
AZ ÚJ 
GENERÁCIÓK 
ELVÁRÁSAINAK 
MEGJELENÉSE A 
KIVÁLASZTÁSBAN



I. GENERÁCIÓS 
KÜLÖNBSÉGEK

• „X” generáció:
1965-1979 között születettek, ők „a kulcsos 
gyerekek”

• „Y” generáció:
1980-1994 között született multifunkcionális 
generáció

• „Z” generáció:
1995-2009  Között születettek, a  világfalu első 
gyermekei

AZ „X”- „Y”- „Z” GENERÁCIÓK



I. AZ „X” GENERÁCIÓ 
FŐ JELLEMZŐI:

+ Felelősségtudat
+ Függőség az anyagiaktól
+ Biztonságra törekvés
+ Félti a munkahelyét
+ Keményen dolgozik
+ Karrier
+ Lojális
+ Szabálykövető
!!! Az a legnagyobb félelme, hogy 
munka 

nélkül marad!!!
-Hidegen hagyják 

a digitális technológia vívmányai



„X” GENERÁCIÓS 
ÖNÉLETRAJZ

Önéletrajz

Nevem Fazekas Cs. 1966. július 30-án születtem Zircen.
Középiskolai tanulmányaim befejeztével a Miskolci Egyetemen kezdtem tanulmányokat a 
kohómérnöki kar alakítástechnológiai ágazatán. 1981-ben államvizsgáztam és szereztem 
okleveles kohómérnöki diplomát. Mivel szerződés kötött a Veszprémi Szénbányák 
Vállalathoz, ezért ennek gépüzemében kezdtem dolgozni – csupán csak egy hónapot -
mint üzemmérnök. A cég kezdődő felszámolása miatt pályát kellett váltanom és egy 
véletlenül adódó lehetőség folytán középiskolai tanárként helyezkedtem el először a 
Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskolában, majd a Veszprémi Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Szakközépiskolában. Mindkét helyen matematikát, fizikát és informatikát 
tanítottam. Mivel nem volt tanári szakképesítésem ezért a munkahelyem kötelezett a 
pedagógiai diploma megszerzésére. 
A mérnök-tanári oklevelet a Budapesti Műszaki Egyetemen szereztem meg 1993-ban. 
Ezzel párhuzamosan elkezdtem a Pénzügyi és Számviteli Főiskolát is, tekintettel arra 
hogy mind jobban kezdett érdekelni a gazdasági terület. A főiskolán 1994-ben szereztem 
meg az okleveles mérnök-üzemgazdász diplomát (vállalkozási szakon). Még az 
államvizsga letétele előtt megpályáztam az Államigazgatási Főiskola veszprémi ….blabla.
a Nemzeti Bank helyi fiókjának megszűnésével létrejövő Államkincstár intézményének 
bevezetését.
A Főiskolától a NIKECELL Kft.-hez – az ország egyik meghatározó építőipari 
vállalkozásához - kerültem (pályázat útján) mint gazdasági vezető. Ez a terület szakmai 
kihívást is jelentett, hiszen a költségvetés után a versenyszféra teljesen más jellegű 
szemléletet és felkészültséget igényelt. 
A NIKECELL Kft.-nél feladataim közé tartozik többek között a beszerzés irányítása, 

alapanyagraktárak kezelése-irányítása, vevőkkel való kapcsolattartás a fizetési 
kötelezettségek tekintetében, a Társaság kontrolling feladatainak irányítása, a teljes körű 
éves  üzleti tervének elkészítése, … tovább blablaba EPS ragasztó gyártó üzem építése, 
illetőleg ez évben egymilliárd forintos beruházással (zöldmezős) megvalósult Hajdúnánási 
gyár. Jelenleg is ennél a társaságnál dolgozom – a felső vezetés tagjaként - mint 
gazdasági igazgató.

Jelenleg magán úton németül tanulok, németül kommunikációs szinten írok és beszélek, 
a német tulajdonossal a mindennapi kommunikáció német nyelven történik telefon és e-
mail formájában.

1989-ben megnősültem, feleségem Hegedüs Judit történelem-német szakos középiskolai 
tanár. Három gyermekünk született.

Jelenlegi lakóhelyem: 2345 Alsótelek Petőfi u. 2. 
Tel: 30/9234-5678
Email: fazekascs@nikecell.hu

Alsótelek, 2007. október 16.                                                            Fazekas Cs.



