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KÖSZÖNTŐ

Kedves Munkahelykeresők!

Az Európai Felsőoktatási Térség előtt álló kihívások fontos feladatának tartom, hogy 
a hallgatók a munkaerőpiacon versenyképes tudás és felkészültség mellett, sikeresen 
tudjanak elhelyezkedni a gazdasági életben. 

A jelenlegi gazdasági és társadalmi környezetben, az egyetemen szerzett diploma 
értékének növelése szempontjából, a hallgatók tudatos karrierépítése kiemelkedő 
jelentőséggel bír.

A sikeres és tudatos álláskeresés egyik fontos állomása az egyetemi Állásbörze. Híd a 
képzés és a munka között.

Rendezvényünkkel nemcsak az egyetem hallgatóinak, hanem a térség lakosságának 
is lehetőséget teremtünk a cégekkel történő kapcsolatfelvételre és az elhelyezkedésre.

A kiállítókkal és a munkáltatókkal történő közvetlen találkozás során, az érdeklődők 
felmérhetik, hogy milyen lehetőségeik vannak a munkaerőpiacon. Jelentkezhetnek 
állásokra, gyakorlati helyekre, gyakornoki programokra, önéletrajzukat személyesen 
is leadhatják a leendő munkáltatóknak.

Mindemellett karriertámogató programok is várják az Állásbörzére látogatókat. 

Személyre szóló tanácsokat, elhelyezkedést segítő szolgáltatásokat is kaphatnak, töb-
bek között grafológiai elemzés, próbainterjú, pszichológiai tesztek, önéletrajz- és 
motivációs levélírás, és karrier-tanácsadás formájában. 

Ha nem sikerül megtalálni a jövő munkahelyét, a Szent István Egyetem standjánál, 
megismerhetik a továbbképzési lehetőségeket.

A felkészüléshez és az álláskereséshez sok sikert kívánok!

Dr. Beke János

egyetemi tanár

oktatási rektorhelyettes
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PROGRAM

10.00-10.15 
Megnyitó  
Dr. Beke János,  
oktatási rektorhelyettes  
Szent István Egyetem 
Helyszín: Aula

10:00-16:00 
Állásbörze a Szent István Egyetem hallgatói és a térség lakossága számára 
Helyszín: Aula 

Térítésmentes szolgáltatások a látogatók számára:

•	 Önéletrajz írási tanácsadás
•	 CV tanácsadás+ CV fotózás
•	 Magyar próbainterjú
•	 Magyar/angol próbainterjú 
•	 Angol/német próbainterjú
•	 Pályaorientációs grafológiai tanácsadás
•	 Munkajogi tanácsadás
•	 Pszichológiai tanácsadás
•	 Számítógéppel támogatott pályatanácsadás
•	 Vállalkozási-, üzletviteli és finanszírozási tanácsadás
•	 Nemzetközi gyakorlati lehetőségek
•	 Nemzetközi tanulmányi ösztöndíjak
•	 Gyermekfelügyelet 

Kooperatív Szakmai Gyakorlati Börze a Szent István Egyetem Gépészmérnöki 
Karának hallgatói számára 
Helyszín: Aula folyosó 

10.30-11.30  és 12.30-13.30 Helykereső Roadshow 
Helyszín: 2. emelet - 208 

14.00-15.30 Görög Ibolya protokollszakértő előadása 
Cím: “Viselkedéskultúra helye a kommunikációban” 
Helyszín: 1. emelet - 125

13.00-16.00 Foglalkoztatási Fórum
Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum 
13.00 - 14.30 Előadások 
14.30 - 15.00 Szünet 
15.00 - 16.00 Kerekasztal beszélgetés 
Helyszín: földszinti Rektori Díszterem
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TANÁCSADÁSOK 
ISMERTETŐJE

Helykereső Roadshow

Minden, amit az álláskeresésről tudni akart, de nem merte megkérdezni soha! 

•	 “Álláskeresési technikák”
•	 Kik segíthetnek az álláskeresés során?
•	 Internetes álláskeresési technikák
•	 Kapcsolati tőke szerepe az elhelyezkedésnél
•	 Egyéni tanácsadás

Önéletrajz írási tanácsadás 
(Tanácsadó: Horváth Annabella, Trenkwalder)

A profi önéletrajz belépő a sikerhez. Hozza el tanácsadásunkra önéletrajzát, és garantáljuk, 
hogy egy ütőképes profillal távozik tőlünk.

CV tanácsadás és CV fotózás
(Tanácsadó: Szőllősy Enikő)

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 kapcso-
latban. 15 percben, személyre szabottan elemzik az érdeklődők személyi anyagait, segítve 
azt, hogy a pályázók a lehető legbiztosabban lépkedjenek fölfelé a kiválasztási folyamat 
lépcsőfokain.

Magyar próbainterjú
(Tanácsadó: Regős Éva)

Az álláskeresési folyamat egyik fontos állomása az állásinterjú. Az állásinterjún való sikeres 
részvétel az elhelyezkedés, a megpályázott állás megszerzésének a feltétele.

A résztvevők a próbainterjú keretein belül saját tapasztalatot szerezhetnek egy állásinterjún 
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való részvételről. A tanácsadás keretein belül megismerkedhetnek a tipikus és váratlan inter-
júkérdésekkel. Az interjú után az érdeklődők kérdéseket tehetnek fel, visszajelzést és gyakor-
lati tanácsokat kapnak, mely hozzásegíti őket a sikeres elhelyezkedéshez.

Magyar/angol próbainterjú
(Tanácsadó: Hadas Helga, Trenkwalder)

Tapasztalt kollégáink segítségével az érdeklődők kipróbálhatják magukat egy állásinterjún 
tét nélkül. Próbainterjúinkon Tanácsadóink olyan technikákat, módszereket mutatnak be, 
melyek megkönnyítik álláskeresését.

Angol/német próbainterjú 
(Tanácsadó: Zombor Melinda, Trenkwalder)

Tapasztalt kollégáink segítségével az érdeklődők kipróbálhatják magukat egy állásinterjún 
tét nélkül. Próbainterjúinkon Tanácsadóink olyan technikákat, módszereket mutatnak be, 
melyek megkönnyítik álláskeresését. 

Pályaorientációs grafológia
(Jóravaló Alapítvány)

A pályaorientációs grafológiai képességvizsgálat, a személyiség mélyebb mozgatóerőinek fel-
tárásával komoly segítséget nyújthat a pályaválasztás gondjaival küzdő fiataloknak, pályamó-
dosító felnőtteknek egyaránt. 

A vizsgálható területek:

•	 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. Kérjük a tanácsadásra jelentkezőket, hogy egy A/4 oldalnyi kéziratot hozzanak 
magukkal, mely megszólítást és 3 aláírást is tartalmaz. A kézirat ne másolat legyen, hanem 
önállóan írt szöveg (nem a tartalom számít, hanem az írásminta). Ennek hiányában nem tud-
juk biztosítani a tanácsadást! Megértésüket köszönjük!
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Munkajogi tanácsadás

Ha bizonyos tulajdonság miatt hátrányosan megkülönböztették (pl. gyermekvállalás, idősebb 
kor, pályakezdő, származása vagy betegség miatt stb.) tájékozódhat arról a tanácsadás kere-
tében, milyen jogi lehetőségekkel élhet, különösen a munkaviszony létrehozás, módosítás, 
megszüntetés általános szabályaival kapcsolatban. Ha egyéb jogi szempontból tisztázásra váró 
kérdései vannak, most felteheti a szakembernek!

Pszichológiai tanácsadás

Az állásbörze keretei között meghirdetett rövid konzultációs beszélgetések lehetőséget adnak 
az érdeklődők számára, hogy visszajelzéseket kapjanak azon személyiségjegyeikről, melyek 
a munkahelyi beilleszkedés, a szervezeti elvárásoknak való megfelelés és az eredményes al-
kalmazkodás szempontjából kitüntetett jelentőségűek.

Számítógéppel támogatott pályatanácsadás
(Tanácsadó: Dr. Suhajda Csilla Judit)

Számítógéppel támogatott tanácsadás során az érdeklődőknek lehetőségük van különféle 
önismereti és pályaorientációs programok kitöltésére. A programok az érdeklődés, képesség, 
munkamód és a munkához kapcsolódó értékek feltárását segítik, támogatják. A kapott ered-
mények értelmezését és a pálya-munka világára történő átfordítását tanácsadó segíti.

Vállalkozási-, üzletviteli és finanszírozási tanácsadás
(Tanácsadó: Kocza Mihály) 

Több mint 15 éves tapasztalatunk alapján reális képet igyekszünk felvázolni egy-egy öt-
let megvalósíthatóságával, sikerességével kapcsolatban. Elmondjuk, mik azok a tényezők 
amelyek befolyásolhatják a piacon való megjelenést és megmaradást, de nem titkoljuk a le-
hetséges 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. Megtudhatja, hogy ha belevág, mire kell, és mire lehet számítani. 
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Nemzetközi gyakorlati lehetőségek 
(Tanácsadók: Karvalits Ivett, Kátai Brigitta) 

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

Nemzetközi tanulmányi ösztöndíjak 
(Tanácsadó: Szabó Kinga)

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

•	 Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj - kiemelkedő teljesítményű és képességű fiatal ku-
tatók, művészek és szakemberek részére, valamennyi tudományterületen, a világ bárme-
ly 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 Néme-
tországgal

•	 szakemberek, kutatási anyagok, információk rendszeres cseréje - számos tudományterül-
eten

•	 A bécsi Collegium Hungaricumba szóló kutatási célú ösztöndíjak

Az alábbi tevékenységekre lehet pályázni:

Egyetemi, főiskolai tanulmányok (rövid és hosszú tanulmányút, nyári egyetem), posztgraduá-
lis tanulmányok, kutatások.
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ABInBev 
Magyarország Kft.
Postacíme: 
1138 Budapest, Népfürdő utca 22.

