Utólagos kérdőív a kompetencia elemzésben résztvevőnek
_____________________

A felmérés időtartama:
1. Milyen volt a helyzeted a felmérés előtt?
(kérlek, jelöld meg a megfelelőt)









munkavállaló az első szintü munkapiacon
munkavállaló, a munkaügyi központ által közvetített munkahelyen
munkanélküli segély
szociális segély
jövedelem nélküli
vállalkozó
más:........................................................................................................................

2. Változott a helyzeted azóta?



igen



nem

3. Amennyiben a helyzeted változott, jelöld meg milyen változások következtek be.
(Amennyiben nem, folytasd a 4. kérdéssel)





Állást találtál az első szintű munkapiacon.






Munkahelyet váltottál.

Állást találtál a munkaügyi központ által közvetített munkahelyen.
Új munkát kaptál a munkahelyeden.
Előléptettek



igen



nem

Saját vállalkozást indítottál.
Éppen szakmai képzésben, tovább képzésben, átképzésben veszel részt.
Megvalósítás fázisában vagy.
Milyen munkára?:............................................................................................................



Más helyzet
Mely?.....................................................................................................................

Bevett szakma, állandó munkahely, folyamatos tanulás, a legjobb úton haladsz:
....................................................................................................................................................
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4. Mennyire vagy elégedett a következőkkel:
(1 = elégedetlen, 2 = kevésbé elégedett, 3 = elégedett, 4 = nagyon elégedett
 kérlek, jelöld be a megfelelő számot)
 fogadtatással az elemző központban

1

2

3

4

 egyéni beszélgetésekkel

1

2

3

4

 a számodra felkinált dokumentumokkal

1

2

3

4

 a szintézis irattal

1

2

3

4

 általában a kompetencia elemzéssel

1

2

3

4

5. A kompetencia tanácsadás segített:









Igen

a szakmai karriered elemzésében
megtalálni a szakmai érdeklődésed / indítékod
felismerni a készségeid, kompetenciáid
felmérni az általános ismereteid
lefektetni egy egyéni szakmai tervet
meghatározni lépéseket, eszközöket, hogy visszatérjek a munkavilágába
meghatározni lépéseket, eszközöket a szakmai előrelépésre
álláskeresésben










nem










6. A kompetencia elemzés után fogod használni a szintézis papirod vagy a
munkalapjaid?
(Amennyiben nem, kérlek folytasd a 7. kérdéssel)
Amennyiben igen, milyen célból?





álláskereséshez (CV, interjú)
szakmai képzéshez, tovább képzéshez, átképzéshez
a munkáltatóm, a human erőforrás menedzser, a főnököm felé
más módon

Igen

nem











Nevezd meg..........................................................................................................................
Milyen formában fogod használni az anyagotl?

Igen

 részleteiben megmutatom másoknak
 az összeset megmutatom másoknak
 sablonként használom ha valami hivatalosat írnom kell
 más módon,






nem






nevezd meg..........................................................................................................................
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7. Milyen 3 kivánságod vagy tökéletesítési javaslatod lenne ma a kompetencia elemzésre?
a) ..............................................................................................................................................
b) ..............................................................................................................................................
c) ..............................................................................................................................................
8. Jelenlegi álláspontod szerint – fogod ajánlani a felmérést valaki másnak is?





igen

nem

9. Szerettél volna még egy beszélgetésre sort keríteni az elemzés során, hogy részletesebben megismerd a kompetencia elemzés eredményeit, hogy jobban beazonosítsd a jelenlegi helyzeted?

Ha igen, kérünk add meg az elérhetőségeid:
Név, családnév:

.....................................................................................................................

Cím:

.....................................................................................................................

Telefonszám:

.....................................................................................................................

Hívni fogunk telefonon.

______________________________
Hely, datum

______________________________
Név (nem kötelező)

Megjegyzés:
Voltak számodra nem érthető kérdések a fenti kérdőívben?
Ha igen, melyek?
....................................................................................................................................................
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