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PBRAND4ALL
ÉNMÁRKÁT MINDENKINEK!

A PBRAND4ALL egy kétéves Erasmus+ projekt, amelynek célja, hogy segítse az
álláskereső vagy karriert váltó személyeket a személyes márkájuk (Personal Brand)

elkészítéséhez és fenntartásához szükséges készségek elsajátításával, s ezzel segítse
elhelyezkedésüket.  Ezt a célt egy olyan online interaktív eszköz - Énmárka Varázsló -

kifejlesztésével érjük el, amely személyre szabott tanulási utat kínál személyes márkájuk
fejlesztéséhez. A projekt 2020.12.01-től 2022.11.30-ig tart.

 



A következő lépésben minden
partnerországban egy rövid kutatást
végeztünk arról, hogy a munkáltatók mely
munkakörhöz nem kötött készségeket
tartanak a legfontosabbaknak.  
Ezt követően egy online, nem reprezentatív
felmérést végeztünk  HR-szakértők, coachok,
karrier-tanácsadók és toborzók között,
amelyben arra kértük őket, rangsorolják a
készségeket, valamit mutassák be   a
toborzási és kiválasztási gyakorlatokat,
valamint a munkavállalókkal szembeni
elvárásokat. A 244 válasz alapján választottuk
ki azt a 10 kulcskészséget, amelyekkel a
továbbiakban dolgoztunk.
Mivel a projekt célja, hogy a
munkakeresőknek és az új állást kereső
személyeknek segítsen személyes márkájuk
kiépítésében azáltal, hogy felméri és fejleszti a
munkáltatók által leginkább elvárt általános
készségeket, meg kellett találnunk a módját
annak, hogy - bár nem tudományos módon -
felmérjük ezeket a készségeket. Alapos
szakirodalmi áttekintés alapján készítettünk
egy kérdőívet, amely segít a felhasználóknak
abban, hogy online visszajelzést kapjanak
saját legfontosabb készségeikről. 

Ez a kérdőív  az alapja az Énmárka
Varázslónak. https://pbrand4all-genie.eu/ 
Az Énmárka Varázsló egy online alkalmazás,
amely segíthet abban, hogy jobban
megismerd önmagad, és játékos módon
tanulj és fejleszd képességeidet, hogy 
 énmárkád segítségével a legmegfelelőbb
állást találd meg a munkaerőpiacon. Az
online eszköz hat nyelven érhető el: Angol,
magyar, görög, bolgár, spanyol és szlovén. 

Hatékony partnerséget alaítottunk ki More on
https://pbrand4all.eu/partners 

Mi már nagyon izgatottak vagyunk, mivel projektünk a végéhez
közeledik, és alig várjuk, hogy bemutathassuk eredményeinket.
Közel két évvel ezelőtt kezdtünk az Erasmus+ program
támogatásával, és folyamatosan dolgozunk céljaink elérésén és
eredményeink közzétételén.
Mit értünk el ebben az időszakban?
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https://pbrand4all-genie.eu/
https://pbrand4all.eu/partners


A célod az, hogy az egész kerék zöld legyen, minden készséget a haladó szintre fejlessz.  Ne feledd: a kezdeti
szintedtől függően különböző feladatokat kell teljesítened a jelvény megszerzéséhez. Például, ha az
időgazdálkodás készséged szintje haladó, az azt jelenti, hogy csak a haladó anyagot és a megfelelő
feladatokat kell elvégezned a jelvény megszerzéséhez; ha a kommunikációs készséghez rendelt szinted
alapszintű, akkor az alapszintű anyagot és célkártyákat fogod látni, és amint ezt helyesen kitöltöd, és
helyesen válaszolsz a feladatok után a kérdésekre, továbblépsz a következő szintre, és így tovább.
Készen állsz? Nem kell mást tenned, csak regisztrálnod, és indulhatsz! Most még az eszköz tesztelésében is
részt vehetsz! Ha szeretnél segíteni, írj nekünk egy e-mailt itt: https://pbrand4all.eu/contact és elküldjük
neked a kérdőívet és megosztjuk veled az instrukciókat!

A készségek kereke az Énmárka Varázsló része. A kerék színekre van
osztva, és a kérdőívre adott válaszaid alapjén vizuálisan mutatja  az
egyes készségeid szintjét. A piros szín az alapszintet jelenti, a
narancssárga a közepest, míg a sárga a haladót.  Az, hogy melyik
szinten állsz, meghatározza, mennyi gyakorlást ajánl neked a
Varázsló.  A zöld szín jelzi, hogy elvégezted az adott készséghez
ajánlott modult, és megszerezted a jelvényedet! 
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