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Helyi vállalkozók munkaerőszükségletének
felmérése 

- Hargita megye, 2015 -

A felmérésben részt vevő vállalatok száma: 310

- Csík térség (23,2%), Udvarhely térség (32,2%), Gyergyó térség (32,2%), Maroshévíz térség (12,3%)

Jelenleg a végzettségüknek megfelelő munkakörben dolgoznak-e?

Jelenleg a végzettségüknek megfelelő munkakörben dolgoznak: 49,6 %
Jelenleg nem a végzettségüknek megfelelő munkakörben dolgoznak: 50,4 %

 Részt vennének-e gyakorlati képzés kidolgozásában?

Részt vennének gyakorlati képzés kidolgozásában: 66,1 %
Nem vennének részt gyakorlati képzés kidolgozásában: 33,9 %

http://www.adehar.ro/
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Biztosítanának-e gyakorlati lehetőséget a diákoknak?

Biztosítanának gyakorlati lehetőséget a diákoknak: 79,1 %
Nem biztosítanának gyakorlati lehetőséget a diákoknak: 20,9 %

Biztosítanának-e  ösztöndíjakat a náluk gyakorlatozó diákoknak?

Biztosítanánk ösztöndíjat a náluk gyakorlatozó diákoknak: 50,7 %
Nem biztosítanának ösztöndíjakat a náluk gyakorlatozó diákoknak: 49,3 %

Szerződést kötnének-e a jó képességűnek tartott
 diákokkal az iskola elvégzése után?

Szerződést kötnének a jó képességű diákokkal az iskola elvégzése után: 71,6 %
Nem kötnének szerződést a jó képességű diákokkal az iskola elvégzése után: 28,4 %



 

HARGITA MEGYE FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉGE

Besegítenének-e az iskoláknak a diákok toborzásában?

Besegítenének az iskoláknak a diákok toborzásában: 55,5 %
Nem segítenének be az iskoláknak a diákok toborzásában: 44,5 %

Sikerült-e a fiatalok itthon maradására irányuló intézkedést 
hozniuk?

Sikerül a fiatalok itthon maradására irányuló intézkedést hozniuk: 39,5 %
Nem sikerült a fiatalok itthon maradására irányuló intézkedést hozniuk: 60,5 %



 

- Kérdésekre adott válaszok térségenként -
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 Részt vennének-e a gyakorlati képzés kidolgozásában?

A csíki térségben a válaszadó vállalatok 80%-a részt venne gyakorlati képzés kidolgozásában.
Az udvarhelyi térségben a válaszadó vállalatok 69%-a részt venne gyakorlati képzés kidolgozásában.
A gyergyói térségben a válaszadó vállalatok 62%-a részt venne gyakorlati képzés kidolgozásában.

Biztosítanának-e gyakorlati lehetőséget a diákoknak?

A csíki térségben a válaszadó vállalatok 84%-a biztosítana gyakorlati lehetőséget a diákoknak.
Az udvarhelyi térségben a válaszadó vállalatok 92%-a biztosítana gyakorlati lehetőséget a diákoknak.
A gyergyói térségben a válaszadó vállalatok 75%-a biztosítana gyakorlati lehetőséget a diákoknak.
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Biztosítanának-e  ösztöndíjakat a náluk gyakorlatozó diákoknak?

A csíki térségben a válaszadó vállalatok 52%-a biztosítana ösztöndíjat a náluk gyakorlatozó diákoknak.
Az udvarhelyi térségben a válaszadó vállalatok 56%-a biztosítana ösztöndíjat a náluk gyakorlatozó diákoknak.
A gyergyói térségben a válaszadó vállalatok 55%-a biztosítana ösztöndíjat a náluk gyakorlatozó diákoknak.

Szerződést kötnének-e a jó képességűnek tartott 
diákokkal az iskola elvégzése után?

A Csíki térségben a válaszadó vállalatok 76%-a szerződést kötne a jó képességűnek tartott diákokkal.
Az Udvarhelyi térségben a válaszadó vállalatok 66%-a szerződést kötne a jó képességűnek tartott diákokkal.
Az Gyergyói térségben a válaszadó vállalatok 78%-a szerződést kötne a jó képességűnek tartott diákokkal.
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Besegítenének-e az iskoláknak a diákok toborzásában?

A csíki térségben a válaszadó vállalatok 57%-a besegítene az iskoláknak a diákok toborzásában.
Az udvarhelyi térségben a válaszadó vállalatok 55%-a besegítene az iskoláknak a diákok toborzásában.
A gyergyói térségben a válaszadó vállalatok 59%-a besegítene az iskoláknak a diákok toborzásában.

Sikerült-e a fiatalok itthon maradására irányuló intézkedést 
hozniuk?

A csíki térségben a válaszadó vállalatok 41%-nak sikerült a fiatalok itthon maradására irányuló intézkedést hozniuk.
Az udvarhelyi térségben a válaszadó vállalatok 52%-nak sikerült a fiatalok itthon maradására irányuló intézkedést hozniuk.
A gyergyói térségben a válaszadó vállalatok 47%-nak sikerült a fiatalok itthon maradására irányuló intézkedést hozniuk.



 

- Munkaerő-kereslet a vállalkozók körében térségenként -
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A csíki térségben következő szakirányú munkaerőre 
mutatkozik nagy igény a vállalkozók körében:

Az udvarhelyi térségben következő szakirányú munkaerőre 
mutatkozik nagy igény a vállalkozók körében:

A gyergyói térségben következő szakirányú munkaerőre 
mutatkozik nagy igény a vállalkozók körében:


