A MUNKA
RÉVÉN TÖRTÉNŐ
INTEGRÁCIÓ
A munka révén történő integráció az új életkörülmények közötti sikeres beilleszkedés egyik
sarokköve. A MaWIC (Migration and Workplace Integration Coach) projekt keretében kidolgoztunk olyan információs kártyákat, amelyek támogatják a vállalkozásokat a külföldi munkavállalók új munkakörnyezetbe történő beilleszkedésének megkönnyítésére. A kártyák olyan
gyakorlati szempontokat tartalmaznak, amelyek hasznosak külföldi munkavállalók sikeres munkába állása kapcsán.
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Tematikusan a tizenegy információs kártya az integrációs folyamat négy egymást követő szakaszát tükrözi. A tervezés szakaszától kezdve a kártyák tájékoztatnak a célmeghatározás és a jogi
keretek fontosságáról. A toborzás kapcsán információkat gyűjtöttünk a jelöltek kiválasztásáról
és a munkaszerződésről. A témakörrel kapcsolatos munkakörnyezet szempontjából a kártyák
leírják a coach szerepét, a mindennapi életbe való beilleszkedés támogatását, a sokszínűség
kezelését, a munkahelyi kommunikációt, valamint az integráció egyéb gyakorlati vonatkozásait.
Az integrációs folyamat utolsó fázisa az értékelés. A befejezett integrációs folyamatok során
tanult tanulságok felhasználhatók a következő folyamatok fejlesztésére és új munkavállalók toborzására.
Az egyes témákhoz a kártyák háttérinformációt, a legjobb gyakorlatokra vonatkozó példákat
és egy ellenőrző listát tartalmaznak a legfontosabb szempontokkal. A külföldi munkavállalók
felvétele és beilleszkedése iránt érdeklődő cégek könnyen használhatják a kártyákat iránymutatásként a folyamatok támogatására.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.
This licence includes the entire text. All photographs and graphics are explicitly excluded from this licence.
https://www.project-mawic.eu

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

©Adobe Stock /Ngampol

TERVEZÉS
1.
CÉLKITŰZÉSEK
MEGHATÁROZÁSA
A program első lépése a vállalat hajlandóságának felmérése külföldi munkavállalók fogadására és integrálására.
A sikeres integráció kulcsfontosságú eleme a vállalat által
kialakított keretrendszer. Fontos, hogy a vállalaton belül
legyenek olyan munkavállalók, akik elősegítik, kezdeményezik és megvédik a külföldi munkavállalók felvételének
gyakorlatát, különösen a szkeptikus kollégákkal szemben. Annak érdekében, hogy a program minden szereplő
számára megfelelő eredményeket hozzon, nagyon fontos
a folyamatok ellenőrzésére és felügyeletére szánt elegendő idő.
A külföldi munkavállalók felvételének céljának egyértelműnek kell lennie. Mi a cél? Magasan képzett munkaerő
felvétele? Alacsony képzettséget igénylő pozíciók betöltése? Társadalmi felelősségvállalás? Esetleg valami más?
Sokat segít, ha a projektről előadást tartanak az alkalmazottak számára, és ebben bemutatják a koncepciót,
a költségeket, az időkereteket, valamint a programból
származó előnyöket. Minden munkavállalónak elegendő
információval kell rendelkeznie, és felkészülve kell lennie
már a külföldi munkavállalók megérkezését megelőzően.
A projekt sikerességének kulcseleme a vállalat belső elköteleződése.
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Forrás: Új-Zélandi Bevándorlási Üzleti, Innovációs és Foglalkoztatási Minisztérium ábrája alapján: Munkáltatói kézikönyv, 18.o.;
Online — www.immigration.govt.nz/employ-migrants/guides/
inz2-guides-employer-toolkit.pdf

Háttérinformáció
A program időtartamának meghatározása
Fontos, hogy a vállalat megalkossa a külföldi munkavállalók integrációjára irányuló stratégiáját. A folyamat
sikeréhez elengedhetetlen, hogy rendelkezésre álljanak
bizonyos erőforrások (a feladat elvégzésére betanított
coachok), valamint egy szakaszokra osztott terv, amely
lehetővé teszi a folyamat közeli és részletes felülvizsgálatát.

A folyamat költségeinek felmérése
A vállalatnak kijelöl egy személyt, aki a munkahelyi integrációs program lebonyolításáért és felügyeletéért felel. Ezenkívül szükség van annak előzetes felmérésére is,
milyen költségeket és mekkora munkamennyiséget von
maga után az integrációs program irányítása.
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Kiegészítő tréning/coaching a külföldi és hazai munkavállalók számára
A vállalat felméri a külföldi és hazai munkavállalók számára tartandó tréningek és coachingok előnyeit, hogy
fel tudja készíteni munkavállalóit a kulturálisan sokszínű
munkahelyi környezetre.

A munkaerőfelvételi program bemutatása az
összes munkavállaló számára
Fontos a program kezdetén az összes munkavállaló számára prezentálni a munkaerőfelvételi programot. Minden munkavállalónak, külföldinak és hazainak egyaránt
ismernie kell a vállalat szándékait és célját ezzel a programmal kapcsolatban, hogy a lehető legjobban tudjanak
közreműködni, valamint befogadni a projektet.
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Bevált gyakorlatok
Az IKEA Alapítvány 5 millió Euróval támogatja a Nemzetközi Mentő Bizottságot
(International Rescue Committee – IRC) a Nairoibi környékén található településeken
élő menekültek és fiatal kenyaiak támogatására. Az IKEA Alapítvány kiadott
egy módszertani gyűjteményt munkáltatók számára, amelyben megosztják az
IKEA Menekültügyi Projektjében megszerzett tapasztalatokat, eredményeket és
struktúrákat. A projekt célja a menekültek helyzetének javítása.

Megfontolandó szempontok
Elkötelezettség
Teljesen elkötelezte magát a vállalat a projekt véghezvitelére?
Mik a célkitűzések?
Mely munkaterületek, pozíciók vagy profilok lesznek részei a projektnek?
Tisztában van-e a vállalat egy külföldi munkaerő felvétel
program jellemzőivel és következményeivel?
Menedzsment
Milyen emberi erőforrások lesznek kijelölve a projekt levezetésére?
Mennyi időt fog igénybe venni a projekt lebonyolítása és felügyelete?
Meghatározza-e a vállalat a projekt költségvetését, időkereteit és felügyeleti tervét?
Megtervezte-e a vállalat, hogyan fogja a kijelölt költségvetést befektetni?
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Háttérinformáció
2.
Jogi keretek:
Ki vállalhat munkát?
Számos különböző profilú külföldi és különböző (eltérő
időtartamú) munkavállalási engedély létezik, valamint
változó törvények határozzák meg a státuszbeli, jogokra
és kötelezettségekre vonatkozó előírásokat. Beszélhetünk
külföldiekről, bevándorlókról, vagy olyan személyről, aki
átmeneti vagy állandó időszakot Magyarországon él.
Éppen ezért kiemelten fontos, hogy a vállalat tisztában
legyen a különböző külföldikra vonatkozó jogi keretekkel. A munkavállaló fizetéséből történő havi levonások
szintén változhatnak attól függően, hogy milyen státuszú
a munkavállaló. Ajánlott ezért bevándorlással foglalkozó
kormányzati vagy civil szervezetekkel konzultálni, akik
információt és tanácsot tudnak nyújtani az alkalmazott
jogi keretekről. Mivel ez a jogi terület igen összetett és folyamatosan változik, szükséges az olyan szervezetekkel
való együttműködés kialakítása, amelyek folyamatosan
értesülnek a legfrissebb információkról a külföldi munkavállalókra vonatkozó jogi és munkavállalási kritériumokkal kapcsolatban.

