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Aula térkép

Kiállítói büfé
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KIÁLLÍTÓ  STAND OLDAL

ÁllásStart Magyarország Kft.  2  8
Andreasagro Skandináv
Munkaerőpiaci Zrt.   3  9
AIESEC in Hungary 51
Apollo Tyres Hungary Kft. 49 10
Auchan Retail Magyarország   6 11
AVIS Budget Group BSC Kft. 42 12
Bonafarm Csoport  32 13
Cargrill Magyarország Zrt. 19 14
Claessens Group   7 15
Coca Cola HBC Magyarország Zrt. 30 16
ContiTech Fluid
Automotive Hungária Kft.  11 17
Dairy Service Kft.  18 18
Delogist Logisztikai Szolgáltató Kft. 26 19
„Dráva-Coop” Zrt.  10 20
EURES Magyarország 40 21
FKF Nonprofit Zrt.  21 22
Főkert Nonprofit Zrt.
TAHI Faiskola Kft.  41 23
Fotogarden Studio  45
Fővárosi Önkormányzati
Rendészeti Igazgatóság 36 24
GE Hungary Kft.   4 25
GEM Plann Kft.  24 26
Generali Biztosító Zrt. 38 28
Glencore Agriculture Hungary Kft. 31 29
HVG Karrier Plusz – Jobline 46
Infineon Technologies Kft. 44 42
Kicz&Co Kft.  25 43
KITE Zrt.   22 44

Kiállítók listája

Kooperatív Szakmai Gyakorlati Börze kiállítói

Agrometál

Axiál

Bosch

BPW-Hungária

Contitech

Dendrit Mentor

Enmech

Faurecia

GE Aviation

GE Power

KUKA
MAG Hungary
Orange Pack
Prysmian
Sanofi
Wellis

KIÁLLÍTÓ  STAND  OLDAL

Központi Statisztikai Hivatal 35 45
Magyar Honvédség  47 46
Magyar Honvédség  48 46
Magyar Közút Nonprofit Zrt. 17 47
Magyar Suzuki Zrt.  43 48
MAHLE Compressors Hungray Kft. 14 49
Mátrai Erőmű Zrt.  13 50
MKB Bank Zrt.  12 51
Mondi Szada Kft.  34 52
Nemzeti Agrárkutatási és
Innovációs Központ  50 53
NEW Technology  16
Nidec GPM Hungary Kft.  9 54
Planwork Tervező és 
Szolgáltató Kft.  27 55
PMKH Gödöllői Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály 39 56
Procter&Gamble   8 57
Robert Bosch Elektronika Kft.  1 58
Samsung Electronics
Magyar Zrt.   5 59
Sealed Air Magyarország Kft. 37 60
SZIE Zöld Út
Nyelvvizsgaközpont  15 61
TATA Consultancy Services 28 62
Tempus Közalapítvány 20 63
Tesco-Global Áruházak Zrt. 33 64
thyssenkrupp Components
Technology Hungary 23 65
Zollai Baromfi 
és Húsfeldolgozó Kft. 29 66



10:00–15:00  Állásbörze a Szent István Egyetem hallgatói és a térség lakossága számára (Aula)

10:00–10:15  Megnyitó Dr. Markó Balázs oktatási rektorhelyettes 

                 Dr. Kiss Péter, a Gépészmérnöki Kar tudományos dékánhelyettese

10:00–15:00 Térítésmentes tanácsadások (Gépészmérnöki Kar, Tanácsterem)

  • Tanácsadás önéletrajzíráshoz • Pályaorientációs grafológia

  • Magyar nyelvű próbainterjú • Számítógéppel támogatott

  • Idegen nyelvű próbainterjú   pályatanácsadás

  • Felkészülés az állásinterjúra      

10:00–15:00 Kooperatív Szakmai Gyakorlati Börze (V. előadó előtti zsibongó)

11:00  Juhász Csaba: Bevezetés a tömegáru-kereskedelem rejtelmeibe 

 Mitől függ majd a munkabérem, ha elhagyom
 az egyetem kapuját?

Juhász Csaba, a hazai növényolaj-gyártás meghatározó személyisége, a Glencore 
Agriculture Hungary Kft. vezetője, a Szent István Egyetemen végzett szakember 
bemutatkozását követően, röviden összefoglalja a Glencore magyarországi cégcsoport 
tevékenységét. Ezt követően interaktív előadás keretében válaszokat keres a 
résztvevőkkel arra, hogy mi határozza meg egy adott termék vagy szolgáltatás piaci 
értékét, és ez hogyan függ össze a munkaerőpiacon elérhető bérekkel.

