Téma: Munka

1. feladat
Diákmunkából karrier
Írjon egy összefoglalást!
Szituáció: Iskolájában gyakran szó esik a diákmunkáról. Sokan szeretnének dolgozni,
de tanácstalanok. A témáról olvasott egy interjút. Ennek tartalmát összefoglalva próbál
segíteni a diáktársainak.

Olvassa el a Diákmunkából karrier című szöveget (1. melléklet)!
Írja meg összefoglalását a következő feladatok figyelembevételével:
n	
Nevezze meg a szöveg főbb gondolatait!
n Foglalja össze a szöveg tartalmát!
n	
Értékelje, mennyire hasznosíthatóak az interjúban szereplő infromációk a fiatalok számára!

Írjon 225–275 szó terjedelemben! Jelölje egyértelműen a bekezdéseket!
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1. feladat/1. melléklet

Diákmunkából karrier

Interjú Érsek Zsófival, a Vodafone korábbi termékértékesítési menedzserével
Úgy hallottuk, hogy Te is dolgoztál
diákként? Milyen munkakörökben,
mennyi ideig?
Igen, az egyetem utolsó félévében
már úgy gondoltam, itt az ideje a
pénzkeresésnek. A Multijob-on
keresztül kerültem a Vodafonehoz először 3 hétre értékesítési
asszisztensnek a retail Sales osztályra (hipermarketekben való
mobiltelefon/prepaid kártya értékesítés), majd ezt követően 1
hétig az ügyfélszolgálaton voltam
adminisztrátor. Pár héttel később
megkerestek ismét a Vodafonetól, hogy nem mennék-e vissza értékesítési asszisztensnek, mert az a
lány, akit korábban helyettesítettem, felmondott. Így dolgoztam
még pár hónapig asszisztensként.

és milyen illúziókkal számoltál le
diákmunkásként?
Kezdőként kevés pénzért sokat
kell(ett) dolgozni, és bár nagyon gyorsan felismerték a képességeimet, a szamárlétrát1 végig
kellett járnom, a legegyszerűbb
adminisztrátori feladatoktól kezdve szép lassan jutottam el komolyabb feladatokig. Néha fárasztó
volt a monoton adatrögzítés, de
pár hónap után már komoly szervezési feladatokat, prezentációk
készítését is rám bízták. Hiába a
diploma, senki nem várhatja azt,
hogy rögtön középvezető lesz magas fizetéssel. Meg kell tanulni,
mi az a munka, milyen egy cégnél
csapatban dolgozni, ahol sokszor
az egyén teljesen háttérbe szorul.

Hogy tudtad összehangolni a tanulással?
Az utolsó félév az egyetemen […]
már csak a szakdolgozat megírásáról
és az államvizsgára való felkészülésről
szólt, ez pedig nem tölti ki egy egyetemista napjait, így könnyen belefért
a napi 8 óra munka.

Szereztél olyan kapcsolatot diákként, amit végzett diplomásként,
álláskeresőként felhasználtál?
Szerencsém volt, nagyon jó csapatban kezdhettem dolgozni,
és sok embert ismertem meg. A
Vodafone-nál sok fiatal volt akkoriban, nagyon jó volt az egész
Sales-Marketing csapat. Mivel a
cég akkor kezdett igazán fejlődni,
újabb és újabb pozíciókat hirdettek meg házon belül. Nekem sikerült az egyik legjobb munkát
megkapnom, a marketing osztályon a készülékportfolióért feleltem 2002 nyarától 2005 januárjáig. Ekkor mentem át jelenlegi
munkahelyemre a Samsunghoz,
ahol a mobil marketingért felelek.

Mennyire segített a pályaválasztásban a diákmunka? Milyen diplomád van?
A Vodafone-nál eltöltött „diákhónapok“ és a 2002-es választási
kampány ráébresztett, hogy szívesebben dolgoznék a versenyszférában, mint a politikában.
Milyen tapasztalatokat szereztél,
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Hogyan pályáztad meg az első
főállásodat? Milyen pozícióba kerültél? Mennyi idő alatt találtad
meg a diploma után az állást?
Belső pályázat volt, nagyon kemény
kiválasztási folyamattal. Interjú
a leendő főnökkel, a marketingigazgatóval, és végül egy komoly logikai teszt. Diploma után
4 hónappal kaptam meg az állást.
Mennyi ideig voltál ott, és mit javasolsz a pályakezdő diplomásoknak?
Majdnem 3 évig dolgoztam ott,
közben előléptettek, sőt az Év
dolgozója is voltam. Kemény évek
voltak, rengeteget dolgoztam, és
tanultam a multik működéséről,
megtanultam, hogyan kell jól
eladnom magam, a lehető legtöbb emberrel jóban lenni, és nem
utolsósorban megvédeni magam,
ha kell.
Milyen további munkahelyeid
voltak utána?
2005 óta a Samsungnál dolgozom
marketingesként, a mobiltelefonok kommunikációjáért felelek –
most éppen itthon vagyok 1 éves
kisfiammal.
Mennyi ideig kell egy munkahelyen
megmaradni? Mikor kell továbblépni?
Szerintem erre nincs kőbe vésett
szabály, amíg az ember tud tanulni, fejlődni, addig mindenképp
maradni kell. Ám ha már nincs

