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A Portál felületén való regisztráció

Az oldal elérése

A Bolti dolgozók portálja elnevezésû felület a projekt ke-

retében elérhetô álláskeresô portál, amely kétféleképpen 

érhetô el: 

 – a honlapon keresztül – Portálra kattintva megjelenik egy 

hivatkozás, amely átirányít a felületre,

 – www�boltidolgozokportalja�hu – egybôl megjelenik a Por-

tál felület�

A regisztráció menete

A portálon az érdeklôdô számos információhoz juthat az 

ágazati munkakörökre vonatkozóan, illetve azok betöltését 

illetôen – szükséges képzettségek és végzettségek felsoro-

lása� Amennyiben a munkavállaló ezeken túlmenôen a szá-

mára leginkább megfelelô állást, munkaadói részrôl pedig a 

meghirdetett pozíciókra legmegfelelôbb szakembert szeret-

né megtalálni, akkor érdemes a portálra regisztrálni�

A. Regisztráció megkezdése

Szintén kétféleképpen van lehetôség a regisztrálásra is: 

 – elsôként a portálra belépve, a fôoldalon található „Regiszt-

ráljon még ma!” képen található „Regisztráció” gombra kat-
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tintva kezdhetik meg az érdeklôdôk a regisztráció folyama-

tát, illetve

 – a jobb felsô sarokban található bejelentkezés menüpontra 

kattintva, a megjelenô oldal alján lévô „Még nem regiszt-

rált?” kérdés alatt található, zölddel kiemelt „Regisztráci-

óhoz ide kattintson” feliratra kattintva is van lehetôség a 

regisztrációra�
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B. A regisztráció státusza

A regisztrációs oldal betöltése után az érdeklôdônek ki kell 

választania, hogy milyen minôségben kereste fel a portált, 

munkavállalóként vagy munkáltatóként – ez az ikonok alatt 

található zöld feliratra kattintva tehetô meg: „Munkavállaló 

vagyok”, illetve „Munkáltató vagyok”�

C. Munkavállalói regisztráció

A regisztrációt végzô státuszának kiválasztása után szüksé-

ges a megfelelô adatok megadása a saját fiók létrehozásához� 

Munkavállaló esetében az alábbi adatok megadása kötelezô:

 – Vezetéknév

 – Keresztnév
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 – E-mail-cím (aktív, létezô e-mail-cím megadása szükséges)

 – Jelszó

 – Jelszó még egyszer (ebben a blokkban ugyanazt a jelszót 

adja meg)

 – Ágazat kiválasztása (az alábbiak közül egyet választva)

 – Kiskereskedelem

 – Nagykereskedelem

 – Általános szerzôdési feltételek elfogadása (kipipálandó)

 – Adatvédelmi szabályzat elfogadása (kipipálandó)
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Az adatok megadását és a megfelelô jelölônégyzetek kipipá-

lását követôen kattintson a zöld „Regisztráció” gombra�

D. Munkaadói regisztráció

A regisztrációt végzô státuszának kiválasztása után szüksé-

ges a megfelelô adatok megadása a saját fiók létrehozásához� 

Munkáltató esetében az alábbi adatok megadása kötelezô:

 – Vállalkozás neve

 – Vállalkozás adószáma

 – Vállalkozásban betöltött pozíció

 – Vezetéknév

 – Keresztnév

 – E-mail-cím (aktív, létezô e-mail-cím megadása szükséges)

 – Jelszó

 – Jelszó még egyszer (ebben a blokkban ugyanazt a jelszót 

adja meg)

 – Ágazat kiválasztása (az alábbiak közül egyet választva)

 – Kiskereskedelem

 – Nagykereskedelem

 – Általános szerzôdési feltételek elfogadása (kipipálandó)

 – Adatvédelmi szabályzat elfogadása (kipipálandó)
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Az adatok megadását és a megfelelô jelölônégyzetek kipipá-

lását követôen kattintson a zöld „Regisztráció” gombra�
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E. E-mail-cím hitelesítése

Végezetül szükséges van még az „E-mai-cím hitelesítésére”, 

amelyre a „Regisztráció” gomb megnyomását követôen nyílik 

lehetôség: a megadott e-mail-címre érkezô levélben az „E-ma-

il-cím hitelesítése” szövegre kattintva� Amennyiben nem ér-

kezne meg a regisztrációt követô percekben a hitelesítô ema-

il, kattintson a zöld „Hitelesítô e-mail újraküldése” gombra�

Az e-mail-cím hitelesítését követôen a rendszer megerôsíti a 

sikeres regisztrációt� A továbbiakban az oldalon a zöld „beje-

lentkezés” gombra kattintva – az e-mail-cím és a jelszó meg-

adásával érhetô el a saját fiók�
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