Legyen tájékozott
Az első lépés azonosítani, melyek azok az osztályok, minisztériumok, tanácsok, valamint nemzeti
és önkormányzati hatóságok, amelyek bevándorlással foglalkoznak. Ezenkívül fontos ismerni a régióban aktív külső szereplőket, például civil szervezeteket és külföldikat támogató egyesületeket, és
együttműködést kialakítani velük, hiszen ezek azok
a szervezetek, akik a legjobban informáltak az üg�gyel kapcsolatban. Ajánlott továbbá, hogy ismerjük
azokat a jogi normákat, amelyek a bevándorlási
politikát szabályozzák a befogadó országban.

Kapcsolat
Egyesületek vagy civil szakértők megkeresésekor
gondoljuk át, melyek azok a területek, amelyek a
legfontosabbak a vállalatunk számára: vonatkozó
jogszabályok, bevándorlási formák, munkavállalási
engedélyek, külföldiekre vonatkozó munkavállalási
jogok és adózási kötelezettségek, szerződéstípusok, munkavállalói profilok, amelyekre a vállalatnak szüksége van.

Legyen rugalmas
Sok időt vehet igénybe megtalálni a megfelelő
munkavállalót egy bizonyos pozícióra. Keressen fel
munkaügyi hivatalokat, időszakos munkavállalásra szakosodott ügynökségeket, álláshirdetéseket,
munkaerőközvetítői honlapokat, stb.
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Bevált gyakorlatok
A Menekültügyi Információs Adatbázis (Asylum Information Database, AIDA) az Európai Menekültügyi Tanács
(ECRE) adatbázisa, amely 17 EU-tagállam menekültügyi eljárásokról, a befogadás állapotáról, valamint
őrizetben tartásról tartalmaz információkat. Célja, hogy minden érdekelt számára az érdekképviselet és jogviták
folytatását támogató eszközök, valamint információ nyújtásával hozzájáruljon a menedékkérők helyzetének és
az európai menekültügyi szabályozások és gyakorlatok javításához.
http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/03_david_04_15/323az_integrci_nemzetkzi_s_hazai_
gyakorlata.html
https://ec.europa.eu/migrant-integration/?action=media.download&uuid=29BC439A-E1F5-D807BC306630D34D4DB
https://menedek.hu/projektek/aktiv

Megfontolandó szempontok
Legyen tájékozott
Ismeri a bevándorlásra vonatkozó jogszabályokat?
Tudja, jogi értelemben milyen típusú külföldiek vannak,
és kaphatnak-e munkavállalási engedélyt?
Ismeri a különböző profilú külföldik munkavállalási jogait és adózási kötelezettségeit?
Tudja, mennyi időbe telik munkavállalási engedélyt szerezni?
Tudja, hogyan kell munkavállalási engedélyt kérvényezni, és mikor kell meghosszabbítani?
Van olyan mintaszerződése, amely a bevándorlás területén alkalmazott jogi előírásokon és bevált
gyakorlatokon alapszik?
Ismeri, milyen jogai és kötelezettségei vannak a leendő külföldi munkavállalóknak?
Kapcsolat
Megkereste azokat a közintézményeket és civilszervezeteket,
amelyek információt tudnak nyújtani a bevándorlásról?
Ismeri más vállalatok bevált gyakorlatait külföldi munkavállalók munkahelyi integrációjára vonatkozóan?
Kapcsolatba lépett a régiójában illetékes bevándorlási hivatalokkal?
Kapcsolatba lépett olyan egyesülettel, amely bevándorlással kapcsolatban
tanácsot és konzultációt tud nyújtani?
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KAPCSOLATFELVÉTEL ÉS TOBORZÁS
3.
A JELÖLT KIVÁLASZTÁSA
A jelölttel való találkozáskor fontos kölcsönös bizalmi
légkört teremteni érzékenységgel, empátiával és rugalmassággal. Mindenkiben sok lehetőség rejlik, ám tisztában kell lennünk azzal, hogy az interjúztatás folyamata
alatt sokszor nem derül fény a jelöltek valódi képességeire. Számos külföldi nem ismeri az interjú-folyamat (íratlan) szabályait, ezért előfordulhat, hogy nem úgy reagál,
ahogy várjuk. Sokszor idegesek, és ezt tovább ronthatja,
ha a nyelvet sem ismerik teljesen.
Két szempontot fontos figyelembe venni: a nyelvet és a
munkavégzéshez szükséges készségeket. Eleinte nem
feltétlenül szükséges a jó nyelvtudás a munka megfelelő elvégzéséhez, továbbá a nyelvtudás idővel fejlődhet.
Éppen ezért fontos, hogy rugalmasak legyünk ebben a
tekintetben. A munkavégzéshez szükséges készségek
felmérésekor szintén fontos a rugalmasság. Sokszor a
külföldi jelölt nem tud bizonyítványokat felmutatni, előfordulhat, hogy az országa oktatási rendszere nem ös�szehasonlítható a miénkkel, és az is lehetséges, hogy
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személyes okokból kifolyólag kénytelen volt megszakítani tanulmányait. A tehetségek felismerését és megtartását
megkönnyíti, ha kialakítanak egy vállalaton belüli rendszert a készségek és kompetenciák felmérésére, hiszen
ha szigorúan a hazai jelentkezőkre szabott kritériumokat
alkalmazzuk, könnyen előfordulhat, hogy nem ismerjük
fel a tehetséges jelentkezőket.

Háttérinformáció
A kulturális jéghegy

A nyelvi szint meghatározása

Edward Hall antropológus dolgozta ki a kultúra jéghegy-analógiáját (ld. ábra). A “jéghegy csúcsa” szimbolizálja a kultúra észlelhető jegyeit, ilyen például a ruházat, szeretet jelei, viselkedés, stb. Mélyen a “víz szintje”
alatt rejtőzik a kultúra alapvető értékerendszere, amely
nehezen és lassan képes változásra. Ezt figyelembe kell
venni egy interjú folyamán. Mely alapvető értékek fontosak a vállalat számára? Vannak olyan szempontok,
amelyekkel közvetlenül foglalkozni kell, mint például a
nemek közötti egyenlőség elfogadása, a pontossághoz
való hozzáállás, stb. Nagyon fontos, hogy a munkavállalásra vonatkozó szabályok egyértelműen, érthetően és
részletesen legyenek bemutatva. Mindezt akár írásban is
el lehet készíteni.

Fontos meghatározni, milyen nyelvi készségekre van
szükség a betöltendő pozíció feladatainak ellátásához.
Mindenképpen szükséges egy minimum nyelvi szint az
alapvető feladatok megértéséhez, a további tudás pedig
idővel megszerezhető.

