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A mumi.hu egy egyedi és speciális állásportál: egyszerre nyújt 
gyors és valódi megoldást az álláskeresőknek és a 
munkáltatóknak egyaránt. Olyan innovatív és komplex rendszer, 
amely szakít a korábbi gyakorlatokkal, így a megszokottnál 
gyorsabban, kevesebb befektetett energiával és jelentősen 
kedvezőbb áron töltheti be nyitott pozícióit.

Minden szolgáltatásunkra díjvisszafizetési garanciát vállalunk 
- így ön csak az eredményekért fizet, nincsenek rejtett 
költségek, sem feleslegesen kifizetett összegek.

ÚJ IDŐSZÁMÍTÁS
A MUNKAERŐPIACON

ÉRJEN EL OLYAN MUNKAVÁLLALÓKAT IS, AKIKET MÁSHOL NEM TALÁL MEG,
ÉS FIZESSEN CSAK A GARANTÁLT EREDMÉNYEKÉRT!



Sok éves szakértői tapasztalattal a 
hátunk mögött olyan megoldásokat kerestünk, 

amelyek valódi válaszok lehetnek a hazai munkaerőpiac 
nehézségeire. Több száz foglalkoztatóval és több ezer munkavállalóval 

történt egyeztetést és felmérést követően alkottuk meg a mumi.hu 
rendszerét, amelyben ötvözzük a legjobb munkaerő-piaci gyakorlatokat az 

innovatív megoldásokkal.

Tesszük mindezt szorosan együttműködve a meglévő állami-, és egyéb 
infrastruktúrákkal, helyi munkaügyi központokkal a közös célok mentén 
kialakított rendszerekben. A mumi.hu tulajdonosai magyar munkaerő-piaci 

szakemberek és az Állami Tőkealap Zrt.

400 közép-, és kisvállalkozás 2000 pozíciójára
találtuk meg a megfelelő munkaerőt.

3000 gazdaságilag inaktív ember számára kerestünk országosan munkát
és segítettük őket az elhelyezkedésben.

Több ezer fő részére tartottunk álláskeresési technikák elméleti és 
gyakorlati oktatást, olyan vállalatoknál, mint a LEAR, ISD 

DUNAFERR, Vértesi Erőmű Zrt, SZAMOS, Kaiser, 
Surjány, Federal, Triumph, Nokia, stb.

A mumi.hu működési mechanizmusa, a folyamatosan 
bővülő, aktív és egységes önéletrajzokat tartalmazó 
adatbázisunk, zöldszámos offline és egyéb online 
kampányaink biztosítják, hogy minden eddiginél 
gyorsabban találja meg az önnek legmegfelelőbb, 
minőségi munkaerőt – akár a hirdetés feladását 
követően azonnal.

TÖBB SZÁZ ELÉGEDETT
ÉS VISSZATÉRŐ
CÉGES PARTNER. 

TÖBB EZER SIKERESEN 
ELHELYEZKEDETT 
MUNKAVÁLLÓ. 

TÖBB EZER REGISZTRÁLT,
AKTÍV ÁLLÁSKERESŐ 
PORTÁLUNKON.



Miért a mumi.hu?
Releváns, máshol nem elérhető
jelöltek, akár azonnal

Az elmúlt évek egyik legmarkánsabb munkaerő-piaci tapasztalata az, hogy hiába van több ezer nyitott 
pozíció és ugyanennyi állást kereső, a kereslet nem, vagy nagyon nehezen találkozik a kínálattal, főleg egyes 
meghatározott iparágakban. A megszokott hirdetési csatornák és felületek nem minden esetben hozzák 
meg a várt eredményt, így a munkaerő-keresés folyamata jelentősen meghosszabbodhat, ez pedig együtt jár 
a keresésre fordított energia, munkaóra és a költségek növekedésével is. A mumi.hu erre jelent megoldást.

Segítségével a korábbiaknál rövidebb idő alatt - akár a hirdetés feladását követően 
azonnal -, minimális befektetett energiával, költséghatékonyan találhatja meg a valóban 
releváns jelölteket nyitott pozícióira.

Releváns és naprakész
önéletrajzokat biztosítunk 

Garantáltan csak olyan jelölteket 
jelenítünk meg önnek, akik minden 
tekintetben megfelelnek a feladott 
hirdetés kritériumainak. Az önéletrajzok 
naprakészségéről call centerünk 
gondoskodik, amely folyamatosan tartja 
a kapcsolatot az álláskeresőkkel és 
frissen tartja önéletrajz adatbázisunkat.

Máshol nem elérhető
munkavállalói adatbázishoz fér hozzá 

Olyan munkavállalókat is megjelenítünk, 
akik korábban nem voltak jelen 
digitálisan az online térben. Ezen jelöltek 
80%-a máshol nem elérhető, kizárólag a 
mumi.hu adatbázisban szerepelnek. 
Hirdetésének feladását követően, akár 
azonnal hozzáférhet az önéletrajzaikhoz.

