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I. Bevezetés – Az én történetem
A főiskolán sokat viccelődtünk azzal, hogyha nem lesz munkánk, akkor lemegyünk utcazenésznek

az iskola előtt található aluljáróba. Akkor még engem sem foglalkoztatott a munkakeresés témája,
valahogy az volt bennem, hogy majd találok valamit,  és a váltás csak annyi lesz,  mintha egyik
iskolából a másikba menne az ember: egyik nap eljössz a régi helyről, és másnap már az új helyen
kezdesz. Gondoltam, majd csak lesz valahogy, akkor még nagyon távolinak tűnt az egész.

Aztán eljött a főiskola vége, és szerencsém volt, felvettek ahhoz a céghez, ahol gyakornokként
dolgoztam az  iskola  utolsó  félévében.  Örültem neki,  de  valahogy  természetesnek  tűnt,  hiszen
megtettem mindent, hogy meg legyenek velem elégedve, úgy éreztem, ez azért valahol járt nekem.
Persze annak idején a gyakornoki helyre is felvételizni kellett, de oda a jelentkezők közül szinte
mindenkit felvettek, nem volt nehéz a dolog. Beadtam egy önéletrajzhoz hasonló papírt, behívtak egy
elbeszélgetésre, és már kezdhettem is. Nyilván ingyen dolgozni szinte mindenki tud, nem kellett
hozzá túl nagy szűrés. Csak azok hullottak ki a rostán, akik nagyon alkalmatlanok voltak.

Így töltöttem el több mint két évet, mit sem törődve az élet nehézségeivel, ami a munkakeresést
illeti, dolgoztam, nem gondoltam arra, mi lesz a jövőben. Szépen lépegettem előre a ranglétrán,
gyakornokként kezdtem, végül már csoportvezető voltam, kilenc ember munkájáért feleltem. Lassan
viszont megjelentek az első viharfelhők, a cégnél kezdtek nem jól menni a dolgok, pénzügyileg
megindult a lejtőn. És aztán eljött a nap: többek között tőlem is megváltak.

Ott álltam egy számomra új és rendkívül kellemetlen szituációban: nem volt munkám és ötletem
sem volt, merre induljak. Addig mindig valahogy megtaláltak a lehetőségek, először kerültem olyan
helyzetbe, hogy nem volt sehol semmi, bele kellett vetnem magamat az ismeretlenbe.

Nekiálltam összeszedni a referenciáimat, újraírni az önéletrajzomat. Akkor csak érzésre raktam
össze,  úgy  csináltam,  ahogyan jónak gondoltam.  Amikor  elkészült,  kiküldtem három helyre,  és
másnap már  vissza  is  hívtak.  Szinte  fel  sem fogtam,  hogy  mi  történik,  és  már  egy  új  helyen
dolgoztam. Hatalmas szerencsém volt, ezt akkor is éreztem.

Megint időt nyertem, és azt gondolhattam, hogy megy nekem a munkakeresés, nem olyan nagy
dolog ez. Aztán nagyjából egy év múlva az új munkahelyem is a csőd szélére került, ismét munka
nélkül maradtam. És itt kezdődik a történet, amiről ez az írás szól. Ebben a körben már nem volt
szerencsém, sőt…



II. Újratervezés
Amikor felocsúdtam a döbbenetből, hogy újra megtörtént az, amire legrosszabb rémálmaimban

sem számítottam, neki kellett állnom újragondolni a dolgokat.

Sejtettem, hogy hosszabb távra kell berendezkednem, biztos voltam benne, hogy még egyszer
nem lesz akkora szerencsém, mint az előző menetben. Hallottam szörnyű történeteket ismerősöktől,
hogy ők hogyan vergődtek hónapokig, esetleg évekig munka nélkül, fel kellett készülnöm, én sem
fogom megúszni könnyen.

Eleinte nem gondoltam arra, hogy mekkora teher lesz a „végtelen” szabadidő. Addig az iskolai
nyári szüneteket leszámítva nem töltöttem huzamosabb időt semmittevéssel, hozzá voltam szokva,
hogy a hétköznapok a kora reggeli kelésről és az esti hazaérésről szólnak. A napi nyolc-tíz órás
felszabadult  idő  eleinte  nagyon  jól  jött,  de  gyorsan  nyomasztóvá  kezdett  válni.  Nem  tudtam
kihasználni, egyre többször unatkoztam, nem tudtam magammal mit kezdeni. Persze közben munkát
kerestem, de azért az nem töltötte ki az egész napot.

