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KÖSZÖNTŐ

Köszöntjük a Szent István Egyetem Állásbörzéjén. Állásbörzénk célja, hogy hallgatóinknak és a tér-
ség lakosságának, valamint az őket alkalmazni kívánó munkaadóknak lehetőséget teremtsünk a 
találkozásra, kapcsolatfelvételre. Mivel a munkáltatóknak nem csak diplomásokra, hanem alap- és 
középfokú végzettségű munkaerőre is szükségük van, biztosítjuk a lehetőséget arra, hogy a mun-
káltatók egy helyen választhassák ki a megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező diplomásokat, 
szakmunkásokat, technikusokat vagy akár az érettségivel rendelkező álláskeresőket.

Ön álláskeresőként talán tanácstalanul áll kezében a kiadvánnyal. Hogyan is kezdjen hozzá az 
álláskereséshez? Javasoljuk, olvassa el rövid összefoglalónkat arról, hogyan érdemes állást keresni 
a börzén, tekintse át a kiállítás programját, vegyen részt tanácsadásainkon. Kiadványunkban va-
lamennyi kiállítóról talál információs oldalt azokkal az adatokkal, melyeket kiállítóink hasznosnak 
tartottak magukról elmondani. A feltüntetett nyitott pozíciók segítik a tájékoztatást, hogy a végzett-
ségének megfelelő állások iránt érdeklődni tudjon a standoknál. 

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

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 elindítása. 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?

Mi a Börze?
Az állásbörze az a rendezvény, ahol a vállalatok bemutatják tevékenységüket, „meghirdetik” ál-
lásajánlataikat, hogy ebből a forrásból elégítsék ki szakember szükségletüket. E rendezvényeken 
felmérhető, hogy végzettségek szerint milyen lehetőségek vannak a munkaerő-piacon, közvetlen 
kapcsolatba kerülhet a célcsoport a munkáltatók képviselőivel. Jelentkezni lehet konkrét állásokra, 
szakmai gyakorlatokra vagy az önéletrajz beadható az adatbankokba. Mindemellett olyan progra-
mok is várják a látogatókat, amelyeken kipróbálhatják, tesztelhetik készségeiket, képességeiket, és 
útmutatást kaphatnak álláskereséshez. Grafológiai gyorselemzés, próbainterjúk, értékelő központ, 
pszichológiai tesztek és karrier-tanácsadás segít megmondani: „hogyan tovább?”.

Mire jó a Börze?
Ha állást keres, vagy állást szeretne változtatni, jó lehetőség erre az állásbörze, ahol a munkaerő-
piac 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 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 cégek 
bemutatkozó előadásukat, majd látogasson el a kiválasztott munkáltatók standjaihoz.

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 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.
• 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 beszélgetés során.
• Legyen rugalmas a beszélgetés során, ha másra (is) terelődik a szó.
• Gyűjtse a személyes benyomásokat, fontos információkat a cégről úgy, hogy figyeljen a meta-
 kommunikációra (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 lehetősé-
gekről, hasznos információkról, amelyeket a börzén szerzett.

Sikeres álláskeresést kívánunk!                         A Szent István Egyetem Állásbörze szervező csapata
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 09:00 Kapunyitás a látogatók számára

09:00-09:30 Megnyitó

 Dr. Beke János   (rektorhelyettes, Szent István Egyetem)

 Dr. Horváth Mihály (ügyvezető, GAK Oktató, Kutató és Innovációs 
 Nonprofit Közhasznú Kft.)

09:30-14:30 Előadások, cégprezentációk, tanácsadások

15.00 Kapuzárás

09:30-10:00 Nemzetközi ifjúsági lehetőségek 
 Meghívott előadó: Fekete Zsófia, Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat

10:30-10:45 Scolaro Iskolaszövetkezet
 Téma: Hogyan készítjük fel a hallgatókat a felelősségteljes munka világára?
 Cím: Scolaro Híd a tanulmányok és a munka világa között
 Előadó: Dr. Kis Sándor, felügyelőbizottság elnöke

10:50-11:05 AIESEC   
 Téma: Az AIESEC vezetői képzésének és szakmai gyakorlatának bemutatása   
 Cím: Menedzsment és külföldi tapasztalat - Járj világot vezetőként!   
 Előadó: Fenyősi Fanni - Szavazótag (Ex-Elnök)

11:10-11:25 Caterpillar Magyarország Zrt   
 Téma: Bemutatkozó film   
 Cím: A Caterpillar gödöllői gyáregysége
 Előadó: Neuberger - Vass Rita

11:30-11:45 Robert Bosch Elektronika Kft.
 Téma: karrierlehetőségek
 Cím: Karrierlehetőségek a Bosch csoport Magyarországnál
 Előadó: Tóth Orsolya

11:50-12:05 Globe-All Gate Kft.
 Téma: Élményekben gazdag és eredményes angoltanulás titka   
 Cím: Magabiztosan angolul   
 Előadó: Csősz Ildikó nyelviskola vezető

12:30-13:00 Nemzetközi ifjúsági lehetőségek 
 Meghívott előadó: Fekete Zsófia, Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat

13:00-14:00 Motiválni és motiváltnak lenni - hogyan válasszunk munkáltatót 
 Meghívott előadó: Trajer Márk, Áruház Igazgató Csömöri Decathlon Áruház

PROGRAMOK

ELŐADÁSOK ÉS KIÁLLÍTÓK PREZENTÁCIÓI
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Angol szintfelmérés szóbeli és írásbeli 
OktaTárs Nyelvstúdió

    www.oktatars.hu

Miben segít a szintfelmérés? A szintfelmérésen a következő kérdésekre kap választ:

Angol próbainterjú 
OktaTárs Nyelvstúdió

    www.oktatars.hu

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 angol nyelven.

CV tanácsadás Frissdiplomás Kft.
Pályakezdőkkel foglalkozó személyzeti tanácsadóként nap mint nap - számtalan önéletrajz-
zal találkozunk. Vannak köztük profin összerakott, igényes munkák, de sajnos sok az elszo-
morító pályamű is. A tapasztalat azt mutatja, hogy sajnos több olyan hibát is elkövetnek a pá-
lyázók, amelyekkel nagymértékben rontják elhelyezkedési esélyeiket. A tanácsadás keretein 
belül a Frissdiplomás Kft. szakértői kötetlen formában segítenek ellenőrizni az önéletrajzot és 
bemutatni azokat a hibákat, amelyeket egy önéletrajz-írás során elkövethetnek a pályázók. A 
tanácsadásra kifejezetten pályakezdők, frissen végzettek vagy végzősök jelentkezését várjuk. 

Magyar próbainterjú Kóródi Kata

Próbainterjú célja, hogy a leendő álláskereső következmények nélkül tapasztalhassa meg egy fel-
vételi találkozó légkörét, és kipróbálhassa magát interjúhelyzetben. A karrier-tanácsadótól a tartal-
mi részek végigbeszélése mellett visszajelzést kaphat a metakommunikációjáról is, és mindazokról 
a szempontokról, melyre egy HR-es is figyel. Választ kaphat azon kérdéseire, melyek ismeretében 
sikeresebbé válik a felvételi találkozókon, valamint megtudhatja, mire kell feltétlenül figyelnie.

Munkajogi tanácsadás Dr. Balázs György

Szakértőnknek felteheti konkrét vagy általános jellegű munkajogi kérdéseit (munkaviszony létrejötte, 
módosítása, megszüntetése a különböző foglalkoztatási módokban). 

Nemzetközi ifjúsági lehetőségek (18-30 év) 
Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat

    www.mobilitas.hu

A Fiatalok Lendületben Program (Youth in Action) 2007-2013 célja az ifjúság tapasztalati tanulásá-
nak támogatása nem formális (iskolán kívüli) tanulási tevékenységek által. A tevékenységek az aktív 
részvételt, a tolerancia erősítését, a fiatalok kompetenciáinak fejlesztését szolgálják. A célcsoportba 
a 18-30 évesek tartoznak. A program az Európai Unió ifjúsági programja, amely 5 alprogram 
célkitűzéseinek megvalósítását biztosítja. A Fiatalok Lendületben Program hazai közvetítő szervezete 
a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat. Az elmúlt évek recessziója nagyban befolyásolta a fiatalok 
elhelyezkedési esélyeit is a munkaerő-piacon. Többen szembesültek azzal a ténnyel, hogy megfelelő 
rugalmasság nélkül nincs sok esélyük állást találni. A fiatalok egyre inkább felismerik, hogy a nyelv-
tudás és a tapasztalat ma már alapfeltételként jelenik meg a munka világában. Hogyan boldogulhat 
egy átlagos fiatal a saját erejéből, iskolán kívüli programok segítségével? Megtudhatja standunknál!

Nemzetközi gyakorlat
 Kiállítói standoknál    AIESEC – godollo.aiesec.hu, IAESTE - www.iaeste. hu 

TANÁCSADÁSOK  ISMERTETŐJE

* Milyen szinten beszéli a nyelvet?
* Milyen szinten tud írni?
* Hol áll nyelvhelyességben?
* Mennyire bő a szókincse?