A jelentkező profiljának meghatározása
Fontos meghatározni a jelentkező profilját. Milyen képzettség és készségek szükségesek a munkába álláshoz,
és melyek azok, amelyeket a munkavégzés folyamán is el
lehet sajátítani? Határozza meg a pozícióhoz szükséges
fizikai és akadémiai követelményeket.
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Technikai kompetenciák
Ajánlott kialakítani egy rendszert a jelölt munkakészségeinek felmérésére, hogy így áthidalható legyen az akadémiai bizonyítványok hiánya. Egy gyakorlati felmérés kidolgozásával a jelölt bemutathatja a szóban forgó pozícióhoz
szükséges technikai készségeit. Egyes országok például
gyors, gyakorlatias tesztek rendszerét adaptálták a jelölt
teljesítményének felmérésére a felvételt megelőzően.

Egyéb kompetenciák
A külföldi jelölt egyéb kompetenciáit is fontos felmérni a
megfelelő kontextusban. Ilyen lehet többek között a nyitottság, motiváció, alkalmazkodóképesség, mobilitásra
való lehetőség, csapatmunka, stb.
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Bevált gyakorlatok
Az “Új munkavállalók munkahelyi integrációja” c. kézikönyv a felvételi folyamat
kiterjesztéseként hangsúlyozza az új munkavállaló orientációját és beilleszkedését, amely
segítésére a könyv számos adaptálható ötletet és módszert tartalmaz.
Az Europass az EU kezdeményezése, amelynek célja az európai állampolgárok
képzettségének átláthatóságát növelni azáltal, hogy érthetőbbé teszi a jelöltek készségeit
és bizonyítványait.

Megfontolandó szempontok
Kölcsönös bizalom kiépítése
Hogyan kerül a jelölt kiválasztásra?
Fel tudunk keresni helyi, külföldikat segítő szervezeteket,
akik segítenek a megfelelő jelölt megtalálásában?
Hogyan tudunk kölcsönös bizalmat kiépíteni a folyamat során?
Hogyan tudjuk áthidalni az akadémiai bizonyítványok hiányát?
Mennyire tudunk rugalmasak lenni nyelvtudás tekintetében?
Milyen tesztekkel tudjuk mérni a készségeket és kompetenciákat?
Milyen nyelvi és gyakorlati tréningeket vagyunk hajlandóak nyújtani
az új munkavállaló megfelelő integrációja érdekében?
Tudunk-e munkahelyen kívüli segítséget nyújtani az integrációban? Ilyen lehet például segítségnyújtás lakhatással
kapcsolatban, adminisztratív vagy jogi ügyek intézésében (banki ügyek, közszolgáltatások, iskolák, stb.)
Átláthatóság és rugalmasság
Hogyan tudjuk az egész folyamatot átláthatóvá tenni a jelölt számára?
Fontos tisztában lennünk azzal, hogy a munkaszerződés számunkra természetes részei sokszor korántsem
egyértelműek egy más kultúrából vagy társadalmi berendezkedésből származó egyén számára.
Hogyan tudjuk egyértelműen és hatékonyan kommunikálni a munkahelyi feltételekre vonatkozó információkat?
Gondoltunk-e arra a lehetőségre, hogy külsős munkahelyi mediátort alkalmazzunk?
Milyen időbeosztása lesz a külföldi munkavállalónak? Mi a bruttó és nettó fizetése? Érti-e a jelölt
a fizetésében megjelenő levonásokat? Érti-e többek között a szünetekre, betegszabadságra,
szabadnapokra/órákra vonatkozó munkahelyi szabályokat?
Hogyan fogjuk kezelni és milyen rugalmasságot biztosítunk a külföldi munkavállaló egyes igényeire:
pl. vallási előírások, öltözködés, bizonyos szabadnapok, stb.
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4.
MUNKASZERZŐDÉS
Fontos tisztában lenni a külföldiek szerződtetésének gyakorlati szempontjaival. Első lépésként meg kell tudnunk,
rendelkezik-e munkavállalási engedéllyel, majd tájékozódjunk, milyen szabályok vonatkoznak a külföldi munkavállalók fizetésére és adózására.
Gondoljuk át a szabadságok beosztását, hiszen ilyenkor
a munkavállaló valószínűleg szeretne hazalátogatni, és
szüksége lesz valamennyi időre az utazáshoz. Gondoljunk a vallási kötelezettségekre is ilyenkor.
Alapvető fontosságú, hogy a jelölt tudatában legyen a
jogaival és kötelezettségeivel még a szerződés aláírása
előtt. Szánjunk időt arra, hogy minden információt átbeszéljünk vele, hogy teljesen tisztában legyen a fizetésével, társadalombiztosítással, adózással, időbeosztással,
szabadságokkal, pozícióval, engedélyekkel, és a szerződés időtartamával. Szintén fontos, hogy a munkába
állók tudjanak a próbaidőről, hiszen sokszor ez a legjobb módja annak, hogy valódi képet kapjunk az új munkavállaló készségeiről, illetve hogy ő is fel tudja mérni a
munkahelyet.
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Háttérinformáció
Jogok és kötelezettségek
Minden munkavállalónak joga van teljes mértékben
ismerni a munkaszerződése feltételeit. Egy nemrég
érkezett külföldinak több időre lehet szüksége az átlagosnál, hiszen nem feltétlenül ismeri a helyi környezetet, szokásokat és jogi kereteket. Gondolni kell továbbá a munkavállalási engedély időtartamára és a
meghosszabbítás feltételeire. Mindkét félnek teljesen
tisztában kell lennie a jogaival és kötelezettségeivel.
A munkavállalónak ismernie kell a pontos bruttó és
nettó fizetése összegét, az alkalmazott levonásokat,
a fizetés formáját, a juttatásokat és kompenzációs
csomagokat, valamint azt, mi érhető el társadalombiztosításán keresztül. A sikeres integráció érdekében
továbbá a külföldi munkavállalónak részleteiben ismernie kell a pozícióját, a kategóriáját, a munkaidő
beosztását, munkanapokat és szabadságokat, állami és vallásos ünnepnapokat, etb.
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Bevált gyakorlatok
Az EU szabályokkal és nemzeti hivatalokkal kapcsolatban is nyújt információt,
amelyek minden EU tagállam számára elérhetőek, többek között a Your Europe
honlapon.

Megfontolandó szempontok
A pozíció
Tisztában van-e a külföldi munkavállaló a feladataival és felelősségi körével?
Érti-e a külföldi munkavállaló a pozíciója szervezeten belüli szerepét?
Tudja-e, ki a közvetlen felettese?
Kapott-e tájékoztatást a jogi, munkahelyi, egészségügyi és biztonsági normákról?
Kapott-e tájékoztatást a vállalat etikai kódexéről
és minőségirányítási rendszeréről?
Teljesen érti-e a külföldi munkavállaló a munkaidő-beosztást, szüneteket, szabadságokat,
a pontosságra vonatkozó előírásokat, öltözködési szabályzatot, személyes ügyekre kapható napokat
(amennyiben rendelkezik róla törvény), stb?
Kapott-e tájékoztatást a munkavállaló arról, hogy mely napokon és hónapokban
fogja megkapni a szerződött munkabérét?
Próbaidő
Tud-e a külföldi munkavállaló a próbaidőről?
Tudja-e, milyen feltételekkel mondható fel a munkavállalási szerződés?
Kapott-e tájékoztatást arról, hogy a próbaidő hogyan fog hatni a besorolására?
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5.
A COACH
A coach támogatja a külföldi munkavállalót a beilleszkedési időszak alatt, ő ad kollégaként irányítást és tájékoztatást az új munkavállalónak. A coach képzettségen kívül
előnyt jelent, ha a coachban és a külföldi munkavállalóban több közös is van, például a coach is külföldi, vagy
hasonló életkorú gyerekei vannak, hasonló az érdeklődési körük, stb.
A külföldi munkavállaló kollégái között bizonyosan lesznek olyanok, akik fontosnak érzik, hogy részt vegyenek
a beilleszkedési folyamatban. Ők valódi támogatást tudnak nyújtani. A munkahelyi rutinba való integráció elősegítésére minden fél számára előnyös lehet, ha interkulturális tréningen vehet részt minden munkavállaló.
A coach, amíg ebben a szerepben van, mindig elérhető lesz beszélgetésre vagy tanácsadásra. Tanácsot ad
lakhatással, banki ügyintézéssel, egészségüggyel, hivatalokkal, iskolákkal, külföldikkal foglalkozó intézményekkel kapcsolatban, valamint olyan kérdésekben is segít,
amelyek magára a vállalatra, az adott pozícióra, vagy
a vállalati kultúrára vonatkoznak.