12:30  Rácz-Székely Éva: Munkáltatói márkaépítés és  

 munkavállalói tapasztalat a Coca-Cola HBC-nél

Rácz-Székely Éva, a Coca Cola HBC Magyarország HR üzleti partner- és 
szervezetfejlesztési vezetője így ösztönzi a látogatókat: „Tekintsetek be a 
mindennapjainkba és nézzétek meg, nálunk milyen összetevői vannak a Coca Cola 
HBC Employer Branding stratégiának. Megmutatjuk, hogy a HR milyen szerepet 
vállal, és ez hogyan hangolható össze a vállalati stratégiával. Nézzétek meg, vezetőink 

milyen módon támogatják brandünk növekedését. Ha már kíváncsian várjátok, nincs más hátra, 
gyertek el és találkozzunk a SZIE Állásbörzén!”

13:30  Tóth János: Diploma a kézben – pénzt vagy munkát keressek?

Gyere el, hallgasd meg, kérdezz és légy naprakész!

Mekkora a kereslet jelenleg a munkaerőpiacon? Hogyan érj mielőbb célba? Hogyan 
kerüld el karrieredben a mellékvágányokat? Alkalmazott vagy vállalkozó? Az Aegon 
Prémium Session Tóth János (Értékesítési Igazgató) „Diploma a kézben – pénzt vagy 
munkát keressek?” című előadásával mutatja be az Y-generáció munkakeresési 
szokásait és lehetőségeit.

• Ingyenes kiadványok az ÁllásStart, a HVG és a NEW Technology standjainál
• Vadászgép-szimulátor a Magyar Honvédség 47-48. standján
• Nyereménysorsolás óránként a regisztrált látogatók között 

Programok
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Előadások - IV. előadó

Ráadás programok





Tanácsadás önéletrajzíráshoz

Nem is gondolnánk, hogy milyen apróságokon csúszhatunk el a pályázatunk benyújtásakor, ezért is 
fontos egy jól megírt önéletrajz. Ne felejtsük el, hogy az önéletrajzunk az első és egyedüli benyomás 
rólunk az állásinterjú előtt!

Tanácsadásunkon választ kaphat arra, hogy milyen egy „jó” önéletrajz, milyenek az új önéletrajzírási 
trendek, s hogy mik a leggyakoribb hibák egy pályázati anyagban.

Kérjük, hozza magával kinyomtatott önéletrajzát a rendezvény helyszínére, mert a tanácsadást 
önéletrajz hiányában nem tudjuk biztosítani.

Számítógéppel támogatott pályatanácsadás

Rendezvényünkön számítógéppel támogatott tanácsadáson is részt vehet. A tanácsadás során az 
érdeklődőknek lehetőségük van különféle önismereti és pályaorientációs tesztek kitöltésére.
A programok az érdeklődés, képesség, munkamód és a munkához kapcsolódó értékek feltárását 
segítik, támogatják. A kapott eredmények értelmezését és a pálya, a munka világára történő 
átfordítását tanácsadó segíti.

Magyar nyelvű próbainterjú

Hitelesen beszélni önmagunkról az állásinterjún nem könnyű, de a HR-es célja a legjobb szakembert 
kivlasztani.

Az interjút általában úgy képzeljük el, mintha a legrosszabb rémálmunkat kellene átélnünk, ami előtt 
leggyakrabban az alábbi kérdések zakatolnak a fejünkben: Mit vegyek fel? Mit csináljak, ha nem 
tudok arra válaszolni, amit kérdeznek? Az állásinterjúnak nem kell ennyire félelmetesnek lennie, 
különösen akkor, ha felkészülünk rá! 

Magyar nyelvű próbainterjúnkon választ kaphat az Önt aggasztó kérdésekre, valamint tapasztalatot 
szerezhet egy interjúhelyzetről és gyakorolhatja a legtipikusabb kérdéseket.

A próbainterjúra kérjük, hozza magával magyar nyelvű nyomtatott önéletrajzát! A próbainterjút 
önéletrajz hiányában nem tudjuk biztosítani.

Idegennyelvű próbainterjú

Az álláskeresés legmeghatározóbb szakasza az állásinterjú, hiszen szemtől szemben áll egymással az 
interjúztató és az álláskereső. Különösen érdekessé válik a helyzet, ha az interjúztató nem az 
anyanyelvünkön beszél, hiszen ebben az esetben más feladatokkal és több nehézséggel is meg kell 
küzdenünk.

