
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Mit csináltunk az elmúlt pár hónapban? 
 
Munkatársaimmal együtt, közel 20 éve nézünk, látunk, együtt élünk cégekkel, 
s megfogalmazódott bennünk többször, hogy olyan jó lenne több oldalról segíteni 
partnereinket és nemcsak lezárni az együttműködést egy-egy kereséssel. A fő 
profilunk továbbra is a direkt keresés marad, de az alábbiakkal bővítettük 
szolgáltatásainkat, illetve bevezettünk 1-2 újítást a folyamatainkban:  
 

 A megnövekedett ügyféligények és a piac ez irányú fejlődése következtében múlt évben 
elindítottuk Digitalizációs üzletágunkat (greensearch_digitalizáció). 
Nevéből adódóan nem csak informatikai, hanem egyéb területekkel is foglalkozunk ennek 
keretében, mint például digitális marketing menedzser, robothegesztő, CAD/CAM Engineer, 
Gamification Designer vagy pl. adatvezérelt sales pozíciók. Ezzel kiterjesztjük 
szolgáltatásunkat az innovatívabb, izgalmasabb területekre, amelyek rengeteg újabb 
lehetőséget tartogatnak a jövő generációi és cégei számára.  
 

 „Gondoskodó elbocsátás”- (gondoskodó_elbocsátás) 
Nagyon sok elbocsátást láttunk az évek alatt, különösen válságok idején, akár most a Covid-
járvány következményeként. Láttuk, látjuk ennek hatásait a jelöltek visszajelzései alapján, 
sokszor az derül ki, hogy nem volt teljesen professzionális az elválás. Nagyon fontos lenne jól 
csinálni, de miért is, mit nyerhetünk vele, mint munkáltató? Néhány példa – meglévő dolgozók 
motivációjának megtartása, munkahelyi morál erősítése, munkaügyi perek elkerülése, 
„zajcsillapítás”, employer branding, társadalmi felelősségvállalás. Miért valós segítség a 
munkavállalónak? Néhány példa - önbizalom újraépítése, karrierutak, karriercélok letisztázása; 
tudatosan felépített álláskeresési stratégia; nagyobb siker az állásinterjúkon; gyorsabb 
elhelyezkedés. 
Végeredmény - magabiztosabbak lesznek az emberek, könnyebben találnak állást s így 
kellemesebben gondolnak vissza korábbi cégükre is, aki segített ebben.  
A szolgáltatás online is elérhető szükség esetén. 
 

 Vezetői támogatás, vezetőfejlesztés (egyeni_fejlesztes) 
 

Egyéni coaching 
Munkánk során látjuk, hogy milyen sokrétű és új kihívásokkal kell szembenézniük napjaink 
vezetőinek. Nem elég, hogy a hagyományos feladat-orientált, irányító típusú vezetés ma már 
kevésbé állja meg a helyét ebben a felgyorsult, sokszor hektikus és végtelen rugalmasságot 
kívánó gazdasági környezetben, a Covid-járvány hatására olyan plusz új kihívásokkal is szembe 
kell nézniük a vezetőknek, mint pl. a virtuális csapatok vezetése, a hatékony otthoni 
munkavégzés, a stresszkezelés vagy eltolódás az „empowerment” alapú vezetés felé. Miért 
lehet mindez érdekes a munkáltatónak? Vezetői támogató szolgáltatásunk által növeljük a 
vezetői felelősségvállalás szintjét, segítünk a vezetői elakadások feltárásában és 
támogatásában, valamint a kulcskompetenciák mentén tudjuk fejleszteni a vezetőket. A 
szolgáltatás online is elérhető szükség esetén. 

https://www.youtube.com/watch?v=XGDzP6KdHiU
https://www.greensearch.hu/gondoskodo-elbocsatas/
https://www.greensearch.hu/egyeni-csapatfejlesztes/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Csapattámogatás, csapatfejlesztés (csapatfejlesztes) 
 
Team coaching  
Hogyan lesz egy jó vezetőnek ütős csapata? Egyáltalán milyen az az ütős csapat?  
No, és mit nyerhet vele a munkáltató? Csapat támogató szolgáltatásunk által segítünk a  
csapaton belüli elakadások feltárásában és megoldásában, a csapat teljesítményének 
növelésében, az egyéni és csoportos felelősségvállalás növelésében, a közös célok, jövőkép és 
közös értékek tisztázásában, a jobb kommunikáció megteremtésében, az elkötelezettség 
szintjének növelésében vagy akár az egymás iránti elfogadás (kolléga, főnök is) erősítésében. 
A team-coaching során nem csak diagnosztizáljuk a problémát, hanem segítjük a csapatot 
abban, hogy ők maguk legyenek képesek megoldani azt, ezáltal hosszabb távon és mélyebben 
rögzülnek a változások. A változások "ott és akkor" történnek, már a coaching alkalmakon 
elkezdődnek. 
 