Establish
relationship
and set goals

Assess
prograss

Typical
coaching
process

Develop an
action plan

Háttérinformáció
Interkulturális kommunikáció
Az interkulturális kommunikációban képzett coach
tudatában van a tipikus munkahelyi interkulturális
kihívásoknak, és hidat képez a külföldi munkavállaló és kollégái között.

A stabilitás és biztonság elősegítése
Az újonnan érkezettek számára nagy kihívást jelenthet az új kultúrába és nyelvi közegbe való
beilleszkedés. A coach segítségével a külföldi
munkavállaló nagyobb rálátással fog rendelkezni
általánosságban véve a befogadó kultúráról, valamint a vállalatról és a céges kultúráról is, ezáltal
növekszik a munkahelyen és magánéletben érzett
stabilitása és biztonságérzete egyaránt. A coach
többek között segíteni tud a verbális és non-verbális
kommunikáció értelmezésében a munkahelyen és a
magánéletben is.

A beilleszkedés segítése és teljesítmény
növelése
Overcome
obstacles
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A coach segíti a külföldi munkavállalót a gyors beilleszkedésben, és abban, hogy megtalálja a helyét a
vállalatban, amely a teljesítményét is növelni fogja.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Bevált gyakorlatok
Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetének (OSCE) Demokratikus
Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (ODIHR) által kiadott “Bevált gyakorlatok
a külföldiek integrációjában” c. kézikönyv olyan tréningeken való felhasználásra
készült, amelyek az OSCE országokban jelenlévő integrációs politikák feljesztését,
megvalósítását és felülvizsgálatát célozzák.

Megfontolandó szempontok
Vállalati folyamatok
Képzett-e a coach a vállalaton belüli integrációs
folyamatban való részvételre?
Kapott-e képzést a coach arra, hogy minden szinten és szituációban képes legyen a
vállalati szabályokat és folyamatokat kommunikálni?
Képes-e a coach minden releváns, munkahellyel kapcsolatos kérdésre válaszolni?
Tudja-e a coach, hogyan segítse a külföldi munkavállalót a különböző, interkulturális különbségekből eredő
problémák megoldásában?
Képes-e a coach hidat képezni a külföldi munkavállaló és kollégái között, szakmai és magánéleti
szempontból egyaránt?
A külföldi kulturális integrációja
Ismeri-e a coach a külföldi munkavállaló származási országának kultúráját?
Tisztában van-e a coach azzal, hogy erkölcsi tekintetben is támogatást és irányítást kell nyújtania a
hétköznapi élet számos tekintetében?
Segíti-e a coach a külföldi munkavállalót a társasági életbe való beilleszkedésben?
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6.

Háttérinformáció

SEGÍTSÉG A MINDENNAPI
ÉLETBEN

Közszolgáltatások

Egy új országban való letelepedés azt jelenti, hogy a külföldi ismeri az ország mindennapjait, és képes ezekben
úgy élni, hogy közben az alapvető és sürgős igényei is
ki vannak elégítve. Ez rengeteg energiát igénylő feladat.
A munkahelyi beilleszkedésre jelentős hatással van az,
hogy a külföldinak mennyire sikerült beilleszkednie a
munkahelyen kívüli életbe.
A vállalat az újonnan érkezett külföldi teendőinek egész
tárházában tud támogatást nyújtani, legyen az tömegközlekedés, lakhatás megoldása, banki számlanyitás,
vagy számára ismerős ételek felkutatása.
A gyermekes munkavállalóknak továbbá szüksége van
arra is, hogy megértsék az ország oktatási rendszerét,
valamint megismerjék a környezetükben lévő iskolákat
és óvodákat. Szükségük van az egészségügyi rendszer
alapvető ismeretére, és jogi segítségre, mint például az
egészségbiztosítás tekintetében.
A vállalat segítségére lehet a külföldi munkavállaló beilleszkedési folyamatának azáltal, hogy kijelöl egy személyt, aki segíti őt a beilleszkedési folyamat nehézségeinek leküzdésében, és lelki támogatást nyújt.

Nagyon fontos, hogy az újonnan felvett külföldi
munkavállalót készen összeállított dokumentáció
várja, amely tartalmaz minden alapvetően szükséges információt. Ebben szerepelnie kell információnak azokról az adminisztratív rendszerekről,
amelyekről egy helyi lakosnak rendelkeznie kell:
tömegközlekedés (útvonalak, díjak, stb.), oktatási
rendszer és szolgáltatások a körzetben (beleértve az óvodai és bölcsődei szolgáltatásokat a kisgyermekesek számára), valamint az egészségügyi
rendszer. Hasznos, ha arról is szerepelnek benne
információk, hogy jogi kérdésekben (bevándorlási
helyzet, családegyesítés, stb.) hova fordulhat segítségért. A dokumentáció jó, ha tartalmaz közszolgáltatásokra vonatkozó információkat is, mint például
áram- , gáz-, és vízellátás, telefon, közegészségügy,
vagy adózási ügyek, amelyekről az új lakóknak tudniuk kell.

Magánszolgáltatások
A dossziéban egyéb szempontoknak is érdemes
szerepelnie: információ lakhatásról és ingatlanközvetítésről, boltok, ahol a munkaválalló származási
országából származó termékek kaphatók, a körzetben található bankok (elérhető szolgáltatásokkal
és díjakkal kiegészítve), biztosítási szolgáltatások
(attól függően, milyen típusú biztosítások lehetnek
relevánsak), piacok és áruházak, vallásos szolgáltatások, szabadidős tevékenységek, illetve bizonyos
termékek vásárlása (pl. autóvásárlás).

Gyakorlati készségek
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A coach feladatai közé tartozik, hogy megmutassa a külföldi munkavállalónak a befogadó ország
alapvető szokásait, így segítve elő a társasági életbe való beilleszkedését. Ide tartoznak a társadalmi szabályok és szokások társasági szituációkban
(bárban, étteremben, moziban, edzőteremben, stb),
közterületeken való viselkedés szabályai, társadalmi
és nemek közötti kapcsolatok, tudatmódosító szerek
fogyasztása, stb. Hasznos ezenfelül ismerni a helyi,
különösképp a külföldik támogatását célzó egyesületek által nyújtott, beilleszkedést segítő szolgáltatásokat (nyelvtanfolyamok, integrációs támogatás,
közösségi hálózatépítés, stb).
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Bevált gyakorlatok
A Wefugees a menekültek segítésére szolgáló online eszköz, amely újonnan
érkezettek és helyi lakosok (menekültek, önkéntes szakértők) összekapcsolásával
törekszik egyéni problémákra megoldást találni.

Megfontolandó szempontok
Tervezés
A bevándorlás, letelepedés és beilleszkedés mind szakaszai egy folyamatnak,
és hatással lesz az egyén hangulatára, valamint az élete minden aspektusára,
legyen az magánéleti, szakmai, vagy társadalmi.
Fog a vállalat szélesebb értelemben, a munkahelyen kívül is támogatást nyújtani a külföldi
munkavállaló beilleszkedésének segítésére? Milyen mértékben fog a vállalat ilyen támogatást nyújtani?
Különített-e el a vállalat erőforrásokat erre (emberi erőforrások, munkaórák, stb.)?
Keresett-e a vállalat olyan szervezeteket, amelyek munkahelyen kívüli támogatást
tudnak nyújtani a külföldi munkavállaló számára?
Létrehozta-e a vállalat a coach pozíciót, aki információt és támogatást fog nyújtani
a külföldi munkavállaló részére a fent említett szempontokkal kapcsolatban?
Képes-e a coach bizonyos mindennapi, privát helyzetekben is támogatást nyújtani,
tanácsot és iránymutatást adni a munkavállalónak?
Amennyiben nincs hivatalos coach, jelölt-e ki a vállalat olyan személyt, aki segítséget
és iránymutatást tud nyújtani a külföldi munkavállalónak?
Folyamat
Egyértelműen meg vannak-e határozva a külföldi munkavállaló gyakorlati szükségletei,
valamint azok a területek, ahol a vállalat közvetlenül, vagy külső segítséggel
támogatást tud nyújtani?
Meghatározza-e a vállalat a támogatás nyújtásához szükséges felelős munkavállalókat, erőforrásokat és időkeretet?
Alapvető szolgáltatások, amelyekre a külföldi munkavállalónak érkezéskor szüksége van: lakhatás,
iskola/óvoda, egészségügyi ellátás, jogi tanács, banki szolgáltatások, letelepedéshez szükséges
közszolgáltatások (víz-, áram- és gázellátás, telekommunikáció, biztosítás, stb).
További szolgáltatások és információ: közlekedés, vallási szolgáltatások, szabadidő, telekommunikáció,
piacok, bevásárlóközpontok, stb.
Kulturális információ: köz- és magánszférára vonatkozó társasági viselkedési normák, nemek közötti
kapcsolatok, öltözködési szabályok, verbális és non-verbális kommunikáció, stb.
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MUNKAHELYI INTEGRÁCIÓ ÉS
SOKFÉLESÉGKEZELÉS
7.
A SOKFÉLESÉG KEZELÉSE,
INTERKULTURÁLIS MEGÉRTÉS
A sokféleség kezelése (Diversity Management) egy olyan
út, amely a diszkrimináció megelőzésével kezdődik, az
egyenlő esélyek biztosításán át a tolerancia elősegítésével folytatódik, és a sokféleség értékként való kezelésével
ér véget. A Diversity Management megerősíti a vállalati kultúrát, növeli a vállalat népszerűségét és tehetséges
munkaerőt tud a vállalatba vonzani. Ezzel egyidőben
növelni képes a motivációt és elköteleződést, valamint
termékeny táptalaja a kreativitásnak és innovációnak.
A kulturális megértés három alappilléren nyugszik: tudatosság, tudás és megértés. Elengedhetetlen a kulturális
tudatosságra vonatkozó tréning, amelyen a külföldi és
helyi munkavállalóknak is részt kell vennie. Minden munkavállalónak tisztában kell azzal lennie, hogy a külföldik egy olyan környezetben élnek és dolgoznak, ahol a
normák, szokások és elvárások eltérhetnek a számukra
megszokottól.
Minden vállalat sajátos cégkultúrával is rendelkezik,
amelyről a külföldi munkavállalóknak tájékozódni kell.
A vállalati kultúra gyakran rejtett, nincs egyértelműen és
nyíltan meghatározva, és a munkavállalók jellemzőinek
egybeolvadásával organikusan fejlődik az idő folyamán.

Háttérinformáció
Kulturális megértés
Mindenkit meghatároznak a kulturális beidegződései. Egy
példa erre az idő kezelése, amely minden külföldi munkavállaló esetében különböző lehet. Nyugat-Európában jellemző
az egyidejű hozzáállás az idő fogalmához, számukra tehát a
fontos a pontosság, és hogy egy időben csak egy dologgal
foglalkozzanak. Ezzel ellentétben azonban a világ számos
országában a többidejű hozzáállás a jellemző. Ezekben az
országokban - mint például a Közel-Kelet arab országaiban
vagy a szubszaharai Afrikában - az emberek lazábban kezelik
az időt. A pontosság kevésbé jelentős, és az emberek gyakran
és könnyedén változtatnak a terveiken. Az elsődleges fontosságúnak az emberi kapcsolatokat tartják, és főként életre szóló
kapcsolatokat alakítanak ki.
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Az információ fontossága
A külföldi munkavállalók integrációját nagyban segíti a
pozíció és az elvárások pontos meghatározása, valamint
a vállalati kultúra hozzávetőleges leírása. Releváns információt jelentenek a vállalat szabályai, a küldetése és
víziója, a cég struktúrája, a minőségirányítási rendszer,
kommunikációs szerepek és csatornák, a munkaidő beosztása, a szünetek hossza, internet és mobiltelefon használatára vonatkozó szabályok, valamint az öltözködési
szabályok. Ezeken felül hasznos lehet a külföldi munkavállaló számára, ha részletes leírást kap a pozíciójáról
és a vállalati struktúrán belüli, pozíciójával összefonódó
kollégákról.

Konfliktuskezelés
Bár rengeteget számít a megfelelő tervezés és információátadás, a kulturális és viselkedésbeli különbségekből
fakadó félreértéseket és konfliktusokat nem lehet minden
esetben elkerülni. Fontos ezért már a konfliktus első jeleit
észrevenni, és tudni, hogy kihez lehet segítségért fordulni. A konfliktusokat megbeszélés útján, erőszakmentes
kommunikáció fenntartásával kell megoldani. Ajánlott kidolgozni, és a HR folyamatokba beépíteni egy részletes
konfliktuskezelési folyamatot.

Első munkanap
A külföldi munkavállaló első munkanapján a vállalat üdvözli őt, találkozik a közvetlen felettesével, kap egy kijelölt
mentort/coachot, és találkozik a csapatával. Az új munkavállalót körbevezetik a munkahelyen, írásos leírást kap
a munkájáról és a vállalatról, valamint instrukciókat kap a
szükséges berendezések/eszközök használatáról. Legalább az első hónapra rendszeres találkozókat iktatnak be
a munkavállaló és a mentor/coach között.

