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KÖSZÖNTŐ

Köszöntjük a Szent István Egyetem Állásbörzéjén. Állásbörzénk célja, hogy hallgatóinknak és
 a térség lakosságának, valamint az őket alkalmazni kívánó cégeknek lehetőséget teremtsünk a 
találkozásra, kapcsolatfelvételre. Mivel a cégeknek nemcsak diplomásokra, hanem alap- és közép-
fokú végzettségű munkaerőre is szükségük van, biztosítjuk a lehetőséget arra, hogy a munkáltatók 
egy helyen választhassák ki a megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező diplomásokat,  szakmun-
kásokat, technikusokat, vagy akár az érettségivel rendelkező álláskeresőket. 

Ön álláskeresőként talán tanácstalanul áll kezében a kiadvánnyal. Hogyan is kezdjen neki az ál-
láskeresésnek?  Javasoljuk, olvassa el rövid összefoglalónkat arról, hogyan érdemes állást keresni 
a börzén, tekintse át a kiállítás programját, vegyen részt tanácsadásainkon. Kiadványunkban vala-
mennyi cégről talál információs oldalt azokkal az adatokkal, melyeket kiállítóink hasznosnak tartot-
tak magukról elmondani. A feltüntetett nyitott pozíciók segítik a tájékozódást, hogy a végzettségének 
megfelelő állások iránt érdeklődni tudjon a standoknál.

Ha álmai állásához nem rendelkezik megfelelő végzettséggel, akkor se keseredjen el. Érdeklődjön a 
Szent István Egyetem standján, hiszen széles képzési palettánknak köszönhetően továbbképzésében 
is segíteni tudunk.

Bízunk benne, hogy rendezvényünk egy lépéssel közelebb viszi céljai eléréséhez. Köszönjük, hogy 
eljött rendezvényünkre!

A Szent István Egyetem Állásbörze
szervező csapata 

Az állásbörze rendezvény a GAK Oktató, Kutató és Innovációs Nonprofit Közhasznú Kft. által az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának 1.4.4 Helyi 
és határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések tárgyú pályázati felhívására benyújtott, 
TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0037 azonosító számú, „Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és 
foglalkoztatási potenciál erősítésére” című projektje keretében valósul meg. A 2010. február 1. és 
2011. május 31. között tartó projekt célja a Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum létrehozása, 
valamint hosszú távú működésének beindítása. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott 
támogatás összege 23.490.188,- Ft.
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Hogyan keressünk állást az Állásbörzén?
Mire jó a Börze?

Ha állást keres, vagy állást szeretne változtatni, jó lehetőség erre az Állásbörze, ahol a munkaerő-pi-
ac két fő szereplője; az álláskereső és az állást kínáló munkaadó személyesen találkozhat. A Börzén 
a térségben működő és az egyetem karaihoz kapcsolódó cégek vonulnak fel, amelyek bemutatják 
állásajánlataikat és magukat. A kötetlen beszélgetések mellett, amelyek a standoknál valósulnak 
meg, érdemes a cégek bemutatkozását is meghallgatni ahhoz, hogy teljes képet kapjon arról a 
munkáltatóról, amely felkeltette az érdeklődését.

Hogyan érdeklődjön a standoknál?
A személyes beszélgetés előtt érdemes végigböngészni a standok, szolgáltatások listáját, mely idő-
pontban, hol érdemes lenni ahhoz, hogy minden lehetőséget kihasználjon. A tájékoztató kiadvány 
segítségével először a tanácsadásokra jelentkezzen be, ahol időpontot kap. Ezután válassza ki azon 
cégeket, amelyek felkeltették az érdeklődését, keresse meg, mikor és hol tartják a kiválasztott cé-
gek bemutatkozó előadásukat, majd látogasson el a kiválasztott munkáltatók, képző intézmények 
standjaihoz.

Beszélgetés a standoknál
Az Állásbörzén történő beszélgetés nem interjú, de itt is fontos az első benyomás. Az ápolt megjele-
nés mellett a határozott fellépés célszerű, sikerhez vezető kritérium.

Az Állásbörze előtt gondolja végig az alábbi kérdéseket:
• Beszéljen magáról néhány szóban.
• Mik a tervei?
• Mik az erősségei?
• Milyen eredményekre büszke?
• Miben kellene Ön szerint fejlődnie?
• Miért szeretne a cégnél dolgozni?

Beszélgetés a standnál
• Hozzon magával önéletrajzot, motivációs levelet, amennyiben lehetséges, magyar és 
 angol nyelven. Ehhez önéletrajzmintát itt talál: www.szieallasborze.hu.
• Határozza el, melyek azok a kérdések, amelyekre feltétlenül ki szeretne térni a beszél-
 getés során.
• Legyen rugalmas a beszélgetés során, ha másra (is) terelődik a szó.
• Gyűjtse a személyes benyomásokat, fontos információkat a cégről úgy, hogy figyeljen a 
 metakommunikációra (testbeszédre) is.
• Kérjen elérhetőséget a beszélgetőpartnertől, ahol később érdeklődhet.
• Tartsa a szemkontaktust, figyeljen a másik emberre. Ő sem tesz mást, információkat 
 gyűjt Önről.
• Határozott kézfogással búcsúzzon el a beszélgetés után.

Az állásbörze után készítsen magának egy feljegyzést a potenciális munkáltatókról, képzési lehető-
ségekről, hasznos információkról, amelyeket a Börzén szerzett. 

Sikeres álláskeresést kívánunk! A Szent István Egyetem Állásbörze szervező csapata
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Aula

9.15 Megnyitó
Dr. Solti László (rektor, Szent István Egyetem)

09.30 A Szent István Egyetem, mint multidiszciplináris egyetemi központ bemutatá-
 sa, a helyi foglalkoztatókkal való együttműködés tükrében

Dr. Beke János (rektorhelyettes, Szent István Egyetem)

Foglalkoztatási Fórum

10.00-10.15    Paktum = foglalkoztatási együttműködés
 Új gondolkodásmód a foglalkoztatási problémák megoldására

Dr. Horváth Mihály (GAK Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatója)

10.15-10.30     A térség aktuális munkaerő-piaci helyzetének áttekintése
Horváth Teréz (KMRMK Gödöllői Kirendeltségének vezetője)

Földszinti rektori díszterem

13.00-13.45  Magas munkanélküliség mellett betöltetlen munkahelyek?
 Közös felelősségünk a pályaválasztás! – Vitafórum

14.00-14.45  Rehabilitációs járulék vagy plusz munkaerő?
 Vitafórum a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásáról

15.00-15.45  Mobilitás a térségben - együttműködés a munkába járás költségeinek 
 optimalizálására – Vitafórum

Munkáltatók és tanácsadók előadásai az előadókban egész nap folyamatosan zajlanak. 

PROGRAMOK
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Europass Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Az Europass dokumentumok Európában egységes formátumban teszik összehasonlíthatóvá, megis-
merhetővé az egyén szaktudását, végzettségét, nyelvtudását, szakmai tapasztalatait. Célunk, hogy 
segítsük az álláskeresők minél tartalmasabb és átláthatóbb bemutatkozását a pályázati anyagukban

CV Ambulancia Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft

Az első állás megtalálása több tényezőtől is függ, első lépésként kell egy jó önéletrajz és egy jó 
bemutatkozás! Sokak számára azonban nehézséget okozhat egy figyelemfelkeltő és sikeres pályázat 
összeállítása. A CV Guru azoknak a végzősöknek, frissdiplomásoknak szeretne segíteni tanácsaival, 
akik hasonló cipőben járnak, azaz nem boldogulnak az önéletrajz megírásával vagy bizonytalanok 
abban, hogy megfelelő CV-t sikerült összehozniuk.

Online pályaorientáció Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft

Milyen szak és foglalkozás lenne ideális számomra?

 Mit szeretnék? >> Mit tudok? >> Mit lehet?
 Egyedülálló, komplex tesztünk segítségével az érdeklődési körtől, a kompetenciákon és
 képesítéseken át a foglalkozásokig juthat el a frissdiplomás, ahol nemcsak a foglalkozá-
 sok listáját találja meg, hanem az adott diplomás szakmák leírását is!

Szakok karrier lehetősége 
 Részletesen leírás az alap- és egységes, osztatlan szakok karrierlehetőségeiről. Szak
 területekre bontva rengeteg információ az egyes szakokról. Ez az adatbázis a hallgatók, 
 a már végzett, pályakezdő diplomások és a felvételi előtt állók számára is hasznos, 
 hiszen a képzés alatt szerzett tudásról, a karrierlehetőségekről és a végzettséggel meg-
 célozható állásokról lehet itt tájékozódni.      

Karrierteszt Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft

Helytállni és előrejutni a munkahelyen. Számos területen tehetnek nagyobb önismeret-
re szert a frissdiplomások az élethelyzetükre alakított karriertesztekkel: Foglalkozási terüle-
tek; Hol a helyem a csapatban?; Karrier-menedzsment - álláskeresési készségek, információk; 
Karrier-menedzsment: Foglalkozási információk kezelés; Karrierépítés – döntéshozás; 
Mennyire irányítom hatékonyan az életem?; Munkaértékek a későbbi pályán; Túl sokat tanul vagy 
dolgozik?

Önéletrajz írás, Pályaorientáció 
Angol-, német-,  magyar próbainterjú  Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft

Témák: - Az interjú általában
   - A személyes találkozó előtt
   - Gyakran előforduló kérdések
   - Az önéletrajz
   - A motivációs levél

TANÁCSADÁSOK  ISMERTETŐJE
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Vállalkozási tanácsadás  Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Több mint másfél évtizedes tapasztalatunk alapján reális képet igyekszünk festeni egy-
egy ötlet megvalósíthatóságával, sikerességével kapcsolatban. Elmondjuk, mik az erős-
ségei, mi az, ami miatt valóban kiugró lehet a piacon, de nem titkoljuk a lehetséges buk-
tatókat, gyenge pontokat sem. A döntés soha nem a mi kezünkben van, mi abban 
segítünk, hogy „külső szemként”, rálátással a piaci viszonyokra, súlyokat adjunk a mérlegeléshez. 

Tőlünk megtudhatja, hogy ha belevág, mire kell, és mire lehet számítani. Beszélgetünk arról, hogyan 
lehet felmérni az igényt a termékre/szolgáltatásra. Szóba kerül, hogy milyen jogi forma választása 
célszerű, milyen költségei vannak az alapításnak és milyen adminisztratív eljárásokon kell átesni. 
Speciális szakterület esetén utólagosan, a terület megismerése után biztosítjuk az ingyenes tanács-
adást.

