Pintér Zsolt
SZTE Szabadegyetem – Szeged VIII.
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Az írásbeli teszt kérdései
helyes válasszal

1. Kérdés:
Hányféle önéletrajztípus van?
1. válasz: 1
2. válasz: 3 (helyes válasz)
3. válasz: 9
2. Kérdés:
Mi az az MBA?
1. válasz: amerikai kosárlabda liga
2. válasz: doktori képzés
3. válasz: felsőfokú üzletvezetői diploma (helyes válasz)
3. Kérdés:
Az álláskeresők hány százaléka talál állást Magyarországon az Interneten?
1. válasz: 3-4% (helyes válasz)
2. válasz: 15%
3. válasz: 30%
4. Kérdés:
Érdemes-e akkor is fényképet csatolni az önéletrajzhoz, ha nem kérik?
1. válasz: igen, mert jó benyomást kelt
2. válasz: nem, mert lehet, hogy a személyes találkozás során csalódást okoz
3. válasz: nem, mert mindig azt és úgy kell beadni, ahogy kérik (helyes válasz)
5. Kérdés:
Mikor és melyik kiadónál jelent meg először Pintér Zsolt:” Hogyan csináljunk karriert? –
Az álláskeresés enciklopédiája” című könyve?
1. válasz: 1990 Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó
2. válasz: 2000 Alexandra
3. válasz: 1996 HVG (helyes válasz)
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6. Kérdés:
Ha több nyelvet akarunk beszélni, melyiket tanácsos először tanulni?
1. válasz: bármelyiket, de ne az angolt, mert utána sokkal nehezebb elsajátítani a
többit, hiszen nehézség esetén rögtön angolra váltunk (helyes válasz)
2. válasz: a németet, mert elsősorban erre van szükség nálunk, hiszen a befektetők
nagyobb része német és osztrák
3. válasz: a franciát, majd a németet, mert az EU-ban ez a két legáltalánosabban
használt nyelv
7. Kérdés:
Az alábbiak közül melyik hármat hívjuk „álláskeresési technikáknak”
1. válasz: önéletrajzírás, telefonos álláskeresés és a felvételi beszélgetésen való
viselkedés
2. válasz: jelentkezés álláshirdetésre, arculatformálás a személyes találkozón,
jövedelemalku
3. válasz: személyes kapcsolatépítés, potenciális munkáltatók
megkeresése, jelentkezés álláshirdetésre (helyes válasz)

közvetlen

8. Kérdés:
Mit mondott David Rockefeller a sikeres karrier lehetőségéről?
1. válasz: „Ha van tehetséged, szorgalmad, meg kitartásod, bármit elérhetsz.
Csupán élni kell tudni ezekkel az adottságokkal”
2. válasz: „Találj magadnak valakit, akihez hozzákötheted a karriered, és ő segít
eljutnod a csúcsra. Egy baj van: ha ő repül, Te is vele repülsz.”
3. válasz: „Az ember elég korán megérti, hogy csupán három módon lehet pénzt
csinálni: (1) beleszületni a vagyonba; (2) beházasodni a vagyonba; (3) lopni tiszta,
törvényes módon.” (helyes válasz)
9. Kérdés:
A munkaszerződésnek melyik az a 3 tartalmi eleme, amelyekben kötelező megállapodni?
1. válasz: a munkaidő, a béren kívüli juttatások és a szabadság mértéke
2. válasz: a munkakör meghatározása, a személyi alapbér és a munkavégzés helye
(helyes válasz)
3. válasz: a személyi alapbér, a szabadság mértéke és a gépkocsi-használat
10.

Kérdés:

Mikor célszerű a javadalmazásról beszélni a felvételi folyamat során?
1. válasz: már rögtön az elején tanácsos tisztázni, hogy mi mennyi
2. válasz: inkább el kell húzni a felvételi procedúra legvégére a béralkut (helyes
válasz)
3. válasz: a második találkozás során már tanácsos szóba hozni a kérdést