* Mik az erősségei és a gyengéi?
* Milyen a nyelvi önbizalma (azaz mennyire  
   tudja, meri használni a nyelvtudását)?
* Mennyire van a nyelvvizsgától?
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Nemzetközi tanulmányi ösztöndíjak 
 Kiállítói standoknál

    MÖB - www.scholarship.hu

Munkaerőpiaci információk  
 Kiállítói standoknál

    BFKH MK Gödöllői Kirendeltség - www.munka.hu

Pályaorientációs grafológia 
 Jóravaló Alapítvány

    joravalo.hu

A kézírásvizsgálat alkalmas arra, hogy feltárja az alapvető érdeklődési területeket, képességeket, 
kompetenciákat, ezzel is segítve a megfelelő szakirány, munkakör megtalálását. Az írás vizsgálatával 
megállapítható, hogy milyen beállítottságú (humán/reál) az írás készítője, mi jellemzi gondolko-
dásmódját, problémamegoldó képességét, mennyire terhelhető. Választ kapunk arra, hogy milyen 
típusú munkakör a legmegfelelőbb számára.
A vizsgálat elvégzéséhez egy A/4-es, sima lapra készített írásminta szükséges, mely kb. egy oldal 
terjedelmű, levél formátumú (van megszólítása és tartalmaz aláírást is). Tartalma tetszőleges, lehet 
baráti levél (nem fogjuk elolvasni).
Természetesen csak saját kézírással érkezőket tudunk fogadni, a vizsgálatnak etikai szabályai vannak, 
a személyiségjogok szigorú betartásával történik.

Pszichológiai tanácsadás 
Klér Andrea

    www.szie.hu

Az állásbörze keretei között meghirdetett rövid konzultációs beszélgetések lehetőséget adnak az ér-
deklődők számára, hogy visszajelzéseket kapjanak azon személyiségjegyeikről, melyek a munkahelyi 
beilleszkedés, a szervezeti elvárásoknak való megfelelés és az eredményes alkalmazkodás szempont-
jából kitüntetett jelentőségűek.

Számítógéppel támogatott pályatanácsadás 
Suhajda Csilla

    www.szie.hu

Számítógéppel támogatott tanácsadás során az érdeklődőknek lehetőségük van különfé-
le önismereti és pályaorientációs programok kitöltésére. A programok az érdeklődés, ké-
pesség, munkamód és a munkához kapcsolódó értékek feltárását segítik, támogatják. A ka-
pott eredmények értelmezését és a pálya-munka világára történő átfordítását tanácsadó segíti
.
Vállalkozási-, és vállalkozói hiteltanácsadás 

Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
    www.pmva.hu

Több mint másfél évtizedes tapasztalatunk alapján reális képet igyekszünk festeni egy-egy ötlet meg-
valósíthatóságával, sikerességével kapcsolatban. Elmondjuk, mik az erősségei, mi az, ami miatt 
valóban kiugró lehet a piacon, de nem titkoljuk a lehetséges buktatókat, 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 meg-
ismerése után biztosítjuk az ingyenes tanácsadást.
A Mikrohitel Program (MHP) általános célja a kisvállalkozások támogatása pénzügyi segítségnyújtás-
sal és üzleti tanácsadással, elsősorban azon a speciális területen, ahol a kisvállalkozások igényeit a 
kereskedelmi bankok jelenleg nem tudják kielégíteni. A meglévő, vagy tervezett vállalkozás a tevé-
kenységét bármilyen formában és bármilyen területen kifejtheti, ha egyébként megfelel valamennyi 
egyéb alkalmassági feltételnek. A hitelek felhasználhatók gépek, berendezések és egyéb állóeszkö-
zök vásárlására, valamint a vállalkozás tulajdonában levő ingatlan vagy bérlemény bővítésére és/
vagy fejlesztésére. A kölcsön felhasználható kizárólag forgóeszköz vásárlásra is!
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AIESEC MKE   

1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tevékenységi terület:
Szakmai gyakornoki csereprogram és vezetői képzés
Tel.: +36-20/287-0694
Fax.: -
E-mail: gabor.kurucz@aiesec.net
Honlap: godollo.aiesec.hu

Kapcsolattartó neve: Kurucz Gábor János, tag
E-mail: gabor.kurucz@aiesec.net
Tel.: +36-20/287-0694

Az AIESEC a világ 3. legnagyobb non-profit szervezete, mely egyedülálló módon kapcsolja össze a 
hallgatói és vállalati oldalt. Tevékenysége a nemzetközi szakmai gyakorlaton alapul, mely során in-
novatív és költséghatékony megoldásokat kínál többek között menedzsment, információtechnológiai 
és mérnöki területeken a KKV szektor, non-profit szféra és a multinacionális vállalatok számára is.

Ajánlat:
Állásajánlat
 - felsőfokú: ügyintéző, marketing, gazdasági, pénzügyi, könyvelő, nyelvtanár, szaktanár, 
  IT, emberi erőforrás, stb. bármelyik kontinensen

Gyakornok/szakmai gyakorlat
 - felsőfokú: szaktanár, társadalomtudományi, kulturális oktatás, emberi erőforrás, fejlődési
  tanulmányok, IT, marketing, könyvelő, ügyintéző, stb. bármelyik kontinensen

Diplomamunka
 - felsőfokú: egyeztetés alapján

CÉGEK  BEMUTATKOZÁSA
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ÁllásStart Magyarország Kft.

1094 Budapest, Tűzoltó utca 59.
Tevékenységi terület: egyéb szolgáltatás
Tel.: +36-1/374-4020
Fax.: +36-1/374-4021
E-mail: info@allasstart.hu
Honlap: www.allasstart.hu

Kapcsolattartó neve: Kristóf Mária, irodavezető
E-mail: maria.kristof@allasstart.hu
Tel.: +36-1/374-4020

Százszázalékos magyar tulajdonú cégünk büszke arra, hogy kitartó és következetes munkánk ered-
ményeként elmondható: ma az ÁllásStart legismertebb, legnagyobb példányszámban megjelenő 
karrierkiadvány, amely 2002 óta segíti a vállalatok és a diplomás álláskeresők sikeres egymásra 
találását. 

Ma már nemcsak a pályakezdők elhelyezkedését, hanem a néhány éves szakmai tapasztalattal 
bíró szakemberek munkahelykeresését, állásváltását is elősegítjük. Partnereinknek köszönhetően, 
országosan több száz állásajánlattal várjuk pályakezdők és tapasztalattal rendelkezők jelentkezését 
a www.allasstart.hu oldalon.

Szent István Egyetem Állásbörze
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BFKH MK Gödöllői Kirendeltség
  
2100. Gödöllő, Szilhát u.53
Tevékenységi terület: Munkaügyi igazgatás
Tel.: +36-28/432-743
Fax.: +36-28/410-175
E-mail: pestmmkgodollo@lab.hu
Honlap: www.munka.hu

Kapcsolattartó neve: Horváth Terézia, vezető
E-mail: SzeplakiIne@lab.hu
Tel.: +36-20/460-1030

Kirendeltségünk az álláskeresési támogatások megállapításával, folyósításával kapcsolatos ható-
sági tevékenységet végzi. Az elhelyezkedés segítését szolgáló támogatások odaítélésével könnyíti a 
munkáltatók foglalkoztatási nehézségeit, egyúttal megteremtve a hátrányos helyzetű álláskeresők 
munkavállalásának lehetőségét. Humánszolgáltatások nyújtásával felkészít az eredményes állás-
keresésre.
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BM NEMZETBIZTONSÁGI SZAKSZOLGÁLAT 

1279. Budapest, 25. PF:71
Tevékenységi terület: KÖZIGAZGATÁS
Tel.: +36-1/213-7559
Fax.: +36-1/336-7880
E-mail: hr@nbsz.gov.hu
Honlap: www.nbsz.gov.hu

A jelentkezés módja:
MK Nemzetbiztonsági Szakszolgálat HR Főosztály
1279 Budapest 25. Pf:71.
Telefon: +36-1/213-7559
Fax: +36-1/3364-880
E-mail: hr@nbsz.gov.hu
Bővebb információk: www.nbsz.gov.hu

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Magyarország  titkosszolgálatai  közül  az új technológiák, 
fejlesztéseken túl a titkos információszerzés, titkos adatszerzéssel felhatalmazott szervek megren-
delésére végzi munkáját. Munkánkat, szolgálatunkat szabályozó törvényekben rögzített módon 
végezzük megrendelőinknek.

Kiket várunk?
Szakmai tudását fejlesztve egy dinamikus szervezetnek lehet a tagja. 
Mottónk: SZAKMÁBÓL HIVATÁS!
Érettségitől a több diplomás munkavállalóig széles álláslehetőséggel tudunk pozíciókat ajánlani. 
Szolgálatunk profiljától eltérő végzettséggel is érdemes pályázni! Munkánk speciális jellegéből adó-
dik, hogy ráképzéssel már egy érettségivel is munkatársunk lehet!

Amit ajánlunk:
- Biztos, kiszámítható munkahely 
- Versenyképes bérezés
- Izgalmas, érdekes, változatos munka
- Életpálya
- Szolgálatunk igényeinek megfelelő továbbképzési lehetőségek

Ajánlatok:
Állásajánlat
- alapfokú: villanyszerelő, lakatos, gáz,-víz és közp.fűtés szerelő
- középfokú: ügyintéző
- felsőfokú: nyelvész, gépész, informatikus

Szent István Egyetem Állásbörze
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Bonafarm Csoport
   
Bonafarm HR: 1123 Budapest, Alkotás u. 53
Tevékenységi terület: mezőgazdaság, élelmiszeripar
Honlap: www.bonafarm.hu

Bóly Zrt., Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft., Csányi Pincészet Zrt., Dalmand Zrt., Fiorács Kft.:
Kapcsolattartó neve: Tanczenberger Andrea, pécsi regionális HR vezető
E-mail: andrea.tanczenberger@bonafarm.hu
Tel.: +36-69/570- 074

Sole-Mizo Zrt., és  Pick Szeged Zrt.:
Kapcsolattartó neve: Bessenyei Zsolt, szegedi regionális HR vezető
E-mail: palyazat@pick.hu, palyazat@solemizo.hu
Tel.: +36-30/6836-831

Bonafarm Zrt.:
Kapcsolattartó neve: Tölgyesi Zsuzsa Eszter, képzési specialista
E-mail: allas@bonafarm.hu
Tel.: +36-1/225-25-62

A Bonafarm Zrt. az Közép-Kelet Európa egyik legnagyobb, vertikálisan integrált élelmiszergazdasá-
gi vállalatcsoportja, amely a növénytermesztéstől az állattenyésztésen át az élelmiszer-feldolgozói 
és bortermelési ágazatig az ország számos településén tevékenykedik.  A csoportnak tagja a Pick 
Szeged Zrt., a Sole-Mizo Zrt., a Csányi Pincészet Zrt., a Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereske-
delmi Zrt., a Dalmandi Mezőgazdasági Zrt., a Fiorács Kft. és a Bonafarm-Bábolna Takarmány Kft. 
Az e cégekben tevékenykedő több mint ötezer ember azért dolgozik, hogy munkája eredményeként 
minőségi ételek és italok kerüljenek a fogyasztók asztalára itthon és külföldön egyaránt.