Nemzetközi gyakorlati lehetőségek FSZH-Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat

Fiatalok Lendületben Programot az Európai Unió fiatalok számára hozta létre. Célja, hogy a fiatal 
európaiakat aktív Európa polgári – társadalmi - részvételre, szolidaritásra és toleranciára ösztönözze, 
és bevonja őket Európa jövőjének alakításába. A Program elősegíti a fiatalok mobilitását Európa 
határain belül és azokon kívül is, hozzájárul a nem-formális tanulási lehetőségek bővítéséhez, va-
lamint kultúrák közötti párbeszédre és iskolázottságtól, szociális és kulturális háttértől függetlenül 
valamennyi fiatal bevonására bátorít, hiszen a Fiatalok Lendületben Program mindenkié!  http://
www.mobilitas.hu/flp

Nemzetközi tanulmányi ösztöndíjak Magyar Ösztöndíj Bizottság  www.scholarship.hu

A Magyar Ösztöndíj Bizottság a következő pályázati lehetőségeket kínálja hallgatók, diplomások, 
oktatók, kutatók, tudományos szakemberek, művészek, PhD hallgatók számára, szinte valamennyi 
tudományágban:

-  Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj - kiemelkedő teljesítményű és képességű fiatal kutatók,
 művészek és szakemberek részére, valamennyi tudományterületen, a világ bármely 
 országába 
-  államközi ösztöndíjak (hosszú és rövid tanulmányutak, nyári egyetemek) Németország 
 által adományozott: a DAAD ösztöndíjai, a Bajor Szabad állam ösztöndíja, a Baden-
 Württemberg Tartomány ösztöndíja
-  Projekt alapú intézmények közötti együttműködéseket támogató pályázatok Németor-
 szággal
 -  szakemberek, kutatási anyagok, információk rendszeres cseréje - számos tudományterületen
-  A bécsi Collegium Hungaricumba szóló kutatási célú ösztöndíjak
Az alábbi tevékenységekre lehet pályázni
 Egyetemi, főiskolai tanulmányok (rövid és hosszú tanulmányút, nyári egyetem), posztgra-
 duális tanulmányok, kutatások.
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Roadshow  Helykereső

Minden, amit az álláskeresésről tudni akartál, de nem merted megkérdezni soha!
Ádám-Hideg Krisztina – Educatio
 -XXI. századi pályázat, Europass dokumentumok

Kiszelné Magyar Mónika – Helykereső projektvezető
 - „Álláskeresési technikák”
 - Kik segíthetnek az álláskeresés során?
 - Internetes álláskeresési technikák
 - Kapcsolati tőke szerepe az elhelyezkedésnél
 - Egyéni tanácsadás

CV tanácsadás Frissdiplomás Kft.

A karrierünk, pályánk megválasztása, elindítása során meghatározó fontossága  
van  a pályázati anyagaink és ezen belül az önéletrajzunk helyes összeállításának.
A tanácsadás keretén belül a Frissdiplomás Kft. szakértői segítséget nyújtanak a pályakezdés előtt 
álló hallgatók és a már tapasztaltabb érdeklődők számára is az önéletrajzírással kapcsolatban. 15 
percben, személyre szabottan elemzik az érdeklődők személyi anyagait, segítve azt, hogy a pályázók 
a lehető legbiztosabban lépkedjenek fölfelé a kiválasztási folyamat lépcsőfokain.

Önéletrajz írási előadás Frissdiplomás Kft.

A Frissdiplomás Kft. interaktív előadásával segítséget nyújt a pályakezdés előtt álló fi-
ataloknak, abban, hogy hogyan váltsák meg belépőjüket a felfelé ívelő karrierhez.
Egy jó önéletrajz, a személyi anyagok összeállítás az első, sokszor a legnehezebb lépés. Szakértő 
csapatunk 45 percben tippekkel és tanácsokkal szolgál a pályázati anyagok elkészítéséhez, és nyil-
vánosan válaszol a felmerülő kérdésekre.

Motivációs kérdőív  SHL Hungary Kft.

A motivációs kérdőívet annak kiderítésére lehet használni, hogy mely helyzetek növelhetik vagy csök-
kenthetik a Ön motivációját, és melyek járulhatnak hozzá a munkából származó megelégedettség-
hez. Ezek a típusú kérdőívek azt próbálják meg értékelni, hogy a munkahelyi feltételek milyen mérték-
ben vannak hatással az Ön motivációjára (vagyis, hogy Ön jobban dolgozna-e az adott helyzetben.) 
Mivel ez személyiség-kérdőív, így itt nincs jó vagy rossz válasz.  Próbálja ki ITT! (http://www.shldirect.com/
hu/motivation_questionnaire.html)

Jelöltek jogai SHL Hungary Kft

Az előadás témái:
  - Jelöltként mihez van joga? 
Milyen visszajelzést kell kapnia és hogyan bánhatnak Önnel a tesztezők.
 - Képességtesztek 
 - Személyiségkérdőívek
  - On-line tesztek
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Pályaorientációs grafológia Jóravaló Alapítvány

A pályaorientációs grafológia különböző képességvizsgálatokkal, a személyiség mélyebb mozgató-
erőinek feltárásával komoly segítséget nyújthat a pályaválasztás gondjaival küzdő fiataloknak, pá-
lyamódosító felnőtteknek egyaránt. A pályaorientációs grafológia során vizsgálható területek többek 
között:
 - Mentális képességek, érdeklődés, kreativitás, logika, stb.
  - Motorikus képességek
 - Energizáltság, terhelhetőség
 - Szociális viselkedés, kommunikációs készség, stb.
 - Tanulási, fejlődési képesség
 - Önmagához való viszony, önértékelés stb
 - Motivációs bázis
A grafológusok munkáját szakmai etikai kódex szabályozza, a kézírás  vizsgálatához beleegyezés 
szükséges, az információt a személyiségi jogok szigorú tiszteletben tartásával, bizalmasan kezeljük. 
A tanácsadásra jelentkezőktől kérjük, hogy 1  A/4 oldalnyi kéziratot hozzanak magukkal, melyen 
van megszólítás és 3 aláírás a jelentkezőtől. A kézirat ne könyvből, stb. másolat legyen, hanem 
önállóan írt szöveg (nem a tartalom számít, hanem az írásminta). Ennek hiányában nem tudjuk 
biztosítani a tanácsadást! Megértésüket köszönjük!

Próbainterjúk Tanácsadók
Az interjúk során sokféle kérdéssel találkozhat. Lehetnek tág, nyitott kérdések vagy éppen próbára 
tevők. Minden kérdésnek megvan a maga célja, hogy mi is lehet az, kipróbálhatja magyar, angol 
és német nyelven.

Munkajogi tanácsadás Tanácsadók

Ha bizonyos tulajdonság miatt hátrányosan megkülönböztették (pl. gyermekvállalás, idősebb kor, 
pályakezdő, származása vagy betegség miatt, stb.) tájékozódhat arról a tanácsadás keretében, mi-
lyen jogi lehetőségekkel élhet. Tájékozódhat továbbá a munkaviszony létrehozás, módosítás, meg-
szüntetés általános szabályairól. Ha egyéb jogi szempontból tisztázásra váró kérdései vannak, most 
felteheti a szakembernek!

Angol nyelvi szintfelmérő  OktaTárs Nyelvstúdió

A szintfelmérés során képet kapsz az alábbiakról:
 Milyen szinten beszéled a nyelvet?
 Milyen szinten tudsz írni?
 Hol állsz nyelvhelyességben? Mennyire bő a szókincsed?
 Milyen a nyelvi önbizalmad (azaz mennyire tudod, mered használni a nyelvtudásod)?

Szóval a szintfelmérésen kapsz egy elég pontos helyzetképet, a jelenlegi nyelvtudásodról. Ezt követi egy 
képzési tanácsadás, ami segít kitűzni egy olyan nyelvtanulási célt, ami reális és határidővel ellátott. A 
tanácsadás során figyelembe vesszük tanulási szükségleteidet, lehetőségeidet (pl. pénz, idő), motiváció-
dat és egyéb preferenciáidat. A szintfelmérés egy írásbeli és egy szóbeli részből áll. Az írásbeli kitöltése 
körülbelül 20-30 percet vesz igénybe. Ezt követi egy rövid, 5-8 perces angol nyelvű, szóbeli beszélgetés. 
A szintfelmérést végző tanár ezután visszajelzést ad az elért nyelvi szintről, majd segít kitűzni egy reális 
nyelvtanulási célt.

Vodafone Talk Surf tarifa:    

• 6000 Ft-os havidíj: 
     

•  több száz weboldal megnyitására 
  elég 100 MB-os adatforgalom, 
•  18 Ft-os perc és SMS díj 
  bármikor, bármely belföldi 
  hálózatba.
•  Csak a Vodafone-nál érhet  el 
  a NEPTUN mobilra opimalizált verziója.

Talk Surf tarifával a NOKIA 5230-at
most 990 Ft-ért megszerezheted, 
Kétéves tarifah séggel!

1000 lebeszélhet  
hálózaton belüli
perc és,

200 hálózaton 
kívüli percet foglal 
magában. 

Az ajánlat 2010. december 31-ig, vagy a készlet erejéig érvényes. A Vodafone Talk Surf csomag havidíja 6000 Ft, 2 éves hűségnyilatkozattal és 2 éves tarifahűséggel. 
A Vodafone Talk Surf tarifacsomag csak 26 év alatt vehető igénybe, és egy előfi zető csak egy Vodafone Fiataloknak tarifát vásárolhat. 100 MB/hó adatforgalom felett az 
adatforgalom sebességét csökkentjük A szerződéskötést hitelképesség vizsgálat előzi meg, melytől függően a Vodafone jogosult a szolgáltatás igénybevételét előleg vagy 
egyéb más biztosíték adásához kötni. A HSDPA technológiával lefedett területeken a minimális le- és feltöltési sebesség az ÁSZF 3.sz mellékletében meghatározott, (jelen-
leg 150/40 Kbit/s), amelyet a Vodafone az esetek 80%-ában garantál. További információk a részvételi feltételekben és a www.vodafone.hu/fi ataloknak oldalon.

rezheted,

lk Surf csomag havidíja 6000 Ft, 2 éves hűségnyilatkozattal és 2 é
ő á á á / ó

NOKIA 5230

• Érint képerny  

• MP3 lejátszó

•  Közösségi 
oldalelérés
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11:00-11:20 Generali-Providencia 
Biztosító Zrt.

Nagyszerű lehetőség 
másképpen

Ihász István, 
ügynökségvezető

11:25 -11:45
Axiál javító, 

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.

Axiál Kft. bemutatása

Büksi János,
szervezetfejlesztési 
igazgató 

11:50 - 12:10 Freudenberg NOK 
Mechatronics Hungary

A válság időszakában is 
növekvő vállalkozás

Karagics András, 
gyárigazgató

12:15 - 12:35 OTP Bank Nyrt. 
Budapesti Régió

Az OTP Bank, mint 
munkáltató

Galovics Gábor, 
ügyvezető igazgató-
helyettes

12:40 - 13:00 OktaTárs Nyelvstúdió

Átmegyek a nyelvvizs-
gán, avagy a sikeres 
nyelvvizsga titkai 
dióhéjban

Csősz Ildikó, 
nyelviskola- és 
nyelvvizsgahely-
vezető

13:05 - 13:25
Nemzeti Europass 
Központ - Educatio 

Nonprofit Kft.

Mutasd meg magad 
Európában! - 
Az Europass Dokumen-
tumok bemutatása

Ádám-Hideg
 Krisztina, tájékozta-
tási munkatárs

13:30 - 13:50 TTINTERCONSULT KFT. Hogyan tudsz dolgozni 
a TŐZSDÉN?

Kovács Tamás, 
vezető manager

13:55 - 14:15 B.P.T Kft. (AEGON) Aegon karrierpálya
Dudics Júlia,
létszámfejlesztési 
szakreferens   

14:20 - 14:40
IMPC - M-ember 

Személyzeti Tanácsadó 
Csoport

Online álláskeresés - 
stratégia és lépések

Kaszás Ferenc, 
igazgató

14:45  - 15:05 Alpha-Vet 
Állatgyógyászati Kft.

Az Alpha-Vet 
Állatgyógyászati Kft. 
humánpolitikája

Rezesné Reim 
Teréz, 
HR Igazgató

15:10 - 15:30 Média Sales MédiaGo Karrierközpont
Béres Szilárd, 
elnök 

15:35- 15:55 ING Biztosító Zrt. Lehetőség – Munka – 
Siker!

Henter Margit, 
kiemelt értékesítés 
szervező

Előadó II.

