

A magasabb bér továbbra is fő ok a váltásnál. Ha nem nézzük 
a fizetés tényezőjét, akkor szinte minden második dolgozó ill. 
álláskereső egy olyan jobb állásért váltana legfőként, ahol
 

- jobban érzi magát a munkahelyen
- jobb a munka, amit végez. 

Mi ösztönözné arra, hogy munkahelyet váltson?

Munkarend Munkakörnyezet Tanulás, karrier Bér, juttatások (max.3) 

Rugalmasabb munkavégzés
és munkaidő

46%

Jobb munkatársak,
csapat

48%

Valós teljesítményen
alapuló előmenetel

40%

Magasabb bér

86%

Kiszámítható időbeosztás

44%

Jobb tárgyi eszközök,
munkaeszközök

35%

Oktatási, képzési
lehetőség

33%

Évenkénti 
béremelések

35%

Érdekes és kihívást
jelentő munka

39%

Jobb
munkakörülmények,

iroda

32%

Szakmaváltás /
pályamódosítás 

lehetősége

40%

Cafeteria

33%

Home office lehetőség,
akár több nap

46%
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Mitől tartanak az álláskeresők?

Kutatásunkban arra is kíváncsiak voltunk, a munkavállalók 
milyen nehézségeket, problémákat látnak az álláskereséssel, 
általában az új állásokkal, lehetőségekkel kapcsolatban. 
Tekintsünk ezekre a nehézségekre kifogásokként: az álláshir-
detés a kifogáskezelés jó platformja is lehet, ahol megmu-
tatjuk, miért érdemes mégis jelentkezniük az általunk kínált 
állásra.

• A válaszadók csaknem fele problémásnak látja, hogy a 
munkaadók nem jeleznek vissza a jelentkezésekkel kap- 
csolatban.

Ha minden jelentkezésre visszajelzünk a felvételi folya-
matban, ezt már az álláshirdetésben is kiemelhetjük. 
Minél pontosabb képet kapnak a jelentkezők a toborzás 
és kiválasztás lépéseiről, annál magabiztosabban jelent-
kezhetnek – hiszen tudják, mi vár rájuk.

• Az álláskeresők egyharmada szerint túl sok a jelentkező, 
túl nagy a verseny az állásokért.

• Újabb egyharmad-egyharmad érzi úgy, a nyelvtudása 
vagy a munkatapasztalata nem elegendő a kiszemelt 
álláshoz.

Ha papírok listázása helyett kézzelfoghatóvá tesszük az 
elvárt nyelvtudást vagy tapasztalati szintet, akkor lehet, 
hogy olyan jelölteket is elérünk, akik egyébként elbizony-
talanodtak volna saját tudásukat illetően.
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Kulcsszó: az empátia

A fentiekből is látszik, hogy a jó álláshirdetés nem pénz kérdé-
se: sokkal inkább empátiáé. Ha az álláskeresők helyébe tudjuk 
képzelni magunkat, és már az álláshirdetésekben megvála-
szoljuk a kérdéseiket, sokkal nagyobb eséllyel készíthetünk 
hatékony hirdetéseket. 

Tipp a szerkesztéshez: 

Álláshirdetéseink 70%-át mobilon olvassák: ha látjuk ma-
gunk előtt a metrón, villamoson zötykölődő olvasót, egyből 
világossá válik, miért működnek jobban a pontokba sze-
dett, átlátható szövegek a hosszú tömbökben megjelenő 
folyószövegeknél.

De nemcsak a szövegírásnál lesz szükségünk erre a képes-
ségünkre, hanem már a pozíció összeállításánál is: amikor 
felmerül egy új toborzási igény, már ott érdemes a realitások 
talaján terveznünk. El tudja végezni egyetlen ember a felme-
rülő munkamennyiséget? Milyen szintű pozícióról beszélünk? 
Végezhető távmunkában is, vagy csak bejárva? 

Ne mossunk össze több pozíciót, egymástól távoli feladatkö-
röket csak azért, mert úgy érezzük, egy munkavállaló 
felvétele megoldhatná az összes problémánkat: ne akarjuk 
egy fullstack fejlesztővel letudni az összes  fejlesztési 
feladatkört és ne várjunk nyomtatott médiás marketingestől 
PPC kampányokat. 
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Közhelyek helyett

A tapasztalat azt mutatja: az álláskeresők jobban értékelik az 
egyértelmű, konkrét megfogalmazást, mint az általános ígé-
reteket.  Tekerjük lejjebb a bullshit-metert, kerüljük a kliséket! 
Összegyűjtöttük a leggyakrabban feltűnő, mégis semmit-
mondó fordulatokat, és azt is megmutatjuk, mit használha-
tunk helyettük:

Versenyképes
javadalmazás

helyett írjuk ezt
Éves bónusz vagy 
egyéb bónusz rendszer

Versenyképes
juttatási csomag

helyett írjuk ezt
Cafeteria csomag 
részletei, 13. havi fizetés

Folyamatos fejlő-
dési lehetőség

helyett írjuk ezt
Szakmai tréning 
lehetőségek

Támogató 
környezet

helyett írjuk ezt
Munkába járás 
támogatása, 
lakhatási támogatás

Megbecsülés helyett írjuk ezt Egészségbiztosítás

„Az álláskeresők egyértelmű reakciókat adnak azokra az 
álláshirdetésekre, ahol túlzó elvárásokkal találkoznak. Csak 
egy kommentet idéznék egy ilyen álláshirdetés alól: »Gyere-
kért oviba ne menjek el?« ”- hoz egy szemléletes példát Vidó 
Viktor, a Profession.hu termékfejlesztési igazgatója. 
A szakember szerint az irreális elvárások gyakori következ-
ménye lehet az is, hogy nem jelentkeznek a hirdetéseinkre: 
hiszen a megálmodott munkavállaló egyszerűen nem létezik. 
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Reméljük hasznosnak találta kutatásunk kiadványát.
Amennyiben még több szakmai tartalmat olvasna,

kövesse a HR Feed cikkeit!
Sikeres toborzást kívánunk!

Több részlet, jobb döntés
ugyfelszolgalat@profession.hu

+36 1 224 2070

https://www.profession.hu/hrfeed/



