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Az elmúlt évek társadalmi és munkaerőpiaci változásai 
szükségszerűen hívtak életre egy olyan, a bevett gyakorlattól 
eltérő gondolkodást, amelyben az álláskeresés, mint élethelyzet 
jelenik meg, és ennek megsegítése éppen ezért életbarát 
módon történik. Magyarországon azonban még gyerekcipőben 
jár ez a szemléletmód. 

A Munkalehetőség Mindenkinek filozófiája eltér a piac jelenleg 
ismert gyakorlatától. 

Küldetésünk, hogy segítsük a munkavállalókat – kiemelt 
figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű rétegekre - az 
álláskeresésben és az elhelyezkedésben. Tesszük mindezt úgy, 
hogy szem előtt tartjuk a társadalmi érdekeket és a személyes 
élethelyzetekből fakadó szociális és egyéb nehézségeket.

INNOVATÍV
MEGOLDÁSOK
A MUNKAERŐPIACON

SZOLGÁLTATÁSAINK A MUNKAVÁLLALÓK IGÉNYEIHEZ IGAZODNAK, MINDEKÖZBEN EGY TELJESEN
ÚJSZERŰ MODELLEL SEGÍTJÜK AZ ÁLLÁST KÍNÁLÓ VÁLLALKOZÁSOKAT IS.



Munkaerőhiány, vagy nem megfelelő
álláspiaci stratégiák?

Évek óta számos ágazatban jelent problémát a munkaerőhiány, és hiába jelenik meg egyre több 
munkaerő-kölcsönző és online állásportál, a fennálló helyzetet ez nem orvosolja megnyugtatóan. Így az sem 
meglepő, hogy az elmúlt években egy-egy jó szakmunkásért a cégek többszázezer forintos közvetítői díjat 
is hajlandóak voltak fizetni, miközben napjainkra a toborzásban is kulcskérdéssé vált a költséghatékonyság, 
a költségek optimalizálása. 

A munkaerőpiacon mindeközben lehetséges munkavállalók ezrei vannak, akik saját erőből, saját 
tapasztalatra alapozva igyekeznek állást találni, sokszor sikertelenül. 

Különösen igaz ez bizonyos ágazatokra, illetve meghatározott munkavállalói csoportokra. A máshol 
működő toborzási formák – online állásportálokon meghirdetett pozíciók, Facebook hirdetések – kevéssé 
hatékonyak például a kékgalléros munkavállalók esetében, hiszen egy részük – bár rendelkezik 
okostelefonnal, internet eléréssel – nem feltétlenül mozog otthonosan az online térben, nem rendelkezik 
önéletrajzzal, illetve a hagyományos álláskereső portálokon nem talál a végzettségéhez,
élethelyzetéhez illeszkedő hirdetést. 

Erre a paradoxonra és a mögötte álló okokra figyeltünk fel, és kerestünk olyan 
megoldásokat, amelyek valódi válaszok lehetnek a hazai munkaerőpiac 
nehézségeire.  A mumi.hu komplex megoldásokat nyújtó 
rendszerében ötvöztük a legjobb munkaerő-piaci gyakorlatokat 
az innovatív megoldásokkal, célul tűzve ki az életbarát 
foglalkoztatás fogalmának minél szélesebb körben 
való elterjesztését. 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.



Valós és életszerű igényekhez
igazodó megoldások

Az új rendszer kiindulási alapja a mumi.hu portál, amely mind az 
álláskeresőket, mind pedig a munkaadói oldalt támogatja, és 
amellyel minden eddiginél gyorsabban, jóval kevesebb befektetett 
energiával, költséggel találhat egymásra munkaadó és 
munkavállaló. A cél egy könnyen átlátható, gördülékenyen működő, 
rugalmasan alakítható, a közösség adta előnyöket is felhasználó 
rendszer kialakítása volt. 

A portálhoz kapcsolódó szolgáltatásokkal virtuálisan kézen fogjuk 
az álláskeresőt, legyen szó akár fizikai, akár szellemi munkáról, 
függetlenül a korosztálytól. Ilyen az ingyenes zöld szám, a digitális 
önéletrajz készítése, a személyre szabott tanácsadás, az 
állásinterjúra felkészítés, a jogi segítségnyújtás, vagy akár az 
átképzési, oktatási lehetőségekkel kapcsolatos tanácsadás. 
Ráadásul nálunk egyetlen munkavállalónak sem kell az 
álláshirdetések folyamatos böngészésével foglalkoznia; a 
mumi.hu rendszere automatikusan és folyamatosan keresi az 
álláskeresőhöz minden tekintetben leginkább illeszkedő 
pozíciókat, és továbbítja az önéletrajzát a hirdetést feladó 
munkáltatónak, így rövidítve le jelentősen az álláskeresés 
folyamatát.

A munkaadók, és a sok esetben túlterhelt HR szakemberek 
esetében a toborzással járó terheket igyekszünk csökkenteni, és 
valóban költséghatékonnyá tenni a keresést. Ennek része többek 
között a garantált releváns jelöltszám biztosítása, illetve az ehhez 
kapcsolódó díjvisszafizetési garancia. A mumi.hu portál egyedi 
fejlesztésű, a piacon egyedülálló keresőmotorral is segíti a 
munkaadókat, akik így az adott pozícióra akár azonnal 
megtalálhatják a legideálisabb jelöltet, és szükség szerint ingyenes 
HR asszisztenciát is igénybe vehetnek. 
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Álláshirdetés kockázat nélkül,
garancia-vállalással! 

2019-es indulásunk óta több száz munkáltató több ezer 
pozíciójára találtuk meg a megfelelő munkaerőt, és olyan 
munkavállalók ezreit segítettük az elhelyezkedésben – többek 
között zöld számos kampányainkkal és digitális önéletrajzok 
készítésével -, akik eddig nem tudták hatékonyan képviselni 

magukat a munkaerőpiacon.