Együttműködés és kapcsolat
A munkahelyen fontos egy együttműködő közösség kiépítése, amely modern identitása részeként élvezi a kulturális
sokszínűség előnyeit. Az integráció elősegítésére és az
élénk vállalati sokszínűség fenntartására jó példa informális találkozók szervezése, ahol a különböző nemzetiségű munkavállalók megoszthatják egymással kultúrájuk
különböző elemeit (gasztronómia, tánc, sport, stb), vagy
megünnepelhetik egyes ünnepeiket.
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Bevált gyakorlatok
A "Sokféleség kezelése - tréning kézikönyv" az Európai Bizottság “Anti-diszkrimináció és
sokféleségkezelés tréning VT 2006/009” c. projektjének kiegészítő kézikönyve.
A Google jó példája azoknak a vállalatoknak, amelyek elköteleződtek a sokszínű
és befogadó munkaerő kialakítása mellett. Különböző módszerekkel, valamint fajra,
nemzetiségre, társadalmi háttérre, vallásra, nemre, korra, fogyatékosságra, szexuális
irányultságra, veterán státuszra és nemzeti származásra való tekintet nélkül különböző
háttérrel rendelkezők bevonásával garantálják, hogy olyan termékeket hozzanak létre,
amelyek mindenki számára hasznosak.

Megfontolandó szempontok
Interkulturális tudatosság
Honnan tudnak a felettesek, közvetlen és egyéb kollégák információt szerezni a külföldi munkavállaló
kulturális hátteréről?
Milyen vonásai vannak a vállalati kultúrának (pl. vezetési stílus tekintetében)? Elősegíti-e
a vállalati kultúra a külföldi munkavállaló integrációját? Mennyire illik össze a vállalati kultúra
és a külföldi munkavállaló kulturális háttere?
Mivel lehet elősegíteni a külföldi munkavállaló munkahelyi beilleszkedését
(pl. íratlan szabályok, “eltérő” vezetési stílusok)?
A sokféleség kezelése
Elegendő pénzügyi és személyi forrás áll-e a munkáltató rendelkezésére, hogy a sokféleség kezelését
kezdeményezze/kialakítása a szervezeten belül?
Elegendő érzékenységgel bírnak-e a munkavállalók (külföldiek és helyiek egyaránt) a korra,
nemre és kultúrára való tekintettel?
Milyen lépéseket kell tenni vagy milyen tréningeket kell szervezni ahhoz,
hogy a szervezetben kialakuljon a sokféleség kezelése?
További hozzájárulás
Felmerült-e a vállalatban, hogy rendszeresen informális eseményeket szervezzen, amelyek segítik a
beilleszkedési folyamatot (gasztronómiai, kulturális vagy sportesemények, ünnepek, stb. szervezésével)?
Képesek-e a munkavállalók még időben észrevenni a kialakuló konfliktusokat?
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MUNKAHELYI INTEGRÁCIÓ ÉS
SOKSZÍNŰSÉG MENEDZSMENT

8.
MUNKAHELYI
KOMMUNIKÁCIÓ
Minél előbb sikerül a külföldi munkavállalónak beilleszkednie a vállalatba, annál hamarabb tud elkezdeni
hatékonyan dolgozni. A munkahelyi integráció időigényes, és a vállalatnak időt kell erre szánnia. A nemzetközi vállalatoknál az eltérő kommunikációs stílusok nagy
jelentőséggel bírnak. Szakértők megkülönböztetnek
egymástól alacsony és magas kontextusú kultúrákat: az
alacsony kontextusú kultúrákban, mint amilyen például
az EU legtöbb országa, az emberek az explicit, szavakkal kifejezett kommunikációra támaszkodnak. Ezzel
ellentétben a magas kontextusú országokban, amilyen
az arab országok többsége, az emberek kollektivisták, a
személyes kapcsolatokat nagyra értékelik, és stabil, közeli kapcsolatokat alakítanak ki, amelynek eredményeképpen az ilyen kultúrák tagjai ismerik a szabályokat, és
tudják, hogyan gondolkodjanak és viselkedjenek. A szabályokat ezért nincs szükség szavakkal kimondani, és az
információk továbbításában nagy szerepet játszanak a
non-verbális módszerek, mint például az arckifejezések,
a szemmozgás, a hanghordozás.

Háttérinformáció
Kommunikációs stílusok
A munkahelyi integráció folyamatában a kommunikáció kulcsszerepet játszik, ezért fontos annak
tudatos kialakítása. A használt kommunikációs
stílusok ismerete segít jobban megérteni a külföldi
munkavállalókat, és felkészíteni őket a leendő munkahelyi kihívásokra. Fontos szempontok az alábbiak: Melyek a külföldi munkavállaló prioritásokra és
tervezésre vonatkozó elképzelései? Hogyan értik,
és hogyan fogadják a javaslatokat, véleményeket,
instrukciókat? Hogyan kommunikálnak mások előtt?
Hogyan reagálnak a kritikára? Hogyan fejeznek ki
kritikát?

Vezetési stílusok
A legtöbb nyugati országban a munkahelyi kapcsolatok inkább horizontális, vízszintes hierarchiával rendelkeznek. A kommunikációs forma és a
kapcsolatok nagy részben informálisak. A felettesekkel való kommunikáció azonos szinten történik,
a döntéseket pedig többnyire közösen hozzák meg.
A munkahelyi kapcsolatok azonban számos más
kultúrában sokkal hierarchikusabbak. A kommunikáció itt gyakrabban történik felülről lefelé, mint a
nyugati országokban; a főnök hozza meg a döntések többségét, a munkavállalók pedig el is várják
tőle az autoritást. Sok külföldi munkavállaló ezért
nincs hozzászokva ahhoz a proaktív munkavégzéshez, amelyet a kollégái és a főnöke várnak tőle.

©Adobe Stock / alphaspirit

Konfliktuskezelés
Az integrációs folyamat alatt konfliktusok üthetik fel
a fejüket, így az ezek kezelése, valamint a menedzsment hatékony eszközei kulcsfontosságú lehetnek.
Szükséges ezért az interkulturális menedzsment és
sokszínűségkezelés bevezetése, ha eddig még nem
történt meg.
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Bevált gyakorlatok
A “Kultúrák közötti kommunikáció dekódolása” c. kiadvány célja, hogy a vezetők
jobban tudatában legyenek a meglátogatott országokban jelenlévő lehetséges
különbségeknek, ezáltal növeljék a saját kommunikációs hatékonyságukat, valamint
megerősítsék a munkavállalóikban az őróluk kialakult nagyszerű vezetői képet.
Erin Meyer (“A kultúratérkép” szerzője) az alacsony és magas kontextusú kultúrák
kommunikációs stílusai közötti különbségeket írja le.
Wendi Adair, a szervezeti pszichológia professzora a munkahelyi interkulturális
kommunikációt fejti ki.

Megfontolandó szempontok
Kommunikációs stílusok ismerete
Rejtőzik-e a külföldi munkavállalóban olyan kommunikációs stílus,
amely jelentősen különbözik a vállalatban használttól?
Hogyan tudjuk a külföldi munkavállalókat érzékenyíteni
a vállalatban használt kommunikációs stílusokra?
Hogyan lehet a helyi munkavállalókban tudatosítani
a külföldi munkavállalók által használt kommunikációs stílusokat?
Egyértelműsítés
Beszéljünk nyíltan a munkavállalókkal a különböző kommunikációs stílusokról, az érintett kultúrákkal
kapcsolatban egyértelműsítsen, és állapodjon meg a mindenki által közösen használandó formákról.
Minél több, különböző kommunikációs stílusú munkavállaló dolgozik a vállalatnál,
annál inkább megnő a szerepe az alacsony kontextusú, közvetlen kommunikációnak.
Egyértelműen közölje a terveket és feladatokat, hogy a külföldi munkavállaló pontosan tudja,
mi a teendője, és milyen elvárásoknak kell megfelelnie.
Hozzon létre egy konfliktuskezelési folyamatot. Amennyiben már létezik ilyen, építse bele,
hogyan kell kulturális különbségekből származó konfliktusokat kezelni.
Fontolja meg az “aktív hallgatás” technika használatát a vállalatban.
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KÉPESÍTÉS, KÉSZSÉGFELMÉRÉS ÉS FEJLESZTÉS

9.

