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Valójában mindkét esetben előre elképzeljük 

a számunkra ideális jelöltet. Történhet ez úgy, 

hogy klónozni szeretnénk, esetleg olyat válasz-

tunk, aki semmiben nem hasonlít az elő-

zőre, vagy azonnal „beleszeretünk” abba, aki a másikból 

hiányzó képességgel rendelkezik. Felvázoljuk magunk 

számára, mit is várunk el a jelölttől, hogyan kell kinéznie, 

viselkednie, mivel töltse a szabadidejét, meghatározzuk 

végzettségét, korát és fi ttségi állapotát is.

A web világában ma sokkal egyszerűbb – mindkét 

céllal – szebbet, jobbat, fi atalabbat, képzettebbet találni, 

mint akár 10-15 évvel ezelőtt. A dömping, ami a „piacon” 

tapasztalható, elképesztő. Felmérjük-e a folyamat beindí-

tása előtt valójában, hogy a „cserére” miért is vágyunk? 

Volt-e az előzővel baj, vagy csak megváltoztunk? Egysze-

rűbb váltani, mint helyben megoldani a problémákat, fel-

vállalva a konfrontációt? Végiggondoltuk, kit keresünk? 

Házvezetőnőt, menedzsert, egyszeri alkalomra vagy egy 

életre szólóan?

A felhasználók között a partnerkereső portálokon 

megtalálhatók a szingli, elvált, jelenleg valóban egyedül 

élők mellett a kikapcsolódást, alkalmi partnert kereső, 

egyébként nem független nők és férfi ak. Csakúgy, mint 

az állásportálokon. Ma – akár van állásunk, akár nincs – 

nézelődünk, hátha jobbat találunk: jobb főnököt, maga-

sabb fi zetést, biztosabb munkahelyet, divatosabb feladatot.

Korjelenség? Igen, mert a lehetőségek végtelenek és 

vonzóak is.

24 éves kiválasztási és coaching tapasztalattal a 

hátam mögött elmondhatom, hogy ma is ugyanazokat 

a hibákat követjük el, mint 20 éve, pár- vagy munkahely-

választás és munkaerő-kiválasztás területén is. A párhu-

zam egyértelmű, még a lépések is megegyeznek.

Hogyan kezdődik? Az első bátor lépések
Elkészítjük a profi lunkat az unalmas és fárasztó kérdő-

ív-töltögetéssel. Lehet, hogy a profi lunk/önéletrajzunk 

kidolgozásában profi k vagyunk: minél feltűnőbb, eladha-

tóbb legyen a piacon. Utána ülünk és várjuk, hogy álma-

ink hercege, hercegnője, avagy állása fehér paripán, netán 

fehér paripa felajánlásával betoppanjon életünkbe.

Ja, hogy ez meseszerű? És nem is működik? Hiszen 

annyi állás, csinos nő vagy jóképű férfi  van ezen a por-

tálon. Miért csak olyanok jelentkeznek, akik nálam nem 

rúgnak labdába? 

Sikertelenség esetén mindenki hibás, csak mi nem. 

Hiszen mi szépek, képzettek, okosak vagyunk, csak ez a 

portál nem jó! És valóban, mi csodálatosak vagyunk, aki 

biztosan a legjobb lehet valamelyik állásra, és aki a legin-

kább megfelelő lehet valaki számára! Csak ezt senki nem 

veszi észre, mert lehet, hogy még magunk sem tudjuk, 

illetve hisszük el.

Mit felejtünk el? Ismerjük meg a kiválasztás folyama-

tának sikeres alaplépéseit!

1   Önismeret
Egy állás- vagy partnerkeresést sok esetben megelőzhet 

akár tragédiának is beillő esemény. Az ilyen események 

pár évvel későbbi értékelésekor általában egyértelműen 

látható, hogy a tragikus esemény megtörténte (pl. válás, 

munkahely elvesztése) egyben a fejlődés és változás útja 

is. Egyfajta drasztikus jelzés arra, hogy szükséges változ-

nom, és változtatnom az életemen.

Stabilitásra törekszünk: párkapcsolatot egy életre sze-

retnénk választani, munkahelyet húsz évre. Nem vesszük 

fi gyelembe, hogy a körülmények változtak. Fájdalmas fel-

ismerés, de nagyon igaz. Sokan úgy menekülnek ebből, 

hogy a ló túloldalát választják, partnert és munkahelyet is 

sűrűn váltanak. 

Mi a módja az arany középút megtalálásának, 

hogyan lehet tudatosan végiggondolni életünket? 

Ennek egyik alappillére az önismeret. Felmérni azt, 

miért kaptuk a lehetőséget, és miben változtunk az idők 

folyamán. 

 Kik vagyunk ma, és mit szeretnénk az elkövetkező 

időben?

A kiválasztás rejtelmei 
cégszinten és a társkeresésben

A kiválasztás – legyen az vezető vagy munkatárs 
kiválasztása, avagy párválasztás – komoly szempontrendszer 
szerint történik, bármilyen mulatságosnak is gondoljuk ezt a 
kijelentést.

Varga Krisztina, a Workplus Kft . ügyvezető igazgatója
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 Milyen célokat tűztünk ki a magunk számára, egyál-

talán vannak-e céljaink? 

 Hogyan szeretnénk élni az életünket a közeli és távoli 

jövőben?

Ha ezeket a kérdéseket őszintén megválaszoljuk, 

nagy ugrást tehetünk életünk jobbá tételében. Tapaszta-

latom szerint az önértékelés ritkán van a helyén. A múlt 

által befolyásolva le- és felértékeljük magunkat, és ez a 

keresésben is okozhat zökkenőket. 

