
Innovatív HR megoldások a MOL - csoportban



Vonzó iparágak és szakmák alakultak ki
középiskolások és szüleik körében

Tekintettel az er forrás korlátosságra
a munkaer  költsége folyamatosan n

Szakképzési hozzájárulásból az elmúlt 2
évben több mint millió forinttal járultunk
hozzá a középiskolai oktatás fejlesztéséhez

Fejlesztési hozzájárulások felhasználását
még hatékonyabbá, célzottabbá kell tenni

Végz s hallgatók megfelel  szint  elméleti
ismeretet szereznek tanulmányaik során
(MSc, PhD)

DE sajnos elmaradnak az ipar
elvárásaitól...

gyakorlati & iparággal kapcsolatos
ismeretek
idegen nyelvi készségek
kommunikációs & együttm ködési
készségek és képességek
multi-kulturális környezetben való
munkavégzés
mobilitás (országon belül és határon
túl)

MunkaerMunkaer --piacipiaci éés oktats oktatáási trendek nem az olajsi trendek nem az olaj ééss
ggááziparnak kedveztek az elmziparnak kedveztek az elmúúltlt éévtizedekbenvtizedekben

MunkaerMunkaer --piacipiaci éés oktats oktatáási trendek nem az olajsi trendek nem az olaj ééss
ggááziparnak kedveztek az elmziparnak kedveztek az elmúúltlt éévtizedekbenvtizedekben

Olaj & Gáz
Iparág

Mérnöki
szakma

Kulcs kihívás számunkra: vonzani & megtartani a mérnököket az olaj-
és gázipar számára a „kedvez tlen” munkaer -piaci helyzet ellenére



„Veteránok”
„Baby

Boomers”

Generation X

Generation Y Generation Z

1940 1960 1980 2000

Demográfiai változások a világban – Y generáció  térnyerése
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Gáziparban tanulók száma

Szervezeteknek tisztában kell lennie, hogy a demográfiai
változás jelenleg is folyamatban van, és terveznie kell ezzel

Az X & Y generáció egyre meghatározottabb hányadát jelenti a munkaer -
piacnak

Y generáció tagjai az eddigiekt l eltér  menedzsment módszertant
követelnek, hiszen másképp látják például a munka vs. magánélet egyensúlyának fontosságát,
vagy a folyamatos személyes fejl dést.

Vátozik a munkaer piac mind mennyiségi, mind pedig min ségi összetétele



MOL Középiskolai Koncepciója - 2010MOL Középiskolai Koncepciója - 2010

MOL támogatja a
természettudományos
képzés népszer sítését

Természettudományokat
oktató tanárok támogatása

Diákok figyelmének felkeltése
természettudományok iránt

Szül k figyelmének a felkeltése
a természettudományok &
mérnök szakmai irányába



Junior Freshhh on-line természettudományos vetélked  a
középiskolások számára – www.junior.freshhh.net

Junior Freshhh on-line természettudományos vetélked  a
középiskolások számára – www.junior.freshhh.net

Cél az volt, hogy népszer sítsük aCél az volt, hogy népszer sítsük a

természettudományokat atermészettudományokat a

középiskolások körében az „középiskolások körében az „

nyelvüket” használvanyelvüket” használva

Közel 900Közel 900 -- 3 f s csapat jelentkezett3 f s csapat jelentkezett --
több mint 2500 középiskolástöbb mint 2500 középiskolás

89 településr l és 199 középiskolából89 településr l és 199 középiskolából

5 országból (Magyarországon kívül a5 országból (Magyarországon kívül a

határon túli magyarságból ishatáron túli magyarságból is

jelentkeztek fiatalok: Vajdaság,jelentkeztek fiatalok: Vajdaság,

Erdély, Felvidék, Kárpátalja)Erdély, Felvidék, Kárpátalja)