CÉGPREZENTÁCIÓ
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10:00-11:00 Helykereső Roadshow Álláskeresési technikák
Kiszelné 
Magyar Mónika, 
projektvezető

11:00-12:00 Frissdiplomás Kft. Önéletrajzi előadás

Szőllősy Enikő,
campus marketing
Vida Gábor, 
ügyfélmenedzser

13:00-14:00 Helykereső Roadshow Álláskeresési technikák
Kiszelné 
Magyar Mónika, 
projektvezető

14:00-15:00 Frissdiplomás Kft. Önéletrajzi előadás

Szőllősy Enikő,
campus marketing
Vida Gábor, 
ügyfélmenedzser

15:00-16:00 SHL Hungary Kft. Jelöltek jogai
Kiss Ottilia, 
ügyfélreferens

Előadó I.

Gépész tárgyaló

TANÁCSADÓI  PREZENTÁCIÓ

11:20-12:00
FSZH – Mobilitás

 Országos Ifjúsági 
Szolgálat

Nemzetközi lehetőségek 
Fekete Zsófia,
Pr-kommunikáció

12:20-13:00
FSZH – Mobilitás 
Országos Ifjúsági 

Szolgálat
Nemzetközi lehetőségek 

 Fekete Zsófia,
Pr-kommunikáció
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ÁllásStart 
Profession.hu 
(ÁllásStart magyarország Kft.)
Cím: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 59.
Telefon : 06 (1) 374-4020
Honlap: www.allasstart.hu

ÁllásStart 2010  Fő profilunk a diplomás álláskeresők elhelyezkedésének előmozdítá-
sa. Az ÁllásStart kiadvány nyomtatott és elektronikus változatát évről évre nekik állítjuk ösz-
sze.  Az aktuális munkaerő-piaci igények figyelembevételével kialakított ÁllásStart évkönyv 
kilencedik esztendeje segíti a vállalatok és a diplomás álláskeresők eredményes egymásra talá-
lását.  Pontos információi, gazdag tartalma és modern kivitelezése minden évben méltán vív-
ja ki a legismertebb hazai karrierkiadvány címet, amelyet kifogástalan minősége mellett 
magas példányszámának, digitális változatának és internetes jelenlétének is köszönhet.  

Céges partnereink jóvoltából az elismerten piacvezető ÁllásStart kiadványban  szakértő szerzőink 
és szerkesztőink - az álláskeresők és a vállalatok igényeit  szem előtt tartva - mindig új ötleteket és 
hasznos megoldásokat adnak közre.

Célunk, hogy akiket munkánkkal szolgálunk, messzemenően elégedettek legyenek velünk. A kiad-
vány végén található Index jelentősen megkönnyíti a pozíciók közötti böngészést, és lehetővé teszi a 
szükséges diplomák, valamint az ajánlott állások közötti gyors keresést. 

Az álláskereső diplomásoknak feltétlenül érdemes regisztrálniuk a www.allasstart.hu weboldalon, 
illetve az országos állásbörzéken és karriernapokon, mert automatikusan értesítést kapnak a kifeje-
zetten nekik szóló aktuális álláslehetőségekről, gyakornoki programokról, pályázatokról és ösztön-
díjakról.  

Jó böngészést és eredményes állásstartot kívánunk!    
Az ÁllásStart Magyarország csapata.

Kapcsolattartó:  Kristóf Mária irodavezető, 
 tel.: 06 (70) 413-6113
  e-mail:maria.kristof@allasstart.hu, 

CÉGEK  BEMUTATKOZÁSA
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Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft.  
Cím: 8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.
Telefon : +36 (22) 516-400
Honlap: www.alpha-vet.hu

Az Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft. Magyarország állatgyógyszer, állateledel és felszerelés piacának 
egyik meghatározó szereplője. Több, mint 300 munkatársat foglalkoztató cégünk 20 éve folyama-
tosan fejlődik. A székesfehérvári központi telephelyen és a budapesti logisztikai központon kívül az 
ország minden régiójában található nagy- és kiskereskedelmi áruházunk.  

Jelenlegi üzletágaink: állatgyógyszer üzletág, állateledel és -felszerelés üzletág,  ál lat   kór ház és az 
Alpha Segítő Kéz Állatkórházi Alapítvány. Szolgáltatásunk magas színvonalát többek között modern 
logisztika, grafikai stúdió és nyomda segíti. 

Fejlődésünk egyik alapköve a megfelelő szakemberek alkalmazása, ezért folyamatosan keressük a 
vállalat képébe illő állatorvos, illetve agrármérnök végzettségű fiatal kollégákat, akik szaktanács-
adói, kutatási-fejlesztési, valamint értékesítői munkakört is el tudnak képzelni jövőbeni hivatásukként. 

Elvárásaink a jövőbeni kollégákkal szemben:
 • Motivált, elkötelezett személyiség, nagy munkabírással és stressztűrő képességgel
 • Határozottság, konfliktuskezelő készség, önállóság, felelősségvállalás, 
  jó szervezőkészség
 •B kategóriás jogosítvány

 Amit kínálunk: 
 • Versenyképes jövedelem
 • Stabil, hosszútávú munkahely és vállalati háttér
 • Dinamikus csapat

Kínált állásajánlatok:
Felsőfokú végzettségűeknek: szaktanácsadó, állatorvos, PET kereskedelmi képviselő,   

állatgyógyszer kereskedelmi képviselő, értékesítési vezető

Kapcsolattartó:  Rezesné Reim Teréz, HR Igazgató
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AXIÁL 
Javító, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. 

Cím: 6500 Baja, Szegedi út 147.
Telefon : +36 (79) 525-400
Honlap: www.axial.hu

Mottónk: A szolgáltatás fontosabb, mint a nyereség, a nyereség nem cél, hanem a 
szolgáltatás eredménye. (Henry Ford)  1991-ben magánérdekeltségű társaságként, 
100. 000 FT törzstőkével alakult meg a cég. 1994-ig kizárólag Zetor traktorok alkat-
részeinek forgalmazásával foglalkozott, majd később a magyar mezőgazdaság igé-
nyeit jobban kiszolgáló áruválasztékra törekedett. A társaság 1996-ban kft.-vé szerve-
ződött, törzstőkéjét 50 millió Ft-ra emelte, és a tevékenységet forgalmazásra bővítette.

Az elmúlt évben a cég forgalma közel 30 milliárd Ft volt. 2002-ben a használtgép -értékesítés több 
mint 500 darabos mennyiséget ért el. Az Axiál Kft. partnereinek gépvásárlásait hitel-, illetve lízing-
konstrukciókkal segíti. Külföldi alkatrész-beszállítóink a világ élmezőnyét képviselik. Fejlett számító-
gépes rendszerünk biztosítja a telephelyek közötti gyors kommunikációt. Társaságunk az elmúlt évek 
eredményeit a vásárlókkal közösen elért sikernek tekinti, hiszen csak az a siker lehet megérdemelt, 
amely mögött ott áll az elégedett vásárlók hosszú sora.

Kínált állásajánlatok:
Felsőfokú végzettségűeknek: alkatrészes termékmenedzser, szervizmérnök, műszaki 

 tanulmányokat folytató gyakornokhallgató

Kapcsolattartó: 
 Büksi János, 
 szervezetfejlesztési igazgató 
 tel.: 06 (30) 995-5510 
 e-mail: buksij@axial.hu 

SZEREZD MEG 
A LEGJOBB ÁLLÁST!
Mit kell tenned?

Látogass el honlapunkra: 
www.helykereso.hu!

Keresd a HELYKERESÕT 
az állásbörzéken!

Add le önéletrajzodat 
a standunknál!



Szent István Egyetem Állásbörze

16

B.P.T. Kft, 
az AEGON Magyarország 
Általános Biztosító Zrt. 
megbízott értékesítési partnere 
Cím: 2120 Dunakeszi, Veres P. utca 10/a
Telefon : 06 (28) 545-520

Az AEGON Magyarország cégcsoportról:
Nemzetközi háttér, hazai tapasztalat:
Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1992 óta a hágai székhelyű nemzetkö-
zi AEGON csoport tagja. A csoport legnagyobb leányvállalatai az Egyesült Államokban, 
Hollandiában, az Egyesült Királyságban működnek, de az AEGON jelenléte folyamatosan növek-
szik Ázsiában, és Közép-Kelet-Európában is. Az AEGON mintegy 29.000 embert foglalkoztat világ-
szerte, több mint 40 millió ügyfelet szolgál ki több mint 20 piacon. 

Az AEGON Magyarország cégcsoport leányvállalatai: 

• Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. a hazai élet- és vagyonbiztosítási, 
  va la  mint a befektetési piac egyik legnagyobb szereplője. A lakásbiztosítási piacveze- 
  tőjeként több mint 1 millió család otthonáról gondoskodik. 

 
• Az AEGON Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt. Magyarország egyik vezető pénztá-
  rának, az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztárnak a működtetését 
  szervező cégcsoport tag.

 
• Az AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanfedezet mellett nyújt forint alapú kölcsönöket 
  ingatlanvásárlásra, szabad felhasználásra, továbbá deviza alapú kölcsönöket hitelkivál-
  tásra. 

 
• Az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. kizárólagosan intézményi befek tetők
  számára nyújt vagyonkezelési szolgáltatást. 

• Az AEGONdirekt.hu és Privát Befektetés- és Biztosításközvetítő Zrt. a 
  www.aegondirekt.hu oldalon keresztül, kizárólag direkt értékesítési csatornákat használ-   
va értékesíti a cégcsoport biztosítási, nyugdíjpénztári és hitel termékeit.

Kínált állásajánlatok:
 Felsőfokú végzettségűeknek: megbízott üzleti vezető
 Középfokú végzettségűeknek: megbízott pénzügyi tanácsadó  

Kapcsolattartó: Kovácsné Mandur Ada, területi vezető, 
 tel.: 06 (30) 863-5089, e-mail: salus.adakov@gmail.com

Szent István Egyetem Állásbörze
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BONAFARM CSOPORT
(BONAFARM Zrt.)
Cím:1123 MOM PARK Alkotás u. 53. 
   B torony 4. em.
Telefon : 06 (1) 801-9061, 06 (1) 225-2550
Honlap: bonafarm.hu

A Bonafarm Csoport a közép-európai régió egyik legnagyobb, vertikálisan integrált élelmiszer-fel-
dolgozó cégcsoportja. A „Termőföldtől az asztalig” mottó jegyében a Csoport cégei lefedik a gyártás 
teljes folyamatát, így biztosítva, termékeink minőségét és biztonságosságát.  
  A Csoport élelmiszer-ipari cégei olyan piacvezető márkák tulajdonosai, mint a Pick, a  Herz, a 
Sole, a Mizo vagy a Teleki borok. Kiemelkedő szerepet töltenek be a magyar tej-, húskészítmény- és 
borászati szektorban, a szükséges alapanyagot előállító mezőgazdasági cégek, a Bóly Zrt., a Dal-
mand Zrt., a Bonafarm-Bábolna Kft.  és a Fiorács Kft. pedig összesen több mint 30 000 hektárnyi 
földet művelnek meg.
 A Csoport több mint 60 telephelyén mintegy 6000 embernek ad munkát. Az éves teljes bevétel  
550 millió euró körül mozog.