A Wikipédia meghatározását ajánlom mindenki-

nek a fi gyelmébe! Az önismeret folyamat, és nem állandó 

tényszerűség! Minden történéssel életünkben egy-egy új 

fejezet nyílhat meg saját magunk megismerésében. 

2   Prioritásaim és szempontjaim száma?
Elkövetjük azt a hibát, hogy szempontrendszerünket pre-

cízen, minden részletre kiterjedően állítjuk össze, számos 

számunkra elengedhetetlennek tűnő feltétellel.

Az esetek többségében igaznak bizonyul az a tény, 

hogy elvárásainknak megfelelő jelöltet nem lehet fellelni 

a piacon. Ha mégis találunk valakit, akkor – a kivétel erő-

síti a szabályt alapon – a jelölt nem minket akar. A hely-

zet bonyolódik, ha a jelölt először igent mond (akár saját 

önismeretének hiányosságai miatt), és próbaidőn belül 

távozik a pozícióból vagy az életünkből.

Meglepő tanácsot szeretnék adni: válasszuk ki az 

öt legfontosabb szempontot, amely nélkül valóban nem 

tudunk meglenni. 

Ha munkahelykeresésnél a kötött munkaidő fon-

tosabb, mint a kreativitás, vagy párkapcsolatunkban 

a vasárnapi ebéd előbbre való, mint a kémia, akkor azt. 

Amíg ezt az öt szempontot végiggondoljuk, magunk is 

önismereti utazáson mehetünk keresztül. 

3   A kiválasztás folyamata
Elvárásainkkal megöljük annak a lehetőségét, hogy kin-

csekre bukkanjunk. A kincsek itt vannak előttünk, ha 

meghagyjuk annak a lehetőségét, hogy megismerjünk 

valaki mást, sémáink és beidegződéseink használata nélkül. 

Vállalati oldalon is annyira félünk a beválasztás felelős-

ségétől, hogy nem merünk elrugaszkodni az előre idealizált 

jelöltképtől. A rugalmasság hiánya korlátozza az alternatí-

vákat, és azt eredményezheti, hogy jó jelölteket utasítunk el 

múltbeli, de főként szubjektív tapasztalatok alapján. 

„Kőbe vésett” szempontok helyett vizsgáljuk meg, 

hogy a jelöltben és bennünk, vagy akár a szervezetben 

benne van-e a tanulás, fejlődés lehetősége. Ne felejtsük el, 

nem vagyunk tévedhetetlenek! Ha senki nem felel meg 

elképzelésünknek, azért kételkedjünk magunkban is, és 

kezdjük elölről a folyamatot, szakember segítségével.

Tapasztalható, hogy az elsőre gyengének tűnő kivá-

lasztott megtáltosodhat egy jó pozíció elnyerése esetén 

vagy egy motiváló, inspiráló párkapcsolatban. Döntésün-

ket nagyban befolyásolják a felszínen levő dolgok, melyek 

egyébként könnyen változtathatóak. Sokszor döntünk 

elhamarkodottan a „jelölt” ruházata, stílusa alapján, mely 

az egyik legkönnyebben befolyásolható képlet lehet.

Gondoljunk csak arra, hogy egyetemi öltönyünkben, 

körömcipőnkben mennyire esetlenül mentünk el életünk 

első interjújára. Egy jó párkapcsolat, a sikeres munkahely 

„látszik” a nő és a férfi  viselkedésén, stílusán egy vadide-

gen számára is. 

Hiszen magabiztosságunk nő az által, ha elhisszük, 

szerethetőek vagyunk, vagy minket választottak álmaink 

állására.

4   Két kulcsszó: bátorság és őszinteség
Magunkkal és másokkal szemben is elengedhetetlen az 

őszinteség. Ne felejtsük el, hiába írunk profi lunkra hamis 

adatokat, információs világunkban pillanatok alatt kiderül, 

és ezzel el is vágtuk a további utat. A fénykép használata 

mindig kényes kérdés. Energikus, vidám, boldog embere-

ket szeretnénk magunk körül látni. Nagy érték, ha valaki 

mosolyogni tud. Gyakoroljuk a tükör előtt, és találjuk meg 

a mindennapokban azokat a helyzeteket, melyek mosolyt 

csalnak arcunkra, akár akkor is, mikor sírni szeretnénk.

A bátorság is sokféleképpen értelmezhető: Beválasz-

tok-e beosztottnak okosabb, tanultabb jelöltet? Van-e 

merszem kezdeményezni, ha meglátom egy csinos hölgy 

adatlapját? Proaktivitás itt is!

Felejtsük el a mások által – jól-rosszul – felállított 

ideának való megfelelést!

Birkózzunk meg és nézzünk szembe gyengeségeinkkel, 

hiszen lehet, hogy ez a gyengeség más szempontból előny, 

sőt, szerethető momentum lehet. Ne felejtsük el, érték, ha 

kilógunk a sorból, egyéniségek vagyunk, vállaljuk magunkat, 

és nem csak belesimulunk a tömegbe. Sok sikert kívánok! 
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Az önismeret, önmegismerés egy olyan önmagunkra irá-

nyuló lelki folyamat, amely során megismerjük személyi-

ségünk tulajdonságait, képességeit, szándékait, érzelmein-

ket, gondolatainkat és mindezek együttes működését.  Az 

önmegismeréshez szükség van őszinteségre, hogy be tud-

juk vallani magunknak azokat az igazságokat is, amelyek 

bevallása fájdalommal jár.

Az önismereti folyamatot jó esetben önelfogadás követi.


