GYIK
Mi a munkatarsaim.hu oldal?
Egy közösségi oldal, ahol megtalálhatod a munkatársaidat, volt munkatársaidat, és
azokat, akikkel munkád során kapcsolatba kerültél. Persze tudjuk, hogy őket egyébként
is megtalálod az interneten. De mitől nyújt ez az oldal többet? Magyarországon 40.000
olyan munkahely van, ahol 6 főnél többen dolgoznak, és ezeket a cégeket megtalálod
nálunk! Ezeken a munkahelyeken összesen többszázezren dolgoznak, és véleményük,
gondolataik vannak a munkahelyükről és egymásról. Ha álláskeresés előtt állsz, vagy
többet meg szeretnél tudni az új munkahelyedről és a leendő kollégáidról, itt megtalálod
a választ a kérdéseidre.
Mire jó a profil és miért töltsem ki a profilomat?
Egy jó profillal akár álmaid állása is rád találhat! Nem csak a munkatársaiddal, volt
munkatársaiddal, partnereiddel lehetsz kapcsolatban, de rád találhatnak cégvezetők,
állást kínáló felhasználók is, akiknek szimpatikus vagy a profilod alapján. Ezért érdemes
a legfrissebb infókat is kitenni magadról, ami segíthet abban, hogy teljesebb képet
kapjanak rólad a látogatók. Ez az álláskeresés passzív módja, amire jelenleg nem sok
lehetőséget találsz az interneten.
Milyen profilképet töltsek fel magamról?
Olyan fotót válassz, amit mondjuk az önéletrajzodhoz is szívesen betennél.
Fontos, hogy
• a kép tartalma nem lehet sértő vallási, faji, erkölcsi szempontból;
• nem sértheti mások személyiségi jogait;
• nem szerepelhet rajta dohányáru vagy alkohol;
• nem szerepelhet a képen erőszak, vagy erre utaló jel;
• az kép nem lehet szexuális tartalmú, vagy pornográf;
• nem szerepelhet a képen olyan személy, aki nem egyezett bele, hogy a képét
felhasználják.
Minden általad generált tartalomra vonatkozik a Tartalmi Szabályzat, melyet itt érhetsz
el: Tartalmi Szabályzat
Olvasd el figyelmesen!
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A profilodra az internetes keresők segítségével bárki rátalálhat, de hogy ki mit láthat
belőle, azt a fenti táblázat részletezi.
A nem regisztrált tagok és azok akik nincsenek kapcsolatban veled, a kapcsolataid közül
csak azt látják, ami a profilodon megtalálható. A kapcsolataid listaoldaladat ezek a
látogatók nem tudják megnézni.
Akivel nem vagy kapcsolatban, nem tud neked üzenetet írni. Azt viszont tudnod kell,
hogy aki Prémium tagságot vásárol az olyan felhasználó lesz, mintha mindenkinek a
munkatársa lenne, vagyis ő mindent lát a profilodon és tud értékelni Téged! A Prémium
tagság megszerzésére neked is van lehetőséged!
Mi az a hírfolyam?
A hírfolyam egy olyan eleme az oldalnak, ahol a veled, a munkatársaiddal, partnereiddel
kapcsolatos történések megjelennek. Itt tudsz hozzászólni az eseményekhez, vagy
bejegyezést írni a munkatársaidnak, volt munkatársaidnak, partnereidnek. Az új
bejegyzésnél be tudod állítani, hogy mindenki lássa vagy csak a munkatársaid. Ha csak a
munkatársaidnak jeleníted meg a bejegyzést, akkor a munkatársaid, volt munkatársaid,
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partnereid láthatják, de a vezetőidnek nem jelenik meg. A bejegyzéshez írt
hozzászólásod az eredeti bejegyzés nyilvánosságától függően jelenik meg minden tag
vagy csak adott tag munkatársai számára.
A bejegyzéseid tartalmát, illetve azok körét, akik láthatják, utólag nem tudod módosítani,
sem törölni.
Kik azok a tagok?
A tagok oldalon a regisztrált felhasználókat találod. Kettő fület találsz az oldalon, az
„akikkel kapcsolatban lehetsz” és az „összes tag” fület. Az „Akikkel kapcsolatban lehetsz”
fülön olyan felhasználókat találsz, akik az általad beállított munkahelyeden, volt
munkahelyeden dolgoznak, és még nincs semmiféle kapcsolat köztetek.
Hogyan kereshetem meg a cégemet?
A cégedet a „Cégek” listaoldalon találhatod meg, itt két fület találsz, az „Összes cég” és a
„Cégek, akik érdekelhetnek” címűt. Ez utóbbi listában azokat a cégeket találod,
melyeknek ugyanaz az iparága, mint a jelenlegi munkahelyednek. Bal oldalon találod
azokat a szűrési lehetőségeket, amik segítségével tudsz keresni a cégek között.