Állásajánlatok:

Élelmiszer-feldolgozó cégeinknél a következő végzettségekkel rendelkezőket keressük: 
 - élelmiszeripari, élelmiszerbiztonsági mérnökök 
 - minőségbiztosítási mérnökök 
 - állatorvosok
 - műszaki automatizálási ismeretekkel rendelkezők 
 - külkereskedelmi végzettségűek 
 - értékesítési tapasztalattal rendelkezők 

Mezőgazdasági cégeinknél az alábbi profilú érdeklődőket várjuk:
 - növényvédelmi és növénytermesztési mérnökök 
 - állattenyésztési mérnökök
 - mezőgazdasági gépészmérnökök 
 - takarmányozási mérnökök 
 - állatorvosok
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Caterpillar Magyarország Zrt
   
2100 Gödöllő Állami telepek
Tevékenységi terület: hegesztett szerkezetek gyártása
Tel.: +36-28/523-600
Fax.: +36-28/432-184
E-mail: jobhungary@cat.com
Honlap: www.cat.com

Kapcsolattartó neve: Neuberger - Vass Rita, HR generalista
E-mail: neuberger_rita@cat.com
Tel.: +36-28/523-626

A Caterpillar Magyarország Rt. 1992. augusztus 17-én alakult. Tulajdonosa 100%-ban a svájci 
székhelyű Caterpillar Overseas S.A. (COSA). A világszerte több mint 70.000 alkalmazottat fog-
lalkoztató cégóriás központja az Amerikai Egyesült Államokban, Pretoriában található. A gödöllői 
vállalat fő tevékenységi körébe tartozik a Caterpillar földmunkagépek bizonyos hegesztett fémszer-
kezeteinek gyártása. Termékeinek 99%-át exportálja, jelenleg elsősorban Belgiumba, Nagy-Britan-
niába, Hollandiába, Franciaországba és Németországba. Vállalatunk legfontosabb célkitűzéseinek 
egyike, hogy ügyfeleink részére olyan termékeket gyártsunk, mely kiváló minőségével maximális 
vevői elégedettséget eredményez. A cég saját alkalmazottaink létszáma 350 fő, a bérelt munkaerő 
állománya 70 fő.
A gyártmánystruktúra szélesítésén folyamatosan dolgozunk, az új termékek bevezetése a korábbi 
kapacitás bővítését igényli. Ennek érdekében egyetemi vagy főiskolai, lehetőség szerint gépészmér-
nöki végzettséggel és kommunikációképes angol nyelvtudással rendelkező, önállóan dolgozni tudó, 
kihívásokat kedvelő, proaktív munkatársak jelentkezését várjuk.

Ajánlat:
Állásajánlat
 - középfokú: hegesztő, géplakatos
 - felsőfokú: project manager, tervező mérnök, termeléstámogató mérnök

Gyakornok/szakmai gyakorlat
 - felsőfokú: gépészmérnök, CPS trainee
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CCUSA Hungary Kft
   
1072, Budapest, Rákóczi út 8/b
Tevékenységi terület: Student Exchange Organization
Tel.: +36-1/2447-941
Fax.: +36-1/2447-941
E-mail: miklosr@ccusa.hu
Honlap: www.ccusa.hu

Kapcsolattartó neve: Mikulás Andrea, területi képviselő
E-mail: andim@ccusa.hu
Tel.: +36-1/244-7941

A CCUSA szervezet idén ünnepli 21. évét Magyarországon. A legrégebbi, egyben legnagyobb J1-es 
szervezetként eddig több mint 4000 magyar résztvevőt küldött külföldre dolgozni. Lehet, hogy jövőre 
te is kijutsz velünk? 
A következő programokat ajánljuk figyelmetekbe: 
 Camp Counselors USA – Nyári amerikai gyermektáboroztatás 
 Work Experience USA – Vendéglátós nyári munkák az USA-ban 
 Camp Counselors CANADA – kanadai nyári gyerektáboroztatás - NEM CSAK DIÁKOKNAK! 
A több mint 1000 táborhely között számos tábortípus létezik, legtöbbjük természeti környezetben 
található. A munka általában 9 hétig tart (ezalatt a résztvevők szállást, teljes ellátást, zsebpénzt 
kapnak, valamint szervezetünk intézi az ingyenes repülőjegyet és a J1-es vízumot, mely tovább-
ra is szükséges a munkavállaláshoz). Ezután lehetőség van még akár 1 hónapig is utazgatni az 
Egyesült Államokban. Valamennyi programunkra ONLINE lehet jelentkezni a www.ccusa.hu web-
oldalon. Bármilyen felmerülő kérdés esetén kérjük, keressétek iskolátokban a helyi CCUSA Area 
Representative diákokat (akik már mind vettek részt valamelyik CCUSA programon, és szívesen 
mesélnek élményeikről). 
Egyéb programjaink 2011-ben:
  - Practical Training USA (Gyakornoki év /másfél év/ az USA területén, csak végzett diákoknak!)  
 - Camp California in Croatia (Nemzetközi táboroztatás Horvátországban, tapasztalt táboroz-
   tatóknak)

Ajánlat:
Állásajánlat
 - felsőfokú: 500 db

Gyakornok/szakmai gyakorlat
 - felsőfokú: 100 db

Szent István Egyetem Állásbörze
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Frissdiplomás Kft.
   
1114 Budapest, Kemenes u. 6.
Tevékenységi terület: Tanácsadás
Tel.: +36-1/7875-989
E-mail: info@frissdiplomas.hu
Honlap: www.frissdiplomas.hu

Cégünk a friss diplomásokra specializálódva kínál hatékony kapcsolatteremtést a munkaadó 
vállalkozások és az álláskeresők számára. 

Pályakezdőkre szakosodott álláskereső portálunkkal, campus marketing tevékenységünkkel, a gya-
kornoki programok és lehetőségek kiemelt támogatásával, valamint az álláskeresést támogató ren-
dezvények megszervezésével arra törekszünk, hogy a lehető legtöbb segítséget megadjuk a fiatal 
diplomások és az őket kereső munkaadók egymásra találásához.

Mi található a www.frissdiplomas.hu portálon?

 -  minden eddiginél több állásajánlat pályakezdők számára,
 -  gyakornoki programok és szakmai gyakorlati lehetőségek,
 -  különböző szakmákra szabott önéletrajz minták,
 - fontos tudnivalók a tanulmányok alatti munkavégzés előnyeitől kezdve az első 
    munkahelyváltásig,
 -  hasznos gyűjtések karrierirodákról, munkaügyi központokról, az aktuális állásbörzékről,
 -  friss hírek a munkaerő-piac, az álláskeresés világából.

Álláskeresők, akiknek segítséget tudunk nyújtani:

 -  felsőéves diákok bármely egyetemen, főiskolán,
 -  friss diplomások, 
 -  néhány éves tapasztalattal rendelkező szakemberek mérnöki, műszaki, informatikai,   gazda-
  sági, pénzügyi, természet- vagy bölcsészettudományi területről.

Frissdiplomas.hu
Az első lépés pályakezdőknek!
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GAK Oktató, Kutató és Innovációs 
Nonprofit Közhasznú Kft.

2100 Gödöllő, Páter Károly út 1.
Tevékenységi terület: agrárgazdaság, vidékfejlesztés, 
 az Egyetem szellemi kapacitásának gyakorlati hasznosítása, 
 a kutatási és fejlesztési eredmények elterjesztése
Tel.: +36-28/522-940
Fax.: +36-28/430-531
E-mail: iroda@gak.hu
Honlap: gak.hu

Társadalmi Diverzitás Program
Kapcsolattartó neve: Sztojka Mónika, projekt asszisztens
E-mail: karrieriroda@gak.hu
Tel.: +36-30/9130-120
Honlap: tdp.gak.hu

A GAK Nonprofit Közhasznú Kft. Társadalmi Diverzitás Programjának célja a hátrányos helyzetű 
társadalmi csoportok esélyegyenlőségének megvalósítása a Közép-Magyarországi régióban.
Tevékenységeink:
 - hátrányos helyzetű (pályakezdő, kisgyermekes, 50 év feletti, szakképzettséggel nem rendelke  - 
 ző, stb.) munkavállalók felkészítése a munka világára:
   • szakmai képzések 
   • kompetenciafejlesztő tréningek
   • egyéni tanácsadások 
   • helyi állásajánlatok
   • gyermekmegőrző játszóház
 - megváltozott munkaképességű munkavállalók munkába helyezése
 - munkaadók felkészítése hátrányos helyzetű munkavállalók fogadására
   • befogadó munkahelyi kultúra létrehozása 
   • esélyegyenlőségi tréning és tanácsadások 
   • esélyegyenlőségi terv készítése cégek, intézmények számára
 - állásbörzék szervezése
 - szakmai tapasztalatszerzési programok szervezése pályakezdők és iskolások számára
 - foglalkoztatási paktumok előkészítése és működtetése

Ajánlatok:
Gyakornok/szakmai gyakorlat
 - középfokú: Villanyszerelő, lakatos
 - felsőfokú: autóipar, ruhaipari, hulladékgazdálkodás, marketing, idegenforgalom, könyvtáros, 
  múzeumpedagógus, környezetvédelem, logisztika, gépészmérnök, adminisztratív terület, 
  értékesítés, HR, pénzügy, logisztika, ellátási lánc, minőségbiztosítás, pedagógia, (óvó-
  nő    2011 őszétől, tanító, tanár bármilyen tantárgyból), hiteltanácsadó, pályázati tanácsadó 
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PPilot  pprogram  

VVágj bele!  

