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A MELÓ-DIÁKRÓL RÖVIDEN

45.000+

200+ 25.000

34 éve
foglalkoztatott diák évente

típusú munka a portfóliónkban partner vállalat a legkülönbözőbb 
ágazatokból

Magyarország elsőszámú
iskolaszövetkezete



A MELÓ-DIÁKRÓL RÖVIDEN

Legfőbb alapelv a személyesség 
értéke

Az érintettek érdekeinek
keresztmetszetében



““MINDEN DIÁKUNK EGY 
EGYÉNISÉG. SAJÁT ÉLETÚTTAL 
ÉS SAJÁT SZEMÉLYES MÁRKA 
LEHETŐSÉGGEL.

— MELÓ-DIÁK Alapelv

Personal branding, avagy a személyes márkáról



A GENERÁCIÓS VÁLTOZÁSOK FELISMERÉSE

Az Y- és Z-generációs fiatalok munkavállalási szokásai megvál-
toztak, és jelentősen eltérnek az előző generációk attitudjétől 

és  munkavállalással kapcsolatos értékrendszerétől.

A munkaerő-piacon kialakult az a helyzet, hogy 5 generáció 
dolgozik egyszerre.



A GENERÁCIÓS VÁLTOZÁSOK FELISMERÉSE

A Gamifikáció a diákmunkában című MELÓ-DIÁK tanulmány-
ból kiderül, hogy a legtöbb felmerülő probléma hátterében a 

megváltozott társadalmi és nevelési minták állnak.

A mai fiatalságnak már egy flexibilisebb és gyakorlatiasabb 
készségkészletre van szüksége a munkaerő-piacon történő 

elhelyezkedéshez.



MUNKAERŐPIACI KOMPETENCIA
FEJLŐDÉS

Középiskola

BSc diploma

MSc diploma

Szakmai gyakorlat

Kompetenciafejlesztés

Szakmai fejlődés

Álomállás 380.000 Ft kezdő fizetéssel



20 KULCSKOMPETENCIA

Empátia

Kapcsolatteremtő képességKezdeményező- 
készség

Monotónia tűrés

Információk
megértése

Időgazdálkodás

Alkalmazkodás

Döntési kompetenciaFelelősségvállalásEgyüttműködés

Ügyfél orientáltság

Szabálykövetés

Asszertivitás

Feladatkiadás

Problémamegoldás

Információk kezelése

Nyelv-
ismeret

KockázatvállalásÖnfejlesztési kompetencia



VÁLLALJUK A FELELŐSSÉGET!
#CSR



MI A MELÓ-DIÁK MENTORPROGRAM?

A MELÓ-DIÁK Mentorprogramot egy félautomata rendszer, ame-
lyben egyenlő szerepe van a digitális - játékos applikációknak, 

valamint a mentorokkal való személyes kapcsolatnak.

A program kompetenciamérésekkel, folyamatos visszajelzések-
kel és a piacképességet igazoló, egymásra épülő bizonyítványok 

kiadásával segíti célba a fiatalokat.



A MELÓ-DIÁK MENTORPROGRAM CÉLJA

Növelni a  
fiatalok munkaerő-értékét 

(személyes márkáját)

Foglalkoztathatósági  
kompetenciákat fejleszteni

Támogatni a fiatalok 
munkerő-piacra történő 

belépését



““NEM CSAK NEKEM KELL 
MEGTALÁLNI ÁLMAIM ÁLLÁSÁT. 
AZ ÁLLÁSNAK IS AKARNIA 
KELL ENGEM.

— MELÓ-DIÁK Alapelv

Fiatalok vs. Munkáltatók



HOGYAN MŰKÖDIK A GYAKORLATBAN?

Értékes munkaerő-piaci utánpótlás

Kompetencia térkép alapú munkaajánlatok

Személyes mentoráció

20 kulcskompetencia lépcsőzetes mérése

Digitális Kompetencia felmérése

Regisztrációnál (14 éves kortól)
személyiségi teszt



MIÉRT JÓ A FIATALOKNAK?

 A munkáltatók olyan „soft skillek”-et is értékelnek a munka- 
vállalóknál, mint a problémamegoldás, felelősségvállalás, 

kreativitás, önállóság, vagy alkalmazkodó képesség.

 A programban olyan kompetenciákat mérő önértékelő el-
járásokat fejlesztettek, amelyek a munkavállaló diákok 
számára nyújtanak segítséget az önismeretük fejlesztéséhez.



A MENTORPROGRAM FELÜLETE
— www.melodiak.hu



A MENTORPROGRAM FELÜLETE
— www.melodiak.hu



A MENTORPROGRAM FELÜLETE
— www.melodiak.hu



MELÓ-DIÁK MOBILAPPLIKÁCIÓ



MELÓ-DIÁK MENTORPROGRAM
ÖSSZEFOGLALÓ

•  Tükröt tart eléjük, hogy megismerjék saját képességeiket
•  Segít a munkaerő-piaci pályaorientációban
•  Fejleszti a kulcskompetenciákat
•  Szakmai és személyes mentoráció
•  Személyes márkaérték növekedés

Miért jó a fiataloknak?

Miért jó a munkáltatóknak?

• Egységes értékek alapján mért munkavállalói adatbázis
• A saját igényeire szabhatja a keresett munkavállalói profilt
• Hosszútávú munkaerő-utánpótlás
• Társadalmi felelősségvállalás



A MELÓ-DIÁK MENTORPROGRAM STRATÉGIAI 
PARTNEREI


