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Kedves Partnereink! 

 

Mi, mint az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. gyakorlott munkatársai: munkavállalási, HR tanácsadók és 

coachok, felajánljuk segítségüket azoknak az ügyfeleinknek, akik a koronavírus-járvány miatt kialakult 

helyzetben veszítették el állásukat vagy időszakosan álláskeresővé váltak és szeretnének mielőbb 

elhelyezkedni. 

Díjmentes álláskeresési tanácsadást kínálunk, melyet előzetes telefonos vagy emailes egyeztetést 

követően, maximum 1-3 alkalommal tudunk biztosítani, a tanácsadóink által meghatározott 

időpontban. A beszélgetések online úton történnek, tetszőlegesen emailen, telefonon, ZOOM vagy 

egyéb alkalmazáson keresztül.  

Álláskeresési tanácsadásunk fő fókusza az egyénre szabott gyors és hatékony segítségnyújtás az 

erőforrások mozgósításával, a meglévő kompetenciák megfogalmazásával és megerősítésével, 

aktuális munkaerőpiaci információkkal és/vagy egyéni rövidtávú tervezéssel. A szolgáltatás várt 

eredménye, hogy ügyfeleink az információk birtokában aktivizálódnak, képessé válnak az önálló 

álláskeresésre, majd várhatóan a sikeres elhelyezkedésre. 

 

Szeretettel várjuk ügyfeleink jelentkezését! 

 

Budapest, 2020. 04. 07. 

 

Podmaniczky Éva 

Magyar Réka 

Kulhanek Mónika 

az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai 
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Kulhanek Mónika 
munka- és pályaválasztási tanácsadó 
HR-tanácsadó 

 
HR-tanácsadó valamint munka- és pályaválasztási tanácsadóként végeztem, 
tizenegyedik éve dolgozom ezen a területen. Ez idő alatt rengeteg 
tapasztalatot gyűjtöttem csoportos, valamint egyéni munka-, karrier és 
pályatanácsadások, készségfejlesztő tréningek vezetésében. Természetesen 
sikerélményekben is volt részem, hiszen ügyfeleim közül többen 
eredményesen helyezkedtek el a munkaerőpiacon. Munkám során, széles 
skálán mozgó korosztállyal és célcsoporttal dolgozom. 
Érdeklődésem középpontjában az ember egyéni segítése, fejlesztése áll. Ez számomra nemcsak 
munka, hanem egyben hivatás, amit szívvel-lélekkel végzek. Szeretem meghallgatni ügyfeleim 
problémáit, mindig arra törekszem, hogy a hozzám forduló álláskeresőknek, munkavállalóknak a 
legjobb tudásom szerint hatékonyan segítsek. Különösen most ebben a nehéz helyzetben, amikor a 
járvány miatt egyre több dolgozó veszíti el sajnálatos módon az állását. 
 
Elérhetőségeim: 
Tel: +36 70 381 26 58 
E-mail: kulhanek@ifka.hu 
 
 
Podmaniczky Éva 
munkavállalási tanácsadó (autizmus specifikum)  
mentálhigiénés szakember 
  
Végzettségemet tekintve munkavállalási tanácsadó és mentálhigiénés 
szakember vagyok. 18 éve foglalkozom álláskeresési és pályaorientációs egyéni 
tanácsadással, valamint munkaerőpiaci szolgáltatások (álláskeresési technikák 
tréning is) kidolgozásával és megvalósításával. A 2008-2012–es gazdasági 
válságban is tevékenyen dolgoztam álláskeresőkkel, nagyon sok tapasztalatot 
szereztem, amit most hasznosítani tudok a most kialakult krízis helyzetben. 
Nagyfokú empátiával személyközpontúan dolgozom. Szakemberként a szerepem, hogy az egyént 
igényei alapján támogassam mentálisan, aktivizálással és munkaerőpiaci információval. Célom, hogy 
a tanácskérő erőforrásait aktivizálja, önbecsülését megerősítsem és a kialakult munkaerőpiaci 
helyzetet figyelembe véve igényei alapján támogassam az elhelyezkedésben. 
2019-től autizmus témában képzem magam. Elvégeztem a Lantegi módszert, amely a fogyatékkal élő 
munkavállalókat és munkaköröket azonos változók mentén méri fel. Így autizmussal érintett 
tanácskérőket is fogadok, akik a nyílt munkaerőpiacra kívánnak elhelyezkedni.  
 
Elérhetőségeim:  
Tel: +36 70 529 93 60 
E-mail: podmaniczky@ifka.hu 
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Magyar Réka  
tréner, coach 
 
15 éve dolgozom a HR különböző területein. Kíváncsi és kísérletező természet 
vagyok, így a munkavállalás terén mindig azokat a pozíciókat választottam, 
amikből szakmailag és emberileg is új tapasztalatokat szerezhetek. Dolgoztam 
már áruházi feltöltőként, köztisztviselőként, önkéntesek szervezetfejlesztési 
koordinátoraként, HR üzleti partnerként. Közgazdász alapvégzettségemet 
szervezetfejlesztési szakkal egészítettem ki, majd tréner és coach oklevelet 
szereztem. Jelenlegi pozíciómban az IFKA trénereként cégeket és 
magánszemélyeket támogatok HR témákban. Munkám során 
rendszerszemlélettel, célfókusszal és nagyfokú empátiával dolgozom. Van egy 15 hónapos kislányom, 
jelenleg GYED mellett tértem vissza dolgozni.  
 

   Elérhetőségeim:  
Tel: +36 70 63 10 869  
E-mail: magyar@ifka.hu, magyar.reka.mail@gmail.com 
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