
Toborzás   
beszállókártya a légiközlekedés világába 
Budapest Airport  





 



A recruiter, a toborzó, a hr-es, a hiring 

manager, a felvételis, a kiválasztási 

specialista… 



Repülőtér üzemeltetés, mint szexi terület? 

VS 
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Kik dolgoznak a repülőtéren? 

» Agglomeráció 

» Generációk 

» A megszállott 

» Aki valamiért ide került, aztán „kerozin keveredett a vérébe” 



A toborzás evolúciója 

 Ismerős útján  Csak megfelelő skill-ekkel  Ismerős útján és 

megfelelő skill-

ekkel (ajánlás, 

referencia) 



• Nyomtatott sajtó 

• Vállalati weboldal 

 

• Aktívabb, kreatívabb toborzási stratégiák 

– Social media 

– Video 

– Gamification 

– Specializált portálok 

• „Fejvadászok” a HR szervezetekben 

• Belső toborzások, karrierutak 

• „On-site” toborzás 

 

Toborzás-kiválasztás 



Hogyan hirdetünk? 
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• Helyismeret 

• Kommunikáció és digitális média 

ismeretek 

• Eszközök 

• Kapcsolódás az on-boarding 

folyamatokkal 

• Bevonás 

• Képzés, továbbképzés 

Mi kell a toborzáshoz? 



 

Movie 





További információk / Further information: 

 

Takács József 

Head of strategic HR development / Stratégiai HR fejlesztési vezető 

Budapest Airport Zrt. 

Humánerőforrás Igazgatóság / Human Resources Directotare 

  

1185 Budapest,  

BUD Nemzetközi Repülőtér / BUD International Airport 

Telefon: +36 (1) 296 6502 

E-mail: jozsef.takacs.hr@bud.hu  

www.bud.hu 

  

A bemutató 2018 novemberében készült / Published in Nov 2018 

 
A prezentációban a Budapest Airport Zrt. által a nyilvánosság számára közölt, tájékoztató jellegű információk a lehető legnagyobb gondossággal készültek. A társaság mindent megtett a technikai hibákból 

eredő problémák elkerülése érdekében, azonban nem vállal semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy kötelezettséget a megjelent információkért. Minden ezzel kapcsolatos észrevételt, kérdést 

szívesen fogadunk.  

E felelősségi nyilatkozatnak nem célja, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírtaktól eltérő módon korlátozza vagy kizárja a társaság felelősségét olyan ügyekben, amelyekért a jogszabályok értelmében 

felelős. 

 

This presentation has been prepared to enhance public access to information about Budapest Airport's activities, with the utmost care to minimizing disruption caused by technical issues. However, no claims 

are accepted and no warranty is provided, expressed or implied, as to its relevance, reliability, timeliness, accuracy or completeness. Budapest Airport Zrt. and the companies referred to in the publication 

explicitly exclude any liability for errors or omissions in this material or in respect of information provided in connection with it. We welcome any observations or queries relating to this material. 

This disclaimer is not intended to restrict or exclude Budapest Airport Zrt.’s liability in any ways other than those prescribed by applicable legal provisions over matters for which it is legally liable. 

Kapcsolat / Contact 
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