Web2. kampány: 923 ismer s aWeb2. kampány: 923 ismer s a
FacebookFacebook--onon

http://www.junior.freshhh.net/
http://www.junior.freshhh.net/


Tanárok elismerésére irányuló
tevékenységek

Tanárok elismerésére irányuló
tevékenységek

• Díj létrehozása középiskolai
természettudományi tanárok
elismerésére

• A stratégiai egyetemek
hallgatóinak megcélzása: k
nevezik egykori középiskolai
matematika, kémia,
fizika tanáraikat

• Megfelel  társadalmi presztízs
el segítése & er sítése a
pedagógusok számára

‘MOL-MesterM’-díj

•160 jelölés érkezett 115 tanárra

•Az jelöltek Magyarország, Erdély és
Vajdaság 83 középiskolájában oktatnak

•Id zítés 2010-ben az alábbi volt:
•Április 18. – jelölések beadási
határideje
•Május 17. – zs ri értékel
•Június 10. – Pedagógusnap –
díjkiosztó

•Díjazás:
•Anyagi elismerés és emlékplakett
•Az összes tanár megkapja egykori
diákja jelölését, és egy oklevelet

Célok Eredmények

http://evo.mol.hu/hu/a_molrol/tarsadalmi_szerepvallalas/egyuttmukodeseink/gyermekek_es_oktatas/mol_mesterm2010_dij/?printTovábbi információk:

http://evo.mol.hu/hu/a_molrol/tarsadalmi_szerepvallalas/egyuttmukodeseink/gyermekek_es_oktatas/mol_mesterm2010_dij/?print


Y Generáció „megnyerése” – Freshhh on-line
vetélked

Y Generáció „megnyerése” – Freshhh on-line
vetélked

Y generációt az „ ” nyelvükön lehet
sikeresen megszólítani & megnyerni:

Nemzetközi & On-line

Célja a figyelemfelkeltés, toborzás, image építés

Célcsoportja az egyetemisták/f iskolások

Mérnöki/földtudományi ismeretekre épít

Több on-line fordulót tartalmaz, él  dönt vel zárul

http://www.freshhh2010.net

http://www.freshhh2010.net/


Growww2010 – MOL-csoport Friss Diplomás Program

MOL-csoport szint  program:

• A „Freshhh” dönt sök a Growww program
keretében kapnak lehet séget

• 2007-2009: Magyarország, Szlovákia,
Románia, Olaszország, Pakisztán

• 2010: Horvátországban és Oroszországban is
indul a program

• Growww program „jól ismert” az
egyetemisták/f iskolások körében - átlagosan
tízszeres a túl-jenétkezés a  program kapcsán

• Több mint 93%-ban a friss diplomások a
cégcsoportban folytatják karrierjüket a
program lezárását követ en is

• Több mint 7000 jelentkez  az elmúlt 4 évben



Stratégiai céljaink eléréséhez integrált HR megoldásokra van szükségStratégiai céljaink eléréséhez integrált HR megoldásokra van szükség

stratégiai partnerségi kapcsolatot kell kiépíteni közép- és fels fokú oktatási
szerepl kkel

Y generációra hangolt HR megoldásokat szükséges fejleszteni & finomra hangolni

természettudományokat oktatókat el kell ismerni és támogatni szükséges

a mérnöki és természettudományos szakmák presztízsét növelni kell

növekednie szükséges a mérnöki, és természettudományos szakra jelentkez k
számának és felkészültségének

Korai elkötelez dés és Munkáltatói Márka építésnek stratégiai jelent sége van

közös akció szükségesek a cégek, oktatási intézmények és társadalmi szervezetek
oldaláról

… ezáltal elérhetjük…

Növekedjen a társadalmi presztízse a természettudományos & mérnök szakmának
Felkészültebb, és elegend  számú mérnök és természettudományos végzettség
szakemberrel fogunk rendelkezni
Fenntartható fejl dést tudunk biztosítani a vállalat számára közép & hosszú távon is