Kínált állásajánlatok:
 Felsőfokú végzettségűeknek: állatorvos, növényorvos, növénytermesztési mérnök, állat -
 tenyésztési mérnök, takarmányozási mérnök, műszaki menedzser, (automatizálási 
 ism.)  élelmiszerbiztonsági szakember, minőségügyi szakember 

 Felsőfokú gyakorlat: állattenyésztés, takarmányozás, növénytermesztés, 
  élelmiszergyártás 

 Diplomamunka: állattenyésztés, növénytermesztés, takarmányozás, élelmiszergyártás 

Kapcsolattartó: dr. Ruppert Márton, pécsi regionális szervezetfejlesztési vezető, 
 e-mail: marton.ruppert@bonafarm.hu
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Carrier CR Magyarország  Kft.
Cím: 5123 Jászárokszállás, Jászberényi út 2.
Tel./fax.:  06 (57) 531-111, 06 (57) 430-113

Cégünk, az amerikai tulajdonban lévő, jászárokszállási telephelyű Carrier CR Magyarország Kft. 
kereskedelmi hűtőbútorok gyártásával és értékesítésével foglalkozik.

Kínált állásajánlatok:
Felsőfokú végzettségűeknek: Gyártmányfejlesztő mérnök, Gyártásfejlesztő mérnök
Középfokú végzettségűeknek: Gyártmányfejlesztő technikus

Kapcsolattartó: Gaál Melinda és Durucz Szilvia, Junior HR generalista,
  tel: 06 (70) 933-7444, 06 (30) 998-7580
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Freudenberg NOK 
Mechatronics Hungary Bt.
Cím: 2119 Pécel, Pesti út 80
Telefon: 06 (28) 548-145

Cégünk a német Freudenberg és a japán Nippon Oil Seal Industry Co. joint venture cége. 
Maga a cégcsoport 55 országban van jelen.
Magyarországon a Freudenberg csoport 4 gyáregységgel rendelkezik, ahol különféle termékek 
készülnek autóipari felhasználásra. 

A Freudenberg NOK  Mechatronics Hungary Bt., mechatronikai középvállalat, amelynek ma-
gyarországi múltja a 90-es évek közepére nyúlik vissza. 
A péceli gyáregységben, több ezer négyzetméteres gyártócsarnokokban több száz munkatárs 
végzi fólia-kapcsolók, modulok, szelepek, FPC technológiára alapuló kész és komplett egysé-
gek, gyártását és szerelését a legmagasabb minőségi követelmények szerint. Termékeink nagy 
része autóipari területen kerül felhasználásra, viszont e mellett gyógyászati és háztartástechni-
kai területen is megtálalhatóak gyártmányaink.
Természetesen a magas minőségi követelményeknek megfelelően a péceli üzem rendelkezik az 
autóiparban nélkülözhetetlen rendszerekkel és tanúsítványokkal.

Vevőink bizalma, a megbízható minőségen, a gyors kivitelezésen, a pontos szállításon, a 
gazdaságos termelés melletti magas technológiai színvonalon, valamint termékeink környe-
zetkímélő voltán alapul. Ezen bizalom megtartása és folyamatos fejlődése végett a jelenlegi 
motivált és elkötelezett dolgozóink mellé keresünk olyan új dolgozókat, akik révén vállalatunk 
valamennyi területén folyamatos fejlődésünket fent tudjuk tartani.

Kínált állásajánlatok:
 Felsőfokú végzettségűeknek:  Minőségügyi mérnök, SQA mérnök, 
 Projekt mérnök 
 Középfokú végzettségűeknek:  Mérés technikus, Műszakvezető 

Kapcsolattartó: Bencsik Tiborné, HR vezető, 
 tel.: 06 (20) 933-7229
 e-mail: zsuzsa.bencsik@freudenberg.de
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Freudenberg  NOK Mechatronics Hungary Bt. – H-2119 Pécel, Pesti út 80. 
 

 
 
 

 
A Freudenberg Konszern Péceli Gyáregysége 

felvételt hirdet,  német-japán autóipari alkatrészgyártásban tevékenyked  
dinamikusan növekv  csapatának er sítésére az alábbi pozícióba: 

 
Projekt mérnök 

 
Feladatok: 

• A gyártási folyamat tervezése és optimalizálása (f  szempontok a min ség, kapacitás, ergonómia)  
• Layout megtervezése az új berendezésekkel, eszközökkel  
• Az új projektekhez tartozó berendezések és eszközök specifikálása, beszerzése, beszerzésének 

koordinálása  
• A berendezések telepítésének és üzembevételének koordinálása  
• Részvétel az új termék tervezési folyamatában 
• Termék bevezetési folyamatok vezetése és végrehajtása  
• Részvétel a dokumentációk elkészítésében (P-FMEA, folyamatábra, munkautasítások)  
• Gyártásindítás, próba- és prototípusgyártás végrehajtása  
• Termelési kísérletek koordinálása 
• Projekttervek készítése, követése 
• Futó termékeknél változások követése, koordinálása, bevezetése 
• Gyártási m veletek fejlesztése, technológiai felügyelete. 
• A gyártási folyamatok hatékonyságának javítása 
• A m szakvezet k m szaki támogatása és képzése 

 
Elvárások: 

• Mérnöki végzettség 
• Gyakori Németországi kiküldetések vállalása 
• Legalább 2 év termelési területen szerzett tapasztalat 
• MS Office programok felhasználó szint  ismerete,  
• Magabiztos német nyelvtudás 
 

El ny: 
• Angol nyelvtudás 
• Lean termelésszervezési ismeretek 
• SAP ismeretek 
• M anyag megmunkálási technológiák ismerete 
• Autóipari tapasztalat 
 

Amit kínálunk: 
• Versenyképes jövedelem, 
• Szakmai fejl dési lehet ség, 
• Dinamikus nemzetközi csapatban való munkavégzés. 

 
Munkavégzés helye: 

• Pécel  
 
Jelentkezés módja: 
• Jelentkezését elektronikus levélben várjuk szakmai önéletrajzzal (német és vagy angol) az alábbi email 

címen: FNMH.HR@freudenberg.de 
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A Freudenberg Konszern Péceli Gyáregysége 

felvételt hirdet,  német-japán autóipari alkatrészgyártásban tevékenyked  
dinamikusan növekv  csapatának er sítésére az alábbi pozícióba: 

 

Min ségügyi mérnök 
 
Feladatok: 
• a társaság integrált min ségbiztosítási rendszerének m ködtetése, folyamatos fejlesztése, 
• a gyártási és termékkezelési utasítások, vizsgálati specifikációk készítése, ellen rzése, 
• termék / folyamat auditok tervezése és végrehajtása, 
• MSA, kalibrálások koordinálása, 
• az el írások végrehajtásának kontrollálása a gyártás területén, 
• termékazonosítás és nyomonkövethet ség betartatása, 
• min ségügyi megbeszélések vezetése, 
• zárolások ügyintézése, hibás termékek megjelölésének és elkülönítésének betartatása, 

ellen rzése, 
• hibaelemzések készítése, értékelése, intézkedések meghozatala, gyártási selejtek analízise 
• selejt statisztika készítése (heti, havi, éves), 
• vev i reklamációk kezelése (hiba analízis, intézkedési terv, 8D). 
 
Elvárások: 
• fels fokú m szaki végzettség, 
• 2-3 év min ségügyi mérnöki tapasztalat, 
• tárgyalóképes német és/vagy angol nyelvtudás, 
• határozott fellépés és jó kommunikációs képesség, 
• B- kategóriás jogosítvány, utazási hajlandóság. 
 
El ny: 
• Min ségbiztosítási szakirány vagy min ségbiztosítási posztgraduális képzés, 
• 2-3 év autóiparban eltöltött min ségügyi mérnöki tapasztalat, 
• SAP Q modul gyakorlat, 
 
Amit kínálunk: 
• Versenyképes jövedelem, 
• Szakmai fejl dési lehet ség, 
• Dinamikus nemzetközi csapatban való munkavégzés. 
 
Munkavégzés helye: 

• Pécel (új M0-ás Keleti szektor) 
 

Jelentkezés módja: 
• Jelentkezését elektronikus levélben várjuk szakmai önéletrajzzal (német és vagy angol) az 

alábbi email címen: FNMH.HR@freudenberg.de 
 

 



Szent István Egyetem Állásbörze

24

GE Energy(GE Hungary Kft)
Cím: 2112 Veresegyház Kisrét u 1.
Telefon: +36 (28) 587-000,+36 (28) 587-437
Honlap: www.ge.com/careers

A GE a világ egyik legnevesebb és legsikeresebb vállalata. Több mint 320 000 dolgozónkkal és 
13 000 főt foglalkoztató magyar leányvállalatunkkal a világon mindenütt tudásunk bővítésére, az 
életünket befolyásoló újítások felkutatására és a tökéletességre törekszünk.    

A GE Energy - korábban GE Power Systems - világelső az ipari áramszolgáltatók számára készülő 
gáz-, hő- és vízturbinák, valamint generátorok tervezésében, gyártásában és karbantartásában.    

Mi a GE-nél minden nap arra törekszünk, hogy jobbá tegyük a világot. Kollégáinkkal közösen épít-
jük a jövőt és csapatunkba olyan szakembereket keresünk akik számára fontos, hogy maradandót 
alkossanak, akik nem csak egy állást, de karriert keresnek. Világszínvonalú képzési rendszerünk 
segítségével a legfontosabb erőforrásunkba, a kollégáinkba is nagyon sokat fektetünk, hogy saját 
innovatív ötleteiket megvalósítsák, és személyes valamint szakmai fejlődésüket biztosítani tudjuk. 125 
éves működésünk során sok eredménnyel büszkélkedhetünk, de hisszük, hogy a megfelelő szakem-
berekkel még többre lehetünk képesek.

Kínált állásajánlatok:
 Középfokú végzettség: műszakvezető, hegesztő, csőszerelő, hegesztő-lakatos 

Felsőfokú végzettség: beszerző, karbantartó, termelés támogató mérnök, nemzetközi 
  vevőellátási specialista, nyelveket beszélő ügyfélszolgálati kolléga, minőségügyi mérnök, 
 villamos mérnök 

Gyakorlat felsőfok: termelés - gyártás nemzetközi kereskedelem 

Kapcsolattartó: 
 Fertig Balázs toborzási vezető, e-mail: balazs.fertig@ge.com, tel.: +36 (30) 508-6353
 Bachát Emese HR specialista,  e-mail: emese.bachat@ge.com 
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Generali-Providencia Biztosító
Cím: 1066. Budapest, Teréz körút 42-44.
Telefon: 06 (1) 301-7100
Honlap: http://www.generali.hu

A Generali-Providencia Biztosító Zrt. hazánk legnagyobb múltú biztosítótársasága, a hazai biztosítá-
si piacion meghatározó szerepet játszó cég, a trieszti székhelyű Generali csoport tagja.  A Generali 
1832-es pesti fióknyitása és az államosítással létrejött kényszerszünet után 1989-ben, 21 éve tért 
vissza Magyarországra.  Az elmúlt húsz évben a társaság töretlen fejlődést mutatott. Az 1,2 millió 
hazai ügyféllel rendelkező Generali termék- és szolgáltatási palettája az élet minden területét lefedi 
legyen szó lakossági ügyfelek egyéni vagy családi biztonságáról, egészségmegőrzéséről, befekteté-
seiről, vagy otthonuk és vagyontárgyaik megóvásáról, vagy akár vállalati ügyfelek vállalkozásainak 
biztonságos üzletmenetéről és az ott foglalkoztatottak biztosítási védelméről. 

A Generali üzleti és társadalmi tevékenységét az elmúlt években többször is díjazták. 
Elnyerte a Kiváló Márka díjat, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének véle-
ménye alapján a szolgáltatásminőségi verseny többszörös győztese és 2008-ban a magyarországi 
Good CSR Program keretében társadalmi felelősségvállalási díjat nyert.

