
 

 

KONZULTÁCIÓ BORBOLY CSABÁVAL  

2020.04.24.- 2020.05.01. 

 

Konzultáció helye> 

A Konzultáció Borboly Csabával facebook csoport. 

Téma> 

A kialakult helyzet sok változást hozott az életünkben, vannak, akiknek segítségre van 
szükségük, van, akiknek munkalehetőségére. Sok esetben adott a kereslet és a kínálat is, csak 
egy felület kell, ahol találkozhatnak az igények. Ebben szeretne Hargita Megye Tanácsa 
segíteni. 
 
Kíváncsiak vagyunk, hogy a megyénkben vannak-e olyan személyek, akiknek szükségük 
lenne alkalmi munkavállalókra, akár diákok személyében is. 

 

Megadott válaszlehetőségek> 

Számítógépen való munkavégzés 

Kerti körüli munkálatok  

Mezőgazdasági munkálatok 

Álltartással kapcsolatos munkálatok 

Házi munkáltok 

Bevásárlás, számlák fizetése 

https://www.facebook.com/groups/641571599341625/permalink/1591503447681764/


Beteg- vagy idős személy gondozása, felügyelete 

Gyerekfelügyelet 

Vállalkozásom van, annak keretén belül irodai munka 

Vállalkozásom van, annak keretén belül fizikai munka 

Inkább diákokat alkalmaznék 

Szezonmunkára alkalmaznék felnőtteket 

Bárkit szívesen alkalmazok 

Nincs szükségem munkavállalóra 

 

Összegzés>  

A Konzultáció Borboly Csabával Facebook csoportban közzétett konzultációs témára 43 

szavazat érkezett arra vonatkozóan, hogy milyen munkálatok során jönne jól a segítség.  

Ezek  a következőképpen oszlanak meg: 

15 válaszadó jelezte, hogy neki a házi munkálatok elvégzésében lenne szüksége alkalmi 

munkásra.  

10 személynek a gyerekfelügyeletben lenne szüksége segítségre. 

10 személy pedig azt válaszolta, hogy nincs szüksége alkalmi munkások segítségére.  

3 személy a kert körüli munkákban igényelne segítséget 

2-2 személy az álltartással kapcsolatos munkálatok elvégzéséhez, valamint vállalkozás keretén 

belül a fizikai munkák elvégzéséhez keresne bedolgozó személyt.  

1 válasz érkezett, amely esetében beteg- vagy idős személy gondozása, felügyelete során 

jönne jól a segítség.  

 

 

 

 



Az alábbi ábra részletesen szemlélteti a válaszokat.  

 

 

Valamint a bejegyzéshez 3 hozzászólás érkezett. Ezekben arról érdeklődnek, hogy hol lehet 

jelentkezni alkalmi munkára. 

 

A szavazoknak köszönjük szépen a válaszokat és amennyiben konkrét ajánlatként is 

meghirdetnék a munkálatok elvégzését, akkor a Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége által 

létrehozott on-line állásközvetítő felületen megtehetik, amelyen egyaránt lehet munkát 

keresni és kínálni is. Ez a Hargita hazavár! oldal, amely az alábbi linken található meg: 

https://hargitahazavar.ro/allasok/ 

Amennyiben diákoknak szeretne állást hirdetni, erre is van lehetőség. A Hargita Megyéért Egyesület 

kimondottan erre a célra hozta létre a https://www.diakmunka.ro/ oldalt. 

Az oldalakat egyaránt ajánljuk azoknak is, akik munkát keresnek és azoknak is, akik munkát kínálnak. 

 

https://hargitahazavar.ro/allasok/
https://www.diakmunka.ro/