hova továbblépni, és belefásul az
ember a munkájába, akkor váltani kell. Természetesen az anyagi
kérdés is fontos, hiszen cégen belül mindig nehezebb fizetésemelést kapni, mint egy új munkahelyen magasabb bérrel kezdeni.
Érdemes kimenni külföldre dolgozni, tanulni? Mit lehet megtanulni,
amit itthon nem?
Külföldön tanulni a nyelv miatt
mindenképp fontos, én sok nyarat töltöttem külföldön. Dolgozni szerintem csak akkor érdemes
kimenni, ha a végzettségednek
megfelelő dolgot tudsz csinálni, legalábbis nem pénztárosnak,
pincérnek menni egy közgazdasági diplomával a zsebedben.
Mennyire fontos a nyelvtudás az
elhelyezkedésben, igaz-e, hogy ez
szinte plusz diplomának számít?
Szerintem manapság elengedhetetlen 1-2 idegen nyelv tárgyalás
szintű ismerete, mert a multiknál
biztos, hogy lesz legalább egy
külföldi főnök. […]
Te hol tanultad meg a nyelvet, itthon vagy kint?
Is-is, de a kinti nyelviskolák voltak
a leghasznosabbak.
A munkahelyeiden voltak-e diákmunkások, gyakornokok?
Igen […] Ha sikerül megbízható
diákokat találni, akik lelkesek és
nyitottak az újra, akkor nagyon jó

érzés velük foglalkozni, segíteni,
tanítani őket. Természetesen ők
is nagy segítséget jelentenek az én
munkámban ilyenkor.
Milyen pozíciókban ideális a diákfoglalkoztatás?
Adminisztratív területen mindenképpen.
Szívesen dolgozol-e diákokkal? Mi
az előnye, hátránya?
Előny, hogy nyitottak, szívesen
tanulnak, és igyekeznek a munkát
úgy csinálni, hogy nekem jó legyen, hiszen én vagyok a főnökük.
Hátrány, hogy bármikor azt
mondhatják, nem jönnek többet..., sajnos volt erre példa.
Mi a véleményed az iskolaszövetkezetekről, amelyek segítenek a
fiataloknak diákmunkát találni?
– Mindenképp hasznosak és segítenek a diákoknak, nélkülük nagyon nehéz bekerülni egy céghez
tanulás mellett.
[…]
Köszönöm hogy megosztottad
velünk a tapasztalataidat, sok fiatalnak jelentenek majd segítséget.

n
1

szamárlétra = karrierlétra

Forrás: http://diakmunka.info/3.html
[2013.10.31.]
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Téma: Munka

2. feladat
Juhász Gyula A munka
Írjon egy értelmezést!
Szituáció: Az írásbeli érettségi keretében bizonyítania kell, hogy képes irodalmi alkotásokat értelmezni.

Olvassa el Juhász Gyula A munka című versét (1. melléklet)!
Írja meg értelmezését a következő feladatok figyelembevételével:
n	
Foglalja össze a vers gondolatait!
n Vizsgálja meg, milyen stíluseszközöket használ a költő!
n	
Értelmezze a verset!

Írjon 180–220 szó terjedelemben! Jelölje egyértelműen a bekezdéseket!
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2. feladat/1. melléklet
Juhász Gyula: A munka (1926)
Én őt dicsérem csak, az élet anyját,
Kitől jövendő győzelmünk ered,
A munkát dalolom, ki a szabadság
Útjára visz gyász és romok felett.
A gyárkémény harsogja diadalmát
S a zengő sínen kattogó vonat.
A béke ő, a haladás, igazság,
Mely leigázza a villámokat.
Nagy városokban, végtelen mezőkön
A dala zeng és zúgni fog örökkön,
Míg minden bálvány porba omol itt.
Én őt dicsérem csak, az élet anyját,
Kinek nővére Szépség és Szabadság
S kinek világa most hajnalodik.
Forrás: http://mek.niif.hu/00700/00709/html/vs192001.htm#35 [2014.06.13.]

INFORMÁCIÓK:
Juhász Gyula (1883 – 1937) a XX. század első felének egyik legjelentősebb magyar költője.
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