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Állásra jelentkezés Internetes Külső jelentkezők számára a  

Vodafone Taleo elektronikus munkaerő toborzási rendszerében 

Felhasználói kézikönyv 
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Felület és keresés 

A Vodafone Taleo elektronikus munkaerő toborzási rendszer nyitóoldala: 

 

A következőkben, a képernyőkben pirossal találjátok a fordításokat. (Tipp: nagyítsd fel az oldal 

megjelenítését a böngésződben, pl. Internet Explorer esetében Nézet – Nagyítás menü vagy CTRL+) 

Görgess lejjebb a nyitó képernyőn a kereső felület tanulmányozásához: 
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A Job Function (Terület) listára (All (Mind) szóra) kattintva az alábbi választási lehetőségek jelennek 

meg: 

 

Középtájt a Location (Hely)-re kattintva az alábbi képernyő jelenik meg: 

 

Pozíció keresés    Én pozícióim 

 

Pozíció keresés    Minden pozíció megtekintése 

Kereső feltételek 

Add meg a pozíció keresési feltételeidet, majd kattints a „Search for Jobs” (Pozíció keresés) gombra 
Pozíció szám 

Kulcsszavak 

Pozíció terület 

Pozíció terület 

Mind 

 

Pozíció terület hozzáadása 

 

Keresőfeltételek elrejtése I Ezen keresés mentése 

Irányítószám környék keresés              Hely 

Ország                                                                           Irányítószám 

Válassz egyet… 

              Irányítószámtól mért távolság  

Válassz egyet… 

Mérföld  Km 

 

Az ideillő területek listáját úgy nézheted  meg, hogy válassz ki egy országot és irányítószámot, majd adj meg egy távolságot.  A 

rendszer kilistázza a megadott távolságon belüli elérhető helységeket. 

 Pozíció keresés    Törlés 

 

 

Keresési eredmények (9 pozíciót talált) 

 

 

Eredmény oldalanként 

Sorbarendezés 

 

Pozíció neve (csökkenő sorrendben) 

 

 

Jelentkező adatlap 

Szánj rá néhány percet, hogy létrehozd vagy 

módosítsd az adatlapodat, és hogy megadd a kedvenc 

munkafeltételeidet az érdeklődésednek megfelelő 

jövőbeni lehetőségekért. 

 

Mind 

Adminisztráció/Támogatás 

Ügyfélszolgálat 

Vállalati ügyek/PR 

Ügyfélkapcsolat kezelés 

Pénzügy 

HR (Személyügy) 

IT/Technológia 

Jogi/Szabályozási terület 

Marketing/Kommunikáció 

Egyéb 

Beszerzés/Ellátási lánc 

Kiskereskedelem 

Értékesítés 

Stratégia 
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Az All (Minden) helyre kattintva megjelenik a választható Vodafone helyszínek listája. 

 

 

Kereső feltételek megadása után, kattints a Search for Jobs (Pozíciók keresése) gombra. 

Megjegyzés: keresési feltételek megadása nélkül az összes nyitott pozíció megtekinthető. 

A keresési feltételeknek megfelelő pozíciókkal megjelenik a találati lista. 

 

Mind 

Belgium 

Dánia 

Anglia 

Németország 

Hong Kong 

Magyarország 

Írország 

Olaszország 

Luxemburg 

Mexikó 

Észak-Írország 

Kínai Népköztársaság 

Románia 

Oroszország 

Skócia 

Szingapúr 

Svájc 

Törökország 

Amerikai Egyesült Államok 

Vietnam 

Wales 

Mind 

Eredmények oldalanként  

Sorba rendezés eszerint 

                                Pozíció címe (csökkenő sorrendben) 

Mind 

Belgium 

Dánia 

Anglia 

Németország 

Hong Kong 

Magyarország 

Írország 

Olaszország 

Luxemburg 

Mexikó 

Észak-Írország 

Kínai Népköztársaság 

Románia 

Oroszország 

Skócia  

Szingapúr 

Svájc 

Törökország 

Amerikai Egyesült Államok 

Vietnám 

Wales 

Mind 

Keresési feltételek 

 

Add meg keresési feltételeidet, majd kattints a Search for Jobs (Pozíció keresés) gombra 

Feltételek mutatása    Törlés 

 

Keresési eredmények (1 pozíciót talált) 
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Kattints a pozíció vastag betűs nevére, hogy a leírást és követelményeket megtekinthesd: 

 

Amennyiben szeretnél jelentkezni, kattints az Apply online (Online jelentkezés) gombra. 

  

Online jelentkezés    Hozzáadás az állás kosaramhoz 
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Bejelentkezés 

Állásra jelentkezéshez bejelentkezés szükséges, vagy automatikusan feljön bejelentkezés nélküli 

pozícióra jelentkezéskor, vagy a nyitóoldalon kattints a Sign in (Belépés) linkre a jobb felső sarokban. 

(Megjegyzés: belépés nélküli keresés után a kiválasztott állásra jelentkezéskor ugyanúgy fel fog jönni 

ez a bejelentkező felület.) 

 

Feljön az adatvédelmi nyilatkozat, melyet el kell majd fogadni: 
 
ADATVÉDELMI NYILATKOZAT A MUNKAERŐFELVÉTELI RENDSZERHEZ 

 
Jelen munkaerő felvételi rendszer a Vodafone Group Services Ltd. ellenőrzése alatt áll. Azért állítottuk össze ezt a rövid 
adatvédelmi nyilatkozatot, hogy elmagyarázzuk, az általad megadni kért személyes adatokat hogyan fogjuk mi és más cégek a 
többi Vodafone vállalatnál használni. 
 

1. Amennyiben általános Vodafone-on belüli karrier iránti érdeklődésedet fejezed ki és regisztrálsz, az általad megadott 
információkat egy adatbázisban fogjuk eltárolni, amely Vodafone munkatársak által kereshető, s ez segít a 
megüresedések betöltésében. 

2. Amennyiben egy konkrét pozícióra jelentkezel, az általad megadott információkat a pozícióhoz kapcsolódva tároljuk 
el a hozzátartozó Vodafone vállalaton belül, így ők elérik és tovább feldolgozzák a jelentkezésedet. Természetesen, 
amennyiben több munkakörre is jelentkezel, mindegyik Vodafone vállalat hozzáfér az adataidhoz, amelyekhez 
pályáztál. Az egyes Vodafone országok adatvédelmi gyakorlata a saját honlapjukon megtalálható. Amennyiben egy 
konkrét pozícióra jelentkezel, az általad megadott adatokat eltároljuk és egy későbbi, számodra megfelelő 
álláshirdetéshez fontolóra vehetjük (ld. fenti 1. pont). 

 
Személyes adatok eltávolítása a rendszerből 
 
Akár konkrét pozícióra jelentkeztél, akár a Vodafone iránt általános érdeklődést tanúsítva regisztráltál, bármikor megkereshetsz 
bennünket és kérheted az adataid törlését. 
 
6 hónap elteltével névtelenítjük az információidat, és anonim módon tároljuk el, vezetői jelentések és kimutatások készítéséhez 
– például, hogy megértsük, hány férfi/nő jelentkezett a Vodafone állásokra az elmúlt 12 hónapban. Miután az adataidat 
anonimmá tettük, a kereséseknél már nem jelensz majd meg, mint potenciális jelölt egy állásra. 
 
Biztonság 
 
A Vodafone országok mindegyik vállalata köteles a megfelelő szervezeti és technikai intézkedések alkalmazására a személyes 
adatok védelme érdekében a hibás használat, illetéktelen hozzáférés és adatveszteség elkerülésére. Ahol ügynökségeket 
alkalmazunk ezen ügyekben, biztosítjuk, hogy ők is ugyanezen biztonsági előírásoknak feleljenek meg. 
 
Sütik (cookies) 
 
Kizárólag laphoz kapcsolódó sütiket (session cookies) használunk ezen a weboldalon. Ez segíti a weboldalon belüli könnyebb 
mozgásodat. Amint elhagyod az oldalt, a sütik nem maradnak meg a böngésződben. 

Nyomtatható formátum 

 Adatvédelmi nyilatkozat 

 

Elfogadom  Elutasítom 
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I Accept (Elfogadom)  

 

Első belépésnél kattints a New User (Új felhasználó) gombra, a későbbiekben pedig majd add meg a 

felhasználó nevedet és jelszavadat, és a Login (Belépés) gombra kattintva lépj be. 

 

Felhasználó név és jelszó kétszeri megadása után kattints a Register (Regisztrálás) gombra. 

Nagy valószínűséggel olyan jelszót adtál meg, ami nem felel meg a rendszer jelszóbiztonsági 

követelményeinek: 

 

  

Belépés 

Az adataid eléréséhez kérlek, azonosítsd magad a lenti mezőkben kért információk megadásával, majd kattins a Login (Belépés) gombra. 

A kötelező mezőket csillag jelölil. 

 

Felhasználó név 

Jelszó 

                                   Elfelejtetted a felhasználó nevedet? 

                                   Elfelejtetted a jelszavadat? 

 

Belépés  Új felhasználó 

Új felhasználói regisztráció 

Kérlek, szánj néhány percet a regisztrációra. Szükséged lesz erre az 

információra, hogy elérhesd az adataidat a jövőben. 

A kötelező mezőket csillag jelöli. 

 
Felhasználó név 

 

Jelszó 

Jelszó újra 

 Regisztrálás   Mégsem 
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Az általad megadott jelszó nem érvényes 

A jelszó feleljen meg az alábbi szabályoknak: 

 Hosszúsága 6 és 50 karakter közé essen. Csak az alábbi karaktereket használd:  

! # $ % & ( ) * + , - . / 0123456789 : ; < = > ? @ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ [ \ ] _ ` abcdefghijklmnopqrstuvwxyz { | } ~ 

 Legalább 2 betűt tartalmazzon 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 

 Legalább 1 számot tartalmazzon 

0123456789 

 Legalább 1 speciális karaktert tartalmazzon ezek közül: 

! # $ % & ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] _ ` { | } ~ 

 Ne tartalmazzon 2 véletlenül ismétlődő karaktert  

AAA, iiii, $$$$$ stb. 

 Ne tartalmazza a felhasználó nevedet 

 Ne tartalmazza az email címedet 

 Ne tartalmazza a keresztneved 

 Ne tartalmazza a vezetékneved 

Előfordulhat, hogy véletlenül nem ugyanazt a jelszót írod be másodszorra, mint először. 

 

A feladat nem hajtható végre 

Az általad megadott jelszók nem egyeznek meg mindkét mezőben. 

A megfelelő jelszó megadása után kattints a Register (Regisztrálás) gombra. 

Megjelenik egy új ablak az elfelejtett jelszó biztonságosabbá tételére: adj meg egy biztonsági kérdést 

és választ. 
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Add meg a biztonsági kérdésedet és válaszodat, majd kattints az OK gombra. 

 

Vedd észre, hogy felül már a Welcome. You are signed in. (Üdvözöllek. Be vagy jelentkezve.) felirat 

fogad. 

Álláskereséshez kattints a Job Search (Pozíció keresés) fülre. 

  

Biztonsági kérdés 

 

Adj meg egy biztonsági kérdést és a hozzá tartozó választ. Ez az információ fog segíteni azonosítani Téged, ha elfelejted a jelszavadat és meg kell változtatnod. A  

                                                                                                                                                                                                                           válasz tartalmazzon legalább 1 karaktert. 

 

Kérdés 

 

Válasz 

OK      Kilépés 
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Állásra jelentkezés 

 

A Keresés fejezetben leírtak szerint keresd meg a számodra érdekes állást, kattints a nevére, hogy 

megnézd a részleteit, majd kattints az Apply Online (Jelentkezés online) gombra. 

Megjegyzés: a képernyőkön szereplő adatok tájékoztató jellegűek, természetesen a saját adataidat 

írd be. 