Tevékenységi területe: 
Szolgáltatóközpont

Telefonszáma: 
+36/1-7785000

Honlap címe: 
www.ab-inbev.com

Kapcsolattartó: 
Karolina Kondratova

Beosztása: 
Business Partner 

E-mail: 
karolina.kondratova@inbev.com

Telefon: 
+36/1-7785019

Cégbemutatkozás

Anheuser-Busch InBev is the leading global brewer and one of the worlds top five consumer 
products companies. For 2010, Anheuser-Busch InBev generated revenues of 36.3 billion 
USD. A truly consumer-centric, sales driven organization, Anheuser-Busch InBev, one of 
the world’s top 5 consumer products companies manages a portfolio of well over 200 beer 
brands and holds the No. 1 or No. 2 market position in 19 countries. Headquartered in 
Leuven, Belgium, Anheuser-Busch InBev leverages the collective strength of approximately 
114,000 people based in operations in 23 countries across the world. The company works 
through six operational Zones: North America, Latin America North, Latin America South, 
Western Europe, Central & Eastern Europe, and Asia Pacific, allowing our consumers 
around the world to enjoy our beer.

Állásajánlatok:
Állásajánlat-felsőfok: Dutch speaking Accounts Payable Team Member, French speaking 
Accounts Payable Team Member, Management Reporting Team Member, Payroll Specialist, 
Financial Accounting Specialist, General Accounting Team Lead, German spaking Spot 
Buyer (Procurement)

Gyakorlat-felsőfok: Dutch speaking Procurement Center Trainee, French speaking 
Procurement Center Trainee, German speaking Procurement Center Trainee
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AIESEC MKE

Postacíme: 
1093 Budapest, Fővám tér 8.

Tevékenységi területe: 
Szakmai gyakornoki csereprogram és vezetői 
képzés

Telefonszáma: 
+36/30-4241425

E-mail címe: 
aiesecgodollo@gmail.com

Honlap címe: 
godollo.aiesec.hu

Kapcsolattartó: 
Jekkel Orsolya

Beosztása: 
Tag

E-mail: 
orsolya.jekkel@aiesec.net

Mobil: 
+36/30-5268604Cégbemutatkozás

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 innovatív és költséghatékony megoldásokat kínál többek között menedzsment, 
információtechnológiai és mérnöki területeken a KKV szektor, non-profit szféra és a 
multinacionális vállalatok számára is.

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

Gyakorlat-felsőfok: szaktanári, társadalomtudományi, kulturális oktatás, emberi erőforrás, 
fejlődési tanulmányok, IT, marketing, könyvelés, ügyintézés, stb. bármelyik kontinensen

Diplomamunka: egyeztetés alapján
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ÁllásStart  
Magyarország Kft.

Cégbemutatkozás

Százszázalékos magyar tulajdonú cégünk büszke arra, hogy kitartó és következetes munkánk 
eredményeként 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. 

IOS és Android alapú okostelefont használókat a rávonatkozó ajánlatokról „push” üzenetben 
értesítjük. Országosan több száz állásajánlattal várjuk pályakezdők és tapasztalattal rendelkezők 
jelentkezését a www.allasstart.hu oldalon. 

Postacíme: 
1094 Budapest, Tűzoltó utca 59.

Tevékenységi területe: 
egyéb szolgáltatás

Telefonszáma: 
+36/1-3744020

Fax száma: 
+36/1-3744021

E-mail címe: 
info@allasstart.hu

Honlap címe: 
www.allasstart.hu

Kapcsolattartó: 
Kristóf Mária

Beosztása: 
irodavezető

E-mail: 
maria.kristof@allasstart.hu
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BM Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat

Cégbemutatkozás

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Magyarország titkosszolgálatai közül az új technológiák, 
fejlesztéseken túl a titkos információszerzés, titkos adatszerzéssel felhatalmazott szervek 
megrendelésére végezi 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 adódik, 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 

A jelentkezés módja: MK. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat HR Főosztály.

Állásajánlatok:
Állásajánlat-alap: villanyszerelő, lakatos, gáz,-víz és közp.fűtés szerelő

Állásajánlat-közép: ügyintéző

Állásajánlat-felsőfok: nyelvész, gépész, informatikus

Postacíme: 
1279. Budapest 25. pf: 71

Tevékenységi területe: 
közigazgatás

Telefonszáma: 
+36/1-2137559

Fax száma: 
+36/1-3367880

E-mail címe: 
hr@nbsz.gov.hu

Honlap címe:  
www.nbsz.gov.hu

Kapcsolattartó: 
Török István

Beosztása: 
munkatárs

E-mail: 
hr@nbsz.gov.hu
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Bonafarm Csoport

Cégbemutatkozás

Kik vagyunk?

A Bonafarm csoport Közép-Kelet Európa egyik legnagyobb, vertikálisan integrált 
élelmiszergazdasági vállalatcsoportja, amely a növénytermesztéstől az állattenyésztésen át az 
élelmiszer-feldolgozói és bortermelési ágazatig az ország számos településén tevékenykedik.  
Noha működésünk főként Magyarországra összpontosul, Romániában és Szerbiában is 
rendelkezünk leányvállalatokkal, és folyamatosan keressük a nemzetközi terjeszkedési 
lehetőségeket. Export tevékenységeink révén az egész világon jelen vagyunk.

Vállalatainkban közel hatezer ember dolgozik azon, hogy munkájuk eredményeként kiváló 
ételekkel és italokkal adhassunk életörömöt az embereknek itthon és külföldön egyaránt. 

Miért válassz minket?

Egy magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező cégcsoportban itthon, magyar nyelvi 
környezetben is megvalósíthatod nemzetközi karrier szintű álmaid és teremthetsz tartós 
értéket, illetve válhatsz építő részéve egy felgyorsult újítási és megújulási folyamatnak. 

Az évi 140 milliárd Ft-os forgalom és stabil tulajdonosi háttér révén biztos jövőt remélhetsz 
nálunk, míg vállalataink széles ágazati és földrajzi kiterjedtsége sokszínű karrier lehetőségeket 
kínál az ország szinte minden pontján. Külföldi terjeszkedési terveink révén remélhetőleg egy 
magyar multinacionális csoport létrejöttében segédkezhetsz.

Élelmiszer-feldolgozó cégeinknél a következő végzettségű szakembereket 
keressük:

- élelmiszeripari, élelmiszerbiztonsági mérnökök 
- minőségbiztosítási mérnökök 
- állatorvosok 
- műszaki automatizálási ismeretekkel rendelkezők 
- külkereskedelmi végzettségűek 
- értékesítési tapasztalattal rendelkezők 
- gyártás és- csomagolásfejlesztési tapasztalattal rendelkezők

Mezőgazdasági cégeinknél az alábbi érdeklődőket várjuk:

- növényvédelmi és növénytermesztési mérnökök 
- állattenyésztési mérnökök 
- mezőgazdasági gépészmérnökök 
- takarmányozási mérnökök 
- állatorvosok 
- minőségügyi szakmérnökök 
- élelmiszeripari mérnökök 
- biológusok, vegyészmérnökök

Tevékenységi terület: 
mezőgazdaság, élelmiszeripar

Honlap: 
www.bonafarm.hu

Jelentkezésedet a www.bonafarm.hu/karrier oldalon várjuk!
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Caterpillar  
Magyarország Zrt.

Cégbemutatkozás

A Caterpillar Magyarország ZRt. 1992. augusztus 17-én alakult. Tulajdonosa 100%-ban 
a svájci székhelyű Caterpillar Overseas S.A.  (COSA). A világszerte több mint 70.000 
alkalmazottat foglalkoztató cégóriás központja az Amerikai Egyesült Államokban, Peoriában 
található. Vállalatunk gödöllői telephelyének fő tevékenységi körébe tartozik a Caterpillar 
földmunkagépek bizonyos hegesztett fémszerkezeteinek gyártása. Termékeink 99%-át 
exportáljuk, jelenleg elsősorban Belgiumba, Nagy-Britanniába, Hollandiába, Franciaországba 
és Németországba.  Vállalatunk legfontosabb célkitűzéseinek egyike, hogy ügyfeleink részére 
olyan termékeket gyártsunk, mely kiváló minôségével maximális vevői elégedettséget 
eredményez. A cég saját alkalmazottaink létszáma 350 fő, a bérelt munkaerő állományaunk 
64 fő. A gyártmánystruktúra szélesítésén folyamatosan dolgozunk, az új termékek 
bevezetése a korábbi kapacitás bővítését igényli. Ennek érdekében egyetemi vagy főiskolai 
végzettséggel és kommunikációképes angol nyelvtudással rendelkező, önállóan dolgozni 
tudó, kihívásokat kedvelő, proaktív munkatársak jelentkezését várjuk. Legdinamikusabban 
fejlődő területeink, ahová jelölteket keresünk: pénzügy, logisztika, technológia, karbantartás, 
project management. Emellett nappali tagozatos hallgatók részére is biztosítunk gyakornoki, 
szakmai gyakorlati lehetőségeket.

