
 

 

SZERVEZŐ  

 

Szeretnél segíteni a munkavállalóknak abban, hogy a szakszervezet révén jobb fizetésük legyen és 

jobb munkakörülmények között dolgozhassanak? Szeretnél új szervezési és kommunikációs 

készségeket elsajátítani?  

 

A VASAS Szakszervezeti Szövetség új kolléganőket/kollégákat keres szervezői pozícióra, győri illetve 

debreceni munkavégzésre egy magyar-német szakszervezeti projekt keretében.  

 

MI VÁR RÁD? MIT CSINÁL EGY VASAS SZERVEZŐ?  

Ha velünk tartasz, egy olyan nemzetközi csapatban dolgozhatsz, amely Magyarországon a fém – és 

autóiparban szervez szakszervezeti kampányokat. 

 

A VASAS SZERVEZŐ 

 

• Lehetőségeket teremt, megoldásokat talál 

• Kapcsolatot teremt és kapcsolatot ápol 

• Beszélgetés révén tanít 

 

FONTOSABB FELADATOK:  

 

• Új kapcsolatok és aktivisták keresése, támogató hálózatok kiépítése 

• Az emberek segítése: legyőzni a félelmüket, felfedni közös problémáikat és céljaikat 

• „Organizing”, tagtoborzás és egyéb szakszervezeti tréningek szervezése és megtartása 

• Szakszervezeti akciók tervezése, tanácsadás szakszervezeti tisztségviselőknek 

• A munka során keletkezett adatok és dokumentumok kezelése és archiválása, statisztikák és 

adatbázisok karbantartása 

 

 

 

 



 
 

NEKÜNK NEM SZÁMÍT, HOGY VAN-E SZAKSZERVEZETI TAPASZTALATOD! HA AZ ALÁBBIAKBAN 

MAGADRA ISMERSZ, TÉGED KERESÜNK!  

 

• Nagyon jó kommunikációs készség (beleértve a közösségi médiát is)  

• Jó szervezési és tervezési készségek 

• Konfliktuskezelő képesség 

• Képesség a meggyőzésre és motiválásra 

• Jó problémamegoldó készség 

• Pozitív hozzáállás az önálló, de nem irodai munkavégzéshez 

• Képzésben szerzett tapasztalat 

• Nagyfokú elkötelezettség, rugalmasság és mobilitás 

• Biztos fellépés 

• Csapatmunka  

• B kategóriás jogosítvány 

• Német / angol nyelvtudás és szakszervezeti ismeret előnyt jelent 

 

MIT KÍNÁLUNK?  

 

• Izgalmas, új, nemzetközi projekt, amely óriási növekedési potenciált jelent a sikeres jelölt 

számára 

• Teljes munkaidős foglalkoztatás 

• Határozott idejű szerződés 2021.01.01-től 2023.06.30-ig 

• A szervező rendelkezésére bocsátjuk a munka elvégzéséhez szükséges eszközöket 

 

A jelentkezéshez kérjük, küldd el magyar és német nyelvű önéletrajzodat, emellett egy rövid 

motivációs levelet, amelyben leírod, hogy miért szeretnél ebben a munkakörben dolgozni az  info@tpi-

gyor.eu e-mail címre. 

 

A KIVÁLASZTÁS FOLYAMATA 

 

Az önéletrajzok és motivációs levelek elküldésének határideje 2020. október 31.   

A beérkezett pályázatokból egy előválogatót követően kiválasztjuk azokat a jelentkezőket, akiket 

meghívunk egy kiválasztási workshopra (Assessment Center), melynek időpontja 2020. november 10. 

10-17 óra (Debrecen) és 2020. november 20. 10-17 óra (Győr). 
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