Kínált állásajánlatok:
Felsőfokú végzettség: Biztosítási tanácsadó 
Gyakornok felsőfok: HR gyakornok, Közgazdász gyakornok 

Kapcsolattartó: 
 Varsányi Szilvia, HR-referens,  
 e-mail: szilvia.varsanyi@generali.hu, 
 tel.: 06 (1)  301-7174
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Freudenberg  NOK Mechatronics Hungary Bt. – H-2119 Pécel, Pesti út 80. 
 

 
 
 

 
A Freudenberg Konszern Péceli Gyáregysége 

felvételt hirdet,  német-japán autóipari alkatrészgyártásban tevékenyked  
dinamikusan növekv  csapatának er sítésére az alábbi pozícióba: 

 
SQA mérnök 

 
Feladatok: 
• Alapanyag eredet  problémák kivizsgálása és reklamációk (8D riport) indítása a 

beszállítók felé. 
• Beszállítóktól kapott 8D riportok értékelése és az akciók nyomon követése valamint 

hatékonyságuk vizsgálata. 
• Beszállítók értékelése és fejlesztése. 
• Beszállítók auditálása. 
• Bejöv  áru ellen rzés felügyelete, vizsgálatokkal kapcsolatos döntések meghozatala. 
• Új beszállítók jóváhagyása. 
• Kapcsolatot tart fent közvetlenül a beszállítókkal, a többi társosztállyal (fejlesztés, 

beszerzés, logisztika, raktár, termelés, technológia) 
 

Követelmény profil: 
• Fels fokú m szaki végzettség, 
• 2-3 év SQA mérnöki tapasztalat, 
• Tárgyalóképes német és/vagy angol nyelvtudás,  
• Határozott fellépés és jó kommunikációs képesség, 
• B- kategóriás jogosítvány, utazási hajlandóság. 
 
El ny: 
• Autóiparban eltöltött SQA mérnöki tapasztalat, 
• SAP Q modul tapasztalat, 
• Min ségbiztosítási szakirány vagy min ségbiztosítási posztgraduális képzés. 
 
Amit kínálunk: 
• Versenyképes jövedelem, 
• Szakmai fejl dési lehet ség, 
• Dinamikus nemzetközi csapatban való munkavégzés. 
 
Munkavégzés helye: 

• Pécel (új M0-ás Keleti szektor) 
 
Jelentkezés módja: 
• Jelentkezését elektronikus levélben várjuk szakmai önéletrajzzal (német és vagy 

angol) az alábbi email címen: FNMH.HR@freudenberg.de 
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Groupama Garancia Biztosító Zrt.
Cím: 1051 Budapest, Október 6. utca 9.
Honlap: www.groupamagarancia.hu

A Groupama Garancia Biztosító több mint 100 éves, francia tulajdonú cég, a hazai biztosítási piac 
új, mégis ismerős szereplője. A Groupama Biztosító Zrt. és az OTP Garancia Biztosító Zrt. egyesü-
lése által létrejött Groupama Garancia Biztosító 1,3 millió ügyfelével az ország egyik legnagyobb 
biztosítója, amely 2008 szeptembere óta a Groupama stabil nemzetközi csoportjához tartozik. A 
Groupama közel 10%-ban vásárolt tulajdonjogot az OTP Bankban, és az elkövetkezendő 20 évre 
kiemelt partneri együttműködésben állapodtak meg. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy munkatársai a 
magyar pénzintézet termékeit kiemelt jutalék ellenében értékesítsék. 

A Groupama Garancia Biztosító mind az egyéni ügyfeleknek, ezen belül is a családoknak, valamint 
a kis- és középvállalkozásoknak kínál teljes körű biztosítási védelmet. Az élet-, felelősség- és vagyon-
biztosítások terén a folyamatosan fejlődő biztosítási termékek széles választékát kínáljuk országos iro-
dahálózatunk 150 pontján, valamint az OTP Bank 400 fiókjában versenyképes áron. A Groupama 
Garancia Biztosító 2009-ben a magyar biztosítási piacon megerősítette piaci pozícióját: 10,5%-os 
piaci részesedése alapján a magyar biztosítási piac 3. legnagyobb szereplőjévé vált. 

A Groupama Csoport számos alapítványon, programon és támogatáson keresztül évtizedek óta � 
híven gyökereihez � a társadalom aktív és felelős támogatója.

Állásajánlatok:
Felsőfokú végzettségűeknek: 

 • üzleti munkatárs 
• üzleti ügyfélszolgálati munkatárs 
• üzleti vezető   
Középfokú végzettségűeknek:
• üzleti munkatárs 
• üzleti ügyfélszolgálati munkatárs 

Kapcsolattartó:
Nagy László fiókigazgató, 

 Telefon: +36 20 661 6715, 
 e-mail: Laszlo.Nagy2@groupamagarancia.hu

SIKERORIENTÁLTSÁG, RUGALMASSÁG, CSAPATMUNKA

Gödöllőn, Vácon, Budapesten és a városok vonzáskörzetében pénzügyi terület iránt érdeklődő 
pályázók jelentkezését várjuk.

Megpályázható munkakörök: üzletkötő, ügyfélszolgálati munkatárs, üzleti vezető stb.

Miért érdemes hozzánk jelentkezni?

• Stabil, nemzetközi cégháttér
• Multinacionális vállalati környezet
• Versenyképes szakma elsajátítása térítésmentesen 
• Teljesítménytől függő versenyképes jövedelem
• Alkalmazotti jogviszony 
• Karrierépítési lehetőség

Minimum érettségivel rendelkező sikerorientált, dinamikus, rugalmas pályázók jelentkezését 
várjuk, akik önálló és felelősségteljes munkavégzésükkel hozzá tudnak járulni a cég sikeréhez.

Jelentkezzen és építse nálunk karrierjét!

Információk a cégről: www.groupamagarancia.hu 

Kapcsolat:

Nagy László fiókigazgató
e-mail: laszlo.nagy2@groupamagarancia.hu
telefon: +36 20 661 6715



a HVG állásportálja

KERESÜNK  

MUNKAVÁLLALÓT 
2500

AZ ALÁBBI MUNKAKÖRÖKBE:

ÁLLÁST KERES?  

A     ÁLLÁSPORTÁLJÁN 
 MINÔSÉGI AJÁNLATOK 
VÁRJÁK!

Milyen a hatékony önéletrajz? Melyek a leggyakoribb 
interjúkérdések? Ötletek és tippek, praktikus tanácsok 

a sikeres pályakezdéshez. Plusz 140 cég több ezer 
állásajánlata, hogy legyen 

miből válogatni.

Pályakezdőknek 
és haladóknak

www.karrierplusz.hu
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IMPC - 
M-ember Személyzeti 
Tanácsadó Cégcsoport
Cím: 2100 Gödöllő Kossuth Lajos u. 13. I. 11.
Telefon.: 06 (70) 615-3517
Honlap: www.impc.hu, www.joallasok.hu, www.m-ember.hu

Az IMPC – M-ember Személyzeti Tanácsadó Csoport munkatársai több mint másfél évtizedes ta-
pasztalattal rendelkeznek a személyzeti tanácsadás területén. E jelentős tapasztalat, ügyfélközpon-
túsággal, alapossággal és a piaci igényekhez igazodó szakosodással kiegészülve az elmúlt években 
az IMPC dinamikus fejlődését eredményezte.

Tanácsadói tevékenységünk az alábbi területekre irányul:
 • Vezetők, szakemberek keresése, értékelése, kiválasztása
 • Vezetők, szakértők közvetítése időleges feladatok ellátására
 • Vállalati HRM rendszerek kiépítése, továbbfejlesztése
 • Személyzeti marketing, jövedelem-versenyképességi tanácsadás

A megbízó vállalatokkal szorosan együttműködve arra törekszünk, hogy a kiválasztott munkatársak 
tudása és képességei optimális szervezeti illeszkedéssel a lehető legmagasabb szinten hasznosulja-
nak, növelve ezzel a vállalkozások teljesítményét és értékét.
Az IMPC tanácsadási tevékenysége meghatározott kulcspiaci szegmensekre koncentrálódik. E piaci 
szegmenseket gyors növekedés, a magasfokú innováción keresztül létrejövő új munkakörök nagy 
száma és éles versenyhelyzet jellemzi, amely a kulcsszakemberek piacára is kihat.
A piaci szakosodás lehetővé teszi, hogy az IMPC tanácsadói e bonyolult piaci feltételek között is - 
széleskörű ismereteikre és a következetesen felépített adatbankra támaszkodva - alapos és diszkrét 
munkastílussal surlódásmentes és rövid átfutási idejű megoldásokat nyújtsanak megbízóik számára.
Az IMPC szakosodott tanácsadói a jelöltek tudását, képességeit, személyiségét, motivációját alapo-
san feltérképezve jelentős segítséget nyújtanak az “igazi” jelölt kiválasztásához.

Kapcsolattartó: Kővágó Attila, vezető tanácsadó, 
 e-mail: attila.kovago@m-ember.hu, 
 tel.: 06 (70) 615-3517
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A Freudenberg Konszern Péceli Gyáregysége 

felvételt hirdet,  német-japán autóipari alkatrészgyártásban tevékenyked  
dinamikusan növekv  csapatának er sítésére az alábbi pozícióba: 

 
 
 

M szakvezet  
 
  
Feladatok: 

• A m szakban dolgozó szerel k irányítása, felügyelete 
• Gyártási tervek végrehajtása 
• Gyártási m veletek betartása, betartatása 
• A gyártási folyamatok hatékonyságának javítása, folyamatos fejlesztése  

 
 

Elvárások: 
• Középfokú m szaki végzettség 
• Legalább 2 év ezen a területen szerzett tapasztalat 
• MS Office programok felhasználó szint  ismerete,  
• Vezet i képesség 
 
 

El ny 
 
• SAP ismeretek 
• Németnyelv ismeret 
• ISO TS 16949 tapasztalat 
 

Amit kínálunk: 
• Versenyképes jövedelem, 
• Szakmai fejl dési lehet ség, 
• Dinamikus nemzetközi csapatban való munkavégzés. 

 
Munkavégzés helye: 

• Pécel 
 
Jelentkezés módja: 

• Jelentkezését elektronikus levélben várjuk szakmai önéletrajzzal (német és vagy 
angol) az alábbi email címen: FNMH.HR@freudenberg.de 

 
 
 

 
 

A Freudenberg Konszern Péceli Gyáregysége 
felvételt hirdet,  német-japán autóipari alkatrészgyártásban tevékenyked  

dinamikusan növekv  csapatának er sítésére az alábbi pozícióba: 
 

 
Mérés technikus 

 
Feladatok: 
• Bejöv  árú ellen rzéshez mérési módszerek kidolgozása, el írása, 
• SAP-ban lév  ellen rzési tervek karbantartása, 
• Excel 3D mér gép használata, mér programok írása, szerviz céggel való 

kapcsolattartás, 
• hiba analízishez mérések szolgáltatása, 
• mérési riportok elkészítése, kiértékelése, 
• Mér eszköz felügyelet, MSA készítés.  

 
Elvárások: 
• Érettségi, 
• Méréstechnikai ismeretek (MSA, R&R, mér eszközök szakszer  használata, 

kalibrálási tapasztalat), 
• Technikai dokumentáció és alkatrész rajzok értelmezése,  
• SPC és Q-stat ismeret, 
 
El ny: 
• Idegen nyelv ismerete (német vagy angol) 
 
Amit kínálunk: 
• Versenyképes jövedelem, 
• Szakmai fejl dési lehet ség, 
• Dinamikus nemzetközi csapatban való munkavégzés. 
 