Állásajánlatok:
Állásajánlat-közép: hegesztő, géplakatos

Állásajánlat-felsőfok: project manager, tervező mérnök, termeléstámogató mérnök

Gyakorlat-felsőfok: gépészmérnök, CPS trainee

Postacíme: 
2100 Gödöllő Állami telepek

Tevékenységi területe: 
hegesztett szerkezetek gyártása

Telefonszáma: 
+36/28-523600

Fax száma: 
+36/28-432184

E-mail címe: 
jobhungary@cat.com

Honlap címe: 
www.cat.com

Kapcsolattartó: 
Neuberger - Vass Rita 

Beosztása: 
HR generalista

E-mail: 
neuberger_rita@cat.com

Mobil: 
+36/28-523626
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CIEE Exchanges Inc.

Cégbemutatkozás

A HAESF mind ígéretes pályakezdőknek, mind tapasztalt professzionális és akadémiai 
vezetőknek lehetőséget teremt az Egyesült Államokban értékes, és a karrierjükben 
hasznosítható szakmai tapasztalat megszerzésére. A HAESF az elmúlt közel nyolc év során a 
folyamatosan működő programok keretében már több, mint 250 tehetséges kiválasztottnak 
nyújtott támogatást. Az ösztöndíjak odaítélésénél a kiemelkedő szempont az, hogy a hazatérő 
pályázó az Egyesült Államokban szerzett tapasztalataival milyen mértékben tud majd 
hozzájárulni Magyarország fejlődéséhez. Az őszi félévben a jelentkezési határidő: október 15, 
tavaszi félévben: április 1 (minden évben). Egy évben kétszer lehet jelentkezni a következő 
programokra: Professional Internship Program: szakmai gyakornoki helyek vezető amerikai 
cégeknél, szervezeteknél végzős egyetemistáknak minden tudományterületen. Senior Leaders 
and Scholars Fellowship: tapasztalt professzionális és akadémiai vezetőknek anyagi támogatás 
önálló szakmai projektek megvalósítására. Executive Education Program: Harvard University 
John F. Kennedy School of Government által indított executive programjaiban való részvétel 
teljes anyagi támogatással. A Graduate Scholarship Program max. 3 évig részfinanszírozást 
biztosít vezető amerikai egyetemeken folytatott tanulmányokhoz vagy professzionális 
képzésekben való részvételhez. A következő jelentkezési határidő: 2013. április 15. További 
részletes információ a www.haesf.org oldalon található.

Állásajánlatok:
Gyakorlat-felsőfok: Engineering Internship, Information Technology Internship, 
International Trade Development Internship, Marketing, Branding and Communications 
Internship, Educational Management Internship, International Relations Program Assistant 
Internship

Postacíme: 
1062 Budapest, Andrássy út 61. I. 5.

Tevékenységi területe: 
szakmai gyakorlati, tanulmányi, kutatói 
ösztöndíjak az Egyesült Államokba

Telefonszáma: 
+36/1-4130018

Fax száma: 
+36/1-4130019

E-mail címe: 
info@haesf.org

Honlap címe: 
www.haesf.org

Kapcsolattartó: 
Szalay Katalin

Beosztása: 
programvezető

E-mail: 
info@haesf.org
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Citibank

Cégbemutatkozás

Citibank 1985 óta van jelen Magyarországon, a Citibank Magyarország volt a Citi első 
leányvállalata a Közép-Kelet-Európa régióban. 1995-ben indítottuk el a lakossági üzletágat, 
első fiókunk a budapesti Vörösmarty téren nyílt. A Citi Shared Service Center (CSSC) 
2005 októberében alakult meg a Citibank lakossági és vállalati bankja mellett külön jogi 
személyiségként. A szolgáltató központ célja, hogy a bank saját belső, globális üzleti 
tevékenységét támogassa; IT, pénzügyi és belső adatfeldolgozó funkciók is kerültek a 
Centerbe. Minden munkatársunk számára a külső és belső továbbképzési lehetőségek széles 
skáláját kínáljuk. A Citi méreténél fogva kiváló nemzetközi karrierlehetőséget is nyújt, amire 
jó példa, hogy sok kollégánk dolgozik külföldön. Emellett a CSSC intenzív növekedése miatt 
mindenki számára egyedülálló karrierlehetőséget kínálunk egy nemzetközi, multikulturális 
csapatban. A Citi Szolgáltató Központ 2008-ban elnyerte a „Legjobb női munkahely” díjat. 
Különös gondot fordítunk a diverzitás biztosítására: dolgozóink 22 különböző országból 
érkeztek budapesti központunkba. A felmerülő új álláslehetőségekről először a meglévő 
munkatársainkat értesítjük, így mindenki számára nyitva áll a belső mozgás lehetősége, ha 
már két évet eltöltött a jelenlegi pozíciójában. Ebben a színes, soknyelvű környezetben 
megbecsüljük egymást – keressük és kihasználjuk az emberek és a nézőpontok sokszínűségét. 
Kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolatok és partneri viszonyok kialakítására törekszünk. 
Hiszünk abban, hogy a legértékesebb eszközünk az itt dolgozó emberek közössége és az 
ebbe történő befektetés kölcsönösen gyümölcsöző úgy a bank, mint munkatársaink számára. 

Citibank a Weben: www.citibank.hu / www.careers.citigroup.com; Twitter @Citi; 
Youtube; www.youtube.com/citi; Blog http://new.citi.com; Facebook ; www.facebook.
com/CitibankMagyarorszag; Linkedin www.linkedin.com/company/citi 

Állásajánlatok:
Állásajánlatok: Product Control Analyst, GIDA Analyst, AP Representative, Employee, 
Service Adminstrator, Network Engineer

Gyakorlati lehetőség: Summer Intern

Tevékenységi területe: 
pénzügyi szolgáltatás/szolgáltató központ, bank

Telefonszáma: 
+36/1-3745000

E-mail címe: 
recruitment.citibankhu@citi.com

Honlap címe: 
careers.citigroup.com

Kapcsolattartó: 
Citibank Recruitment Team

E-mail: 
recruitment.citibankhu@citi.com

Mobil: 
+36/1-3745000
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CLAAS  
Hungária Kft.

Cégbemutatkozás

A Föld lakossága ma meghaladja a hétmilliárdot. 2025-re már nyolcmilliárdan leszünk. Mivel 
az élelmiszer az élet alapja, mindebből következik, hogy a mezőgazdaság a világ legfontosabb 
gazdasági ágazata.

A német családi tulajdonban lévő, világszerte mintegy 9.500 főt foglalkoztató CLAAS 
csoport a világ egyik vezető mezőgazdasági gépgyártó vállalata. A CLAAS közel 100 éve áll a 
mezőgazdasági technológiák és szolgáltatások élvonalában. Innováció, szigorú és következetes 
minőségpolitika, vevőközpontúság: a Csoport magas színvonalat képvisel és erős versenyt 
diktál. 

Tudtad, hogy Európában minden második kenyérhez a búzát CLAAS kombájn 
aratta le?  

A LEXION 770 a legnagyobb teljesítményű gabonakombájn a világon. 

Tudtad, hogy a világon a takarmánynövények betakarításához minden második 
gazdaság CLAAS gépet használ? 

A JAGUAR messze a legnagyobb mennyiségben értékesített és a legsikeresebb 
takarmánybetakarító gép, melynek világpiaci részesedése meghaladja az 50%-ot.

Tudtad, hogy a bálázás az egyik „erősségünk”? 
QUADRANT 3400-as modellünk pedig nagyobb teljesítménnyel rendelkezik, mint a 

világon bármely másik bálázó gép. 

Ez csupán három a számos ok közül, amiért a CLAAS munkatársai annyira büszkék 
munkájukra. 

A magyarországi gyár Törökszentmiklóson, a kombájnokra szerelhető vágóasztalok és 
vágóasztal-kocsik fejlesztési és termelési központjaként, több mint 600 főnek nyújt stabil, 
kihívásokkal teli munkát. 

Postacíme: 
5200 Törökszentmiklós, Dózsa György út 17.

Tevékenységi területe: 
Mezőgazdasági gépgyártás

Telefonszáma: 
+36/56-597600

Fax száma: 
+36/56-597680

E-mail címe: 
hr-clh@claas.com

Honlap címe: 
www.claas.com

Kapcsolattartó: 
HR osztály

Beosztása: 
Toborzás-Kiválasztás

E-mail: 
hr-clh@claas.com

Mobil: 
+36/30-6882975
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Miért érdemes hozzánk jelentkezned? 