MMég nem késoo!!  „„  

MMit veszíthetsz?  
TTöltsd ki a jjelentkezési lapot   

éés próbáld ki!  



Székhely : 2103 Gödöllő,

     Páter Károly út 1.

Postacim: 2101 Gödöllő,

    Postafiók : 163.

Tel.: +36/28 522-940

Fax: +36/28 430-531

E-mail: iroda@gak.hu

Web: www.gak.hu

• SYMA rendszerű KIÁLLÍTÁSI 

PAVILONOK igény szerinti terve-

zése és kivitelezése, a megren-

delő kívánsága alapján beren-

dezve, felszerelve

Web: www. gak.hu

E-mail: amolnar@gak.hu, 

Tel.: 06/30 515-2638

• MOBIL LELÁTÓRENDSZER 

bérbeadása

www.mobillelato.hu

E-mail: 

mobillelato@mobillelato.hu,

Tel.: 06/28 522-940

Szent István Egyetem Kollégiu-

mi Igazgatósága

 

Egy- és kétágyas szobák egész 

évben kedvezményes áron!

A nyári  szezonban több, mint 

1000 fő elhelyezését tudjuk 

biztositani, teljes ellátással!

Táborok, sport- és céges rendez-

vények szervezését is vállaljuk!

Tel.: +36/28 522-971, 

Mobil: 36/ 30 512 2177

E-mail: kollegium@fh.szie.hu

Web: www.sziekollegium.hu

A helyi munkaerő-piac, gazdaság 

és társadalom fejlesztése.

Web : tdp.gak.hu,

Gödöllői Kistérségi Foglalkozta-

tási Paktum

 Web: godollopaktum.gak.hu, 

Szolgáltatásaink:

- pályázatírás és 

 projektmendzsment

- esélyegyenlőségi tanácsadás,  

 tréning és terv készitése

- munkaerő-kiválasztás,  

 közvetités

 Web: karrier.gak.hu,

- rendezvények, állásbörzék  

 szervezése

 Web: szieallasborze.hu

- gyermekmegörző játszóház

 Web: jatszohaz.gak.hu

KIÁLLÍTÁSOK,  MOBIL LELÁTÓ

KOLLÉGIUMOK

INFORMATIKA

TÁRSADALMI  DIVERZITAS 

PROGRAM

• Állattenyésztési Tanüzem

   E-mail: poti.peter@mkk.szie.hu, 

   Tel.: +36/30 515-2716

• Biokertészeti  Tanüzem, 

 Gödöllő Babatvölgy

 Tel.: +36/70  369-4873

• Józsefmajori Kisérleti és 

 Tangazdaság

 E-mail: sziejkt@t-online.hu

 Tel.: +36/30  579-6778, +36/30  579-0094, 

• Kertészeti Tanüzem

 Tel.: +36/30  515-3209

        +36/30  537-3115

• Műszaki Kísérleti, Szolgáltató és 

 Bemutató Központ

 E-mail: nagy.bela@gek.szie.hu

 Tel.: +36/30  550-8322,

• Növénytermesztési- és Bio- 

 massza-hasznosítási Bemutató  

 Központ, Gödöllő- Szárítópuszta

 E-mail: gyuricza.csaba@mkk.szie.hu

 Tel.: +36/30  349-1675,

• Babatvölgyi Területfejlesztési  

 és Szaktanácsadási Tanüzem

 Tel.: +36/30  515-2654, 

        +36/30  655-1536

 Web: www.babat.hu

GAK Tudás-Transzfer tevékenység

 • Szakképzés

 • Szaktanácsadás

 • Információszervezés

    a mezőgazdaság és  

    vidékfejlesztés területén

Interneten elérhető „GAKNET” 

szaktanácsadási szoftvercsomagun-

kat most minden szerződéses ügyfe-

lünk számára díjmentesen biztosítjuk. 

(A hozzáférést a szolgáltatás díja már 

tartalmazza!)

 TANÜZEMEK

GAK Oktató, Kutató és 

Innovációs Nonprofit 

Közhasznú KFT
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GE Energy  
 
2112 Veresegyház, Kisrét u. 1.
Tevékenységi terület: energiaipar
Tel.: +36-28/587-000
Fax.: +36-28/587-437
E-mail: hrjobs@ge.com
Honlap: www.geenergy.com

Kapcsolattartó neve: Fertig Balázs, Toborzási vezető
E-mail: hrjobs@ge.com
Tel.: +36-28/587-000

A GE Energy több mint 100 országban jelen lévő General Electric vállalat részeként világelső az ipari 
áramszolgáltatók számára készített gáz-, gőz-, és szélturbinák, valamint generátorok tervezésében, 
gyártásában és karbantartásában. A GE 2001-ben átadott teljesen digitalizált veresegyházi üzemé-
ben az alábbi tevékenységeket végezzük: Ipari gázturbinák összeszerelése, égéstér és turbina állórész 
alkatrészek gyártása, ipari gázturbina alkatrészek felújítása továbbá gázmotoros konténer összesze-
relése. Erőművi berendezések irányítás és vezérléstechnikai eszközeinek fejlesztése és gyártása.

Ajánlat:
Állásajánlat
 - középfokú: Hegesztő, Csőszerelő, Festő, Összeszerelő, Karbantartó
 - felsőfokú: Karbantartó mérnök, Beszerző, Pénzügyi elemző, Tervező mérnök, Elektromos terme-
  lés támogató mérnök, Elektromos projekt mérnök, Ügyfélszolgálati munkatárs

Gyakornok/szakmai gyakorlat
 - felsőfokú: Termelés – gyártás, Pénzügy, Kereskedelem
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OktaTárs Nyelvstúdió 
- Globe-All Gate Kft.  
 
2100 Gödöllő, Kandó K. u. 2.
Tevékenységi terület: nyelvoktatás, angol nyelvű 
állásinterjúra felkészítés, nyelvtanulási tréning
Tel.: +36-28/413-437
Fax.: +36-28/503-566
E-mail: info@oktatars.hu
Honlap: www.oktatars.hu

Kapcsolattartó neve: Juhos Gabriella, irodavezető
E-mail: info@oktatars.hu
Tel.: +36-20/2971-210

Az OktaTárs Nyelvstúdióban hisszük, hogy az angol nyelv beszélve, használva tanulandó, illetve, 
hogy a jó társaság, kellemes, otthonos légkör mindezt elősegíti. Nyelvóráinkon készségeket fejlesz-
tünk és nem információt adunk. Nálunk nem kell szavakat vagy nyelvtani szabályokat magolnod. 
Dinamikus és élvezetes tanóráink, tréningjeink elsődleges célja, hogy minél többet beszélj angolul és 
az órákon kívül is meg merj szólalni.
Ha nem akarsz többet leizzadni, amikor meg kell szólalnod angolul, akkor töltsd le ingyenes tan-
anyagunkat hanganyaggal és tanulási segédlettel: www.oktatars.hu/borze

Ajánlat:
Állásajánlat
 - felsőfokú: 
  marketing asszisztens

Gyakornok/szakmai 
gyakorlat
 - középfokú: 
  marketing asszisztens

Diplomamunka
 - felsőfokú: 
  angol nyelvtanár, 
  marketing menedzser
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HUMAN BioPlazma Kft.   
  
2100 Gödöllő, Táncsics Mihály út 80
Tevékenységi terület: Gyógyszeripar
Tel.: +36-28/532-202
Fax.: +36-28/532-201
E-mail: hr@humanked.com
Honlap: www.humanked.com

Kapcsolattartó neve: Egediné Kolarics Barbara, HR manager
E-mail: hr@humanked.com
Tel.: +36-28/532-202

A HUMAN BioPlazma Kft. az egyetlen hazai vérkészítmény-gyártó vállalat. 2007 decembere óta az 
olasz tulajdonú Kedrion Csoport tagja. A vérplazma ipari méretű feldolgozása 1958-ban kezdő-
dött, a gödöllői üzem több mint 50 éve folyamatosan készít plazmából gyógyszereket, mint például 
albumint, immunglobulint, alvadási faktorokat. A frakcionáló üzem szerves együttműködésben áll 
a világon is elismert Országos Vérellátó Szolgálattal. Cégünk ezen együttműködés keretein belül 
biztosítja az évente több mint 350 000 önkéntes plazma donáció feldolgozását. Ezt a hagyományt 
fejleszti tovább 2008 óta az olasz Kedrion Csoport. A Kedrion Csoportot tulajdonosai 2001-ben 
hívták életre biológiai gyógyszerkészítmények fejlesztésére, gyártására és forgalmazására. A csoport 
több olyan cég egyesülésével jött létre, melyek már 1961 óta működtek ebben az iparágban. Azóta 
hatalmas tudást és szakértelmet halmoztak fel. 
A társadalom elkötelezett és proaktív tagjaként a Kedrion csoport arra törekszik, hogy működése 
során a betegek szükségletei és elvárásai, az egészségügyi intézmények és nemzetközi partnerek 
valamint az üzletvitel között szinergikus hatást érjen el. Ennek folyamatos biztosítását szolgálja többek 
között a Kedrion cég Etikai kódexe, Etikai Bizottsága, valamint az SA 8000 tanúsítványa. 
A Kedrion Csoport 40 országban van jelen a világon. A hatodik helyet foglalja el saját szektorában. 
A csoport mind kísérleti, mind alkalmazott kutatásokat végez. Ez a magyar plazmafeldolgozás szá-
mára jelentős előnyöket ad, mert kapacitásnöveléssel, minőségügyi korszerűsítéssel és termékfejlesz-
téssel biztosítja az uniós elvárásoknak való még jobb megfelelést. 
A HUMAN BioPlazma Kft. 2009 és 2011 között 5 milliárd forint értékű beruházással bővíti gödöllői 
gyártókapacitását. Azok a fejlesztések, amelyeket a Kedrion Csoport, mint tulajdonos a Gödöllői 
üzemben megvalósít, számos új munkahelyet teremt és többlet adó- és járulékbefizetéssel járul hozzá 
a magyar gazdaság élénkítéséhez.