Munkavégzés helye: 

• Pécel  
 
Jelentkezés módja: 
• Jelentkezését elektronikus levélben várjuk szakmai önéletrajzzal (német és vagy 

angol) az alábbi email címen: FNMH.HR@freudenberg.de 
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IMPC – M-ember Személyzeti Tanácsadó Csoport 
 

Vezet k, szakemberek keresése,  kiválasztása 
Munkaer közvetítés 

IMPC Workservice 
   HR Management tanácsadás 

   Tréning és coaching 
Kiszervezett HR szolgáltatások 

 
IRODÁK 

Budapest, Allee Corner irodaház, XI. kerület Október 23. utca 8-10. 
Telefon: +36 1 882 3520; +36 1 882 3521 

Székesfehérvár, Ányos Pál u. 3. 
Telefon: +36 22 500 240  

Gödöll , T ztoronyház, Kossuth L. u. 13. 
Telefon: +36 28 612 472  

 
www.impc.hu 
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ING BIZTOSÍTÓ ZRT.
(ING Biztosító Zrt. Jász-Nagykun Szolnok 
Megyei Igazgatósága)
Cím: 5000 Szolnok, Mártírok út. 16. 
Telefon: 06 (56) 527- 464
Honlap: www.ing.hu

A hollandiai székhelyű ING Csoport több mint másfél évszázados szakmai tapasztalattal rendelkező 
nemzetközi pénzügyi szervezet. A világ 50 országában mintegy 120 000 munkatárs áll az ING in-
tegrált szolgáltatásai mögött. Az ING Biztosító ZRT. Magyarországon Nationale-Nederlanden néven 
vált ismertté. Társaságunk 1997 óta folyamatosan piacvezető az életbiztosítási piacon, köszönhe-
tően annak, hogy a fejlett pénzügyi piacok legkorszerűbb és legnépszerűbb biztosítási és pénzügyi 
termékeit kínáljuk ügyfeleinknek.

Az ING magyarországi tagvállalatai 35 területi igazgatóságból és mintegy 2200 pénzügyi tanács-
adóból álló hálózaton keresztül juttatják el ügyfeleikhez szolgáltatásaikat országszerte.  
Lehetőség - munka - siker: az Ön számára! Vezető pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó cégcsoportunk, 
olyan ambíciózus, kitartó, jó kommunikációs készséggel rendelkező értékesítő partnereket keres, 
akik a pénzügyi szolgáltatások piacán szeretnének eredményeket és sikereket elérni. Minden sikeres 
üzlet alapvető feltétele a megfelelő szakemberek alkalmazása, az új tehetségek felkutatása. 

Ennél is fontosabb azonban a kiváló munkaerő hosszú távú megtartása és motiválása. Ehhez pedig 
olyan munkakörnyezetre van szükség, ahol mindenki számára biztosított a kihívásokkal teli, felelős-
ségteljes munka, továbbá a folyamatos szakmai továbbfejlődés lehetősége.

Kínált állásajánlatok:
 Felsőfokú végzettségűeknek: Pénzügyi tanácsadó, Hiteltanácsadó 

Kapcsolattartó: Batáné Busai Andrea, Hálózati Értékesítés Szervező
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MAGYAR HONVÉDSÉG
(MH Kelet-magyarországi 
Hadkiegészítő Parancsnokság 
1. Toborzó és Érdekvédelmi Központ Budapest)
Cím: Budapest 1545
Telefon: 06 (1) 236-5235
Honlap: www.nftc.hu, www.hm.gov.hu

Magyarország 2002. március 25-én csatlakozott a NATO Kanadában folyó repülőgép-vezetői kép-
zési programjához (NATO Flying Training in Canada-NFTC), amelynek keretében a jelentkezők ré-
szére a Magyar Honvédség továbbtanulási és munkalehetőséget kínál. A pilótajelölteknek a kanadai 
képzés sikeres befejezését követően a Magyar Honvédség a repülő alakulatainál biztosít beosztást.         

A képzéssel kapcsolatos további részletes információ a www.nftc.hu honlapon érhető el.Jelentkezni 
a Magyar Honvédség Kelet- és Nyugat-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság toborzó- és 
érdekvédelmi központjaiban, valamint -irodáiban, továbbá a www.nftc.hu honlapon lehet.

Kínált állásajánlatok:
Felsőfokú végzettségűeknek: katonai légijármű vezető 

Kapcsolattartó: Szilágyi András őrnagy, 
 e-mail: pest.toborzo@regiment.hu, 
 tel.: 06 (30) 627-1731

BM NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT  

Cím: 1399. BP 62. PF710/4.
Telefon : 06 (1) 213-7559
Honlap: WWW.NBSZ.GOV.HU

Kínált állásajánlatok:
Alapfokú végzettségűeknek: villanyszerelő, vízvezetékszerelő

 Középfokú végzettségűeknek: villanyszerelő (érettségi), ügyintéző (érettségi)
Felsőfokú végzettségűeknek:  felsőfokú nyelvvizsgával rendelkező bölcsész, 

 épületgépész, villamosmérnök informatikus

Kapcsolattartó:
 Török István,
  bővebb információ a standnál 
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MédiaGo Alapítvány
(MEDIASALES KFT)
Cím:1061 Budapest, Király utca 26
Telefon: +36 (1)  429-0107
Honlap: www.mediasales.hu

A MediaSales olyan médiaügynökségi rendszer, amely folyamatosan fejlesztett szaktudásával, ta-
nácsadói és közvetítői munkájával hidat képez a médiatulajdonosok és a hirdetők között. Független 
tevékenysége során nemcsak kész médiatermékeket visz ki a hirdetési piacra, hanem igény esetén új 
vagy megújított kommunikációs eszközöket teremt megbízóinak.

Állásajánlatok:
Felsőfokú gyakorlat: IT Kreatív designer, Újságíró, Pénzügy HR Sales (Eger) 

 Sales&Marketing

Kapcsolattartó: H. Nagy Máté, eseményes, 
 tel.: +36 (20) 525-5166, 
 e-mail: h.nagy.mate@mediasales.hu
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M&S Informatikai Zrt.
Cím: Budapest, 1136, Pannónia utca 17/a
Telefon: +36 1 237-1220
Honlap: http://www.mands.hu

Az M&S Informatikai Zrt. több mint 20 éve eredményesen működő számítástechnikai vállalkozás, az 
általa létrehozott szolgáltatások minősége és azok folyamatos fejlesztése révén a hazai informatikai 
piac egyik legmegbízhatóbb, legstabilabb szereplője.  

Cégünk magyarországi gazdasági társaságok, és közigazgatási szervek részére értékesít hardver és 
szoftver termékeket, valamint kapcsolódó szolgáltatásokat. Budapesti központtal, fővárosi és regio-
nális kereskedelmi-, szervizpontokkal rendelkezünk   

Tevékenységi területeink: Intel és RISC processzor alapú rendszerek értékesítése, a különböző plat-
formú és technológiára épülő rendszerek üzemeltetése, integrációja  info-kommunikációs és bizton-
ságtechnikai rendszerek tervezése, fejlesztése és implementációja.  

Minőségi munkánk eredményeként több megtisztelő gyártói partneri és szerviz címet tud-
hatunk magunkénak (IBM, HP, Fujitsu, Acer, Apple, Citrix, VMware, Oracle, EMC, Lenovo,
Microsoft, NetApp, RSA, Samsung, LG, Xerox, APC).  

Szakembereink számára folyamatos képzést, kutatási és fejlesztési lehetőséget biztosítunk saját teszt-
rendszereink segítségével, továbbá gyártói oktatások keretén belül. Rendszer- és szerviz-mérnökeink 
szakértelmének, köszönhetően egyre szélesebb körben szükséges szolgáltatási területeinket ellát-
nunk.  

Várjuk azon diplomás vagy diploma előtt álló szakemberek jelentkezését, akik szívesen csat-
lakoznának egy együttműködő, a tudást és szorgalmat előtérbe helyező csapathoz az 
M&S Informatikai Zrt.-nél.  

Kínált állásajánlatok:
Felsőfokú végzettségűeknek: informatikus rendszermérnök, fejlesztőmérnök

Kapcsolattartó: Tél Ferenc, műszaki igazgató 
 e-mail: tel.ferenc@mands.hu, 
 telefon: +36 30 703 2921
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Nemzeti Europass Központ
(Educatio Nonprofit Kft.)
Cím: 1134 Budapest, Váci út 37.
Telefon: 06 (30) 682-2308
Honlap: www.europass.hu

Az Europass dokumentumok Európában egységes formátumban teszik összehasonlítható-
vá, megismerhetővé az egyén szaktudását, végzettségét, nyelvtudását, szakmai tapasztalatait. 

Célunk, hogy segítsük az álláskeresők minél tartalmasabb és átláthatóbb bemutatkozását a pályá-
zati anyagukban. Az Europass dokumentumcsalád tagjai: önéletrajz, nyelvi útlevél, oklevélmelléklet, 
bizonyítvány-kiegészítő, mobilitási igazolvány. Honlap: www.europass.hu 

Kapcsolattartó: Wieszt Zsófia, rendezvényszervező, 
 e-mail: wieszt.zsofia@educatio.hu, 
 tel.: 06-30-682-2308
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Nordenia Hungary Kft.
Cím: 2111 Szada, Vasút u. 13.
Telefon: 06 (28) 502-538
Honlap: www.nordenia.com

A Nordenia Hungary Kft. a NORDENIA INTERNATIONAL AG (Németország) Közép- és Ke-
let Európa felé való nyitásának első lépéseként, zöldmezős beruházással kezdte meg mű-
ködését Szadán. A konszern világszerte jelen van hajlékonyfalú csomagolóanyag, ipa-
ri fólia, illetve termékkomponensek gyártásával. Három földrészen, több mint 3000 
dolgozó munkálkodik a vállalatcsoport sikerességén: Európában Németországban, Magyar-
országon, Lengyelországban, Oroszországban, Spanyolországban, és Európán kívül Kínában, 
Malajziában, és az USA-ban. 
A vállalat főként az élelmiszer- és üdítőital, az állateledel és kertészeti termékek, a mosó- és tisztító-
szerek-, valamint az egészségügy, higiénia és szépségápolás területén van jelen beszállítóként. 
A vállalatunk hét irányelve - azaz a közös értékeink -, központi szerepet játszanak stratégiánk meg-
valósításában. 
Vállalati irányelveink:
 • Rugalmasság
 • Függetlenség
 • Globalitás
 • Személyes elkötelezettség a kiválóságra
 • Partnerkapcsolat
 • Innováció
 • Minőség
Elnyert szakmai díjak:
 2001 - Kasírozott csomagoló fóliák őrölt kávéhoz - PackPrint külön díj
 2005 - A Gastro kávé-csomagolás, HUNGAROPACK verseny külön díj
 2006 - UNICEF biztonsági pénzgyűjtő tasak, HUNGAROPACK verseny külön díj
 2006 - 3D csomagolófólia őrölt paprikához, HUNGAROPACK díj
 2005 - Grand Prix Cyrel / DuPont - A NORDENIA HUNGARY Kft. első helyezést ért el a 
      “Hajlékonyfalú csomagolóanyag” kategóriában
 2010 - Business Superbands 2010
A NORDENIA Hungary Kft számokban:
 17 éve a magyar piacon
 Évi 12 ezer tonna extrudált fólia
 Évi 150 millió méter nyomtatott fólia
 Évi 120 millió méter laminált fólia
 Évi 120 millió méter vágott fólia 
 Évi 420 millió darab konfekcionált zacskó”

Kapcsolattartó: Dr. Bazsó Martina  - Hr vezető,  e-mail: hr@nordenia.com
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OKTATÁRS NYELVSTÚDIÓ 
- OTTHON A NYELVTANULÁSBAN

Cím: 2100 Gödöllő, Kandó K. u. 2.
Telefon: 06 (28) 413-437
Honlap: www.oktatars.hu

Az OktaTárs Nyelvstúdióban hisszük, hogy az angol nyelv beszélve, használva tanulható, illetve, 
hogy a jó társaság, kellemes, otthonos légkör mindezt elősegíti. Ezért készségeket fejlesztünk és 
nem információt adunk.