Ki az a munkatárs?
Munkatársad lehet olyan kollégád, akivel jelenleg együtt dolgozol. A munkatársaidat 3
csoportba oszthatod a kapcsolataid oldalon a kis fej ikonra kattintva: vezető, beosztott,
munkatárs. A vezető azért érdekes, mert ha valaki vezetőnek van beállítva, akkor
lehetőséged van arra, hogy a hírfolyamba felvitt bejegyzésedet ő ne lássa.
Hogyan tudom beállítani, hogy az egyik munkatársam a vezetőm vagy
beosztottam?
Amikor valakit munkatársnak jelölsz, a kapcsolat bejelölésre kialakított legördülő
menüben (apró fej ikon +jellel) be kell állítanod azt is, hogy az illető a munkatársad,
vezetőd vagy a beosztottad. Ha később ezt módosítani szeretnéd, akkor a kapcsolataid
oldalon, a név melletti kis fej ikonra kattintva tudod ezt megtenni.
Ki az a volt munkatárs?
Volt munkatársad lesz minden olyan felhasználó, akivel egy régebbi munkahelyen
dolgoztál. Amikor beállítod egy munkahelyedhez a kilépés dátumát, akkor az ottani
kollégáid automatikusan a volt munkatársak lesznek.
Ki az a partner?
Sokszor fordulhat elő, hogy egy másik cég munkatársaival dolgozol együtt, pl.:
webfejlesztő, futár, stb. Be tudod őket jelölni partnerként, ami azt jelenti, hogy a két cég
között partneri kapcsolat jön létre, ezáltal partnerként tudod értékelni a céget és a
partneredet is.
Miért jó értékelni, és kit értékelhetek?
Csak az aktuális munkahelyedet, partnercégedet és az aktuális munkatársaidat,
partnereidet tudod értékelni. Volt munkatársak, volt partnercégek és volt munkahelyek
értékelésére nincs lehetőség. Sőt, ha egy általad már értékelt cég státusza megváltozik,
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és már csak a volt munkahelyed vagy volt partnercéged, akkor a cég és a céghez
kapcsolódó munkatárs értékeléseid is elvesznek.
A Prémium tag minden felhasználót tud értékelni akkor is, ha nincs kapcsolatban az
adott felhasználóval.
Az értékelésekkel a felhasználókról és a cégekről is olyan információkat adhatsz meg
vagy kaphatsz, amik igen értékesek lehetnek mások számára. Vagyis rajtad keresztül
bemutatod a cégedet is! Jól hangzik ugye?
Ha még nem értékelte a tulajdonságaidat vagy az erősségeidet senki, akkor lehetőséged
van felkérni a munkatársaidat az értékelésre, megerősítésre. Ezt egyetlen
gombnyomással megteheted a megfelelő dobozban található „értékelés kérése” gombra
kattintva. Ekkor valamennyi munkatársad felkérést kap arra, hogy értékeljen Téged.
Mit és hogyan értékelhetek?
Munkatársaidat az alábbi módon értékelheted:
1. Ajánlás doboz
a. Az ajánlás szöveges értékelést jelent.
b. Szabadon írhatsz a munkatársadról véleményt.
c. Az ajánlásod csak akkor lesz látható, ha ezt az értékelt személy elfogadta
és ezzel láthatóvá tette.
d. Az ajánlás megjelenítése után, az értékelő profilképe és szöveges
értékelése kikerül a dobozba
2. Szakmai erősségek doboz
a. Erősségeket a profil tulajdonosa vehet fel a profiljára.
b. A munkatársak ezeket az erősségeket megerősíthetik.
c. A megerősítés után a kis profilképed megjelenik az erősség mellett, hogy
egyetértesz vele.
3. Tulajdonságok doboz
a. Mindenkit ugyanazon tulajdonságok alapján értékelhetsz, amihez a kis
csúszkát kell elmozgatnod a szerinted megfelelő irányba.
b. Az értékelés anonim.
c. Az értékelők száma megjelenik, de értékelésük eredménye csak összesítve
látható.
4. Munkatársai ezt gondolják róla doboz
a. Előre megfogalmazott kérdések alapján értékelheted a munkatársad.
b. Az adható válaszok: igen, nem , nem tudom
c. Az igen válasz esetén a vélemény megjelenik a dobozban.
d. A dobozban anonim módon jelennek meg az értékelések, azonban a
munkatársak hírfolyamában megjelenik az értékelésed a neveddel együtt.
Jelenlegi munkahelyeket az alábbi módon értékelhetsz:
1. Dolgozóink értékelése doboz
a. Különböző, előre beállított szöveges értékeléseket lehet megerősíteni.
b. Az értékelés visszavonható
c. A megerősítő személy nem látható, csak az értékelések száma jelenik meg
a dobozban.
2. Előnyök doboz
a. Különböző, előre beállított szöveges értékeléseket lehet megerősíteni.
b. Az értékelés visszavonható
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c. A megerősítő személy nem látható, csak az értékelések száma jelenik meg
a dobozban.
3. Dolgozói vélemények doboz
a. A dolgozói vélemények szöveges értékelést jelent.
b. Szabadon írhatsz a munkahelyedről véleményt.
c. Az ajánlás az elküldés után azonnal megjelenik, az értékelő profilképe és
szöveges értékelése kikerül a dobozba
4. Partnereink véleménye doboz
a. Ha partneri kapcsolatban vagy valakivel, akkor a cégét, mint partner cég
értékelheted.
b. Az értékelésed pontszáma nem nyilvános, de a profilképed megjelenik a
dobozban, mint értékelő partner.
5. Mennyire ajánlanád a munkahelyed az ismerőseidnek doboz
a. Csillagozással értékelheted a cégedet.
b. Az értékelés anonim.
Cégek értékelése:
1. Mennyire tartod vonzónak ezt a céget?
a. Ha olyan cég oldalán jársz, ahol nem dolgozol, van lehetőséged értékelni a
céget három lehetőség alapján: Nem vonzó, Nagyon vonzó, Dolgoznék is
itt.
b. Az értékelés anonim.

Ki az a követő, és mit láthat?
Követni bárkit követhetsz, és téged is bárki követhet, nem szükséges hozzá munkatársi
vagy partneri kapcsolat. Ha követni kezdesz valakit, akkor a mindenki számára látható
hírfolyam bejegyzései megjelennek a Te hírfolyamodban. A követőt le tudod tiltani, de
később bármikor újra követhet téged!
A követőket a kapcsolataid oldalon, a követők elnevezésű fülön találod. Követőt letiltani a
hírfolyamodban tudod.
Hogy működik az üzenetek oldal?
Üzenetet küldhetsz azoknak, akik valamilyen kapcsolatban állnak veled.
Ha olyan felhasználónak szeretnél üzenetet küldeni, akivel nincs kapcsolatod, legyél
Prémium vagy Prémium Pro tag! A Prémium és Prémium Pro tagok bárkinek küldhetnek
közvetlen üzenetet, azaz ilyen módon olyan felhasználóktól is kaphatsz üzenetet, akikkel
nem vagy kapcsolatban.
Üzenetet egyszerre több munkatársadnak is tudsz küldeni, meg tudnak hívni téged is a
közös levelezésbe de lehetőséged van bármikor kilépni a beszélgetésből.
Mi történik, ha a Facebook vagy LinkedIn profilommal összekötöm a
regisztrációm?
Összekötés után lehetőséged van bármikor meghívni a Facebook és/vagy LinkedIn
ismerőseidet a munkatarsaim.hu oldalra. Emellett, ha be vagy lépve a Facebook
profilodba, a Facebook hírfolyamodba kikerülnek fontos eseményeid, mint az új
jelvényszerzés, új munkahely bejelölése vagy ha értékelést kaptál vagy értékelést írtál.
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Figyelem! A Facebook-kal vagy LinkedIn-nel történő regisztráció azt jelenti, hogy adataid
egy részét nem kell beírnod a regisztrációs űrlapra, nem kell a regisztrációdat
megerősítened, és egyúttal összekötjük a Munkatársaim.hu regisztrációd a Facebook-kal
és/vagy a LinkedIN-nel.
A Facebook vagy LinkedIn összekötést az alapadatok szerkesztése lapon, bal oldalon alul
tudod törölni.
Amennyiben összekötötted a Munkatársaim profilodat a Facebook oldalon található
profiloddal, akkor egyes itt történt aktivitásaid (jelvényt szereztél, értékelést írtál,
értékelést kaptál, céget értékeltél, új céghez csatlakoztál) automatikusan megjelennek a
közösségi oldalon található hírfolyamodban. Ehhez azonban belépett állapotban kell
lenned a közösségi oldalon.
Mi történik, ha meghívom a Facebook ismerőseim?
Meghíváskor a Facebook ismerőseid kapnak egy értesítést, hogy te csatlakoztál ehhez a
közösséghez, és meghívod őket is, hogy regisztráljanak.
Mi az a meghívás e-mailen?