AZ „Y” GENERÁCIÓ 
JELLEMZŐI:

+ Egyedi kommunikációs stílus
+ Nyitott a technikai újításokra, 
szívesen használja
+ Én tudatos (öntudatos)
+ Rugalmas, mobilis
+ Aktív közösségi életet él
!!! Ő szereti élvezni  a 
munkáját,  de abszolút nem 
kötődik!!!
- „job-hopper” -ek



„Y” GENERÁCIÓS 
ÖNÉLETRAJZ

Europass 
Önéletrajz 

Személyi adatok

Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Példa Dániel

Cím(ek) 5, Egri út, 1000, Gyöngyvé, Magyarország

Telefonszám(ok) 06/30-123-34-55

E-mail(ek) ygeneracios@gmail.com

Állampolgárság Magyar

Születési dátum 11,12.1987

Neme Férfi

Betölteni kívánt munkakör / 
foglalkozási terület

Folyamatmérnök

Szakmai tapasztalat

Időtartam 2011 május 5 -

Foglalkozás / beosztás Folyamatmérnök

Főbb tevékenységek és feladatkörök Gyártócsoport gyártásának támogatása
Gyártási folyamatok felügyelete, napi szintű problémák megoldása
5S bevezetése és betartatása a gyártócsoportnál
Kapcsolattartás az anyacéggel, QM-mel, és a gyártástervezéssel.
Belső zárolások, vevői reklamációk esetén intézkedések meghozatala.
Miniauditokon való részvétel, ellenintézkedés és megelőző intézkedések meghozatala
Termékáthelyezések az anyacégtől, ezek megfelelő lebonyolítása.

A munkáltató neve és címe R. Magyarország Kft 2345 Árokszállás, R.berger Katalni út, 1.

Tevékenység típusa, ágazat Csatlakozó gyártás, autóipari beszállító



A „Z” GENERÁCIÓ:

+ Függ a virtuális világtól
+ Készség szintű számítógépes 
felhasználó
+ Túlzottan magabiztos
+ Multitasking
- Elvárásai irreálisan 
magasak
- Nehezen utasítható
!!! Nem ismeri a munka 
világát! Valószín űleg  gyakran 
vált munkahelyet!!!
- Fél az elkötelez ődéstől



2. EVOLÚCIÓ A 
TOBORZÁSBAN

• Újsághirdetések
valamikor 2000 előtt 

• Az első internetes állásportálok
valamikor 2000 után

• Web2-es technológiák
2002 iWiW , az első magyar közösségi 
weboldal

• Facebook
2004, ma hazánkban kb. 5 millió 
felhasználó, 
2,5 millió naponta aktív

OFFLINE HIRDETÉSTŐL A  
KÖZÖSSÉGI PORTÁLOKIG



A FEJVADÁSZAT



TOBORZÁSI MÓDSZEREK 
A MAN AT WORK -NÉL

NAPJAINKBAN:

• Online adatbázisok:
Profession, CVO, Monster, Jobline

• Online álláshirdetési portálok:
CV Centrum, Tjobs, Mérnökállások,, 
Workania

• Social media platformjai:
Közösségi hálózatok – FACEBOOK, 
LINKEDIN, TWITTER
Tartalom platformok – YOUTUBE, 
PINTEREST

• Virtuális állásexpo-k



TOBORZÁSI 
NEHÉZSÉGEK



ÁLLÁSHIRDETÉSEK EGY MÁS 
NÉZŐPONTBÓL





3. KIVÁLASZTÁSI 
FOLYAMAT 



A DIGITÁLIS GENERÁCIÓ A 
KIVÁLASZTÁSBAN

Munkaadói 
márka

BRAND

SKYPE interjú

Online 
elérhet ő

információk

Kötetlen 
légkör, 

személyes 
hangvétel



MOTIVÁCIÓ

• minél magasabb fizetés és 
széleskör ű béren kívüli juttatások
• gyors karrier, el őrelépési 
lehetőség
minél több szabadid ő

• extrák a munkahelyen
• a márka

AZ  „Y” GENERÁCIÓ :
• mindenb ől csak is a legjobbat és a 
legújabbat akarja
• a márkák b űvöletében él
• státuszszimbólumok használata
• elvarázsolják trendi, digitális 
munkaeszközök, a high-tech
technológia és munkakörnyezet
• rugalmas munkaid ő

• a vezető azonnali visszajelzése az 
elvégzett munkáról

A  „Z” GENERÁCIÓ:



KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!