Háttérinformáció

INTEGRÁCIÓ A
GYAKOTLATBAN —
NYELVTUDÁS ÉS KÉPZÉS

Nyelvtudás fejlesztése

Egy új országba való beilleszkedéshez feltétlenül szükség van az időre, megértésre, átláthatóságra és toleranciára. A munkahelyi integráció magában foglalja a kulturális és szakmai szempontokat is, emellett a megfelelő
nyelvtudás is elengedhetetlen.
A munkáltatók gyakran a kommunikációs készséget ítélik
meg a legfontosabb kereszkompetenciaként (soft skills).
Mivel a jó kommunikáció részét képezi a megfelelő munkahelyi nyelvhasználat, az magas szintű nyelvtudás nagyon fontos a külföldi munkavállalóknak.
Ezzel egyidőben a nyelvi szint nem képezhet akadályt
sem, hiszen a nyelvtudást lehet fejleszteni. A lényeg,
hogy értsük magát a kommunikációt, hogy mi a mondanivalója üzenete. Ezeket a szempontokat figyelembe
véve elkerülhetőek a félreértések, és könnyebbé válik a
beilleszkedési folyamat.

https://www.project-mawic.eu

A nyelvtudás elengedhetetlen a munkavégzéshez, a
szükséges nyelvi készségek megszerzéséhez azonban rugalmasságra van szükség, hiszen a tanuló
fokozatosan fejleszti a kompetenciáit. A külföldi
munkavállalónak támogatásra lehet szüksége a
nyelvtanulásban.

Munkahelyi támogatás
Amíg a munkavállaló nyelvtudása nem éri el az
elegendő szintet, javasolt írásban is átadni neki az
információkat. Hasznos lehet egy harmadik közös
nyelv, például az angol használata, valamint az
adott szektorra jellemző nyelvezet átadása is.

Informális támogatás
A nyelvtudás fejlesztése nemcsak a munkahelyen
történik, hanem informális közegben, szabadidős
foglalkozásokon keresztül is, amelyet a vállalat is
elősegíthet. Ennek megfelelően a nyelvtanulás megkönnyítése érdekében hasznos együttműködést kialakítani olyan szervezetekkel, amelyek a külföldiek
integrációját segítik.
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Bevált gyakorlatok
Az Európa Tanács kézikönyve a menekült felnőttek nyelvtanulásának segítésére
a menekülteknek segítséget nyújtó szervezetek számára készült, különösen az ő
önkénteseinek segítésére. A kézikönyv 57 módszert és egyéb forrásokat tartalmaz,
amelyek a honlapon elérhetőek.

Megfontolandó szempontok
Tanulás
Hozzájut-e minden külföldi munkavállaló intenzív nyelvi képzéshez?
Milyen képzésre van szükség, és ki fogja finanszírozni?
Vannak-e olyan szervezetek (állami vagy civil), amelyek nyelvtanfolyamokat kínálnak?
Része-e a nyelvtanulásnak a szakmai vagy munkahelyi nyelvhasználat?
Részletek
Számításba veszi-e a program a külföldi munkavállaló tanulásának tempóját?
Számításba veszi-e a program, hogy a külföldi munkavállalónak
a munkahelyen használt szakmai nyelvet is el kell sajátítania?
Van-e a munkahelyen belül olyan lehetőség, amely felgyorsíthatja a nyelvtanulást,
például lehetőség, hogy kollégáktól tanuljon?
Szervez-e a vállalat szabadidős tevékenységeket,
amelyek elősegítik a nyelv gyors elsajátítását?
Elősegíti-e a coach a munkahelyen kívüli tevékenységekben való részvételt,
amely segítené a külföldik nyelvtanulását?
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KÉPESÍTÉS, KÉSZSÉGFELMÉRÉS ÉS FEJLESZTÉS
10.
INTEGRÁCIÓ A
GYAKOTLATBAN –
KÉPESÍTÉS ÉS
KÉSZSÉGFELMÉRÉS
Minden országban különbözőek a formális és nem-formális tanulásról kiállított bizonyítványok, így a munkáltató számára nem minden esetben könnyű megfelelően felmérni egy másik kultúrából származó ember készségeit
és képességeit. A munkavállalási szerződés aláírása előtt
ezért fontos egy előzetes értékelés, amely képes felmérni,
hogy a jelölt rendelkezik-e a megfelelő munkavégzéshez
szükséges készségekkel.
Mivel a külföldi munkavállalók nem minden esetben tudnak a technikai tudásukat bizonyító képesítést felmutatni,
a munkáltató vállalatnak létre kell hoznia egy módszert,
amellyel felméri a jelölt készségeit és képességeit. Az
európai országokban a formális és nem-formális tanulás
elismerésére is léteznek hivatalosan elismert képesítések.
Bárki tehet különböző vizsgákat, amelyek alapján hivatalos képesítést kap a készségeiről és/vagy tudásszintjéről.
Emellett javasolt egy szakmai gyakorlati időszak is,
amely idő alatt megállapítható, hogy mennyire képes a
külföldi munkavállaló beilleszkedni a munkahelyen. Az
európai országokban bevett szokás különböző, rövidtávú gyakorlati időszakok alkalmazása, amely a munkafelvételt megelőzően lehetővé teszi a jelölt szakmai teljesítményének felmérését.

Háttérinformáció
Kezdeti értékelés
Bár a külföldi munkavállalók eltérő oktatási és munkavállalási rendszerből jönnek, ez nem akadályozhatja meg őket abban, hogy demonstrálják készségeiket és képességeiket. Ezen a területen nagy
szükség van a nyitottságra, rugalmasságra és kreativitásra. Nagyon fontos felmérni, hogy a külföldi
munkavállaló mit tud, valamint azt is, hogy mit nem
tud, hogy ezáltal megfelelően felmérhessük a pozíció
betöltéséhez szükséges készségeit és képességeit. A
vállalat létrehozhat egy saját gyakorlati értékelési
rendszert, vagy használhatja a legtöbb EU-s országban alkalmazott, formális és informális kompetenciák
elismerésére szolgáló hivatalos rendszereket.

Szakmai gyakorlat
A munkaszerződés véglegesítését megelőzően a
vállalat meghatározhat egy szakmai gyakorlatot,
vagy gyakorlati időszakot, amely alatt a jelölt teljesítményét értékelni tudja (ez a gyakorlat minden
országban törvényileg szabályozott). A szakmai
gyakorlat egy egyéni munkaprogram, amelynek
célja, hogy felmérje, hogyan teljesít a külföldi munkavállaló a munkahelyen és munka közben. Ennek
megfelelően az értékelésnek nem csak a technikai
szempontokat kell figyelembe vennie, hanem azt is,
hogy a jelölt milyen szociális készségekkel rendelkezik, valamint a munkahelyi szabályokhoz men�nyire tud alkalmazkodni.

