
témája

jellege

(pl. tájékoztató 

előadás, fórum, 

workshop)

területi jellege

(megyei, járási, 

települési)

tervezett helyszíne

érintett ágazat

(pl. ipar, mezőgazdaság, 

illetve általános)

tervezett időpontja

(lehetőleg hét pontossággal: 

pl. szeptember 2. hete)

hozzávetőleges 

időtartama

(pl. egy órás)

Egri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési 

Osztály

Műszaki vizsgálóállomások auditálása, akkreditálása tájékoztató előadás megyei

Heves Megyei 

Kereskedelmi és 

Iparkamara

Járműves szakterület, 

műszaki vizsgáló állomások
2018. július 1. hete 3 óra Érdeklődni: Sári András osztályvezető 06-36/510-292

Egri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

Gépjárművezető képzés aktuális kérdései, OKJ gépjárművezető 

képzés Heves megyében, képzésfelügyelet tapasztalatai
tájékoztató előadás megyei

Heves Megyei 

Kormányhivatal 
képzőszervek, autósiskolák 2018. szeptember 2. hete 3 óra Érdeklődni: Boda Ferenc 06-36/510-307

Egri Járási Hivatal Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási 

Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi 

Osztály

Munkaügyi és munkavédelmi hatósági feladatellátáshoz kapcsolódó 

tájékoztató rendezvény
tájékoztató előadás megyei

Heves Megyei 

Kereskedelmi és 

Iparkamara, Egeredő, 

szakiskolák és egyéb 

partnerek

minden ágazat 2018. év második fele 2-4  óra Érdeklődni: Szabó Zsolt osztályvezető 06-36/512-090

Heves Megyei Kormányhivatal

Foglalkoztatási Főosztály
EURES munkáltatói fórum információs fórum megyei szervezése folyamatban általános 2018. szeptember 1/2 nap

Lehetőséget kínál a rendezvény a munkaadókkal és szakmai 

szervezetekkel való ismerkedésre, kapcsolatok építésére, ahol 

a célcsoportot tájékoztatni lehet aktuális munkaerő-piaci 

kérdésekről, be lehet mutatni számukra az EURES működését 

és szolgáltatásait, valamint gyakorlati tudást, szakmai 

iránymutatást is lehet biztosítani számukra az őket érintő 

kérdésekben, továbbá az esemény konzultációs, párbeszéd- 

és együttműködési előkészítő jellegű is lehet.

Érdeklődni: Szabó Teodóra +36-70/641-0894

Heves Megyei Kormányhivatal

Foglalkoztatási Főosztály
Pályaválasztási Kiállítás kiállítás megyei Eger általános 2018. november 6. 1 nap

A rendezvény célja a végzős diákok pályadöntésének 

támogatása, elősegítése, ismereteinek bővítése. A 

szakmaválasztásban diákokat segítő pedagógusok 

pályaorientációhoz kötődő tapasztalatcsere lehetőségének 

biztosítása. A kiállítás segítségével erősítjük kapcsolatainkat a 

kiállítóként megjelenő középfokú oktatási intézményekhez, 

valamint a munkáltatóként részt vevő cégekkel.

Érdeklődni: Tamás Judit 06-36/522-781

A tervezett rendezvény

Szervezeti egység

(… Főosztály/…Járási Hivatal)
Egyéb információ, megjegyzés

A Heves Megyei Kormányhivatal munkáltatók részére tervezett rendezvényeinek 2018. második félévére vonatkozó rendje (CSP9)



Heves Megyei Kormányhivatal

Foglalkoztatási Főosztály

„Új Karrier Magyarországon – New Career In Hungary” Európai 

Online Állásbörze (EOJD)
online állásbörze országos  online

elsősorban IT, gyártás, 

gyógyszer- és vegyipar, 

valamint a szolgáltatási 

terület (szolgáltató 

központok SSC-k, call 

centerek)

2018. november

1 nap de az EURES-

hálózat a 

rendezvény után 

egy úgynevezett 

utánkövetési 

szakaszban is 

támogatást kínál a 

kiállító cégeknek. A 

munkáltatói kör és 

a meghirdetett 

pozíciók 

sokszínűsége okán 

az online börze 

utáni 12 hétben is 

változatlanul széles 

körben népszerűsíti 

a cégek ajánlatait 

és fókuszál a 

potenciális jelöltek 

elérése. 