Nálunk nem kell szavakat vagy nyelvtani szabályokat magolnod. Dinamikus és élvezetes tanóráink 
elsődleges célja, hogy minél többet beszélj angolul és az órán kívül is meg merj szólalni. Ehhez 
segítségként minden diákunkat már a legelején megtanítunk hatékonyan angolul tanulni. 

Végezd el ingyenes online nyelvtanuló tréningünket és válj te is magabiztos nyelvhasználóvá: 
www.oktatars.hu/borze

Kapcsolattartó: Csősz Ildikó - ügyvezető,  
 e-mail: info@oktatars.hu, 
 tel.: 06 (20) 250-8732
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OTP Bank Nyrt.
Cím:1052. Budapest, Deák F. u. 7-9.
Telefon: 06-1/20/30/70  3666-666,06-40-366-666
Honlap:www.otpbank.hu

Az OTP Bank ma Magyarország vezető pénzügyi szolgáltatója, lakossági orientáltságú univerzális 
bank. A Bankot, mint Országos Takarékpénztárt 1949-ben alapították állami országos pénzintézet-
ként, amely lakossági betétgyűjtéssel és hitelek kezelésével foglalkozott. Napjainkra hatásköre és 
tevékenysége fokozatosan kiszélesedett, először ingatlanügyekre kapott engedélyt, később belföldi 
devizaszámla vezetésre, valutaváltásra, majd az önkormányzatok számára végzett banki tevékenysé-
geket. 1989-től jogosultságot kapott a vállalati hitel- és betétszámlák kezelésére, valamint levelező 
banki tranzakciókkal és export-import ügyletekkel kapcsolatos banki szolgáltatások és kereskedelmi 
hitelek nyújtására. 

1990 végén Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. néven részvénytársaságként műkö-
dött tovább 23 milliárd forintos alaptőkével. Az átalakulás eredményeként az eddig végzett nem ban-
ki tevékenységeket és az ehhez tartozó szervezeti egységeket elválasztották a Banktól. Így megalakult 
az állami tulajdonú Szerencsejáték Rt. és a Bank 100%-os tulajdonában lévő OTP Ingatlan Rt.

1994-ben az állam 5 milliárd forinttal megemelte a Bank alaptőkéjét, hogy korszerűsítse a számítás-
technikai rendszert, majd 1995-ben megkezdődött a Bank igazi privatizációja.   

Az elmúlt évtizedben a Bank a piaci részesedés megőrzését segítő fejlesztéseket a jövedelmezőségi 
és hatékonysági mutatók dinamikus javítása mellett hajtotta végre. A fejlesztések eredményei jelen-
tősen hozzájárultak ahhoz, hogy az OTP csoport mára egy olyan eredményesen működő, hatékony 
vállalatcsoporttá vált, amely mind a lakossági, mind a vállalati és intézményi ügyfelek pénzügyi 
szolgáltatások iránti igényeit magas színvonalon képesek kielégíteni. 

Üzleti szerepe: A Bank jelenleg széles tulajdonosi körrel rendelkezik, és részvényei intézményi (pénzügyi) 
magánbefektetők kezében vannak. A Bank több mint 4,6 millió lakossági folyószámlát vezet, piacvezető 
a kártyakibocsátás és az elektronikus banki szolgáltatások területén, továbbá meghatározó szereplője a 
vállalkozói és az önkormányzati piacnak is. Külön erőssége a többcsatornás értékesítési hálózata, hiszen 
az ország legkiterjedtebb bankfiók hálózatát tudhatja magáénak. Ezenkívül több mint 1500 bankjegyki-
adó automatával, valamint telefonos és internetes csatornákon keresztül is kapcsolatban áll ügyfeleivel.     
A Bank külföldi leányvállalatai Bulgáriában, Szlovákiában, Romániában, Horvátországban, Szerbi-
ában és Ukrajnában több mint 4,9 millió ügyfél számára nyújtanak banki és más pénzügyi szolgál-
tatásokat.

Kínált állásajánlatok:
Felsőfokú végzettségűeknek:  vállalkozói munkatárs, kereskedelmi banki ügyfélszolgá-

 lati munkatárs, értékesítési tanácsadó 
Középfokú végzettségűeknek: számlavezető munkatárs 
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Robert Bosch Elektronika Kft.
Cím: 3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.
Tel./fax: 06 (37) 549-100, 06 (37) 549-152

A Robert Bosch Elektronika Kft. 1998-ban alakult meg Hatvanban. Az alapítás óta eltelt több mint 
egy évtizedben folyamatos fejlődés jellemezte a vállalatot, melynek köszönhetően a telephelyen a 
nemzetközi vállalatcsoport legnagyobb autóelektronikát gyártó üzeme épült fel. Termékeink olyan 
elektronikai vezérlő egységek, illetve berendezések, amelyek az autózást könnyebbé, biztonságo-
sabbá és környezetkímélőbbé teszik. Termékeink között szerepel légzsákvezérlés, automata sebes-
ségváltó- és ABS vezérlő, motorvezérlő, szervókormány-vezérlő, ESP szenzor, műszerfal, ablakeme-
lő- és klímabefúvó vezérlő, valamint fedélzeti vezérlő. 
Terveink megvalósításához folyamatosan várjuk azon frissdiplomás, illetve többéves szakmai ta-
pasztalattal rendelkező, angolul és/vagy németül legalább társalgási szinten beszélő szakembe-
rek jelentkezését, akik szeretnének bekapcsolódni a világ egyik legnagyobb autóipari gyártójának 
munkájába. Új munkatársainktól a munkavégzésben nagyfokú önállóságot és kezdeményező kész-
séget, kiváló kommunikációt és problémamegoldást várunk. 

Vállalatunk céges autóbusszal Budapest Stadionok buszpályaudvartól az M3-as autópályán és 
főúton a Hatvan környékbeli településekről is jól megközelíthető. A nagyok között is az elsők va-
gyunk, ezért a legjobbakat keressük, hogy együtt alakítsuk a jövő mindennapjainak műszaki meg-
oldásait! A Te sikertörténeted hol kezdődik? Jelentkezz most!

Kínált állásajánlatok:

Felsőfokú végzettségűeknek: Beszállítói minőségbiztosítási mérnök, Folyamatmér-
 nök, Gyártás és terméktervező mérnök, Hibaelemző mérnök, Indirekt és stratégiai 
 beszerző, Minőségbiztosítási mérnök, Vevői kapcsolattartó, PLC programozó, 
 Termékfelelős mérnök, Tesztmérnök Vevői kapcsolattartó logisztika területen 

Gyakorlat felsőfok: Adminisztráció gazdasági és műszaki területen, Beszerzés és 
 logisztika területen, Folyamatfejlesztés területen, Folyamatmérnökség területen, 
 Gyártástámogatás területen Ipari mérnökség területen, Minőségbiztosítás területen,
  Mintagyártás területen, Tesztmérnökség területen Kooperatív gyakorlat 

Kapcsolattartó: Tóth Orsolya HR partner,
 e-mail: orsolya.toth@hu.bosch.com, 
 tel.: 06 (20) 549-6168
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Samsung Zrt.
Cím: 5126, Jászfényszaru, 
Samsung tér 1.

Telefon: 06 - (57) 522-200

Filozófiánk- amiért sikeresek vagyunk. A Samsung-nál alkalmazott üzleti filozófia roppant egyszerű: 
minden tehetségünket és technológiai tudásunkat arra fordítjuk, hogy első osztályú termékeket és 
szolgáltatásokat hozzunk létre, amelyekkel hozzájárulhatunk a világ fejlődéséhez.
A nálunk dolgozó emberek minden nap e filozófia mentén végzik munkájukat. A vállalat vezetői 
világszerte a legkiválóbb tehetségeket alkalmazzák. Számukra minden erőforrás biztosítva van, hogy 
teljes egészében kibontakozhassanak azon a területen, amely az igazi erősségük. 

Légy Te is részese a Samsung sikerének, és bontakoztassd ki képességeidet. 
A Samsungnál minden eredmény mögött a vállalatnál dolgozó emberek állnak, akik tehetségükkel, 
kreativitásukkal és elhivatottságukkal alapozzák meg a sikerünket. Ahhoz, hogy versenyképesek 
legyünk a globális piacon, arra törekszünk, hogy a legjobb szakemberekkel dolgozzunk, és nekik 
olyan vállalati kultúrát nyújtsunk, amiben kibontakoztathatják tehet ségüket. A Samsungnál a 
csapatmunkában rejlik a termékeink és a cég sikere. 

A dolgozók azok, akik a Samsung-nak biztosítják a vezető helyet a folyton változó piacokon, és 
olyan innovációkat hoznak létre, amelyek a technológia fejlődés motorjává válnak. 

Készen állsz rá, hogy csatlakozz csapatunkhoz, melynek álma, hogy a Samsung egy nagyszerű és 
vonzó munkahely legyen?

Kínált állásajánlatok:
 Középfokú végzettségűeknek: Elektronikai Technikus
 Felsőfokú végzettségűeknek: Pályakezdő Gépészmérnök, Minőségbiztosítási  M é r n ö k , 
  Pályakezdő Villamosmérnök, Logisztikus - Beszerző
 Középfokú gyakorlat: Elektronikai Technikus - Tanulószerződés
 Felsőfokú gyakorlat: Pénzügy-számvitel területre gyakornokok, 
    Szakmai gyakorlati lehetőség

Kapcsolattartó: Zong Attila - HR Osztály - tel.: 06 (30) 469-4050
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Smart Hr Solutions Kft
Cím:1147 Budapest Kerékgyártó u 65/b
Telefon: 06 (1) 550-0107
Honlap: www.smarthr.hu

A Smart HR Solutions Kft.2007-ben kezdte meg működését. Alapításának célja, hogy olyan, a pi-
acon egyedülállóan működő személyzeti tanácsadó iroda jöjjön létre, ahol a mind a munkaadók, 
mind a munkavállalók kiemelt partnerként kerüljenek kiszolgálásra.

A professzionális szolgáltatást vezetőink több mint 5 éves tapasztalata, és tanácsadóink motivált-
sága, szakmai elhivatottsága biztosítja. Munkatársaink kizárólag partnereink ajánlása alapján, ta-
nácsadói vagy vállalati HR oldalról csatlakozhatnak a Smart HR Solutions Kft. csapatához.

Kínált állásajánlatok:
 Felsőfokú végzettségűeknek: Gyártástámogató mérnök, Cad tervező mérnök, 
 Minőségbiztosítási mérnök, Pályakezdő gyártásvezető
 Középfokú végzettségűeknek: Csoportvezető, gépbeállító, vágógépkezelő, 
 Minőség ellenőr
 Alapfokú végzettségűeknek: operátor
 
Kapcsolattartó: Tóth Dávid Hr tanácsadó, tel.: 06 (30) 576-3334
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Szent István Egyetem
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Telefon: 06 (28) 522-000
Honlap: www.szie.hu

A Szent István Egyetem Magyarország egyik vezető felsőoktatási intézménye. Kilenc kar-
ral és egy intézettel működő egyetemünk hét kampuszon, több mint 17000 hallgatónak ad ott-
hont. Az egyetem székhelye Gödöllő, ezen kívül Budapesten, Jászberényben, Békéscsabán, 
Szarvason és Gyulán fogadjuk a tanulni vágyó fiatalokat. 