Állásajánlatok:

 - Középfokú: labortechnikus, vegyésztechnikus, gyógyszeripari karbantartó, jövedéki ügyintéző
 - Felsőfokú: HR munkatárs, jövedéki ügyintéző
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Humánia Kft.   
1096 Budapest, Erkel utca 6.
Tevékenységi terület: munkaerő-közvetítés, kölcsönzés
Tel.: +36-1/4557-045 , Fax.: +36-1/4557-046
E-mail: budapest@humaniakft.hu, Honlap: www.humaniakft.hu
Kapcsolattartó neve: Bán Bernadett, Senior Tanácsadó
E-mail: ban.bernadett@humaniakft.hu, Tel.: +36-70/3155-251

Cégünk fő profilja a munkaerő-kölcsönzés és -közvetítés, azaz a munkaerőpiac kínálatának és 
keresletének optimális összekapcsolása.
Megkeressük a cégek számára az ideális jelölteket és ezzel párhuzamosan felkutatjuk az álláskere-
sők részére a legmegfelelőbb munkalehetőségeket. Kínálatunkban vannak időszakos és folyamatos 
munkalehetőségek, betanított munkák, szakmai speciális feladatok egyaránt.
Amennyiben állást keres, váltani szeretne, vagy csak érdeklik a lehetőségek, itt mindenről tájékoz-
tatást kaphat. Megismertetjük Önnel a munkaerő-kölcsönzés, -közvetítés fogalmát, megmutatjuk, 
miért is előnyös ez Önnek, megtekintheti az aktuális álláslehetőségeinket és tetszés szerint jelent-
kezhet is ezekre.
Fontosnak tartjuk, hogy az általunk kölcsönzött vagy közvetített munkavállalók elégedettek legyenek 
szolgáltatásainkkal a foglalkoztatás minden szakaszában. Mindenkinek azonnal kiajánlani munkát 
nem könnyű, azért reméljük, hogy minél több álláskeresőnek sikerül megtalálnunk a számára ideális 
munkát. 

Fürge Diák Iskolaszövetkezet   
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
Tevékenységi terület: diákmunka szolgáltatás
Tel.: +36-28/516-520, Fax.: +36-28/516-521
E-mail: godollo@furgediak.hu , Honlap: www.furgediak.hu
Kapcsolattartó neve: Szabó Balázs, E-mail: szabo.balazs@furgediak.hu, Tel.: +36-70/4504-680
Amit a Fürge Diákról tudni érdemes:
• Több mint 16 éves múlt (alapítva: 1994)  • 30.000 tag •21.000 diák munkavállaló évente
• Több mint 1.500.000.000 Ft kifizetett diákmunkabér évente • 17 irodából álló országos hálózat
Mindez miért jó neked?
• Mert itt tapasztalatot szerezhetsz a tudásod mellé, hogy biztosabban nézhess a jövőbe!
• Mert változatos munkalehetőségek közül válogathatsz, így többféle munkában is kipróbálhatod magad.
• Mert egy tagsági jogviszonnyal dolgozhatsz az ország bármely területén.
• Mert az itt szerzett tapasztalatok komoly segítséget jelenthetnek leendő karriered első lépéseihez.
2009-ben indított „Dolgozz a jövődön!” programunkat 2010-ben szélesebb körben elérhetővé tet-
tük, ennek köszönhetően az elmúlt 11 hónapban 592 oklevelet „adhattunk át”. Ígéretünkhöz híven 
a programot 2011-ben is fenntartjuk, bízunk benne, hogy az idei évben is sokan mérettetik meg 
magukat a munkavállalói teszten, teljesítik az 555 munkaórát, és így elismerő oklevélhez jutnak. 
A részletek keresd a www.karriercsomag.furgediak.hu oldalon.

• Gyógyszergyártó
• Gyógyszercsomagoló
• Területi képviselő
• Autószerelő
• Adminisztrátor francia nyelven

• Lengyel nyelvű account menedzser
• Telefonos ügyfélszolgálati tanácsadó
• Termelésvezető
• Analitikus

Állásajánlatok:

• Adminisztrátor- Vegyész
• Adminisztrátor-SAP
• Grafikus

• Beszerzési gyakornok
• Promóter

Gyakornok/szakmai gyakorlat
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Linamar Hungary Nyrt.   
  
5900-Orosháza, Csorvási út 27.
Tevékenységi terület: Mezőgazdasági 
  és építőipari gépgyártás,  autóalkatrész gyártás
Tel.: +36-68/514-600
Fax.: +36-68/514-690
E-mail: cv@linamar.com
Honlap: www.linamar.hu

Kapcsolattartó neve: Szabó Janka, Toborzási munkatárs
E-mail: cv@linamar.com
Tel.: +36-66/620-575

A Linamar Hungary Nyrt. a kanadai multinacionális Linamar Corporation tagjaként Magyarországon 
három gyáregységet működtet, melyből kettő Orosházán (OROS, LPD), egy pedig Békéscsabán 
(PPM) található.

 Az OROS divízió saját fejlesztésű, innovációra épülő mezőgazdasági és építőipari gépgyártással 
foglalkozik. Elsősorban hazai, nyugat és kelet-európai, valamint észak-amerikai piacokat szolgál ki. 

A másik két divízió ( LPD és PPM)  ipari és autóalkatrészeket gyárt és termékei olyan híres autómár-
kákba épülnek be mint a  Ford, Suzuki, Nissan, Isuzu, Opel.

Foglalkoztatottak száma: 2000 fő 

Dinamikusan bővülő megrendeléseinkhez folyamatosan szükségünk van gépészmérnökökre, felsőfo-
kú gazdasági és kereskedelmi területeken végzett szakemberekre.

Ajánlat:
Állásajánlat
 - középfokú: Gépbeállító
 - felsőfokú: Projektmérnök, Üzemi technológus, Gazdasági igazgató, vegyészmérnök
 
 További információk az állásokról: www.linamar.hu/Karrier
 Szakmai Önéletrajzokat a fentiekben feltüntetett e-mail címre várjuk!

Gyakornok/szakmai gyakorlat
 - felsőfokú: Gépészmérnök, Kereskedelmi/gazdasági/logisztika területekről
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Magyar Honvédség   
  
1545 Budapest
Tevékenységi terület: honvédelem
Tel.: +36-1/2365-352
Fax.: +36-1/2365-225
E-mail: pest.toborzo@regiment.hu
Honlap: www.honvedelem.hu

Kapcsolattartó neve: Szabó Tünde százados, Toborzó irodavezető
E-mail: pest.toborzo@regiment.hu
Tel.: +36-30/6271-740

Magyarország 2002. március 25-én csatlakozott a NATO Kanadában folyó repülőgép-vezetői kép-
zési programjához (NATO Flying Training in Canada), amelynek keretében a jelentkezők részére 
a Magyar Honvédség továbbtanulási és munkalehetőséget kínál. A pilótajelölteknek a kanadai 
képzés sikeres befejezését követően a Magyar Honvédség repülő alakulatainál biztosít beosztást. 
A képzéssel kapcsolatos további részletes információ a www.nftc.hu honlapon érhető el. 

Elvárások a leendő munkatársakkal szemben: 
 Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, be nem töltött 26. életév, főiskolai vagy egyete-
 mi végzettség vagy az intézmény utolsó évfolyamának végzése, középszintű angol nyelvis-
 meret, repülő-orvosi vizsgálat vállalása, hivatástudat, mely alapján karrierjét katonai vadászpilóta-
 ként kívánja megvalósítani. 

Álláslehetőségek: Katonai légijármű-vezető elsősorban 2013-as beiskolázási évre (szerződéses 
 tiszt, tiszthelyettes)

Ajánlat:
Állásajánlat
 - felsőfokú: katonai légijármű-vezető
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Magyar Mérnökhallgatók 
Egyesülete   
  
2103 Gödöllő Páter Károly utca 1.
Tevékenységi terület: Kiemelten Közhasznú Egyesület
Tel.: +36-30/7489-607
Fax.: -
E-mail: zoltan1107@gmail.com
Honlap: www.iaeste.hu

Kapcsolattartó neve: Szabó Zoltán, Helyi Bizottsági elnök
E-mail: zoltan1107@gmail.com
Tel.: +36-30/7489-607

Az IAESTE-t 1948-ban tíz európai ország egyetemei professzora alapította azzal a céllal, hogy 
mérnökhallgatóik nemzetközi környezetben szerezhessenek értékes szakmai- és élettapasztalatokat, 
majd hazatérésük után saját hazájukban kamatoztassák tudásukat.
Magyarország 1983-ban csatlakozott az egyesülethez és az első évben 7 műegyetemi gépészhall-
gató töltötte Finnországban szakmai gyakorlatát. A kilencvenes évek elején a kiutazó diákok száma 
meghaladta a 200-at. Eddig közel 4.000 diák tölthetett több, mint 250.000 napot külföldön cse-
reprogramunk segítségével, amivel a legsikeresebb kiutaztató szervezet vagyunk a műszaki felső-
oktatásban.
A rendszerváltozás után, 1990. augusztus 27-én a Fővárosi Bíróság 2.653-as nyilvántartási szám-
mal regisztrált bennünket Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete néven, 1997 óta pedig kiemelten 
közhasznú civil szervezetként működünk.
Fennállásunk 25 éve során tevékenységi körünk jelentősen bővült, a csereprogramon kívül külön-
böző karrierprogramokat, szakmai konferenciákat, kirándulásokat és készségfejlesztő tréningeket 
szervezünk.
Állásvadász programunkat a humánerőforrás kereskedelmi hajnalán indítottuk 1999-ben. Az elmúlt 
években több ezer mérnökhallgatót regisztráltunk és közülük több száznak tudtunk ténylegesen se-
gíteni karrierjének beindításában.
Egyesületünk 1991-ben és 2007-ben adott otthont a Seminar on IAESTE Development konferenci-
ának, utóbb 29 ország 65 delegáltja vett részt a rendezvényen. Igazi kuriózumnak számít, hogy ez 
volt az első olyan SID, ahol az egyes koordinátorokon kívül a nemzetközi vezetőség minden tagja 
megjelent.

Ajánlatok:
Állásajánlat:
 - felsőfokú: Projekt menedzser, projekt mérnök, karbantartó mérnök, gyártástámogató 
  mérnök, szimulációs mérnök, minőség ellenőr, termelésirányító, folyamat mérnök, logiszti-
  kus, üzletkötő, élelmiszeripari mérnök
Gyakornok/szakmai gyakorlat
 - felsőfokú: Gépészmérnök, villamosmérnök, építő-, építészmérnök, vegyészmérnök
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MEEX AGENT KFT. 
- Microsoft Magyarország  

1031 Budapest Graphisoft park
Tevékenységi terület: Számítástechnika
Tel.: +36-1/4372-800
Fax.: +36-1/4372-800
E-mail: micosoft@microsoft.huHonlap: www.microsoft.hu

Kapcsolattartó neve: Mikófalvy Balázs, Projektvezető
E-mail: mikofalvy.balazs@meex.hu
Tel.: +36-70/9355-053

A Microsoft Magyarország Kft. a Microsoft Corporation magyarországi képviseleteként 1993-ban 
alakult, mindössze két fővel. Napjainkban a vállalat dolgozóinak létszáma megközelíti a 200 főt, és 
a hazai informatikai piac egyik meghatározó szereplőjévé vált. 
A Microsoft Magyarország 2003-ban és 2006-ban elnyerte a „Legjobb Munkahely” címet, míg 
2008-ban a Legjobb IT Munkahely lett, immár a nagyvállalati megmérettetésben pedig a harmadik 
helyezést érte el. 
A Microsoft Corporation mára a világ 107 országában van jelen, dolgozóinak száma pe-
dig megközelíti a 90 000 főt. Bevétele a 2009-es pénzügyi évben 58,44 milliárd dollár volt. 
1993-as megalakulása óta a Microsoft Magyarország töretlen lendülettel valósítja meg a 
Microsoft Corporation innovációs terveit, és sikerrel járult hozzá az informatikai kultúra kialaku-
lásához. Kereskedelmi képviseletként a Microsoft termékeit hazai disztribútorokon és viszonteladó 
partnerein keresztül értékesíti, ehhez hasonlóan partnercégeket von be szolgáltatáskínálatának ki-
szélesítésére is. 
A Microsoft jelenléte érezhető a magyar információtechnológiai ipar egészében; szinte valamennyi 
jelentős magyar technológiai céggel partneri kapcsolatot ápol. Több mint 2000 partnere 50 ezer 
embert foglalkoztat Magyarországon. 
A Microsoft elkötelezett felelős iparági szereplő. Küldetése, hogy lehetővé tegye az egyének és a 
vállalkozások számára a bennük rejlő lehetőségek maximális kihasználását. A vállalatot is ebben a 
szellemben, innovatív szoftvereire és szolgáltatásaira alapozva építették fel, hiszen a Microsoft által 
kínált technológia eredményesebbé teszi az emberek munkáját, tevékenységét. Azonban a vállalat 
küldetése, értékei iránti elkötelezettsége ennél jóval messzebbre mutat. 
A Microsoft hisz abban, hogy minden sikeres vállalat felelőssége, hogy erőforrásait, befolyását fel-
használva pozitív hatást gyakoroljon környezetére. 

Ajánlatok:
Gyakornok/szakmai gyakorlat
 - középfokú: informatikai értékesítés, informatikai értékesítési marketing, informatikai 
  gyakornoki program
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M-ember Kft. - Jóállások.hu   
  
2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 13.
Tevékenységi terület: állásportál
Tel.: +36-70/6153-517
Fax.: +36-28/789-520
E-mail: attila.kovago@m-ember.hu
Honlap: www.joallasok.hu

Kapcsolattartó neve: Kővágó Attila, vezető tanácsadó
E-mail: attila.kovago@m-ember.hu
Tel.: +36-70/6153-517

Jóállások.hu az állásportál, ahol a jó és megbízható cégek és 
szakemberek találkoznak

Ajánlatok:
Állásajánlatok
 - középfokú: Pénzügyi tanácsadó, Lakáskassza account manager, Ausztriai kereskedelmi 
  asszisztens, PLC karbantartó technikus

 - felsőfokú: Nyugdíj-szakértő, Befektetési menedzser, Biztosítási Key Account Manager, 
  Minőségügyi mérnök, Stratégiai beszerző, Termeléstervező, Üzemvezető, Ausztriai kereske-
  delmi képviselő, Microsoft Dynamics Specialist, Forgácsoló mérnök

Gyakornok/szakmai gyakorlat
 - felsőfokú: befektetési szakterület, nyugdíj szakterület, biztosítási szakterület
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Balassi Intézet, MÖB Iroda  
 
1519 Budapest, Pf.: 385.
Tevékenységi terület: államközi ösztöndíjak adományozása
Tel.: +36-1/384-9009
Fax: +36-1/343-6489
Tel.: +36-1/422-0678
E-mail: mob@bbi.hu
Honlap: www.scholarship.hu

Kapcsolattartó neve: Erény Ágnes, pályázati koordinátor
E-mail: agnes.ereny@bbi.hu
Tel.: +36-1/422-0678

A Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodája a kétoldalú nemzetközi oktatási, tudományos és kulturális 
munkatervekben, valamint megállapodásokban biztosított egyetemi részképzésre, teljes képzésre, 
doktori képzésre, hosszú és rövid tanulmányútra, illetve nyári egyetemen való részvételre tesz közzé 
pályázati felhívásokat. A Magyar Köztársaságnak mintegy 50 országgal van kormányközi vagy 
tárcaközi oktatási, tudományos és kulturális együttműködési munkaterve. 

Az ösztöndíjakat a MÖB javaslata alapján az oktatásért és kultúráért felelős miniszter adományoz-
za. A döntést hét, független szaktekintélyekből álló szakmai kollégium alapozza meg. A MÖB Iroda 
évente egyszer -- nyáron -- teszi közzé aktuális pályázati felhívásait, ösztöndíjanként eltérő beadási 
határidőkkel. Az ösztöndíjak általában a következő akadémiai évre szólnak. 

A legtöbb ösztöndíjunk bármely tudományterületre és művészeti ágra vonatkozik. A Magyar Állami 
Eötvös Ösztöndíj és a legtöbb tanulmányút esetében a fogadóintézménnyel a pályázó -- még a 
pályázat benyújtása előtt -- önállóan, egyénileg veszi fel a kapcsolatot. 

A pályázatokat a szakmai kollégiumok értékelik, majd az általuk felállított rangsor alapján a MÖB 
tesz javaslatot az ösztöndíjra, amit a miniszter hagy jóvá. Az államközi pályázatok esetében a végső 
döntést a külföldi fél mondja ki, és az ő visszaigazolásuk után valósulhatnak meg az ösztöndíjas 
utak.
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NORDENIA Hungary Kft   
 
2111 Szada, Vasút utca 13.
Tevékenységi terület: csomagolóanyag gyártás
Tel.: +36-28/502-502
Fax.: +36-28/502-555
E-mail: budapest@nordenia.com
Honlap: www.nordenia.hu

Kapcsolattartó neve: Dr. Bazsó Martina, HR vezető
E-mail: hr@nordenia.com
Tel.: +36-28/502-502

A vállalat a NORDENIA INTERNATIONAL AG (Németország) Közép- és Kelet Európa felé való nyitá-
sának első lépéseként, zöldmezős beruházással kezdte meg működését. A konszern világszerte jelen 
van hajlékonyfalú csomagolóanyag, ipari fólia, illetve termékkomponensek gyártásával. 
Három földrészen több mint 3000 munkavállaló dolgozik a vállalatcsoport sikerességén: Európában 
(Németországban, Magyarországon, Lengyelországban, Oroszországban, Spanyolországban), Ázsi-
ában (Kínában, Malajziában), valamint 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 a stratégiánk 
megvalósításában. 
Vállalati irányelveink: Rugalmasság, Függetlenség, Globalitás, Személyes elkötelezettség a kiváló-
ságra, 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 - első helyezés a “Hajlékonyfalú csomagolóanyag” 
            kategóriában 
 2010 – Business Superbrands 

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
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OBO Bettermann Hungary Kft.   
   