•	Mert	mi	elkötelezettek	vagyunk. 
•	Mert	mi	hisszük	a	szaktudás	fontosságát.	 
•	Mert	mi	magas	szinten	műveljük	a	szakmát.	Világszinten.	És	azt	gondoljuk,	Te	is	erre	
vágysz! 

Mit kínálunk Neked? 

•	Egy	nemzetközi	hátterű,	stabil,	megbízható	munkahelyet.	 
•	Egy	olyan	családias	hangulatú	környezetet,	ahol	folyamatos	szakmai	és	személyes	fejlődési	
lehetőségek várnak rád. 

Állj be közénk!

Állásajánlatok:
Állásajánlat-felsőfok: Konstruktőr, Gyártástámogató mérnök, LEAN koordinátor, Senior 
beszerző, Trainee

Gyakorlat-felsőfok: Konstruktőr, Gyártástámogató mérnök

Diplomamunka: Konstruktőr, Gyártástámogató mérnök



A Föld lakossága ma meghaladja a hétmilliárdot. 2025-re már nyolcmilliárdan leszünk. Mivel 
az élelmiszer az élet alapja, mindebből következik, hogy a mezőgazdaság a világ legfontosabb 
gazdasági ágazata. 

A német családi tulajdonban lévő, világszerte mintegy 9.500 főt foglalkoztató CLAAS cso-
port a világ egyik vezető mezőgazdasági gépgyártó vállalata. A CLAAS közel 100 éve áll a 
mezőgazdasági technológiák és szolgáltatások élvonalában. Innováció, szigorú és következetes 
minőségpolitika, vevőközpontúság: a Csoport magas színvonalat képvisel és erős versenyt dik-
tál. 

A magyarországi gyár Törökszentmiklóson, a kombájnokra szerelhető vágóasztalok és vágóasz-
tal-kocsik fejlesztési és termelési központjaként, több mint 600 főnek nyújt stabil, kihívásokkal 
teli munkát. 

Miért érdemes hozzánk jelentkezned? 
• Mert mi elkötelezettek vagyunk. 
• Mert mi hisszük a szaktudás fontosságát. 
• Mert mi világszínvonalon műveljük a szakmát. És azt gondoljuk, Te is erre vágysz! 

Mit kínálunk Neked? 
• Egy nemzetközi hátterű, stabil, megbízható munkahelyet. 
• Egy olyan családias hangulatú környezetet, ahol folyamatos szakmai és személyes fejlődési 

lehetőségek várnak rád. 

Állj be közénk!
CLAAS Hungária Kft.

5200 Törökszentmiklós, Dózsa György út 17.
www.claas.com 
+36 30 688 2975

hr-clh@claas.com
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Frissdiplomas.hu

Cégbemutatkozás

Szeretnél egy „jó”, a CV követelményeinek megfelelő fényképet az önéletrajzodba? 
Gyere a standunkhoz, ahol ingyenesen igénybe veheted ezt a szolgáltatásunkat. 
Csak a kép önmagában ugyan nem juttat álláshoz, de egy jó önéletrajzon előnyhöz igen! :) 

És nálunk, a frissdiplomas.hu weboldalon mindent megtalálsz, amire pályakezdőként 
szükséged van: 

- gyakornoki- és ösztöndíj-lehetőségek  
- aktuális állásbörzék időpontjai és helyszínei  
- vállalati karriernapok és gyárlátogatások  
- önéletrajz-minták, motivációs levél  
- fontos tudnivalók a szakmai gyakorlattól az első munkahelyváltásig  
- hasznos tanácsok interjúkhoz, bértárgyalásokhoz  
- friss hírek a munkaerőpiacról és a munkaadó vállalatokról  
- online tanácsadás, személyes segítség az elhelyezkedéshez 

Érdekelnek az éppen aktuális gyárlátogatások, céges nyílt napok, diákversenyek és hasonló 
hasznos programok? 

Kíváncsi vagy friss híreinkre? Tudni szeretnéd, hol és mikor tartunk személyes tanácsadást? 

Akkor csatlakozz hozzánk Facebook-on! 

www.facebook.com/frissdiplomas.hu

frissdipl   más
karrier. tudatosan.

Postacíme: 
1037 Budapest, Montevideo u. 14.

Tevékenységi területe: 
Tanácsadás

Telefonszáma: 
+36/1-7875989

Fax száma: 
+36/1-7875989

E-mail címe: 
info@frissdiplomas.hu

Honlap címe: 
www.frissdiplomas.hu

Kapcsolattartó: 
Grecskó Hajnalka

Beosztása: 
ügyfélmenedzser

E-mail: 
info@frissdiplomas.hu
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Cégbemutatkozás

A Generali Csoport öt kontinens 40 országában képviselteti magát, 67 000 munkavállalót 
foglalkoztat és több mint 46 millió ügyféllel rendelkezik. A Generali Közép-Kelet Európában 
is komoly pozíciókat épített ki, így Magyarország egyik legnagyobb biztosítótársasága, a hazai 
gazdaság meghatározó szereplője. 

A Generali magas minőségű szolgáltatásokat nyújt nemcsak a lakossági piacon, hanem a 
nagyvállalati és alkusz ügyfeleinek, illetve a gépjármű dealer hálózatnak is. Így a Generali 
azon márkák közé tartozik Magyarországon, amelyek a lakossági és az üzleti szférában is 
kiváló hírnevet szereztek.

Fiatalos csapatunkba várjuk mindazok jelentkezését, akik érdeklődnek a pénzügyi szakértői 
pálya iránt és ez által szívesen válnának egy tradícióval és innovációval rendelkező cég 
munkatársává. 

Állásajánlatok:

Állásajánlat-felsőfok: tanácsadó, nyugdíjprogram szakértő, gyermekjövő szakértő, 
egészségprogram szakértő, pénztári referens, mezőgazdasági szakértő, gépjármű tanácsadó, 
lakossági referens, vállalati referens

Postacíme: 
2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 28.

Tevékenységi területe: 
biztosítás

Telefonszáma: 
+36/30-5511847

Fax száma: 
+36/28-516840

E-mail címe: 
istvanne.bucsanyi@generali.hu

Honlap címe: 
www.generali.hu

Kapcsolattartó: 
Bucsányi Istvánné 

Beosztása: 
Ügynökségvezető

E-mail: 
istvanne.bucsanyi@generali.hu

Mobil: 
+36/30-5511847
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Gödöllői Kistérségi 
Foglalkoztatási Paktum

Cégbemutatkozás

A Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum egy partnerségi együttműködés, amelynek 
jelenleg 70 tagja van (munkaadók, önkormányzatok, képzőintézmények, szociális 
intézmények, civil szervezetek, valamint a munkaügyi központ).

A Gödöllői Kistérségi Foglalkoztatási Paktum céljai:

1. Foglalkoztatási szint növelése a kistérségben 
•	Foglalkoztatás	és	munkaerő-hatékonyság	növelése 
•	Tartós,	stabil	munkahelyek	létrehozása,	a	meglévők	megtartása 
•	Atipikus	foglalkoztatási	módok	(pl.	távmunka,	részmunkaidő)	terjesztése 
•	Vállalkozóvá	válás	és	önfoglalkoztatás	támogatása

2. A munkavállalók felkészítése a sikeres munkavállalásra 
•	A	munkaerőpiac	igényeinek	megfelelő	minőségi	képzési	rendszer	kialakítása 
•	Képzések	és	munkaerő-piaci	igények	összehangolása 
•	Pályaorientáció	és	korrekció	térségi	rendszerének	kialakítása 
•	Karrier	tanácsadás-	és	követés 
•	A	szakmunka	becsületének	visszaállítása 
•	A	munkavállalók	mentális	felkészítése	 
•	A	munkaerő-piaci	szolgáltatások	integrált	nyújtása	

3. A partnerség fejlesztése a munkaerő-piaci szereplők tudásának bevonásával 
•	Paktum	szereplők	szerepvállalásának,	érdekeinek	tisztázása	a	paktumon	belül 
•	Átlátható	helyi	munkaerőpiac	kialakítása 
•	Munkaerő-piaci	szereplők	közötti	kommunikáció	fejlesztése 
•	A	foglalkoztatási	célra	rendelkezésre	álló	helyi	források	koordinációja 
•	Tudástranszfer	elősegítése	a	paktum	szereplői	között 
•	Vállalkozó-barát	önkormányzatok

4. A kistérség hátrányosabb helyzetű rétegeinek és településeinek felzárkóztatása 
•	Munkavállalók	mobilitásának	elősegítése	 
•	Hátrányos	helyzetű	munkavállalók	foglalkoztatásának	növelése	 
•	Tartós	munkanélküliség	csökkentése 
•	Szociális	gazdaság	kiépítése,	fejlesztése

Postacíme: 
2101 Gödöllő Pf. 163.

Tevékenységi területe: 
munkaerő-piac, foglalkoztatás-fejlesztés

Telefonszáma: 
+36/30-3490299

Fax száma: 
+36/28-430531

E-mail címe: 
paktum@gak.hu

Honlap címe: 
godollopaktum.gak.hu

Kapcsolattartó: 
Csapó Beatrix

Beosztása: 
paktum menedzser

E-mail: 
csapo.beatrix@gaknet.hu

Mobil: 
+36/30-3490299
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Groupama Garancia 
Biztosító Zrt.