Ha nem a közösségi portálokon keresztüli invitálást választod, van lehetőséged e-mailen
keresztül meghívnod munkatársaidat, hogy regisztráljanak a munkatarsaim.hu oldalra.
Honnan tudom, ha valaki munkatársnak / volt munkatársnak / partnernek
jelölt?
Belső üzenet és e-mail is megy róla, hogy új jelölésed érkezett. Az új üzenete(ide)t felül
az üzeneteidnél egy piros számmal jelöljük. A kapcsolataid oldalon találod a függő, még
jóvá nem hagyott jelöléseket, azokat is, akiket te jelöltél be, és azokat is, akik téged
jelöltek be.
Hol találom a bejelölt munkatársaimat?
A kapcsolataid oldalon találod a függő jelölések fület. Itt vannak azok, akiket te jelöltél
be és azok is, akik téged jelöltek be.
Miért jó, ha képet töltök fel a cégemről
Biztos Te is szívesen nézegetnél fotót arról a cégről, ahol dolgozni szeretnél.
Mindenkinek, aki éppen az adott cégnél dolgozik, lehetősége van képet feltölteni a
cégéről. Arra azonban ügyelj, hogy csak olyan képet tölts fel, amit Te készítettél és nincs
rajta olyan személy, aki nem egyezett bele a fotó feltöltésébe. Minden általad generált
tartalomra vonatkozik a Tartalmi Szabályzat, melyet itt érhetsz el: Tartalmi Szabályzat
Hogyan szerkeszthető a céges profil?
Céges profil szerkesztéshez kétféleképpen lehet hozzájutni.
Ha egy cég nem szerepel még az oldalon, azaz Te regisztrálod, ezzel elsőként
csatlakozol, mint jelenlegi munkatárs, akkor automatikusan megkapod a szerkesztési
jogot. De ha elhagyod a céged, vagyis kilépsz, akkor a szerkesztési jogod is elveszik,
illetve a szerkesztési jogot át is tudjuk adni másnak a későbbiekben akkor is, ha még a
cég munkatársa vagy.
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Ha a cég szerepel az oldalon, és Te vezetője, tulajdonosa vagy, akkor az
ugyfelszolgalat@munkatarsaim.hu e-mail címre írt levélben kérheted a cég profiljának
szerkesztési jogait az alábbi módon:
Írásban (e-mail) egyértelműsítened kell a jogosított kapcsolatodat az adott céggel, azaz
hogy például
a)
hr munkatárs;
b)
menedzsment tag (ügyvezető);
c)
feljogosított munkatárs (pl.: marketing) vagy.
Valamint jelezned kell az igényed a szerkesztésre, és a telefonszámod megadása mellett
csatolnod kell az e-mailhez a jogosítást igazoló felhatalmazást. Ez lehet például egy
meghatalmazás a cégjegyzékbe bejegyzett, cégképviseletre jogosult személytől.
Mikor jelennek meg információk a cégvezetésről?
Csak olyan cégek esetében jelenik meg a „Menedzsment” doboz, ahol valamely
regisztrált munkatárs megszerezte a cég profiljának szerkesztési jogait, és ezen
információkat feltöltötte a cég adatlapra.
Ki lehet Prémium tag? Milyen előnyökkel jár ez?
Prémium tag bárki lehet, aki ezt a szolgáltatást igénybe veszi. Erről bővebb információt
itt találsz: https://www.munkatarsaim.hu/premium/register
Mit jelent az, hogy „Rám néztek”?
Folyamatosan láthatod, hogy kik azok, akik ránéztek a profilodra, akik meglátogatták a
profilodat. Ezt a listát a kapcsolataim oldalon a „Rám néztek” fülön találod. Itt 5 ilyen
felhasználót láthatsz, de ha Prémium tag vagy akkor láthatod, hogy az elmúlt 30 napban
ki látogatta meg a profilodat.
Mi az a hónap dolgozója és ki lehet a hónap dolgozója?
Minden munkatársad profilján szavazhatsz, hogy ő legyen a hónap dolgozója. Szavazni
havonta csak egyszer, egy munkatársadra tudsz, ezért jól gondold át, hogy kire adod le a
szavazatod.
A szavazásnál Te választod ki, hogy anonim módon vagy névvel együtt szeretnéd, ha a
szavazatod megjelenne.
Ha a hónap dolgozója címért szeretnél indulni, kattints a profilodon a „Hónap dolgozója
szeretnék lenni” gombra. Ezzel értesítjük a munkatársaidat, hogy indulni szeretnél a
címért.
Az a felhasználó, aki a munkahelyén a legtöbb szavazatot kapta a munkatársaitól, a
munkahelye profilján lévő hónap dolgozója dobozban egy hónapig megjelenik, mint az
előző hónap dolgozója.
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