Azonnal hozzáfér
a releváns önéletrajzokhoz 

A feltett hirdetés adatai alapján
rendszerünk rögtön listázza Önnek
a megfelelő önéletrajzokat. 

Könnyen áttekinthető
önéletrajzokat kap 

Egységes szerkezetű, digitális,
bővített információkat tartalmazó,
releváns önéletrajzok között válogathat. 



REGISZTRÁLJON MÉG MA,
ÉS TAKARÍTSON MEG ÖN IS IDŐT ÉS KÖLTSÉGET!

Szűkítheti a releváns 
jelöltek körét 

Lehetősége van további
kritériumok alapján megszűrni
a releváns önéletrajzokat.

Akár másnap felveheti
a megfelelő munkaerőt 

A hirdetés feladását követően
a listázott releváns jelölteket
azonnal interjúra hívhatja.

Helyi munkaerőt
biztosítunk 

Szerződésben állunk országosan
a munkaügyi központokkal
és együttműködünk a helyi 
foglalkoztatási egységekkel.

Díjvisszafizetési
garanciát vállalunk 

Amennyiben a meghirdetett pozícióra 
nem, vagy csak részben tudjuk 
biztosítani a releváns jelölteket,
úgy a szolgáltatási díj
akár 100%-át visszafizetjük. 



Hogyan működik?
Kockázat nélküli hirdetési lehetőség, 

díjvisszafizetési garanciával

Szakemberként tudjuk, hogy az idő és a költség meghatározó tényezők a toborzás és kiválasztás 
folyamatában. A mumi.hu rendszerét úgy alakítottuk ki, hogy munkáltatóként a lehető leggyorsabban, 

egyszerűen és költséghatékonyan találja meg új munkatársát.
Nálunk garantáltan csak az eredményekért fizet!

TALÁLJA MEG ÖN IS MÉG MA
ÚJ MUNKATÁRSÁT!

Regisztráljon 
munkaadóként és hozza 

létre cégfiókját a 
www.mumi.hu 

weboldalán.

Cégfiókjába
való bejelentkezést

követően lehetősége 
nyílik feladni 

álláshirdetéseit.

Tekintse meg,
majd válassza ki

az ön számára 
legideálisabb

csomagot.

Hirdetése
aktiválását követően,
rendszerünk azonnal 
listázza az ön számára 

releváns jelöltek 
önéletrajzait.

Az önéletrajzok
szabadon 

megtekinthetők, 
szűrhetők, 

kategorizálhatók.

Az ön által megfelelőnek 
talált jelöltek kapcsolati 
adatai az önéletrajzok 

feloldását követően 
válnak elérhetővé.
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Hatékony

Egyszerű

Innovatív

Gyors

Készségek

Bemutatkozás

A Munkalehetőség Mindenkinek Kft., 
vagyis a mumi.hu 2019. szeptemberi 
indulása óta több ezer álláskeresővel 
kerültünk kapcsolatba, zöldszámos 
kampányunkban olyan 
álláskeresőknek készítettünk 
digitális önéletrajzot, akik eddig
nem tudták hatékonyan képviselni 
magukat a munkaerőpiacon. 

Alapvető információk

+3630 345 7061

ugyfelszolgalat@mumi.hu

www.mumi.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ASSZISZTENS

MUMI GÁBOR

Bővített információk

100%

100%

100%

Ügyfélközpontúság

Megbízhatóság

Szakmaiság

100%Naprakészség

Előnyök

VÁLOGASSON A KIZÁRÓLAG RELEVÁNS ÖNÉLETRAJZOK KÖZÖTT,
ÉS EGYSZERŰSÍTSE LE A TOBORZÁS-KIVÁLASZTÁS FOLYAMATÁT.

Mit jelent a digitális 
önéletrajz?
Minőségi változás a 
megszokotthoz képest

A toborzási-, és kiválasztási folyamatok megkönnyítésére
a mumi.hu egységes, úgynevezett digitális önéletrajzokat 
hoz létre minden, az adatbázisba bekerülő önéletrajzból, 
amelyek a hagyományos változatoknál bővebb 
információkat tartalmaznak.

Név
Telefonszám
E-mail cím
Lakcím
Neme
Kora
Milyen pozícióban keres az egyén állást
Melyik településen lakik
Hány műszakban akar dolgozni?
Milyen munkaidőben gondolkodik?
Szakmai tapasztalat részletezése
Iskolai végzettség részletezése
Jogosítvány
Személyes kompetenciák
Számítógépes ismeret
Nyelvismeret
Milyen eszközök, támogatás segítené a hatékony munkavégzésben?

Mi a jelenlegi státusza?
alkalmazott, munkanélküli, pályakezdő, stb.
Utazna–e egy állás kedvéért?
Ha igen hány km-es vonzáskörzetben?
Költözne–e egy állás kedvéért?
Ha igen, hova?
Kilóméter vagy település
Nettó bérigény