A résztvevők angol, német vagy igény szerint francia nyelvű próbainterjú keretében tapasztalatot 
szerezhetnek egy tipikus interjúhelyzetről és megismerkedhetnek a jellegzetes interjúkérdésekkel.

 Azért is érdemes eljönni, mert minden résztvevő:

• visszajelzést kap aktuális nyelvtudása szintjéről és arról, hogy rendelkezik-e a 
megpályázandó munkakörhöz szükséges szakmai szókinccsel/nyelvi kommunikációs 
készségekkel;

• munkaköröknek megfelelő szituációs gyakorlatokban vehet részt;

• nyereménysorsoláson vehet részt, melynek keretében a SZIE Zöld Út Nyelvvizsgaközpont 
nyelvtanulással és nyelvvizsgával kapcsolatos értékes ajándékokat sorsol ki.

A próbainterjúra kérjük, hozza magával a választott nyelv alapján angol, német vagy francia nyelvű 
nyomtatott önéletrajzát! A próbainterjút önéletrajz hiányában nem tudjuk biztosítani.

Tanácsadások
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Pályaorientációs grafológia 

Az íráskép sok mindent elárulhat rólunk.

Sokan úgy vélik, a kézírás vizsgálata csupán annyiból áll, hogy megállapítják, az apró betűk 
önbizalomhiányos személyiségre utalnak, míg a nagyobb betűméretet alkalmazók magabiztosak és 
közvetlenek. Ennél sokkal összetettebb elemzésről van azonban szó, melyet nemcsak érdekességként 
célszerű megismerni, hanem azért is, mert segítséget jelenthet a pályaválasztás, pályamódosítás 
nehézségeivel küzdőknek. A kézírásból vizsgálható területek többek között:

• érdeklődés, kreativitás, logika, szociális viselkedés, kommunikációs készség, terhelhetőség;

• tanulási, fejlődési, motorikus képességek, önértékelés, motivációs bázis.

Kérjük, hogy a tanácsadásra egy sima, fehér A4-es oldalra kézzel írott szöveget hozzanak magukkal, 
melyen megszólítás és három aláírás legyen. A kézirat ne másolás legyen, hanem önállóan írott 
szöveg. Írásminta hiányában a tanácsadást nem tudjuk biztosítani.

Felkészülés az állásinterjúra 

Az állásinterjún adódhatnak olyan szituációk, melyekre érdemes előre felkészülni. Ezek elkerülése 
érdekében érdemes átgondolni a következőket:

• Milyen állásinterjú-típusok vannak?

• Mit nem kérdezhet meg a munkáltató?

• Én is feltehetek-e kérdéseket az interjún, és ha igen, mi az, amit mégsem kérdezhetek meg?

• Hogyan lehet felkészülni a kínos kérdésekre?

• Hogyan győzzem le az állásinterjút megelőző túlzott idegességet?

• Hogyan kelthetek jó benyomást?

• Mit tegyek, ha beáll a kínos csend?

• Valóban ennyire fontos a nonverbális kommunikációm?

Tanácsadásunkon egy kötetlen beszélgetés keretében most megkérdezheti mindazt, amit a leendő 
munkáltatójától nem merne megkérdezni.

Ingyenes önéletrajzi fotó készítése a 45.  standon

Egy kép többet mond ezer szónál? Ez az állítás halmozottan igaz az önéletrajz esetében!

Legyen olyan a profilképed, amit büszkén tölthetsz fel a Facebookra. Ha szükséges, használd 
önéletrajzhoz, mert statisztikák bizonyítják, hogy a munkaadók először a képet nézik meg az 
önéletrajzon. Már a képed tükrözze a magabiztosságodat, tegyél elsőre jó benyomást.

Állásbörzénken a Fotogarden Studio profi fotósa segít Önnek abban, hogy álláspályázata ne egy rossz 
fényképen múljon.

Kérje Ön is az ingyenes fénykép készítését!
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IMPRESSZUM

Felelős kiadó: Dr. Palkovics László rektor

Munkatársak: Farkas Alexandra, Hanula Gábor, Pusztay Gabriella, Szélesné Koska Marianna

Szent István Egyetem, Médiaközpont, 
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1., Telefon: 06-28/522-000/1012, E-mail: mediakozpont@szie.hu


















































































































