1.1.3 Nemzeti virtuális munkaerő-piac kialakítása (I. előkészítő etap)

A Projekt bemutatása
Az országos virtuális munkaerő-piac létrehozásához kapcsolódóan a virtuális munkaerőpiac megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése, és piacképes NFSZ állásportál megtervezése.
A virtuális munkaerő-piac a munkaerő-piac szereplőinek együttműködése alapján létrejövő internetes állásbankokból, felnőttképzési lehetőségekből, az álláskeresők önéletrajzaiból, a munkaadók adataiból felépített információs rendszerek összessége.
A Projekt célja, indoklása, kapcsolódás a kiemelt projekt általános céljához
A projekt célja, a fentebb definiált virtuális munkaerő-piac részeként az NFSZ állásajánlatai adatainak felhasználásával olyan állásportál megtervezése, amely az országban működő hasonló weboldalakhoz hasonlóan hatékonyan segíti az álláskeresők gyors elhelyezkedését.
A munkáltatók és az álláskeresők színvonalas kiszolgálásával gyorsabban tölthetők be a
megüresedett álláshelyek, rövidebb idő alatt helyezkedhetnek el az állást keresők. A kirendeltségek szolgáltatási tevékenységének javításával tovább javítható az ügyfelek elégedettsége.
Szükségletfelmérés (a célcsoport szükségletei és a kapcsolódó intézmények)
Az elkövetkező években robbanás-szerű fejlődés volt és várható az internetes álláskeresésben, és az Internetes információk elérésében. Egyre több az interneten működő magán munkaközvetítő. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat modernizációs törekvéseinek
folytatásaként elengedhetetlen egy, a virtuális munkaerőpiac jelentős részét lefedő virtuális állásbank kialakítása, amely segíti a munkavállalók számára a gyors álláskeresést.
Ugyanakkor az is látható, hogy a munkáltatók egyre nagyobb erőfeszítést tesznek a
megfelelő munkavállalók megtalálására, ezért a munkavállalók önéletrajzaiból is olyan
virtuális kínálatot kell létrehozni, amely egyszerűbbé teheti a munkáltatók számára a
megfelelő munkavállaló megtalálását. Az önéletrajz bank nem csak a munkanélküliek
önéletrajzait tartalmazná, hanem a munkaviszonyban álló állást változtatni szándékozókét is. (Ez egy későbbi fázisban valósítható meg.)
Kapcsolódás korábbi fejlesztésekhez / a projekt által érintett szakterület bemutatása
Tapasztalat a vonatkozó témában futott EU projekt alapján áll rendelkezésünkre. (ld.
Állami (közösségi)- és magán munkaügyi közvetítő/ kölcsönző irodák együttműködése
„Egy lehetséges közös minőségbiztosítási rendszer felé” 2005-2007) Említett projekt keretében már megindultak néhány magán közvetítővel a tárgyalások, amelyek alapján
szükségesnek mutatkozik egy egységes minőségbiztosítási – protokoll rendszer kialakítása. Kapcsolódik az Integrált Informatikai Rendszerhez.
Célcsoport
Elsődleges célcsoport: ügyfelek (munkáltatók és álláskeresők)
Másodlagos célcsoport: magán-munkaközvetítők.
Tevékenységek
A virtuális munkaerő-piac létrehozását fokozatosan, az egyes lépések megtervezésével
kívánjuk megvalósítani. A jelenlegi projektben az NFSZ állásbankjának felhasználásával
csak az álláskeresési weboldalt kívánjuk megtervezni:
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a) az állami és magán-munkaközvetítők weboldalainak elemzése,
b) a virtuális munkaerő-piac megvalósíthatósági tanulmányának elkészítése, amely tartalmazza a piaci viszonyok között alkalmazható versenyképes álláskereső WEB oldal
működési feltételeinek meghatározását (beleértve az üzemeltetés és a karbantartás
feladatainak leírását, forrásigényét),
c) képernyőtervek elkészítése,
d) rendszerterv elkészítése,
e) projekt lezárása, összegzés.
A projekt sikeres megvalósításának érdekében sor kerül egy németországi tanulmányútra
(3fő/3nap).
A tevékenységek várt eredményei, indikátorai vagy számszerűsített mutatói,
kapcsolat a Tervezési Útmutatóban meghatározott indikátorokkal
Elkészül az álláskereső weboldalak elemzéséről szóló tanulmány.
Elkészül a virtuális munkaerő-piac megvalósíthatósági tanulmánya. Megtervezésre kerülnek az FH-ban működtetett weboldal, üzemeltetési, karbantartási, és fenntarthatósági
feltételei.
Elkészül az álláskereső oldal rendszerterve.
Megvalósíthatósági tanulmány, rendszerterv, álláskereső weboldalak elemzéséről szóló
tanulmány.
Kapcsolódás a TÁMOP 1.3.1. más projektjeihez, vagy más fejlesztési programhoz (elvárt input-output/kapcsolat bemutatása)
A projekt kapcsolódik az Informatikai Komponens projektjeihez, az Integrált Informatikai
Rendszer fejlesztéseihez.
II. melléklet
Az Projekt részletes módszertani leírása és/vagy a kutatásokat alátámasztó kutatási terv
Az integrált rendszer részeként kialakítjuk a Virtuális Munkapiacot (VLM), amely lehetővé
teszi a Magyarországon elérhető, az intézményesített munkaerőpiacon megjelenő, állásajánlatok és állást keresők számának intenzív növelését. Cél a munkaerőpiac
transzparenciájának javítása és az NFSZ szolgáltató jellegének erősítése.
A Virtuális Munkaerőpiac (VLM) előnyei és indokoltsága:
-

A munkaerőpiac működésének nonprofit elősegítése az elérhető informatikai fejlesztésekkel
A munkaerőpiac változásainak gyorsabb, és teljeskörűbb megismerése
A meglévő információs bázisok csoportosítása, karbantartásuknak, fejlesztésüknek hatékonyabbá tétele
Az NFSZ modernizáció részeként létrejött Integrált Rendszer által biztosított előnyök kiaknázása
Intézményesített álláspiac transzparenssé tétele
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A rendszer felépítését az alábbi ábrák szemléltetik

A Virtuális Munkaerőpiacot az ÚMFT időszakában a TÁMOP 1.3.1. kiemelt projekt keretében az alábbi technikai- módszertani időbontásban építjük fel.
1. 2008-2009 - A VLM elkészítése, az álláskeresők adatainak elérhetővé tétele a
30/2000 GM. rendelet módosítása alapján, az összes aktív korú személyre, illetve
a munkaerőpiacon elérhető 3,9 millió főre nézve. Az állás adatbank feltöltése a
magánközvetítők ajánlataival és a munkaadók direkt hirdetéseivel, valamint az
EURES 1,2 millió üres álláshelyével. Az első szakasz végére (2009) az elérhető állások száma legalább meg fog triplázódni (egyidejűleg a mai 5000 hirdetéssel
szemben 15 000 elérhető állás, az álláskeresők száma eléri az 50 000 – 200 000
főt.) valamint a nagyobb vállalatok és magánközvetítők állásai is elérhetővé válnak.
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2. 2009-2011 - A képzési piac hozzákapcsolása a munkapiachoz. A 4600 regisztrált
felnőtt képző és a cca. 7000 állami intézmény, valamint a 78 egyetem és főiskola
képzési ajánlatainak megjelenítése
3. A karriermenedzselést támogató rendszer (amely a TÁMOP 2.2.2. terhére készül
el) hozzákapcsolódik az első két elemhez 2014-ig.
A fejlesztés végeredményeként a svéd AMS vagy a német BA mintájára a magyar NFSZ
portál teljes munka- pálya- karriermenedzselést fog nyújtani elektronikusan, web-center
formájában. A hazai munkaerő- és képzési piacok átláthatóbbá válnak, az állampolgár és
a vállalatok igényeit egy ablakon keresztül 0-24 órás elérhetőséggel tudjuk kiszolgálni.
Ezzel csökken a kirendeltségeken a várakozási idő, ill. egyes esetekben az ügyfeleinknek
el sem kell mozdulnia otthonról.
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