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A MunKaland Magyarország Kft azzal a szándékkal kezdte el a működését a 2020-as évben, hogy a 

tulajdonosi kör több mint 20 éves humán erőforrás gazdálkodási tapasztalatát, amit munkaerő – 

kölcsönzés / közvetítés területén szerzett, (főként gyártó/termelő nagyvállalatok partnereként) egy 

más, még inkább színvonalasabb szolgáltatás formájában képviselje leendő ügyfelei részére a 

továbbiakban. Az elmúlt években leginkább közép és nagyvállalatok számára biztosított megfelelő 

mennyiségű, illetve minőségű munkaerőt.   

Munkaerő-kölcsönzés/közvetítésben szerzett széleskörű tapasztalatokat a jövőben felhasználva, a 

cégünk célja két irányú. Leendő Munkáltatók számára,   

gazdaságos, bizalmi és hatékony együttműködés a cél, egy olyan teljes körű szolgáltatás 

biztosításával, ami hozzájárul a vállalat további üzleti sikereihez. Ehhez mindenképp szükséges a 

partner szervezetének kellő ismerete, az adott térség lokális munkaerő-piaci helyzetének 

változásainak naprakész nyomon követésé, illetve a kreatív hozzáállást igénylő munkaerő 

szolgáltatás legmesszebb menő biztosítása. Természetesen szükséges a közös gondolkodás az 

egymás iránti nagyfokú bizalom jelenléte. A „gondos gazda” szemlélet az „együtt lélegzés” a 

partnerrel, illetve a precíz, megbízható szolgáltatás biztosítása, alapvető követelmény a MunKaland 

Magyarország Kft minden munkatársától.  

Leendő Munkavállalók számára,  

figyelembe véve több éves foglalkoztatói tapasztalatainkat, küldetésünknek tekintjük, a leendő 

munkavállalók számára egy olyan színvonalas szolgáltatás biztosítását, ami sokkal inkább lojálisabbá 

és megbízhatóbbá teszi a munkáltatóhoz / munkavégzéshez való hozzáállást. Fontos, hogy tudják a 

foglalkoztatott munkavállalók a működésben való szerepüket, ehhez pedig az egyértelmű, folyamatos 

kommunikáció irányukba nélkülözhetetlen. A MunKaland Magyarország Kft megfelelő erőforrással 

rendelkezik, hogy magas szinten kezelni tudja a munkavállalókkal kapcsolatosan felmerülő, 

megoldandó feladatokat, kéréseket, kérdéseket, ezzel is biztosítva a dolgozói elégedettséget, így 

kialakítva egy kölcsönös hosszú távú bizalmi kapcsolatot.  

  

  



  

  

Jelenleg foglalkoztatottak száma az alábbi partnercégek számára: 648 fő   

Referenciák  foglalkoztatás  /  toborzás  tekintetében:  

 

 

Toborzás kicsit másként....Tulajdonosi szemléletből :   

„Eddigi pályafutásom alatt több nagy toborzási projektet vezettem, illetve vettem részt aktívan a 

toborzás lebonyolításban (Hankook Tire Magyarország Kft 750 fő, Coloplast Hungary Kft 2009 

márciusa óta több száz fő, Hoya Szemüveglencse Gyártó Magyarország Zrt 300 fő stb. ). 

Hiszem, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű munkavállalók elérése csak és kizárólag 

megfelelő mennyiségű és minőségű toborzási módszerekkel érhető el.   

Jómagam híve vagyok a személyes részletes tájékoztatást nyújtó toborzásnak, ahol az álláskeresők 

minden, munkaviszonnyal kapcsolatosan felmerülő kérdéseikre magabiztos választ kapnak, s egy 

kissé más szemszögből láthatják a munka világát. Eddigi 20 éves tapasztalataimat felhasználva, amit 

a toborzási területen szereztem indokolta, hogy nagyobb hangsúlyt fektessünk a személyes 

tájékoztatásra, hiszen ezzel indulhat el az a fajta bizalmi kapcsolat, ami sikeressé teszi az igényes 

munkavállalók megtalálását.  

Ehhez nélkülözhetetlen a Megbízó cég tevékenységének, illetve működésének átfogó ismerete, csak 

így lehet hitelesen közvetíteni a munkába állással kapcsolatos információkat a leendő munkatársak 

számára. Természetesen a közösségi média erősségét, illetve a térségben az évek alatt kialakított 

  



  

kapcsolati tőkét is maximálisan kihasználva igyekszünk megvalósítani partnereink folyamatos 

létszámbővítési igényét.”  

Tisóczki Ágnes  

  

  

Figyelemben véve partnereink érdekeltségeit a MunKaland Magyarország Kft irodái     az alábbi 

városokban találhatóak meg:  

Nyíregyháza – Dabas – Nyírbátor  

így megkönnyítve a toborzást, illetve a tevékenységgel járó egyéb adminisztráció ellátását és a 

majdani foglalkoztatás munkaügyi és munkajogi feladatainak gördülékenyebb ügyintézését. 

Természetesen partnereink, gyáregységeiben kihelyezett ügyfélszolgálatot biztosítunk, ezzel is 

elősegítve a hatékonyabb kapcsolattartást, úgy a Megbízó, mint a Munkavállalók számára.  

Remélem, hogy a MunKaland Magyarország Kft bemutatkozása, alapelveink bemutatása felkeltette 

az érdeklődését és egy személyes találkozó keretein belül egyeztetni tudjuk az együttműködés 

részleteit.  

A jövőbeni partneri együttműködés reményében, tisztelettel: 

MunKaland Magyarország Kft.  