Folyamatos képzés
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Minden vállalat minden munkavállalója életének
szerves része a folyamatos képzés. külföldi munkavállalók esetében személyre szabott programok
felgyorsíthatják, vagy javíthatják a munkahelyi integrációs folyamatot. A képzési programot úgy kell
megtervezni, hogy az adott időszak alatt elérhető,
mérhető, és konkrét eredményeket lehessen megvalósítani. A képzésekhez nyújtott segédanyagok
lehetnek könyvek, videók, internet, bizonyos tanfolyamok, stb. A képzési folyamat részeként egyes
kollégák tölthetnek be ideiglenes mentori vagy oktatói szerepet. A külföldi munkavállalónak ismernie
kell a tanulási célkitűzéseket és a képzési programot, hogy a saját fejlődésében ő játssza a központi
szerepet, még akkor is, ha a vállalat nyújt ehhez
támogatást és ösztönzést.
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Bevált gyakorlatok
A harmadik országbeli állampolgárok készségprofil-készítő eszközét az EU-n kívüli
országokból érkező külföldikat és menekülteket támogató szervezetek használják.
Az eszköz segítségével interjúkat készítenek az egyéni készségek, képzettségek és
tapasztalatok rögzítése céljából.

Megfontolandó szempontok
Készségek és képességek értékelése
Van-e a vállalatnak gyakorlati rendszere a külföldi jelöltek készségeinek és képességeinek értékelésére?
Megfelelően tájékoztatva lett-e a jelölt a pozícióhoz elvárt készségekről, képességekről és
kompetenciaszintekről?
Van-e hibahatár a készségek és képességek gyakorlati értékelésében?
A kompetenciák és a gyakorlati időszakok elismerése
Megfelelő kompetenciával rendelkeznek-e a felelős személyek ahhoz, hogy végigvezessék a külföldi
munkavállalót a nem-formális képzésen vagy munkahelyi tapasztalaton keresztül történő, szakmai képességek
felmérésére irányuló értékelési és képesítési folyamaton?
Tudja-e a vállalat tájékoztatni a külföldi munkavállalót azokról a követelményekről, amelyek a folyamatba
való bekerüléshez és a képesítés megszerzéséhez szükségesek?
Gyakorlatok és folyamatos képzés
Tájékoztatva lett-e a külföldi munkavállaló a szakmai gyakorlati programokról,
valamint azok hosszáról és jellemzőiről?
Kínál-e folyamatos képzési lehetőségeket a vállalat a munkavállalói számára?
Tud-e a vállalat személyre szabott képzési programot készíteni a külföldi munkavállaló egyéni
körülményeinek javítása érdekében?
Rendelkezik-e a vállalat a megfelelő (személyi és pénzügyi) forrásokkal
a külföldi munkavállaló képzésének támogatásához?
Tudatában van-e a külföldi munkavállaló a képzések által nyújtott lehetőségeknek?
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11.
ÉRTÉKELÉS
Minden szervezeti tevékenység elemi alkotórésze azon
tanulságok megtanulása és beépítése, amelyeket a jövőbeli folyamatok során alkalmazni lehet. A külföldi
munkavállaló integrációja során alapvető fontosságú a
rendszeres értékelés.
Az értékelés történhet írásban (beszámolókon és kérdőíveken keresztül), vagy szóban; és rendszeres időközönként meg kell őket tartani függetlenül attól, hogy informális vagy formális jellegűek. Amennyiben már létezik
kidolgozott minőségirányítási rendszer a vállalaton belül,
az értékelés beépíthető a már létező struktúrába.
Minden releváns munkavállalót fontos bevonni az értékelési rendszer kidolgozása, többek közt például a HR
vezetőt és a minőségirányítási osztályt. Az értékelés
eredményeit minden, az integrációban részt vevő munkatárssal közösen kell megbeszélni.

Háttérinformáció
Az értékelés integrálása
Ideális esetben a vállalat kidolgoz és működtet
egy mérhető és konkrét célkitűzéseket tartalmazó
coaching tervet a coach és a külföldi munkavállaló részére, valamint hozzáférést biztosít a külföldi
munkavállalónak a (meglévő és online) tanulási
anyagokhoz.

https://www.project-mawic.eu

A coachnak be kell tudnia számolni a külföldi munkavállaló fejlődéséről, valamint a nehézségeiről.
Ez a beszámoló történhet informális keretek között
is, azonban mindenképpen rendszeresen meg kell
történnie. Amennyiben a vállalat rendelkezik szabványos minőségirányítási rendszerrel, az értékelést
be kell építeni ebbe a létező struktúra új, szerves
részeként.

Releváns indikátorok
A célkitűzéseknek való megfelelés felmérése érdekében fontos ad hoc indikátorokat meghatározni,
amelyek lehetővé teszik a folyamat felügyeletét.
Ennek a folyamat elején meg kell történnie, majd a
kitűzött célok elérésével párhuzamosan folytatódnia kell. Az értékeléseknek rendszeresnek kell lennie, az eredményeket pedig minden, az integrációs
folyamatban részt vevő személlyel (menedzserek,
munkatársak, stb.) meg kell osztani, hogy szükség
esetén javító intézkedéseket lehessen bevezetni.

Problémákra adott válasz
Lehetőséget kell biztosítani a vélemények és a panaszok szabad kifejezésére. Szükséges ezért egy
olyan rendszer kidolgozása, amely anonimitást biztosít mindenki számára. A belső problémák megoldására egy bizottságnak kell utat találnia, valamint
mediátori szerepet ellátnia a munkavállalók között.
Számos vállalat hozott létre konfliktusmegelőzési és
-kezelési rendszert, amelyek az integráció folyamán
is használhatóak. A jövőbeli konfliktusok elkerülése
érdekében hasznos őket kategóriákra bontani.
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Bevált gyakorlatok
“A EU-n belüli munkahelyi sokszínűség és befogadás elősegítését célzó önkéntes
kezdeményezések támogatása ” c. segédanyag ellenőrző listája a vállalatok,
különösen a nagyobb cégek számára készült, amely a sokszínűség és társadalmi
befogadás önkéntes megvalósítását hivatott elősegíteni.

Megfontolandó szempontok
Célkitűzések
Hozzon létre a célkitűzések elérésére irányuló, releváns indikátorok mentén történő
értékelési és felügyeleti mechanizmust.
Vonjon be minden, az integrációs projekthez bármilyen szinten kapcsolódó munkavállalót az értékelési rendszerbe.
Építse be az értékelési rendszert a vállalat minőségirányítási rendszerébe. Amennyiben nincs
konfliktuskezelési mechanizmus, fontolja meg ennek kialakítását.
Értékelje a célkitűzések elérését, a sokféleség kezelését, valamint az interkulturális kapcsolatokat.
Tanuljon egyéb szervezetek tapasztalataiból : lépjen kapcsolatba támogató szervezetekkel,
tájékozódjon az integrációs folyamat alatt valószínűsíthető konfliktusokról,
és előzze meg azokat.
Lisäarvo
Hoznak-e a külföldi munkavállalók hozzáadott értéket, amellyel jobban fel tud
a vállalat készülni a szektor kihívásaira?
Elősegítik-e a folyamatok azt, hogy a külföldi munkavállaló képes legyen szakmailag és gazdaságilag
előrejutni?
Hoznak-e a bevezetett intézkedések vállalati előnyöket
(társadalmilag, kulturálisan, gazdaságilag, stb)?
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