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Mi történik a hazai munkaerőpiacon?

Jelentős európai munkaerőpiaci jelenlétének köszönhetően, a Trenkwalder csoport tisztában van a piaci 

folyamatokkal. A Magyarországon tapasztalt jelenségek Európában már régóta éreztetik hatásukat, ezek 

azonban a kiemelten alacsony hazai munkanélküliség miatt a kontinensen tapasztaltaknál is nehezebb 

helyzetbe hozták kontinens-szerte a vállalatokat.

Hazánkban történelmi csúcson 

van a munkaerőpiaci hiány. 2018. 

végére mintegy 87 700 betöltetlen 

álláshely volt Magyarországon, 20 

százalékos emelkedést jelentve a 

megelőző évhez mérten. A valós, 

kielégítetlen munkaerőigény füg-

getlen felmérések szerint azonban 

akár a 300 ezer főt is elérheti!

A csökkenő és folyamatosan 

elöregedő népességgel egyre 

kevesebb a szakmunkás, egyre 

csökken a felsőoktatásban része-

sülő diákok száma. Ami igazán 

aggasztó ezen felül, hogy egyre 

magasabb a nyugdíjasok aránya. 

A munkaképes lakosság száma 

évente mintegy 50 ezer fővel 

csökken, miközben az intenzívebbé váló beruházások a Trenkwalder 2019-es felmérése alapján évente 

25 ezernél is több új munkavállalót igényelnének.

Minden problémára van azonban megoldás, egy #trenkwolution, hogy vállalata a legnehezebb munkaerő-

piaci körülmények között is tovább fejlődhessen!
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Legyen a #trenkwolution részese!

Nincs két ugyanolyan helyzet, sem vállalat, ezzel a Trenkwalder szakértői is tisztában vannak. Filozófiánkat 

is ennek megfelelően alakítottuk ki több, mint 25 éves működésünk során: “dobozos termékek” helyett 

olyan komplex megoldásokban gondolkodunk, amelyek partnereink igényeinek alapos felmérése és 

megértése alapján nyújtanak személyre szabott szolgáltatásokat, a HR minden területén. 

Ön dönti el, mire van szüksége, mi eldöntjük milyen módon valósítsuk azt meg!

Miért a Trenkwalder? 

• Mert az elmúlt évtizedekben folyamatosan mi biztosítottuk az egyik legnagyobb kölcsönzött állományt 

partnereink számára.

• Mert csökkenő piaci lehetőségek mellett is hatékonyan tudtunk partnereinkkel együtt növekedni. 

• Mert alkalmazkodunk a piaci igényekhez és lehetőségekhez, új termékekkel és szolgáltatásokkal vá-

laszolva a kihívásokra. 

• Mert tudjuk, hogy a létszám biztosítása önmagában nem elég: HR szolgáltatóként számos kihívásra 

kell választ adni. 

• Mert támogatjuk a megváltozott munkaképességű és a nyugdíjas munkavállalók elhelyezkedését is. 

• Mert nem állunk meg a határnál: nemzetközi jelenlétünknek köszönhetően hatékonyan szólítjuk meg 

a külföldi dolgozókat is.
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Az elmúlt évtized mérföldkövei

2014
Új üzletág: Vezető kiválasztás
Senior szakértői és vezető szintű pozíciók betölté-
sekor a hagyományos toborzási módszerek már
nem elegendőek. Éppen ezért áll üzletágunk élén 
Jacques de Jager vezető kiválasztási tanácsadó,
akinek már több mint 15 éves tapasztalatára tá-
maszkodva ötvözzük a modern eszközöket és
módszereket, hogy megtaláljuk a legjobb jelölte-
ket a lehető leggyorsabban ügyfeleink számára.

2018
Teljes körű HR szolgáltató
Mind régiós szinten, mind országosan innovatív és 
rugalmas megoldásokat nyújtunk Partnereinknek 
a gyorsan változó munkaerőpiaci környezetben. 
A változások lekövetése helyett szerencsésebb 
diktálni azokat: ezért is kínáljuk Partnereinknek 
tájékoztatásul Bérbenchmark szolgáltatásunkat, 
töltjük fel üres pozícióikat a legújabb toborzási 
módszerekkel, majd segítünk is megtartásukban 
employer branding tanácsadásunkkal. Célunk, 
hogy komplex HR-szolgáltatóként minden téren 
támogassuk ügyfeleinket az üzletben.