2347 Bugyi, Alsóráda 2.
Tevékenységi terület: termelés
Tel.: +36-29/349-000
Fax.: +36-29/349-100
E-mail: gregor.aniko@obo.hu
Honlap: www.obo.hu

Kapcsolattartó neve: Gregor Anikó, Személyzeti vezető
E-mail: gregor.aniko@obo.hu
Tel.: +36-20/4197-403

OBO - A  profik választása

A jelenleg több, mint 500 főnek munkahelyet kínáló OBO Bettermann Hungary Kft. 1993-ban kezd-
te meg működését Budapesten, az OBO Bettermann GmbH leányvállataként.
Az OBO világszerte megbízható partnernek számit, ha komplex létesítmények megvalósítása a cél. 
Gondoskodunk róla, hogy a megfelelő termék, a megfelelő időben a megfelelő helyen legyen.
Több mint 30.000 féle termékünkkel és 2000 munkatársunkkal világviszonylatban is elismert  vál-
lalkozások közé tartozunk. Fő profilunk villamos szerelési és szerelvényezési termékek gyártása az 
építőipar számára.
Az OBO márkanév már több évtizede fogalom az elektromos szerelőiparban a kábeltartó és hor-
dozó rendszerek, a rögzítéstechnika, valamint a földelő rendszerek, a túlfeszültség-, villám-, illetve 
tűzvédelem területén. 
A német anyavállalatunk idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. Az eltelt száz év tapasztala-
tait felhasználva állunk partnereink rendelkezésére és a piaci igények szerint fejlesztjük termékeinket.
Büszkék vagyunk rá, hogy termékeink Industria 2001 nagydíjat és Electro Salon 2007 nagydíjat 
nyertek. Cégünk a megbízható és kitűnő minőségű termékek, a  gyártási színvonal valamint a kör-
nyezet megóvásának érdekében bevezette az ISO 9001:2000 és 14001:2005, OHSAS 1800:1999 
rendszereket.
Jelenleg újabb nagyberuházás előtt állunk. Logisztikai és gyártó csarokokat építünk a 20 hektáros 
ipari parkban. Aktuális létszámunk a beruházás végére várhatóan 650 fő lesz.

Az alábbi munkakörökbe várjuk pályakezdő és nem pályakezdők jelentkezését:
 - Termékfejlesztő (gépész- és villamosmérnök)
 - Beszerző (gépészmérnök)
 - Gyártóeszköz-tervező (gépészmérnök)
 - Pr és Kommunikációs munkatárs
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OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió   
 
1876 Budapest
Tevékenységi terület: bank
Tel.: +36-1/20/30/70/3666-666
Fax.: +36-1/20/30/70/3666-666
E-mail: info@otpbank.hu
Honlap: www.otpbank.hu

Kapcsolattartó neve: Szabolcs Melinda, marketing szakértő
E-mail: szabolcsm@otpbank.hu
Tel.: +36-70/7081-135

Az OTP Csoport napjainkban mintegy 12,2 millió ügyfél pénzügyi igényeire ad magas színvona-
lon megoldást több mint 1500 bankfiókjában, a legmodernebb elektronikus csatornákon, valamint 
ügynökökön keresztül. Az OTP Csoport univerzális pénzügyi szolgáltatásait üzleti és jogi megfon-
tolásokból számos leányvállalat bevonásával nyújtja. Míg Magyarországon a hagyományos banki 
szolgáltatások az OTP Bank portfolióját alkotják, a modernebb pénzügyi igényeket - például au-
tó-finanszírozás, befektetési alapok, biztosítás - kiszolgáló termékeket az OTP Bank leányvállalatai 
fejlesztik és értékesítik. 
A Bankcsoport a külföldi piacokon leányvállalatok útján vállalt szerepet. Célunk, hogy lendületes 
növekedéssel, hatékony irányítással és üzemvitellel, továbbá felelős társadalmi szerepvállalással Kö-
zép- és Kelet Európa legkedveltebb univerzális bankcsoportjává váljunk. 
Sikereink zálogát munkatársaink felkészültsége, a helyi- és nemzeti piacok ismerete valamint kiváló 
ügyfélkapcsolataink tudatos fejlesztése jelenti.

Ajánlat:
Állásajánlat
 - felsőfokú: Számlavezető munkatárs, Vállalkozói munkatárs, Külső kapcsolattartó, Privátbanki
   referens
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Richard Fritz Kft.   
  
2170 Aszód, Pesti út 19/a.
Tevékenységi terület: Autóipari beszállító
Tel.: +36-28/501-100
Fax.: +36-28/501-185
E-mail: hrhu@fritz-group.com
Honlap: www.fritz-group.com

Kapcsolattartó neve: Vajda Diana, HR Munkatárs
E-mail: hrhu@fritz-group.com
Tel.: +36-20/7755-181

Cégünk a szélvédőüveg-tömítés fröccsöntésének specialistája. Profilunkhoz tartozik még a különbö-
ző gumi, műanyag és szilikon alapanyagú autóalkatrészek gyártása. Saját piaci szegmensünkben 
piacvezetők vagyunk Európa szerte. Dinamikus csapatunk bővítéséhez keresünk kihívásokat kereső 
jelentkezőket.

Ajánlat:
Állásajánlat
 - felsőfokú: Gépészmérnök CAD/CAM szakirány, Gépészmérnök

Gyakornok/szakmai gyakorlat
 - felsőfokú: Gépészmérnök CAD/CAM szakirány, Gépészmérnök, Emberi Erőforrás Tanácsadó,
  Műszaki menedzser

Diplomamunka
 - felsőfokú: Gépészmérnök CAD/CAM szakirány
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Robert Bosch Elektronika Kft.   
 
3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.
Tevékenységi terület: autólektronika gyártás
Tel.: +36-37/549-100
Fax.: +36-37/549-152
E-mail: hr_hatvan@hu.bosch.com
Honlap: www.bosch.hu

Kapcsolattartó neve: Faragóné Tegzes Gabriella, HR Partner
E-mail: hr_hatvan@hu.bosch.com
Tel.: +36-37/549-165

„Egy nagy, jól irányított cégnél általában senki sem mondhatja el magáról, hogy ezt vagy azt én 
csináltam. Egy ilyen cégnél ugyanis közös munka folyik, ahol minden egyes ember tevékenysége a 
többiek munkájára épül.” Robert Bosch 
A Bosch csoport különböző technológiák és szolgáltatások vezető nemzetközi szállítója. A gépjármű- 
és ipari technológia, valamint a fogyasztási cikkek és az épülettechnológia terén mintegy 275 000 
munkatárssal a vállalatcsoport a 2009-es üzleti évben 38,2 milliárd eurós forgalmat ért el. 
A Bosch csoport magában foglalja a Robert Bosch GmbH-t, annak mintegy 60 országban műkö-
dő, több mint 300 leányvállalatával és regionális vállalataival együtt. Értékesítési és szolgáltatási 
partnereit is beleszámítva a Bosch körülbelül 150 országban van jelen. Ez az egész világra kiterjedő 
fejlesztési, gyártási és értékesítési hálózat a további növekedés alapfeltétele. 
A Bosch évente több mint 3,5 milliárd eurót költ kutatásra és fejlesztésre, és világszerte mintegy 3800 
szabadalmi kérelmet nyújt be. A cégcsoport valamennyi termékével és szolgáltatásával úgy javítja az 
élet minőségét, hogy innovatív és hasznos megoldásokat kínál. 
A Bosch 1899 óta van jelen Magyarországon. Az 1991-ben újjáalapított regionális kereskedelmi 
kft.-ből mára jelentős vállalatcsoport, Magyarország második legnagyobb külföldi, ipari munka-
adója fejlődött ki. A Bosch csoporthoz tartozó vállalatok Budapesten több telephelyen, Hatvanban, 
Miskolcon, Egerben és Szigetszentmiklóson találhatók meg. Az egyes gyártó, kereskedelmi és fejlesz-
tési egységekhez kapcsolódó kereskedő- és szervizhálózat azonban a teljes országot lefedi. A keres-
kedelmi üzletágak nemcsak Magyarország, hanem az Adria régió többi országának tevékenységét 
is koordinálják. 
További részletek: www.bosch.hu/jobs

Ajánlat:
Állásajánlat
 - felsőfokú: Beszállítói minőségbiztosítási mérnök, Folyamatmérnök, Gyártás és termékterve-
  ző mérnök, Gyártásközi minőségbiztosítási mérnök, Hibaelemző mérnök, Logisztikai kont-
  roller, Minőségbiztosítási vevői kapcsolattartó mérnök, Projektvezető, Stratégiai beszerző 
  indirekt területre, Tesztmérnök
Gyakornok/szakmai gyakorlat
 - felsőfokú: Beszerzés és logisztika, Pénzügy, Kontrolling, Adminisztráció, Folyamatmérnökség, 
  Minőségbiztosítás, Üzemfenntartás, Tesztmérnökség, Gyártástámogatás, Csomagolástechnika
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Samsung Zrt.   
    
5126, Jászfényszaru, Samsung tér 1
Tevékenységi terület: Szórakoztatóelektronikai 
termékek gyártása
Tel.: +36-57/522-200
Fax.: +36-57/522-300
E-mail: allas@samsung.com
Honlap: www.samsung.com

Kapcsolattartó neve: Zong Attila, HR
E-mail: allas@samsung.com
Tel.: +36-57/522-200

Üdvözlünk a Samsung világában! 