 Stratégiai tervezés/adatvezérelt gondolkozás (strategiai_tervezes) 
Sok céglátogatás, jelölti interjúk során halljuk látjuk, hogy mennyire fontos, hogy a cég 
folyamatosan felmérje, lássa tartalékait.  Óriási adatbázisok, rengeteg adat áll rendelkezésre, 
ami mind információ, de a legtöbb cég csak töredékét dolgozza fel és használja döntésekhez. 
Pedig így jobban és magabiztosabban tudnak dönteni akár HR jellegű kérdésekben is. Lehet 
nem is kell elbocsátani senkit, pedig előtte azt akartunk, lehet nem is kell felvenni plusz 
embert, egy kis átszervezéssel, újra gondolással megoldható az új kihívások kezelése. Ezeket 
és az egyéb pénzügyi, szervezetben lévő tartalékokat kell megtalálni. Kerestük azt az 
együttműködést, azt a szakembert, aki felhasználva a mai modern eszközöket, alkalmazva az 
adatvezérelt gondolkozást, segíteni tud partnereinknek Megtaláltuk és biztosak vagyunk 
benne, hogy sok sikeres közös projektről tudunk majd beszámolni.  
 

 CRM 
Olyan sok partnerrel, ügyféllel léptünk és vagyunk kapcsolatba az évek alatt, hogy 
elérkezettnek láttuk az időt egy komolyabb informatikai háttér bevezetésére. Ez lett a CRM. 
Miért jó ez Önöknek? Pontosabb ügyfélkezelés, pontosabb adatszolgáltatás, partnereink 
célzottabb elérése, amivel csökkenthetjük a felesleges levelek kiküldését, ezzel is csökkentve 
az Önök levelezését, de mégis időben eljuttatva a szükséges információkat. De mindenkinek 
csak azt, ami számára fontos. 

 
 ATS rendszer 

Professzionális fejvadászcégként kiemelkedő fontosságúnak tartjuk, hogy ügyfeleink, illetve 
jelöltjeink adatai a lehető legnagyobb védelemmel legyenek ellátva. Öröm számunkra, hogy 
munkánkat könnyebbé és hatékonyabbá tudjuk tenni egy új rendszer által.  
 
 

https://www.greensearch.hu/egyeni-csapatfejlesztes/
https://www.greensearch.hu/strategiai-tervezes/


 
 
 
Az új ATS-ünk egy felhő alapú szoftver, amelyen keresztül a jelentkezők is könnyebben tudnak  
pályázni álláslehetőségeinkre. Mobiltelefonra optimalizált felülete által gördülékeny a 
munkavégzés akkor is, ha éppen nem az irodában vagyunk. Számunkra fontos az innováció, 
amelynek egyik elengedhetetlen kelléke az automatizmus és ennek integrálása a különböző 
folyamatainkba.  Bízunk benne, hogy rendszereink folyamatos fejlesztése pozitív hatással lesz 
mind Ügyfeleinkre, mind a pályázókra nézve. 
 

 Szakmai együttműködés a Jazzy Rádióval. Másféléve ügyvezetőnk vezeti a „HR Percek” 
szakmai műsort minden hónap első szerdáján, ami mára kinőtte magát és komoly hallgatói 
bázist tudhat maga mögött. A műsorban részben HR jellegű témák kerülnek boncolgatásra, de 
van, hogy egy aktuális gazdasági eseményt, szituációt beszélünk át HR szempontból.   

  

 Utolsóként, de nem utolsósorban megszereztük a Bisnode tanúsítványt, ami azt igazolja Önök 
felé, hogy pénzügyileg megbízható céggel működnek együtt. Azt gondoljuk ez ugyanúgy 
fontos, mint a szakmai megbízhatóság, amiben már eddig is elnyertük többször partnereink 
elismerését. Büszkék vagyunk rá. 

 
 

Amennyiben bármelyik szolgáltatással kapcsolatban kérdésük lenne, kérem keressenek minket 
bizalommal.  

 
 
 

Üdvözlettel:  
Greensearch csapata 