2016
Bővülő toborzási eszköztár
Napjaink munkaerőpiacán már nem opció megáll-
ni: a folyamatos innováció és a jelöltekkel együtt 
a lehetőségek keresése is a siker kulcsává vált. 
Ezért is bővítettük hazánkban elsők között to-
borzási eszköztárunkat hatékony és különösen 
sikeres közösségi média jelenléttel, amelyet 
közvetítési és kölcsönzési célokra is bevetünk. A 
jelentkezések megemelkedett számát országos 
lefedettségű hálózatunk call centere kezeli, hogy 
egyetlen pályázatot se mulasszanak el kollégáink!

2020
HR 4.0
A csúcson sincs persze megállás, a HR területén 
sosem áll meg az innováció. Eddigi, közel 30 éves 
működésünk során kitűzött célunk volt, hogy part-
nereink számára korszerű megoldást nyújtsunk a 
HR minden területén. Ebből a vezérelvből természe-
tesen most sem engedünk, a HR digitalizációjának 
jegyében digitális aláírás megoldásunk, valamint 
mobilos, automatikus munkaidő-nyilvántartó rend-
szerünk is jelentős lépést jelent a papírmentes iroda 
álma felé. Innovatív megoldásaink a teljes ügyinté-
zés felgyorsítása révén szabadítják meg munkavál-
lalóit, a papír alapú adminisztráció terhétől!

2015
Megújult a Trenkwalder rehabili-
tációs üzletága
A Trenkwalder célul tűzte ki, hogy a megváltozott 
munkaképességűeket alkalmazza és országos 
szinten támogatja a munkaerőpiacra történő visz-
szatérésben. A terület elismert szakértőjeként, 
feladatunk egyrészről a megváltozott munkaké-
pességűek elhelyezkedésének szakszerű támoga-
tása, valamint a munkáltatók számára kínált reha-
bilitációs szakmai tanácsadás, külön fókuszálva a 
rehabilitációs hozzájárulás optimalizálására.

2019
Megújulás
2019. február 1-jétől a Trenkwalder profiltisztítás 
végett új cégekben működik tovább, így a kölcsön-
zési, közvetítési, HR szolgáltatási és outsourcing 
üzletágaink jól elkülöníthető módon folytathatják 
a munkát. A cégváltozásoknak köszönhetően az 
egész piac számára könnyen átláthatóan tudunk 
szolgáltatni Partnereinknek. Letisztult termékpa-
letta és tevékenység, minden eddiginél hatéko-
nyabb és szélesebb körű működés!
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Bemutatkozik a Trenkwalder

A Trenkwalder, Magyarország egyik legnagyobb személyzeti szolgáltató vállalata, 2011 óta a Droege 

csoport büszke tagja. Azért tudjuk partnereinket gyorsan, pontosan és költséghatékonyan kiszolgálni, mert 

sokan vagyunk, mindenkit ismerünk és több, mint 25 éves tapasztalatunk van a munkaerő-toborzásban 

és a foglalkoztatásban. Minden iparágban, szakmában, beosztási szinten és foglalkoztatási formában 

otthon vagyunk és ismerjük a legjobb megoldásokat. Munkatársainkat úgy választjuk meg, hogy saját 

szakterületükön biztos tudással rendelkezzenek és ügyfelüket – legyen az akár egy multinacionális gyártó 

cég, akár egy néhány fős magyar vállalkozás – teljes elkötelezettséggel segítsék munkájukban, mivel az 

embereken múlik minden. Ebben hiszünk, ezt nyújtjuk ügyfeleinknek is.

Folyamatosan bővülő, személyre szabható és mindenek felett a legtöbb humán erőforrás kihívásra 

megoldást biztosító szolgáltatás portfóliónk a következő három stratégiai pilléren alapul: Munkaerő 

megoldások specifikus szolgáltatási formákban (Munkaerő-kölcsönzés, Munkaerő-közvetítés, 

valamint Executive Search), HR folyamat-kiszervezés és az Üzleti/ipari folyamatok kiszervezése 

(BPO). Szolgáltatásaink egész Magyarország területén elérhetőek, hiszen az ország legkiterjedtebb 

irodahálózatával állunk ügyfeleink és munkavállalóink rendelkezésére. 