 

 

Erre a pozícióra jelentkezel: 

 

                      

 

Személyes    Háttered  Dokumen-  Összefoglaló 

adataid                              tumaid 

 

                      

 

Mentés és folytatás    Piszkozat mentése   Kilépés 

                                                               Személyes adataid 

 

                      

 

Tartsd lenyomva a CTRL billentyűt, hogy több dolgot válassz ki  

egyszerre, vagy kitörölj adatokat. A kötelező mezőket csillag * jelöli.  

Személyes adatok 

Kérlek, minden releváns személyes adatot tölts ki az alábbi mezőkben. 

 

                      

 

Cím (megszólítás) 

                      

 

Középső név (második keresztnév)                     Vezetéknév  

                      

 

Otthoni telefonszám 

                      

 

Cím (utca, házszám) (1. sor) 

                      

 

Cím (2. sor)                      

 
Helység 

                      

 

Irányítószám 

                      

 

Ország (Magyarország = Hungary) 

                      

 

Elsődleges telefonszám 

                      

 

Mobilszám 

                      

 

Munkahelyi telefonszám 
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Add meg személyes adataidat, majd kattints a Save and Continue (Mentés és folytatás) gombra. 

 

Add meg munkatapasztalataidat, majd kattints a Save and Continue (Mentés és folytatás) gombra. 

Email cím 

                      

 

Álláshirdetés megjelenési értesítés 

Pipáld be a négyzetet, ha szeretnél a jövőben az adatlapodnak megfelelő pozíciók 

megjelenéséről értesítést kapni. 

   Küldj email értesítést, amikor az adatlapomnak megfelelő állást hirdetnek meg. 

                      

 

Alap adatlap információk 

                      

 

Jelezd munkavállalói preferenciáidat, elvárásaidat és érdeklődési körödet az alábbi mezőkben.  

                      

 

Minimum éves bér 

                      

 

Valutanem 

                      

 

Források 

                      

 

Kérlek, add meg, hogy honnan hallottál erről a pozícióról.  

                      

 

Forrás típus 

                      

 

Kereső 

                      

 

Mentés és folytatás    Piszkozat mentése   Kilépés 

 

                      

 

Személyes    Háttered  Dokumen-  Összefoglaló 

adataid                              tumaid 

 

                      

 

Háttered 

                      

 

A kötelező mezőket csillag * jelöli. 

Munkatapasztalatod 

Add meg a munkatapasztalataidat, kezdd a munkakörhöz leginkább 

kapcsolódóval. 1 bejegyzést mindenképpen meg kell adni. 

 

Kiválasztás 

                      

 

Jelenlegi munka 

Munkáltató                      

 Munkavállalás országa 

                      

 

Munkaterület                                          Neve az alkalmazása idején 

                      

 

Kezdés ideje                                            Alkalmazás végének ideje 

 

Legfontosabb eredmények ezen pozíció kapcsán 

 

 

 

Munkatapasztalat törlése 

 

Munkatapasztalat hozzáadása 

                      

 

Mentés és folytatás    Piszkozat mentése   Kilépés 

 

                      

 

Mentés és folytatás    Piszkozat mentése   Kilépés 
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Csatolj dokumentumot (pl. önéletrajz, motivációs levél) a Browse (Tallózás) és Attach (Csatolás) 

gombokkal, majd kattints a Save and Continue (Mentés és folytatás) gombra. 

 

Ellenőrizd az adataidat, majd kattints a Submit (Elküldés) gombra. 

Mentés és folytatás    Piszkozat mentése   Kilépés 

 

                      

 

Mentés és folytatás    Piszkozat mentése   Kilépés 

 

                      

 

Dokumentumaid 

                                          

 

                      

 

Csatolt anyagok 

Csatolhatsz dokumentumokat az adatlapodhoz (pl. önéletrajz, motivációs levél). A már csatolt  

 

anyagot módosítani úgy lehet, hogy felülírod egy pontosan ugyanolyan nevű és kiterjesztésű 

fájllal.           

Tallózás 

 

                                          

 

                      

 

Csatolás 
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Köszönjük 

A folyamat befejeződött. 

Köszönjük, hogy elküldted a jelentkezésedet. Amennyiben az adatlapod megfelel a pozíció követelményeinek, a Toborzási 

és Kiválasztási Csapat egyik tagja hamarosan meg fog keresni. 

 