Több mint 70 éves fennállása során a Samsung mindig is amellett kötelezte el magát, hogy jobbá 
tegye a világot. A Samsung jelenleg az élet számos területén van jelen, többek között az úttörő 
technológiák, a félvezetők, a gyárak és felhőkarcolók építése, a petrolkemikáliák, a divat az orvos-
tudomány, a pénzügyi szolgáltatások és a szállodaipar területén is. A vállalatcsoport zászlóshajója 
a Samsung Electronics piacvezető az elektronikai termékek gyártásában és a digitális média terén. 

Az innovatív és megbízható termékek valamint szolgáltatások, a tehetséges emberek, a felelős-
ségteljes üzletvitel és globális társadalmi szerepvállalás és a partnerekkel illetve ügyfelekkel ápolt 
együttműködés segítségével a Samsung új, izgalmas távlatokat nyit a világban. 

Képzeld el, milyen egy világszínvonalú cégnek dolgozni! 
A Samsung világszerte törekszik a tökéletességre, és ennek eléréséhez olyan dinamikus vezető egyé-
niségekre van szükségünk, akik megállják a helyüket a 21. század digitális versenyében. 

Képzeld el, hogy egy olyan vállalatnál dolgozol, amelynél a központban a dolgozó áll. A dolgozók 
azok, akik biztosítják a vezető helyet a Samsung-nak a folyton változó piacokon, és olyan innováci-
ókat hoznak létre, amelyek a technológiai fejlődés motorjává válhatnak. 

Te is könnyen megtalálhatod a számodra megfelelő munkakört!

Ajánlatok
Állásajánlatok
 - felsőfokú: Gépészmérnök, Quality mérnök, Gyártástechnológus, Logisztikus – Beszerző
  Gyakornok/szakmai gyakorlat
 - felsőfokú: 2011-ben induló ösztöndíjprogram, Nyári szakmai gyakorlat
  Diplomamunka írási lehetőség
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Scolaro Iskolaszövetkezet   
  
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tevékenységi terület: munkaerő- toborzás, 
szolgáltatás
Tel.: +36-70/9402-635 
Fax.: -
E-mail: iroda@scolaro.hu
Honlap: www.scolaro.hu

Kapcsolattartó neve: Orosz Tibor értékesítési menedzser 
E-mail: orosz.tibor@scolaro.hu 
Tel.: +36-70/9402-623

A Scolaro Iskolaszövetkezet nem csak egy iskolaszövetkezet.  Számos tevékenység és szolgáltatás 
összessége. Képzett, kvalifikált diákmunka közvetítés a fő tevékenysége. A Scolaro Iskolaszövetkezet 
képzett, kvalifikált diákok biztosításával segít Önnek feladatainak ellátásában, akár kiszervezés – 
outsourcing – megoldásokkal. 
Iskolaszövetkezeten vagy munkaerő kölcsönző cégen keresztül való foglalkoztatás egyre jobban 
terjed manapság Magyarországon. A munkaerő kölcsönző cégek egyre nagyobb teret hódítanak, 
hiszen akár Iskolaszövetkezetről beszélünk, akár egy kölcsönző cégről, egyiknél sem elhanyagolha-
tó, hogy segíti a cégek napi tevékenységét, megkönnyíti munkájukat.

Munkaerő közvetítés és kölcsönzés

Scolaro Iskolaszövetkezettel szorosan együttműködő Scuno Kft. munkaerő kölcsönzéssel és közvetí-
téssel erősíti piaci sikerességét. Ezen kívül számos más, személyre szabott, egyedi lehetőségekkel is 
szolgáljuk ügyfeleink igényeit. 

Hostess szolgáltatás 

Értelmiségi egyetemista hölgyekből és urakból álló, sok tapasztalattal rendelkező hostess szolgálta-
tásunk lehetőséget ad arra, hogy céges rendezvényeit, termékbemutatóit, konferenciáit az ő segítsé-
gükkel szervezze meg maximális sikerrel. 

Vállalati és magán rendezvényszervezés

Minden cég életében szükséges lehet, hogy vállalati rendezvényeket tartsanak. Akár egy év végi 
vacsora, közös este, borkóstolás, akár több napos szakmai vagy szabadidős rendezvények, kirándu-
lások megszervezése sem okoz problémát. Profi partnerkapcsolatokkal rendelkezünk, akik  számára 
a minőség, az igényesség a sikeresség cégük mozgatórugója.

Tréningek, oktatások, csapatépítők szervezése

Egy vállalkozás igazi sikere ma már elképzelhetetlen trénercégek segítsége nélkül. Lehetőséget 
nyújtunk, hogy alkalmazottaik számára a napi munkavégzésükhöz szükséges tudást elsajátíthassák, 
pl. az ügyfélkapcsolat menedzsment, értékesítési képzések, partnerkapcsolat menedzsment terüle-
teken. 
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Szent István Egyetem  
 
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tevékenységi terület: felsőoktatás
Tel.: +36-28/522-000
Fax.:  +36-28/410-804
E-mail: info@szie.hu
Honlap: www.szie.hu

A Szent István Egyetem Magyarország egyik vezető felsőoktatási intézménye. Kilenc karral és egy 
intézettel működő egyetemünk hét kampuszon, több mint 18000 hallgatónak ad otthont. Az egye-
tem 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 folyamatosan frissít-
jük 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 stb.) 
 - pályázatkészítési technikákról (önéletrajz, motivációs levél) 
 - a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltételeiről 
 - a vonatkozó jogszabályokról, valamint a jogviszony létesítéséhez szükséges dokumentációkról. 
Amennyiben tovább szeretné képezni magát, munkatársaink szívesen állnak rendelkezésére, és ad-
nak részletes tájékoztatást felsőfokú szakképzéseinkről, BSc, MSc képzéseinkről, szakirányú tovább-
képzéseinkről, Doktori Iskoláinkról.

Ajánlat:
Állásajánlatok:
 - felsőfokú: egyetemi docens, adjunktus, tanszékvezető, igazgató, klinikai állatorvos, állatorvos
 - középfokú: laboráns

Szent István Egyetem Állásbörze

43

Valkon 2007 Kft

6000 Kecskemét Mindszenti krt 55
Tevékenységi terület: Mezőgazdasági gépkereskedelem
Tel.: +36-76/579-008
Fax.: +36-76/579-009
E-mail: kecskemetis@valkon.hu
Honlap: www.valkon.hu

Kapcsolattartó neve: Kecskeméti Sándor, ügyvezető
E-mail: kecskemetis@valkon.hu
Tel.: 30-535-22-87

A Valkon Kft 2007 májusában kezdte meg tevékenységét, kizárólag a Valtra traktorok értékesítésével, 
Kecskeméten. 2007. október 1-től a cég a német Bernard Krone Maschinenfabrik GmbH terméke-
inek forgalmazásával is foglalkozik. Az évek során a gépkínálatunkat folyamatosan bővítettük más 
nyugat-európai és magyar gyártmányú célgépekkel, illetve használt gépekkel. Mindehhez kapcso-
lódóan kialakítottuk alkatrész üzletünket, ahol nemcsak az általunk forgalmazott gépekhez, hanem 
más mezőgazdasági géptípusokhoz is jó minőségű alkatrészt tudunk biztosítani. Szervizszerelőink, 
illetve szervizes partnereink, az ország bármely területén képesek helyszíni javításra, a nagyobb szer-
vizeket pedig a kecskeméti telephelyünkön végzik el.
2010-ben átadtuk a pápai telephelyünket, ahol ugyanolyan szolgáltatásokkal állunk partnereink 
rendelkezésére, mint Kecskeméten.  
2011-ben pedig már Kaposváron és Sárbogárdon is állunk ügyfeleink rendelkezésére.

Ajánlat:
Gyakornok/szakmai gyakorlat
 - felsőfokú: mérnök
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ELÉRHETŐSÉGÜNK:
 
HUMAN BioPlazma Kft. Humán Erőforrás Osztály
H-2100, Gödöllő, Táncsics Mihály út 80., 

Tel: +36 28 532 202, Fax: +36 28 532 201
E-mail: hr@humanked.com 
Weboldal: www.humanked.com

A HUMAN BioPlazma Kft., 2007 decembere óta az olasz Kedrion csoport tagja, jogelődünk, 
a HUMAN Oltóanyagtermelő és Gyógyszergyártó Rt. 1954-ben alaktult meg. A gödöllői üzem 
több, mint 50 éve folyamatosan készít plazmából életmentő gyógyszereket. 

ÉPÍTSEN KARRIERT A HUMAN BIOPLAZMA KFT-NÉL, 
MAGYARORSZÁG EGYETLEN VÉRKÉSZÍTMÉNY GYÁRTÓ VÁLLALATÁNÁL! 
 

ELVÁRÁSAINK:
A nyitott munkaköreink által meghatározott szakmai feltételeknek való megfelelés, melyet több-
körös interjúra és magatartástesztre épülő kiválasztási rendszerünkön való részvételen kell a 
jelölteknek bizonyítaniuk. A cég nemzetközi háttere miatt fontos az angol nyelv ismerete.
 
AMIT KÍNÁLUNK:
• Karrierlehetőség
• Nemzetközi háttér
• Folyamatos szakmai továbbképzési lehetőség
• Versenyképes jövedelem
• Kimagasló juttatási rendszer: 
 Cafeteria, nyugdíjpénztári hozzájárulás, munkábajárás – támogatás, bónusz
• Korszerű, kellemes munkakörnyezet

ÚMFT infovonal:
06  40  638  638
nfu@meh.hu · www.nfu.hu