A Trenkwalder számára az elmúlt évek kiemelt célja volt, hogy munkaerő kölcsönzés-és közvetítési 

tevékenységen felül teljeskörű HR szolgáltatási megoldásokat tudjon nyújtani Partnerei számára. Ez új 

szolgáltatásaink repertoárjával végre teljesült is. Ragadja meg most az alkalmat, hogy a #trenkwolution az 

Ön vállatát is felrázza, minden eddiginél hatékonyabbá téve üzleti folyamatait!

A 2018-as évünk 
számokban:

Mintegy 99 100 pályáztatott 
jelöltből,

Összesen 434 partnerünk 
számára.

8 149 közvetített és kölcsönzött 
munkavállalót biztosítottunk,
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Munkaerő-kölcsönzés

Szerződésben vállalt feltételek 

• Fix vagy szorzós szolgáltatási díj
• Teljesítési és minőségi 

garanciavállalás
• Legálisan foglalkoztatott 

munkavállalók
• Munkaerő utaztatás és 

elszállásolás megszervezése
• Munkaerő átvétel lehetősége
• On-site management
• Kapcsolattartó 24 órás 

rendelkezésre állása
• Jelentések, statisztikák készítése
• Munkajogi tanácsadás és 

munkaerő-piaci információk

Miért a Trenkwalder?

• Stabil pénzügyi hátterű beszállító
• Gyorsabb és ügyfélre szabott 

munkaerő toborzás
• Munkakörre szabott jelölt 

tesztelés
• Magas beválási arány
• Teljes jogszabályi megfelelés
• Teljes munkaügyi és személyzeti 

háttér
• Üzemorvosi vizsgálat
• Cafeteria rendszer működtetése

Főbb iparágak 

• Autóipar
• Energiaipar
• Gépipar
• Fémipar
• Mezőgazdaság
• Nyomdaipar
• Műanyagipar
• Bőripar
• Vegyipar
• Elektronikai ipar
• FMCG
• Mezőgazdaság
• Logisztika
• Szolgáltatóipar

A hazánkban több, mint 25 éve jelenlévő Trenkwalder, Magyarország egyik piacvezető szerepét tölti be 

a munkaerő-kölcsönzésben. Az elmúlt évek során számos cég, számos iparágból választotta beszállító 

partneréül, a kis és közepes méretű vállalkozásoktól kezdve a több ezer fős multinacionális vállalatokig, 

ezáltal a lehető legszélesebb körben szerzett tapasztalatot a munkaerőtoborzásban, kiválasztásban, 

bérszámfejtésben és munkavállalói adminisztrációban.

A munkaerő-kölcsönzés igénybevétele esetén a vállalat:

• saját munkavállalói létszámának bővítése nélkül növelheti 

kapacitását,

• pontosan meg tudja tervezni a költségeit az időszakos 

termelésingadozáskor és

• mentesül a munkaügyi adminisztrációs terhek alól, ideértve 

a bérszámfejtést is.

Az elmúlt évek során a Trenkwalder bevezetett egy HR 

audit folyamatot, amelynek segítségével az együttműködés 

megkezdése előtt felmérjük ügyfeleink HR folyamatait 

annak érdekében, hogy azonosíthassuk azokat a pontokat, 

ahol költségcsökkentés lehetséges. Irattári folyamataink és 

eszközeink fejlesztése révén például már ügyfeleink teljes 

munkavállalói állományának iratait is magas színvonalon és 

alacsony költségekkel tudjuk kezelni.
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Munkaerő-közvetítés

A Trenkwalder, Magyarország egyik piacvezető személyzeti szolgál-

tatójaként 25 éves hazai tapasztalattal versenyképes megoldásokat 

kínál kis-, közép- és nagyvállalatok számára, az elvárásaiknak legin-

kább megfelelő új munkatársak felkutatásában és kiválasztásában,  

az ország egész területén. Nagy tapasztalattal bíró, motivált személy-

zeti tanácsadóink révén átvállaljuk a munkatársak teljes körű tobor-

zását és kiválasztását, legyen szó bármilyen iparágról, pozícióról és 

beosztási szintről.

Országos tanácsadói hálózatunk folyamatosan és nagy volumenben 

toboroz, magas szakmaisággal interjúztat, növelve a sikeres betöltés 

esélyét és csökkentve a keresésre szánt időt.

Miért a Trenkwalder? 