A Szent István Egyetem 2000 főt meghaladó dolgozói létszámmal működő intézmény. 
Folyamatosan keresünk alap- közép- és felsőfokú végzettségű munkaerőt. A nyitott pozíciókat folya-
matosan frissítjük az egyetem honlapján (www.szie.hu).

Standunkon nemcsak az éppen aktuális álláspályázatokról érdeklődhet, hanem szívesen tájékoztatjuk 
:
 • a közszférában a pályázati kiírások fellelhetőségéről (KSZK, SZIE honlap…),
 • pályázatkészítési technikákról (önéletrajz, motivációs levél). Tanácsot adunk az 
   interjúkra, bizottsági meghallgatásokra történő felkészüléshez,
 • a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltételeiről, 
 • a vonatkozó jogszabályokról, valamint a jogviszony létesítéséhez szükséges 
  dokumentációkról.

Állásajánlatok:
Felsőfokú végzettségűeknek:  egyetemi tanár (9 fő), főiskolai tanár(1 fő) egyetemi    

  docens (3 fő), klinikai állatorvos (1 fő), olvasószolgálatos könyvtáros (1 fő), 
  adjunktus (1 fő), ügyvivő szakértő (1 fő), oktatásszervező (1 fő), állatorvos (1 fő)

 Vezetői megbízások: könyvtárigazgató (1 fő), tanszékvezető (2 fő)  

Középfokú végzettségűeknek:  műszaki alkalmazott (1 fő), műszaki ügyintéző 
  (informatikai support feladatok ellátására - 1 fő)

Alapfokú végzettségűeknek:  személygépkocsi vezető (sofőr) (1fő) 

Amennyiben tovább szeretné képezni magát, munkatársaink szívesen állnak rendelkezésére, és ad-
nak részletes tájékoztatást felsőfokú szakképzéseinkről, BSc, MSc képzéseinkről, szakirányú tovább-

képzéseinkről, Doktori Iskoláinkról.
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TACTIC SPORT(TACTIC KFT)
Cím: 2100 Gödöllő, Ottó F. u. 206/A
Telefon: 06 (28) 414-528

A TACTIC SPORT több mint 10 éve foglalkozik  sport- és szabadidős termékek gyártásá-
val, importjával, nagykereskedelmi értékesítésével. A cég gödöllői telephellyel működik.
Termékskálánk a korai fejlesztéstől a terápiás eszközökön át a kültéri játszótéri rendszereket 
skateparkokat, generációs parkokat is magában foglalva a profi sportig terjed. 

Választékunk  az oktatási intézmények igények teljes körű kielégítésére törekszik a mozgásfejlesztő 
eszközökön túlmenően a kiegészítőket  pl. bútorok ,  speciális bölcsődei eszközök stb. is megtalálják 
programunkban.  

Saját fejlesztéseink mellett,  piacvezető sport márkák, többek között GYMNIC, PEZZI, EPSAN, 
CORNILLEAU , NEOSPIEL, GARLANDO,MALMSTEN ACITO cégek magyarországi képviselői, és 
egyben termékeik forgalmazói vagyunk.  

A cég a sport iránt elkötelezett fiatal kollegákkal kívánja bővíteni csapatát, elsősorban magasszintű 
számítástechnikai ismeretekkel  aktív angol és német nyelvtudással rendelkező  kollegák, egyetemista 
gyakornokok, pályakezdők jelentkezését várjuk. Diplomamunka készítéséhez, szakmai gyakorlati idő 
eltöltéséhez lehetőséget tudunk biztosítani.

Kínált állásajánlatok:

 Felsőfokú végzettségűeknek: 

 Gyakorlati hely, állásajánlat, diplomamunka, lehetőség egyetemistáknak. 
 Követelmény: angol és német nyelvek ismerete, magas szintű számítógépes ismeretek, 
 sport iránti érdeklődés, jó szóbeli és írásbeli kommunikációs képességek

Kapcsolattartó: 
 Marsenic Klára
 tel.: 06 (30) 231-4501 
 e-mail: tactic@tacticsport.hu
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TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT.
Cím: 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 82.
Telefon: 06 (28) 532-100
Honlap: www.teva.hu

A több mint 100 éves múltra visszatekintő izraeli TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. mára 
a világ vezető generikus gyógyszergyártójává és - fejlesztőjévé vált. Világszerte több mint 
60 országban mintegy 38 000 főt foglalkoztat. A vállalat magyarországi telephelyein, 
Debrecenben, Gödöllőn és Sajóbábonyban alapanyag, -és késztermékgyártást, kutatás-fejlesztést 
folytat. Debreceni telephelyünkön nagy mennyiségben gyártunk tabletta, drazsé és kapszula for-
májú, valamint lágyzselatin készítményeket, melyeket belföldi, illetve nagyobb részben külföldi pia-
cokon értékesítünk. Sajóbábonyi telephelyünkön gyógyszeralapanyagok gyártásával foglalkozunk.  

A gödöllői telephelyen zajló steril gyógyszergyártás egyre jelentősebb szerepet tölt be a Teva vál-
lalatcsoportjain belül. Magyarországon Gödöllő a steril készítmények fellegvára, ahol injekciókat, 
infúziókat, szemcseppeket és egyéb liofilizált készítményeket állítunk elő. A termelési munka mellett 
jelentős a telephelyen végzett K+F tevékenység is.   A kapacitásbővítés ezt a telephelyünket is érinti, 
ahol 2010 januárjában helyeztük el, annak a Steril Központnak az alapkövét, mellyel a telephely 
gyártókapacitása megháromszorozódik. Az üzemben várhatóan 2011 harmadik negyedévében 
kezdődik meg a termelés.  Mind termelési, mind kutatás-fejlesztési tevékenységünket a legszigorúbb 
GMP, GLP és GCP minőségbiztosítási előírások szerint végezzük, számos tevékenységünket az FDA 
is sikeresen auditálta.  

Vállalatunk felelős társadalmi szerepvállalóként nagy gondot fordít a környezetvédelmi előírások 
maximális betartására, a sportélet aktív támogatására, dolgozói egészségére.  A TEVA Gyógyszer-
gyárat hazánk legstabilabb munkáltatói között tartják számon. Jelentős beruházások révén a TEVA 
folyamatosan fejleszti magyarországi gyártó- és csomagolókapacitását, így az utóbbi évek töretlen 
fejlődése révén termelésének és létszámának folyamatos emelkedése jellemzi. 

Kínált állásajánlatok:
 Felsőfokú végzettségűeknek:  Termelésirányító, Minőségbiztosítási mérnök
 Középfokú végzettségűeknek: Vegyésztechnikus, Elektromos karbantartó, 
                                            Mechanikus karbantartó
 Felsőfokú gyakorlat: Kooperatív gyakornok (gépészmérnök)

Kapcsolattartó: Faragó Sándor, e-mail: hr-godollo@teva.hu
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TolnAgro Kft.
Cím: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 146.
Telefon: +36 (74) 528-528
Honlap:  www.tolnagro.hu

A TolnAgro Kft. Magyarország piacvezető állatgyógyszer nagykereskedője, vezető pozíció-
ját immár 5 éve őrzi. Az állatgyógyszerek, műszerek, felszerelések forgalmazásán kívül cé-
günk a világ vezető állateledel gyártójának a Hill’s-nek is kizárólagos forgalmazója. Közvetlen 
kapcsolatban állunk számos innovatív gyógyszergyártó vállalattal, melynek köszönhetően a leg-
jobb minőségű készítményeket, a legkedvezőbb áron tudjuk biztosítani. Magyarország legna-
gyobb állattartó gazdaságait és állatorvosi rendelőit, -klinikáit üdvözölhetjük partnereink között.
Széles termékpalettánk, nagy raktárkészlettel párosul, így ügyfeleink ellátása folyamatosan kiegyen-
súlyozott.

Saját körjáratainkkal az ország minden pontjába eljutunk, partnereinket 24 órán belül kiszolgáljuk. 
Szaktanácsadóink, ügyfélszolgálatunk segítségével bármilyen szakmai kérdésben, vagy termékek-
kel, árakkal, szállítással kapcsolatos kérdésekben azonnali válaszokkal állunk rendelkezésre. Kép-
viselői hálózatunk, látogatóink révén rendszeres személyes kapcsolatot biztosítunk partnereinknek

Büszkék vagyunk arra, hogy munkatársaink több, mint 30 %-a diplomás (állatorvos, állattenyésztő, 
közgazdász, gyógyszerész stb), amely az általunk nyújtott magas szakmai színvonal záloga. Cégünk 
partnerei egy helyen tudnak minden általuk használt készítményhez és termékhez, valamint a hozzá 
tartozó szakmai információhoz is hozzájutni.  A TolnAgro Kft. pozíciójának köszönhetően, mindig a 
legkedvezőbb kondíciókat tudja biztosítani az ügyfelei számára.

Kapcsolattartó: Bezzegi Aliz asszisztens, 
 e-mail: bezzegializ@tolnagro.hu, 
 tel.:+36 (30) 633-45-45
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TTINTERCONSULT KFT.
Cím: 1053. Budapest,  
    Reáltanoda utca 5.  3.em.
Telefon: + 36 (1) 950-4093
Email: ttinterconsult@gmail.com
Holnalp: www.forexpro.hu

--TeleTRADE D.J.--
 amely az egyik legjobb cég  az Európai pénzügyi részlegen

melynek a hivatalos Magyarországi képviselete a
TTINTERCONSULT

TeleTRADE D.J. — az egyetlen cég a világon, amely egyedülálló fiókhálózattal rendelkezik, ami több 
mint 100 irodából áll 20 országban. Ez lehetőséget ad az ügyfeleknek, hogy ugyan azt a teljeskörű 
szolgáltatást kapják az egész világon! 1994 ót működik, a cég alaptőkéje – több mint 20 000 000 
$. Sok díjat nyertünk, köztük:

«STANDART-FOREX Bróker – 2009»
Europe Business Assembly (England) — mint 

«a legjobb vállalat Európában pénzügyi területen»
Büszkék vagyunk azon ügyfeleinkre, akik már az első napoktól fogva velünk tartanak, több mint 15 
éve!

Cégünk hozzáférést biztosít a Forexhez és ezért jó lehetőséget nyújt mindenkinek.
 • A befektetőknek a garantált, magas kamatokat!
 • A független kereskedőknek a piachoz való hozzáférést, amiért a jutalék minimális!
 • A munkakeresőknek is, mert profi szakemberek tudásának köszönhetően, speciális
 oktatást nyújt! Mindenkinek, aki szeretne egy új képzettséget kapni! Ismereteket és gya-
 korlati tudást a  nemzetközi devizapiacon ”ONLINE” aminek az elvégzése egy diplomával jár!

Ez után lehetőség van munkahelyet kapni, kiemelkedő keresettel!

A cégünk alkalmazottai fejlett technikákat alaklmaznak, amik több mint 20 országban lettek ki-
próbálva! Megosztjuk tudásunkat és a siker titkait, mindenkit megtanítunk ha kell „0”ról is. Ellátjuk 
minden szükséges elméleti és gyakorlati ismerettel a pénzügyi eszközökről azért, hogy eloszlassuk a 
félelmét a kockázattal szemben! Mindössze 15 nap alatt megtaníjuk sikeresen kereskedni a tőzsdén! 
PRÓBÁLJA KI!NEM FOGJA MEGBÁNNI!

Kínált állásajánlatok: 
Középfokú végzettségűeknek: Tréder Analyst Manager Pénzügyi elemző 

Kapcsolattartó: Kovács Tamás Vezető manager, e-mail: ttinterconsult@gmail.com