Cégbemutatkozás

Groupama Garancia Biztosító Zrt. piaci részesedését tekintve, a 3. legnagyobb szereplő 
a magyar biztosítási piacon, úgy a nem-életbiztosítás, mint az életbiztosítás területén. A 
Groupama Garancia Biztosító Zrt. Magyarország piacvezető mezőgazdasági biztosítótársasága. 
Kapcsolatrendszere révén, a nemzetközileg is élenjáró szaktudást és a hazai tapasztalatokat 
ötvözve szolgálja ki ügyfelei növekvő, és mind összetettebb igényeit. A mezőgazdasági 
biztosítások területén, Társaságunk széles skálával rendelkezik. A különböző növény- és 
állatbiztosításokon túl, a mezőgazdasági vagyon- és felelősségbiztosítások többféle lehetőségét 
kínálja. Társaságunk, a mezőgazdasági biztosítások számának további növelését tűzte ki, 
aminek eléréséhez agilis, szakmailag jól felkészült leendő kollégák jelentkezését várjuk, egy 
dinamikusan fejlődő csapatba.

Állásajánlatok:
Állásajánlat-közép: pénzügyi tanácsadó

Állásajánlat-felsőfok: mezőgazdasági üzletkötő, pénzügyi tanácsadó

Postacíme: 
1051 Budapest Október 6. u. 20.

Tevékenységi területe: 
biztosítási módozatok értékesítése

Telefonszáma: 
+36/1-3737000

Fax száma: 
+36/1-4623817

E-mail címe: 
kui@groupamagarancia.hu

Honlap címe: 
www.groupamagarancia.hu

Kapcsolattartó: 
Mezőfi Tibor

Beosztása: 
fiókvezető

E-mail: 
tibor.mezofi@groupamagarancia.hu

Mobil: 
+36/30-2795200
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Magyar Honvédség

Cégbemutatkozás

Magyarország 2002. március 25-én csatlakozott a NATO Kanadában folyó repülőgép-vezetői 
képzési 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 egyetemi végzettség vagy az intézmény 
utolsó évfolyamának végzése, középszintű angol nyelvismeret, repülőorvosi vizsgálat 
vállalása, hivatástudat, mely alapján karrierjét katonai vadászpilótaként kívánja megvalósítani. 
Álláslehetőségek: Katonai légijármű-vezető elsősorban 2013-as beiskolázási évre (szerződéses 
tiszt, tiszthelyettes)

Állásajánlatok:

Állásajánlat-felsőfok: katonai légijármű-vezető

Postacíme: 
1545 Budapest

Tevékenységi területe: 
honvédelem

Telefonszáma: 
+36/1-2365352

Fax száma: 
+36/1-2365225

E-mail címe: 
pest.toborzo@regiment.hu

Honlap címe: 
honvedelem.hu

Kapcsolattartó: 
Szabó Tünde százados

Beosztása: 
Toborzó irodavezető

E-mail: 
pest.toborzo@regiment.hu

Mobil: 
+36/30-6271740
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Magyar 
Mérnökhallgatók Egyesülete

Cégbemutatkozás

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 
gépészhallgató 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 csereprogramunk segítségével, amivel a legsikeresebb kiutaztató szervezet vagyunk 
a műszaki felsőoktatásban. A rendszerváltozás után, 1990. augusztus 27-én a Fővárosi Bíróság 
2.653-as nyilvántartási számmal 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 különböző 
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 segíteni karrierjének beindításában. Egyesületünk 1991-ben és 
2007-ben adott otthont a Seminar on IAESTE Development konferenciának, 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.

Állásajánlatok:
Állásajánlat-felsőfok: Projekt menedzser,  projekt mérnök, karbantartó mérnök, 
gyártástámogató mérnök, szimulációs mérnök, minőség ellenőr, termelésirányító, folyamat 
mérnök, logisztikus, üzletkötő, élelmiszer ipari mérnök

Gyakorlat-felsőfok: Gépészmérnök, villamosmérnök, építő-, építészmérnök, vegyészmérnök

Postacíme: 
2103 Gödöllő Páter Károly utca 1.

Tevékenységi területe: 
Kiemelten Közhasznú Egyesület

Telefonszáma: 
+36/30-8641707

E-mail címe: 
godollo@iaeste.hu

Honlap címe: 
www.iaeste.hu

Kapcsolattartó: 
Kaszanyi Gergely

Beosztása: 
Helyi Bizottsági Elnök

E-mail: 
kgergely@index.hu

Mobil: 
+36/30-5953252
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MVM Csoport

Cégbemutatkozás

A MVM Zrt. és az általa irányított társaságcsoport működési területe: villamosenergia-termelés, 
átvitel, rendszerirányítás, áramkereskedelem, távhőellátás, megújuló energia beruházások, 
gázszállítás, és távközlés. A cégcsoport felépítése megfelel a versenypiaci körülményeknek, 
cégcsoportunk kiemelten hozzájárul a gazdaság és a társadalom fejlődéséhez, valamint 
a hazai művészet és sport támogatója. Az MVM csoport egy sikeres, regionális szinten is 
megkerülhetetlen, vállalatcsoportot épít. 

E stratégia három alappillére:   
- a versenyképesség növelése   
- az egyre hatékonyabb működés   
- az értékteremtő magyarországi és regionális növekedés. 

Az MVM Csoport olyan pályakezdőket, fiatal és tapasztalt szakembereket keres, akik korszerű 
tudásukkal, ismereteikkel, az ágazat és a szakterületük iránti magas fokú elkötelezettséggel, 
a fejlődésre való nyitott hozzáállásukkal támogatják az MVM Csoportot stratégiai céljainak 
elérésében. A vállalatcsoport növekedési stratégiájának megvalósítása, a villamos-energia 
ipar minden területén jelenlévő tagvállalatok, változatos, kimagasló lehetőséget nyújtanak a 
pályakezdő és a már szakmai gyakorlattal rendelkező, felsőfokú végzettségű jelentkezőknek 
ahhoz, hogy szakmai karrier elképzeléseiket valóra váltsák. 

Lehetőségek pályakezdőknek és tapasztalt szakembereknek:   
- erős, biztos háttér   
- részvétel a cég növekedési stratégiájának támogatásában   
- egyedülálló szakterületek (átviteli hálózat, atomerőmű üzemeltetés, rendszerirányítás)   
- kiemelkedő, unikális tudással rendelkező szakemberekkel való együttműködés   
- új technológiák megismerése   
- vállalatcsoporton belüli rotáció, szakterületek, vállalatok között 

Pozíciók: Elsősorban  villamos-, gépész-, gázipari-, energetikai-, környezet-, 
vegyész- és informatikai mérnököket,  pénzügyi, kontrolling, üzletfejlesztési, 
humánerőforrás, beszerzési, kommunikációs szakembereket keresünk.  
ENERGIÁT ADUNK KARRIEREDHEZ!

Állásajánlatok:
Állásajánlat-felsőfok: HR, informatika, kontrolling, logisztika, minőségbiztosítás, műszaki, 
pénzügyi, telekommunikáció

Gyakorlat-felsőfok: gyakornoki program

Postacíme: 
1031 Budapest Szentendrei út 207-209.

Tevékenységi területe: 
energiaipar

Telefonszáma: 
+36/1-3042000

Fax száma: 
+36/1-2021246

E-mail címe: 
allas@mvm.hu

Honlap címe: 
www.mvm.hu

Kapcsolattartó: 
Somogyi Anikó

Beosztása: 
junior HR szakértő

E-mail: 
asomogyi@mvm.hu

Mobil: 
+36/20-9477454
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Mind-Diák Szövetkezet

Cégbemutatkozás

A Mind-Diák Szövetkezet országos hálózatban évi 8000 diák számára biztosít munkalehetőséget 
számos iparágban. Diákjaink folyamatos és rendszeres diákmunka, gyakornoki programok, 
szezonális és alkalmi munka keretén belül bizonyították partnereinknél rátermettségüket. 
Garantáljuk a bért, a munkavégzéshez szükséges egészséges körülményeket, a törvényes 
foglalkoztatást.Két évtizedes tapasztalat és 54 000 tagunk közössége bizonyítja, hogy nálunk jó 
helyen vagy! Jelentkezz nálunk munkára! Diploma után, pályakezdőként a Humán Centrum 
Kft (www.humancentrum.hu) tud számodra főállású munkalehetőségeket biztosítani.

Állásajánlatok:
Állásajánlat-közép: Ügyfélszolgálati munka, Adminsztratív munka, Fejlesztői, programozói 
feladatok, Csomagolás, matricázás, Help desk, Kereskedelmi kisegítő munkák, Hostess, Host, 
Animátor, Recepciós, Adatbáziskezelés

Gyakorlat-középfok: Logisztikai gyakornok, Termeléstámogató gyakornok, IT gyakornok, 
Pénzügyi gyakornok, Marketing gyakornok, Pénzügyi gyakornok, HR gyakornok, 
Értékesítési gyakornok

Postacíme: 
Gödöllő, Dózsa György u. 13 II/205,  
1075 Budapest, Dob u. 20

Tevékenységi területe: 
diákmunka szervezés

Telefonszáma: 
+36/28-423002

Fax száma: 
+36/1-8770936

E-mail címe: 
godollo@minddiak.hu

Honlap címe:  
www.minddiak.hu

Kapcsolattartó: 
Pongrácz Alex

Beosztása: 
projektvezető

E-mail: 
godollo@minddiak.hu

Mobil: 
+36/70-4523192
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MÖB Iroda, 
Balassi Intézet

Cégbemutatkozás

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. Magyarországnak mintegy 50 országgal van 
kormányközi vagy tárcaközi oktatási, tudományos és kulturális együttműködési munkaterve. 
Az ösztöndíjakat a MÖB javaslata alapján a nemzeti erőforrás miniszter adományozza. A 
döntést nyolc, független szaktekintélyekből álló szakmai kollégium alapozza meg. A MÖB 
Iroda évente egyszer 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.

Postacíme: 
1519 Budapest, Pf.: 385.

Tevékenységi területe: 
államközi ösztöndíjak adományozása

Telefonszáma: 
+36/1-3849009

Fax száma: 
+36/1-3436489

E-mail címe: 
mob@bbi.hu

Honlap címe: 
www.scholarship.hu

Kapcsolattartó: 
Nagyné Szabó Kinga

Beosztása: 
irodavezető

E-mail: 
kinga.szabo@bbi.hu

Mobil: 
+36/1-3849009
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NCSSZI-MOBILITÁS 
Országos Ifjúsági Igazgatóság

Cégbemutatkozás

NCSSZI - Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság Fiatalok Lendületben Program. 

Az Európai Bizottság, az Európai Parlament és az Európai Unió tagállamainak megállapodása 
értelmében jött létre a Fiatalok Lendületben Program (Youth in Action Programme), melynek 
célja, hogy a 13-30 év közötti fiatalokat aktív társadalmi részvételre, szolidaritásra ösztönözze 
és tapasztalati tanulás útján bevonja őket Európa jövőjének alakításába. A Program lehetővé 
teszi Számodra, hogy bővítsd tudásodat és fejleszd személyiségedet, iskolázottságtól, szociális 
és kulturális hátteredtől függetlenül. 

Az NCSSZI - Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság működteti a FIATALOK 
LENDÜLETBEN PROGRAM-ot Magyarországon. A Fiatalok Lendületben Program célja, 
hogy különböző nem-formális tanulási programok kapcsán támogassa a fiatalokat. A program 
keretében a 13 és 30 év közötti fiataloknak lehetőségük adódik többek között nemzetközi 
ifjúsági csereprogramok, külföldön végzett önkéntes szolgálat, helyi szinten megvalósuló 
ifjúsági kezdeményezések, tanulmányutak, képzések, szemináriumok szervezésére. E 
tevékenységek támogatása érdekében pályázatot lehet benyújtani, melyben a tervezett 
program tervét kell bemutatni. 

A pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatás, illetve azok megírása és megvalósítása során 
a Mobilitás 6 regionális irodájában készséggel állnak a pályázók rendelkezésére a 
munkatársaink. Ezen felül 54 hazai civil szervezet vesz részt az EURODESK európai ifjúsági 
információs hálózat munkájában, amelyet szintén a Mobilitás koordinál Magyarországon. 
www.mobilitas.hu/flp; www.eurodesk.hu 

Az EURÓPAI ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT (European Voluntary Service - EVS) a Fiatalok 
Lendületben Program pályázati lehetőséginek egyike. Az EVS program során a 18 és 30 év 
közötti fiataloknak lehetősége van maximum egy évig külföldön önkéntes munkát végezni, 
egy akkreditált szervezetnél. www.mobilitas.hu/flp/evs 

Keress minket a Facebookon! www.facebook.com/EurodeskFLP

Postacíme: 
1134 Bp., Tüzér u. 33-35.

Tevékenységi területe: 
Ifjúságügy, Fiatalok Lendületben Program

Telefonszáma: 
+36/1-2376700

Fax száma: 
+36/1-2376718

E-mail címe: 
mobilitas@mobilitas.hu

Honlap címe: 
www.mobilitas.hu 

Kapcsolattartó: 
Kátai Brigitta

Beosztása: 
kommunikációs szakreferens

E-mail: 
katai.brigitta@mobilitas.hu

Mobil: 
+36/1-2376700
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NORDENIA Hungary Kft.

Cégbemutatkozás

A vállalat a NORDENIA INTERNATIONAL AG (Németország) Közép- és Kelet 
Európa felé való nyitásának első lépéseként, zöldmezős beruházással kezdte meg működését. 
A konszern világszerte jelen van hajlékonyfalú csomagolóanyag, ipari fólia, illetve 
termékkomponensek gyártásával. Három földrészen több mint 3000 dolgozó munkálkodik a 
vállalatcsoport sikerességén: Európában Németországban, Magyarországon, 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 tisztítószerek-, valamint az egészségügy, higiénia és szépségápolás területén van jelen 
beszállítóként. 

A vállalatunk hét irányelve - azaz a közös értékeink -, központi szerepet játszanak a stratégiánk 
megvalósításában. 

Állásajánlatok:
Állásajánlat-alap: nyomdai segéd, leszedő

Állásajánlat-közép: gépbeállító, elektromos / mechanikus karbantartó, minőségellenőr

Állásajánlat-felsőfok: logisztika, minőségbiztosítás, termelés, kereskedelem, pénzügy

Postacíme: 
2111 Szada, Vasút utca 13.

Tevékenységi területe: 
csomagolóanyag gyártás

Telefonszáma: 
+36/28-502502

Fax száma: 
+36/28-502555

E-mail címe: 
budapest@nordenia.com

Honlap címe: 
www.nordenia.hu

Kapcsolattartó: 
Dr. Bazsó Martina

Beosztása: 
HR vezető

E-mail: 
hr@nordenia.com

Mobil: 
+36/28-502502

 Vállalati irányelveink: 
- Rugalmasság  
- Függetlenség  
- Globalitás  
- Személyes elkötelezettség a kiválóságra  
- Partnerkapcsolat  
- Innováció  
- Minőség 

Elnyert szakmai díjak:  
2001 - Kasírozott csomagoló fóliák őrölt 
kávéhoz – PackPrint különdíj  
2005 - A Gastro kávé-csomagolás, 
HUNGAROPACK verseny különdíj  
2006 - UNICEF biztonsági pénzgyűjtő 
tasak, HUNGAROPACK verseny különdíj  
2006 - 3D csomagolófólia őrölt paprikához, 
HUNGAROPACK díj  
2005 – Grand Prix Cyrel / DuPont - első 
helyezés a “Hajlékonyfalú csomagolóanyag” 
kategóriában  
2010 - Business Superbrands  
2011 - 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



TERVEZŐ MÉRNÖK
pozícióba
munkatársat keresünk
adatbázisba felvételre

 Feladatok:
• épületgépészeti tervek készítése, projektek gépész és elektromos területének 
szakmai menedzselése és a kivitelezés irányítása Magyarországon és külföldön 
(elsősorban szomszédos országokban)
• kapcsolattartás az ügyfelek beruházásainak műszaki vezetőivel
• beruházók alvállalkozói munkájának irányítása és ellenőrzése

Elvárások:
• épületgépész mérnöki diploma
• angol nyelvtudás előnyt jelent
• HLH-I vagy HLH-II minősítés (www.hlhmonitoring.hu) megléte előnyt jelent
• fűtési, szellőzési és légkondicionáló rendszerek ismerete
• utazási hajlandóság, mobilitás
• tanulási hajlandóság, folyamatos továbbképzés, önképzés igénye
• határozott, meggyőző kommunikáció
• önálló munkavégzésre képesség, ugyanakkor csapatban is tudjon dolgozni
• pályakezdő vagy még tanulmányait folytató egyetemi hallgató jelentkezését is 
várjuk

Munkavégzés helye: Domonyvölgy, Pest megye, Magyarország 

Olyan  pályázók  jelentkezését  várjuk,  akik  szívesen  dolgoznak  magas  színvonalú 
munkát igénylő projektekben. Pályázatukban küldjenek önéletrajzot és motivációs 
levelet. Pályázatukhoz kérjük csatolják a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló 
dokumentum másolatát. Pályázatokat a fizetési igény megjelölésével az alábbi e-
mail címre várjuk: permanent@permanent.hu

Jelige (e-mail tárgya): 'állásajánlat - tervező mérnök'

MÉRNÖK ÜZLETKÖTŐ
pozícióba
munkatársat keresünk
adatbázisba felvételre

 Feladatok:
• Megújuló energiákat hasznosító épületgépészeti berendezések forgalmazása, 
termékmenedzselés, projektekhez szaktanácsadás
• kapcsolattartás az ügyfelekkel
• ügyfelek igényeinek és lehetőségeinek a felmérése
• javaslat megvalósítandó rendszerre

Elvárások:
• épületgépész mérnöki diploma előnyt jelent
• angol nyelvtudás előnyt jelent
• HLH-I vagy HLH-II minősítés (www.hlhmonitoring.hu) megléte előnyt jelent
• fűtési, szellőzési és légkondicionáló rendszerek ismerete előnyt jelent
• utazási hajlandóság, mobilitás
• tanulási hajlandóság, folyamatos továbbképzés, önképzés igénye
• határozott, meggyőző kommunikáció
• önálló munkavégzésre képesség, ugyanakkor csapatban is tudjon dolgozni
• pályakezdő vagy még tanulmányait folytató egyetemi hallgató jelentkezését is 
várjuk

Munkavégzés helye: Domonyvölgy, Pest megye, Magyarország

Olyan  pályázók  jelentkezését  várjuk,  akik  szívesen  dolgoznak  magas  színvonalú 
munkát igénylő projektekben. Pályázatukban küldjenek önéletrajzot és motivációs 
levelet. Pályázatukhoz kérjük csatolják a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló 
dokumentum másolatát. Pályázatokat a fizetési  igény megjelölésével az alábbi e-
mail címre várjuk: permanent@permanent.hu

Jelige (e-mail tárgya): 'állásajánlat - mérnök üzletkötő'

www.permanent.hu
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PMKH Munkaügyi Központja 
Gödöllői kirendeltség

Cégbemutatkozás

Kirendeltségünk az álláskeresési támogatások megállapításával, folyósításával kapcsolatos 
hatósági 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 álláskeresésre.

Postacíme: 
2100 Gödöllő, Szilhát u. 53.

Tevékenységi területe: 
Munkaügyi igazgatás

Telefonszáma: 
+36/28-432743

Fax száma: 
+36/28-410175

E-mail címe: 
pestmmkgodollo@lab.hu

Honlap címe: 
www.munka.hu

Kapcsolattartó: 
Horváth Terézia

Beosztása: 
vezető

E-mail: 
SzeplakiIne@Lab.hu

Mobil: 
+36/20-4601030
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Reckitt Benckiser

Cégbemutatkozás

A Reckitt Benckiser a világ egyik leggyorsabban növekvõ vállalata a háztartási tisztítószerek, 
az egészségmegőrzést szolgáló termékek és a higiéniai szerek gyártásában. 19 piacvezető 
márkánk milliók otthonában megtalálható világszerte. 43 gyártóegységünk és az öt kontinens 
60 országában jelenlévő kereskedelmi központokon keresztül 180 országban végzünk 
értékesítési tevékenységet, mintegy 22 000 munkavállalóval. 

Budapest

A Reckitt Benckiser 1991-ben nyitotta budapesti irodáját, mely a vállalat magyarországi 
kereskedelmi központja lett. Ma ez az Iroda látja el az értékesítés, marketing, pénzügy és 
supply funkciókat közel 100 fő munkatárssal. 

Tatabánya

1996-ban nyílt meg Tatabányán a cég termelő-egysége. Itt történik a saját gyártású termékek 
összecsomagolása és raktározása. A termelési, logisztika, gyártástervezés, mérnökség, 
minőségirányítás, csomagolásfejlesztés, beszerzés, pénzügy szervezeti egységek támogatásával. 
A folyamatos növekedésnek köszönhetõen ma közel 1000 munkavállalót foglalkoztatunk. 

Gyakornoki lehetőségek 

Gyakornoki programunkba folyamatosan várjuk olyan fiatal tehetségek jelentkezését, akik 
szeretnének tapasztalatot szerezni. 

Szakdolgozat írási lehetőség 

Azoknak a hallgatóknak, akik nálunk szeretnék írni diplomadolgozatukat konzultációs 
lehetőségeket biztosítunk tatabányai szakmai vezető mellett. 

Gyakornoki pozíciók 

A diploma előtt álló hallgatóknak nyári- és határozott idejű szakmai gyakorlatot kínálunk.

Frissdiplomás pozíciók 

A vezetői utánpótlás miatt életrehívott 4-6 hónapos karrier programunkat, a Lifeblood 
programot frissen végzett diplomások számára ajánljuk. Ennek keretében gyakornokaink 
nemzetközi projektekben és képzéseken vehetnek részt és több területen is kipróbálhatják 
magukat. A gyakornoki idő alatt nyújtott kimagasló teljesítményt állásajánlattal honoráljuk. 

Postacíme: 
2800 Tatabánya, Fatelepi út 15.

Tevékenységi területe: 
Háztartási vegyipari- és személyi higiéniás 
termékek gyártása és csomagolása

Telefonszáma: 
+36/34-513770

Fax száma: 
+36/34-513337

E-mail címe: 
toborzas@rb.com

Honlap címe: 
www.reckittbenckiser.com

Kapcsolattartó: 
Legoza Barbara

Beosztása: 
Recruitment specialist

E-mail: 
barbara.legoza@rb.com

Mobil: 
+36/34-513795
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Minden évben több hazai tehetség is lehetőséget kap, hogy más országokban folytassa 
pályafutását a szakmájában a vállalat-csoporton belül.

Állásajánlatok:
Állásajánlat-alap: operátor

Állásajánlat-közép: gépbeállító, sorvezető, területi vezető

Állásajánlat-felsőfok: kontroller, villamosmérnök karbantartó, erősáramú villanyszerelő

Gyakorlat-középfok: területi vezető

Gyakorlat-felsőfok: területi vezető , termelési gyakornok (műszaki, vegyész szakirány), 
csomagolásfejlesztési gyakornok

Diplomamunka: Minőségirányítás, Mérnökség, Logisztika, Termelés, Pénzügy, Beszerzés
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Richard Fritz Kft.

Cégbemutatkozás

A Richard Fritz GmbH + Co KG Németországban, Szlovákiában és Magyarországon lévő 
gyáraival Európa szerte képviseli magát. Cégünk a szélvédőüveg fröccsöntésének specialistája. 
Profilunkhoz tartozik még a különböző gumi, műanyag alapanyagú autóalkatrészek gyártása. 
Saját piaci szegmensünkben piacvezetők vagyunk Európában.

Állásajánlatok:
Állások: Projektmérnök, folyamatmérnök, gépbeállító, karbantartási vezető, minőségbiztosítási 
mérnök, SQA mérnök, Operatív beszerző

Gyakorlat: Gépészmérnök

Postacíme: 
2170 Aszód, Pesti út 19/a.

Tevékenységi területe: 
Autóipari beszállító

Telefonszáma: 
+36/28-501100

Fax száma: 
+36/28-501185

E-mail címe: 
hrhu@fritz-group.com

Honlap címe: 
www.fritz-group.com

Kapcsolattartó: 
Bánhidi Ágnes

Beosztása: 
HR Munkatárs

E-mail: 
hrhu@fritz-group.com

Mobil: 
+36/28-501100
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Robert Bosch 
Elektronika Kft.

Cégbemutatkozás

Minden sikernek megvan a maga története.

„Made by Bosch” - ez a három szó világszínvonalú minőséget jelent. 

A Robert Bosch Elektronika Kft. 1998-ban alakult meg Hatvanban. Az alapítás óta eltelt 
több, mint 14 év során a folyamatos fejlődés jellemezte a vállalatot, melynek köszönhetően 
a telephelyen a nemzetközi vállalatcsoport legnagyobb autóelektronikát gyártó üzeme 
épült fel. Termékeink olyan elektronikai vezérlőegységek, illetve berendezések, melyek az 
autózást könnyebbé, biztonságosabbá és környezetkímélőbbé teszik. Termékeink között 
szerepel automata sebességváltó- és ABS vezérlő, motorvezérlő, szervokormány-vezérlő, 
ESP szenzor, műszerfal, ablakemelő- és klímabefúvó vezérlő, valamint fedélzeti vezérlő. 

Kiket keresünk?

Terveink megvalósításához folyamatosan várjuk azon frissdiplomás, illetve több éves szakmai 
tapasztalattal rendelkező szakembereket, akik felsőfokú műszaki, gazdasági végzettséggel, 
legalább társalgási szintű német és/vagy angol nyelvtudással, jó kommunikációs készséggel 
és problémamegoldó képességgel, valamint felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel 
rendelkeznek. Új munkatársainktól a munkavégzésben nagyfokú önállóságot és 
kezdeményezőkészséget, csapatmunkát és kiváló kommunikációt várunk.

Vállalatunk céges autóbusszal Budapest Stadionok buszpályaudvartól az M3-as autópályán és 
fő úton a Hatvan környékbeli településekről is jól megközelíthető.

A nagyok között is az elsők vagyunk, ezért a legjobbakat keressük, hogy velük 
együtt alakítsuk a jövő mindennapjainak műszaki megoldásait!

Ha szeretnél bekapcsolódni a világ egyik legnagyobb autóipari gyártójának munkájába, 
jelentkezz most!

A Te sikertörténeted hol kezdődik?

Postacíme: 
3000 Hatvan, Robert Bosch u. 1. 

Tevékenységi területe: 
gépjárműelektronika gyártás

Telefonszáma: 
+36/37-549165

Fax száma: 
+36/37-549152

E-mail címe: 
hr_hatvan@hu.bosch.com

Honlap címe: 
www.bosch.hu/jobs

Kapcsolattartó: 
Soósné Szalóki Zsuzsanna

Beosztása: 
Képzési referens

E-mail: 
hr_hatvan@hu.bosch.com

Mobil: 
+36/37-549165
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Állásajánlatok:
Szakemberek:

Gyártástervező mérnök, Vevői kapcsolattartó, Gyártásközi minőségbiztosítási mérnök, 
Kontroller (kalkuláció területre), Termékfelelős mérnök, BPS koordinátor, Belső biztonsági 
munkatárs, Termékmérnök, Projektvezető új termék bevezetés területére, Műszaki szakoktató, 
Tesztmérnök, Villamosmérnök PLC területre, Folyamatmérnök, Projektmérnök, Beszállítói 
minőségbiztosítási mérnök, Minőségbiztosítási projektvezető, Minőségbiztosítási vevői 
kapcsolattartó mérnök, Minőségbiztosítási mérnök - vevői EMPB/PPAP folyamatgazda, 
HSE munkatárs

Gyakorlat:

Műszaki gyakornok-folyamatmérnöki területen, Műszaki gyakornok-BPS területen, 
Műszaki gyakornok-villamosmérnök, Műszaki gyakornok-projektmérnök, Műszaki 
gyakornok-minőségbiztosítás vevői területen, Műszaki gyakornok-minőségbiztosítás 
beszállítói területen, Műszaki gyakornok-minőségbiztosítás első mintázás területen, Műszaki 
gyakornok-gyártástámogatás műszaki területen, Gazdasági gyakornok-beszerzési területen, 
Gazdasági gyakornok-informatikus logisztikai területen, Gazdasági gyakornok-adminisztráció 
logisztikai területen, Gazdasági gyakornok-pénzügyi területen, Gazdasági gyakornok-
HR toborzás, kiválasztás területen, Gazdasági gyakornok-kontrolling területen, Gazdasági 
gyakornok-belső kommunikáció területen 
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SAMSUNG Zrt.

Cégbemutatkozás

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 orvostudomány, 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 felelősségteljes 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 egyéniségekre 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 innovációkat hoznak létre, amelyek a technológiai 
fejlődés motorjává válhatnak. Te is könnyen megtalálhatod a számodra megfelelő munkakört!

Állásajánlatok:
Állásajánlat-felsőfok: gépészmérnök, quality mérnök, gyártástechnológus, logisztikus –
beszerző

Gyakorlat-felsőfok: 2012-ben induló ösztöndíjprogram, nyári szakmai gyakorlat, kooperatív 
szakmai gyakorlat

Diplomamunka: diplomamunka írási lehetőség

Postacíme: 
5126, Jászfényszaru, Samsung tér 1

Tevékenységi területe: 
Szórakoztatóelektronikai termékek gyártása

Telefonszáma: 
+36/57-522200

Fax száma: 
+36/57-522300

E-mail címe: 
allas@samsung.com

Honlap címe:  
www.samsung.com

Kapcsolattartó: 
Kocsis Viktória

Beosztása: 
HR

E-mail: 
allas@samsung.com

Mobil: 
+36/57-522200
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Scolaro Iskolaszövetkezet

Cégbemutatkozás

A Scolaro Iskolaszövetkezet nem csak egy iskolaszövetkezet. Számos tevékenység és 
szolgáltatás összessége. 

Képzett, kvalifikált diákmunka közvetítés 

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 elhanyagolható, 
hogy segíti a cégek napi tevékenységét, megkönnyíti munkájukat. 

Munkaerő közvetítés és kölcsönzés 

Scolaro Iskolaszövetkezettel szorosan együttműködő Scuno Kft. munkaerő kölcsönzéssel 
és közvetítéssel 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 
szolgáltatásunk lehetőséget ad arra, hogy céges rendezvényeit, termékbemutatóit, 
konferenciáit az ő segítségükkel 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, 
kirándulások 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 területeken.

Állásajánlatok:

Állásajánlat-közép: komissiózást végző, vevőszolgálati ügyintéző, irtási munkálatokat végző

Gyakorlat-középfok: gépészmérnök gyakornok, villamosmérnök gyakornok, programozó

Postacíme: 
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Tevékenységi területe: 
munkaerő- toborzás, szolgáltatás

Telefonszáma: 
+36/70-9402590

E-mail címe: 
scolaro@scolaro.hu

Honlap címe: 
www.scolaro.hu

Kapcsolattartó: 
Sándor Alexandra

Beosztása: 
irodavezető

E-mail: 
sandor.alexandra@scolaro.hu

Mobil: 
+36/70-9402590
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Szent István Egyetem

Cégbemutatkozás

A Szent István Egyetem Magyarország egyik vezető felsőoktatási intézménye. Hét karral 
működő egyetemünk több mint 19000 hallgatónak ad otthont. Az egyetem székhelye 
Gödöllő, ezen kívül Budapesten, Jászberényben, Békéscsabán, Szarvason és Gyulán fogadjuk 
a tanulni vágyó fiatalokat. 

Karaink: 

•	 Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar, Jászberény – Szarvas 
•	 Állatorvos-tudományi Kar, Budapest 
•	 Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar, Békéscsaba - Szarvas – Gyula 
•	 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gödöllő 
•	 Gépészmérnöki Kar, Gödöllő 
•	 Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Gödöllő 
•	 Ybl Miklós Építéstudományi Kar, Budapest 

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

Standunkon nemcsak az éppen aktuális álláspályázatokról érdeklődhet, hanem szívesen 
tájékoztatjuk: 

•	 a közszférában a pályázati kiírások fellelhetőségéről 
•	 pályázatkészítési technikákról (önéletrajz, motivációs levél) 
•	 a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltételeiről 
•	 a vonatkozó jogszabályokról, valamint a jogviszony létesítéséhez szükséges 

dokumentációról. 

Amennyiben tovább szeretné képezni magát, munkatársaink szívesen állnak rendelkezésére, és 
adnak részletes tájékoztatást felsőfokú szakképzéseinkről, BA/BSc, MA/MSc képzéseinkről, 
szakirányú továbbképzéseinkről, Doktori Iskoláinkról.

Postacíme: 
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Tevékenységi területe:  
felsőoktatás

Telefonszáma:  
+36/28-522000

Fax száma: 
+36/28-410804

E-mail címe:  
info@szie.hu

Honlap címe:  
www.szie.hu

Kapcsolattartó: 
Főtitkári Hivatal, Személyzeti osztály
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Trenkwalder 
Személyzeti Szolgáltató Kft.

Cégbemutatkozás

Nemzetközi háttérrel rendelkező cégünk 1995-ben nyitotta meg első irodáját 
Magyarországon. Hazánkban jelenleg országszerte 21 irodánk található meg. Fő profilunk 
a munkaerő-közvetítés, kölcsönzés, és rehabilitációs foglalkoztatás. Jelenleg több mint 300 
nyitott pozícióval várjuk az érdeklődőket, az adminisztratív munkától egészen a mérésügyi 
mérnöki munkakörig a pozíciók széles skáláját nyújtjuk a jelentkezőknek.

Állásajánlatok:

Állásajánlat-felsőfok: Automatizálási mérnök, Software QA engineer, Szoftverfejlesztő 
mérnök, Mérésügyi mérnök, Időnorma-technológus, Kontroller, Contract and commercial 
change manager, Vevői minőségirányítási mérnök, Customer helpdesk 1st line, Projektmérnök

Gyakorlat-felsőfok: HR gyakornok, Gyakornok pénzügyi területre

További állásajánlataink felől érdeklődhet honlapunkon, a www.trenkwalder.com 
oldalon.

Postacíme: 
1062 Budapest, Aradi u. 8-10.

Tevékenységi területe: 
Munkaerő-kölcsönzés, munkaerő-közvetítés, 
rehabilitációs foglalkoztatás

Telefonszáma: 
+36/1-3540933

Fax száma: 
+36/1-3027589

E-mail címe: 
hujobbudapest2@trenkwalder.com

Honlap címe: 
www.trenkwalder.hu

Kapcsolattartó: 
Horváth Annabella

Beosztása: 
Researcher

E-mail: 
a.horvath@trenkwalder.com

Mobil: 
+36/20-9560131
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343 Kft.

Cégbemutatkozás

A „343” Kft 1991-ben alakult. Növényvédőszer-, műtrágya-, vetőmag-, gabona- és olajosmag-
nagykereskedelemmel, növényvédő szeres göngyölegek begyűjtésével foglalkozó társaság. 
Működési területünk Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Pest és Szolnok megyék 
területe. Központi irodánk Eger, Király út 3. alatt található, kereskedelmi tevékenységünket 
innen szervezzük. A cég telephelye és raktára Heves városában található. A Magyarországon 
jelenlévő hazai és külföldi gyártókkal közvetlen kapcsolatban állunk.

Állásajánlatok:

Állásajánlat-felsőfok: Logisztikai ügyintéző, tanácsadó egri központba

Területi képviselő: Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Pest és Szolnok megye 
területére.

Postacíme: 
3300 Eger Király utca 3.

Tevékenységi területe: 
mezőgazdaság, kereskedelem

Telefonszáma: 
+36/30-4560343

Fax száma: 
06/36-311675

E-mail címe: 
kft343@chello.hu

Honlap címe: 
www.343kft.hu

Kapcsolattartó: 
Szabó István

Beosztása: 
ügyvezető

E-mail: 
kft343@chello.hu

Mobil: 
+36/30-4560343
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