• Magas beválási arány

• Professzionálisan 

interjúztatott jelöltek

• Gyors reakció

• Idő és költséghatékonyság

Szerződésben vállalt feltételek 

• Sikerdíj

• Opciós csere- vagy pénz-

visszafizetési garancia

• Gyorsasági kedvezmény

• Kizárólagosságot nem kérünk

Toborzási csatornáink

• Saját weboldal

• Állásportálok

• Külső és belső jelölt 

adatbázisok

• Nyomtatott hirdetések

• Jelöltajánlási program

• Állásbörzék

• Felsőoktatási 

kapcsolatrendszer

• Direkt keresési eszközök

Főbb iparágak

• Asszisztencia/Irodai asszisztencia

• Értékesítés/Kereskedelem/Üzletfejlesztés

• Gyártás/Termelés/Mérnökség

• HR/Munkaügy/Bérszámfejtés

• IT/Telekommunikáció

• Marketing/Média PR

• Pénzügy/Számvitel/Kontrolling

• SSC/BSC - Szolgáltató központok

• Szállítás/Logisztika/Beszerzés

• Ügyfélszolgálat/Ügyfélkapcsolat

• Szakmunka/Fizikai munka
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Termelési és üzleti folyamatok kiszervezése

A működési folyamat kiszervezésének 
előnyei Partnerünk számára:
• A kiszervezett folyamat tervezhetővé válik

• Garanciát kap a kiszervezett folyamat 

eredményére és minőségére

• Eredmény alapú munkadíjat fizet

• Javítja termelési hatékonyságát

• Teljes figyelmével összpontosíthat fő 

tevékenységére és annak fejlesztésére

• Csökkenti a munkaerőhiányát, átszervezheti  

a termelésben dolgozókat

• Rugalmasságot teremt munkaerő 

gazdálkodásában igazodva a szezonalitáshoz

Jellemzően kiszervezhető folyamatok

• IT, szoftverfejlesztés, karbantartás

• Call-center, SSC,

• Bérszámfejtés

• Adatrögzítés, adminisztráció

• Recepció

• Irattárolás, digitalizáció

• Leltározás

• Minőség-ellenőrzés

• Csomagolás, címkézés

• Promóciós anyagok összeállítása

• Kézi összeszerelés

• Raktári és üzemi anyagmozgatás

A Trenkwalder tapasztalt partner bármely élőmunkát feltételező működési folyamat tervezésében és 

elvégzésében. Magyarország egyik piacvezető személyzeti szolgáltatójaként 25 éves számos iparágra 

kiterjedő tapasztalattal rendelkezik a termelési és üzleti folyamatok hatékony ellátásához szükséges 

munkaerő-állomány tervezésében, toborzásában és foglalkoztatásában.
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Rehabilitációs foglalkoztatás

A Trenkwalder számos megoldást kínál partnerei számára a megváltozott munkaképességű munkaválla-

lók alkalmazásában is. Rehabilitációs auditunk, a már meglévő állomány átvizsgálásával, felmérésével a 

tartós betegséggel élő, megváltozott munkaképességű munkavállalók feltárását foglalja magában, mely 

által a cég részére a rehabilitációs hozzájárulás összeg mértéke csökkenthető. A dolgozók részére adó-

kedvezmények, ellátások, támogatások vehetők igénybe.

A szolgáltatás személyre szabott, mert az adott munkahely szervezeti életét és kultúráját alapul véve 

kerül a program elkészítésre a HR osztály kollégáival és a termelési folyamatokat irányító munkatársak 

bevonásával.

A belső átvilágítás módszertana sokszínű: tréningektől és személyes tanácsadásoktól, a szervezetfej-

lesztésen és CSR tevékenységen át, a foglalkozás- egészségügyi és munkakör elemzésekig segítünk 

vállalkozása optimalizálásában!

A következő szolgáltatásokat lehet igénybe venni:

• munkaerő közvetítés,

• „Try and Hire”,

• belső átvizsgálás,

• szakmai tanácsadás, tréningek,

• érzékenyítő tréning, utánkövetés.

Miért érdemes megváltozott 
munkaképességű 
munkavállalót alkalmazni? 