Szigorú napirend
Átgondolva  a  dolgokat,  logikus,  hogy  a  munka  nélkül  maradás  jelentős  változást  hoz  az

életünkben, hiszen kiesik egy napi 8-10 órás elfoglaltság, ami összetartja az embert. Ahogy telt az
idő, kezdtem azt érezni, hogy szét fogok esni, ha nem tartom magamat valamilyen rendszerhez.
Egyre később keltem, hiszen nem kellett sehova mennem, aztán egész nap lustálkodtam, az érv
mindig az volt, hogy ráérek akár holnap is megcsinálni az adott dolgot. Ez viszont gyorsan vissza tud
ütni, a napok rendje szétesik és céltalanná válik az élet, semmihez sincs kedve az embernek.

Sok ismerőstől hallottam azt, hogy reggelente mindig az jutott eszébe, minek kelljen fel, hiszen
nincs is rá szükség. Ez tehát egy nagyon veszélyes folyamat, könnyen depresszióhoz vezethet, ha
nem próbáljuk meg már az elején beszabályozni a napunkat. Természetesen ez személyiség függő
kérdés is,  vannak,  akik nem bírják a kötöttségeket,  de általában egy ilyen váltás  megviseli  az
embereket, felborítja az életritmusukat.

Szigorú  napirendet  állítottam  fel  magamnak,  próbáltam  kihasználni  a  felszabadult  időt,  és
hasznos dolgokkal eltölteni. Ha hétköznap volt, akkor úgy keltem fel, mintha dolgozni kellett volna
menni,  meghatározott  időben  leültem  mindig  a  számítógép  elé  munkát  keresni,  adott  időben
ebédeltem, délután elmentem ügyet intézni a városba stb. Próbáltam rendszert vinni az életembe,
hogy ne járjak úgy, mint a fent említett ismerősök. Még így is éreztem, hogy túl sok a szabadidőm,
de könnyebb volt átvészelnem az időszakot.

Pozitív hozzáállás
Talán furcsán hangzik, de a pozitív hozzáállás fontos dolog ebben a témában is.

A  munkakeresés  során  rengeteg  visszautasítást  kapunk,  muszáj  valamivel  átvészelnünk  a
kudarcokat. Meg kell próbálni nem személyes kritikának venni, ha nem vesznek fel valahova, mert az
nagyon  letörheti  a  kedvünket.  Ez  főleg  az  első  pár  próbálkozásnál  esik  rosszul,  de  aztán
„hozzászokik” az ember. Mindig csak a célra kell koncentrálni, és menni tovább, megállás nélkül
pályázni új és új helyekre.

Én mindennap sulykoltam magamba, hogy előbb-utóbb találok valamit, a nagy számok törvénye



alapján minél többet foglalkozom vele, annál nagyobb a valószínűsége a sikernek.

Kiadások csökkentése
A kiadásaimat próbáltam minél jobban leszorítani, spóroltam, ahol tudtam, hiszen kérdéses volt,

mikor  lesz  legközelebb  bevételem.  Lehetőség  szerint  csak  olyan  dologra  költöttem,  ami  a
munkatalálást segítette. Ilyen estekben érdemes megfontolni akár nagyobb kiadásokat is – ha van
megtakarított  pénzünk  –  például  egy  intenzív  nyelvtanfolyam  elvégzése  egyrészt  célt  és
elfoglaltságot  ad,  másrészt  jelentősen  növeli  az  esélyeinket  a  munkakeresésben.

Lehetőségek felismerése
A  munkakeresés  pozitív  oldala,  hogy  minél  több  állásajánlatot  nézünk  át,  annál  jobban

megismerjük,  mik  a  lehetőségeink,  és  saját  magunkat  is  könnyebben  el  tudjuk  helyezni  a
rendszerben.  Egyrészt  képbe kerülünk a pozíciók elnevezéseivel,  én a saját  szakterületemen is
találtam olyan állásokat,  amikről  nem is  tudtam,  hogy létezik.  Pontosabban én is  foglalkoztam
olyasmikkel, csak nálunk az adott munkafolyamatra nem volt külön pozíció. Így szépen lehet bővíteni
a listát, hogy mire keressünk az internetes portálokon.