Az esemény célzottan a magyarországi munkaerőhiányos 

ágazatokra fókuszál és kizárólag a hazai cégek 

munkaerőigényének kezelését szolgálja. Az EOJD szorosan 

kapcsolódik a kormányzat „hazahívó” kiemelt stratégiai 

feladatához is, lehetőséget teremtve ezzel, hogy külföldön élő 

magyar munkavállalókkal kapcsolatba lépjünk és felhívjuk a 

figyelmüket a hazai karrierlehetőségekre. Határokon 

átívelően kívánjuk megszólítani az álláskeresőket és 

munkavállalókat, beleértve a szomszédos országokban élő 

magyar állampolgárokat, határ menti ingázókat is. Az online 

börze a www.europeanjobdays.eu weboldalon zajlik majd, 

melynek keretében a munkaadók és a munkavállalók 

határokon átívelő módon léphetnek kapcsolatba egymással. 

Az esemény lehetőséget biztosít cégbemutatkozásra, a 

munkáltatói márka és a szabad pozíciók, karrierlehetőségek 

népszerűsítésére, a potenciális jelöltek előválogatására és 

interjúztatására is. A részvétel célja, hogy a vállalatok képzett, 

gyakorlattal és idegennyelv-tudással rendelkező 

munkavállalókat találjanak, valamint a korábbinál nagyobb 

körben, az európai munkaerőpiacon is megszólíthassanak 

potenciális jelölteket. Az online börzén való részvétel minden 

regisztrált vállalat és minden álláskereső számára teljesen 

költségmentes.

Érdeklődni: Szabó Teodóra +36-70/641-0894

Gyöngyösi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztálya

aktuális munkaerőpiaci programokról tájékoztatás

A Virtuális Munkaerőpiac Portál bemutatása
tájékoztatás járási

Mátrai Borok Háza, 

Gyöngyös Fő tér 10.
általános 2018. szeptember 3.hete 1 óra

munkaerőpiaci programok/ képzés

Érdeklődni: Koren Monika 06-37/505-441

Gyöngyösi Járási Hivatal Foglalkoztatási 

Osztálya
Állásbörze tájékoztató járási

Gyöngyös

szervezés alatt
általános 2018. október 1. hete 6 órás Érdeklődni: Koren Monika osztályvezető 06-37/505-441

Hevesi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály
Aktuális támogatási lehetőségek+ a TOP-5.1.2-15 projekt

A Virtuális Munkaerőpiac Portál bemutatása
Tájékoztató előadás Járási Foglalkoztatási Osztály Általános Augusztus 2. hete 1 órás Érdeklődni: Ducza Lászlóné 06-36/545-649

Füzesabonyi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztálya
Az Afrikai Sertéspestis aktuális járványvédelmi helyzete tájékoztató járási Füzesabony

jegyzők, polgármesterek, 

sertéstartók, hivatásos-

és sportvadászok

2018. 29. hét 1 órás
Érdeklődni: Dr. Molnár Lajos osztályvezető

06-36/542-154

Füzesabonyi Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztály

A bölcsődei és óvodai étkeztetés táplálkozás egészségügyi és 

közegészségügyi vonatkozásai
előadás járási Füzesabony általános 2018. szeptember 3. hete 1 órás

Érdeklődni: Dr. Dósáné Dr. Fekete Márta osztályvezető 06-

36/542-023

Hatvani Járási Hivatal

Foglalkoztatási Osztály

Tájékoztatás aktuális munkaerő-piaci programokról

A Virtuális Munkaerőpiac Portál bemutatása
tájékoztató járási Hatvan általános 2018. szeptember 2. hete 2 órás

Érdeklődni: Baloghné Kerek Ágota osztályvezető

06-37/341-301

Hatvani Járási Hivatal

Foglalkoztatási Osztály
Állásbörze tájékoztató járási

Hatvan

Hatvan, Balassi Bálint út 

12.

általános 2018. szeptember utolsó hete 6 órás

Az előzetesen regisztrált, állásajánlattal rendelkező 

munkáltatók közvetlenül találkozhatnak az álláskeresőkkel.

Érdeklődni: Baloghné Kerek Ágota osztályvezető

06-37/341-301

Hatvani Járási Hivatal

Foglalkoztatási Osztály
Pályaválasztási Kiállítás kiállítás járási

Hatvan, Szabadság út 13.

(5-ös számú Általános 

Iskola)

általános 2018. november 22. 1 nap

A rendezvény célja a végzős diákok pályadöntésének 

támogatása, elősegítése, ismereteinek bővítése. A 

szakmaválasztásban diákokat segítő pedagógusok 

pályaorientációhoz kötődő tapasztalatcsere lehetőségének 

biztosítása. A kiállítás segítségével erősítjük kapcsolatainkat a 

kiállítóként megjelenő középfokú oktatási intézményekhez, 

valamint a munkáltatóként részt vevő cégekkel.

Érdeklődni: Baloghné Kerek Ágota osztályvezető

06-37/341-301