• Új munkaerő révén, munkájával 
teljes mértékben hozzájárul a 
termeléshez,

• Rehabilitációs hozzájárulás 
befizetésének kiváltása,

• Munkáltatói kedvezmények 
további igénybevétele, 

• Tendereken, pályázatokon 
kedvezőbb elbírálás,

• A cég arculatának tervezésekor 
a társadalmi felelősségvállalás is 
felhasználható.

Milyen előnye van a 
belső átvilágításnak, mint 
szolgáltatási egységünknek?

• Elkerülhető a létszámbővítés: a 
meglévő állomány átvizsgálásával 
akár teljes mértékben is 
elkerülhető a rehabilitációs 
hozzájárulás befizetése.

• Személyre szabott: speciális, 
mert mindenképpen a munkahely 
szervezeti életébe és kultúrájába 
illeszthető program kidolgozására 
vállalkozunk a HR menedzsment 
és az adott termelési folyamatok 
irányításával foglalkozó 
munkatársak bevonásával.

Miért fontos, hogy 
a megváltozott 
munkaképességűek 
kiválasztását szakemberre 
bízza?

• A megváltozott 
munkaképességűek 
foglalkoztatásával kapcsolatos 
jogszabályi háttér bonyolult, több 
jogágat érint,

• Speciális szakmai terület, 
hosszú évek tapasztalata adhatja 
meg a megfelelő ismeretet a 
foglalkoztatási rehabilitáció 
elsajátításához.



9

Vezető kiválasztás

2014-ben hoztuk létre a vezető kiválasztási üzletágunkat, ezzel bővítve a már meglévő szolgáltatásaink 

körét. Célunk és egyben szakterületünk olyan szenior szakértői és vezető szintű pozíciók betöltése, ahol a 

hagyományos toborzási módszerek nem elegendőek, hanem fejvadászatra van szükség. Az üzletág élén 

Jacques de Jager, vezető kiválasztási tanácsadó áll, akinek 15 év tapasztalata van helyi és nemzetközi 

kiválasztásban. Klasszikus “fejvadászok” vagyunk, modern eszközöket és módszereket alkalmazunk, 

annak érdekében, hogy a legjobb jelöltet a lehető gyorsabban találjuk meg az ügyfeleink számára.

Mikor ajánlott a fejvadászat?

• Nehezen betölthető pozíciók esetén

• Bizalmas keresések (pl. minőségi csere esetén)

• Nehezen elérhető jelöltek megtalálása esetén

• Nemzetközi toborzáskor

• Vezető és menedzseri pozíciók esetén

Jellemző szakmacsoportok:

• Bank és pénzügy

• Üzleti Szolgáltatások

• Life Sciences

• Gyártás és Termelés

• Gyógyszeripar és vegyipar

• FMCG

Előnyök:

• Versenyképes díjstruktúra

• Teljes körű titoktartás

• Short list 4 héten belül

• Részletes és mélyreható jelöltértékelés

• Rendszeres visszajelzés a kiválasztási folyamat állásáról

• 6-12 hónapig díjmentes cseregarancia
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Keresse munkatársainkat az ország bármely pontján!

Értékesítési vezető
Nógrádi József

j.nogradi@trenkwalder.com

Régióvezető | Észak-Dunántúl
Horváth Ferenc

f.horvath@trenkwalder.com

Régióvezető | Nyugat-Dunántúl
Fujsz Ferenc

f.fujsz@trenkwalder.com

Régióvezető | Kelet-Magyarország
Tisza Edina

e.tisza@trenkwalder.com

Régióvezető | Dél-Alföld
Béres Adrián 

a.beres@trenkwalder.com

Régióvezető | Közép-Magyarország
Göndöcs Viktor

v.gondocs@trenkwalder.com

Regional Sales Representative
Nyugat-Magyarország

Tambor Krisztián
k.tambor@trenkwalder.com

Regional Sales Representative
Dél-Nyugat-Magyarország

Zsankó Brigitta
b.zsanko@trenkwalder.com

Regional Sales Representative
Dél-Kelet-Magyarország

Balázs Péter
p.balazs@trenkwalder.com

Sales Representative
Budapest

Páli Nóra
n.pali@trenkwalder.com

Sales Representative
Budapest

Bajor Éva
e.bajor@trenkwalder.com

Sales Representative
Budapest

Halek Gergely
g.halek@trenkwalder.com

Outsourcing Manager
Kádas Gábor

g.kadas@trenkwalder.com

Senior Bid Coordinator
Regős Dániel

d.regos@trenkwalder.com


