




www.allasborze.szie.hu 1

KÖSZÖNTŐ

Kedves Vendégeink!

Az évről-évre megrendezésre kerülő Szent István Egyetemi Állásbörze a vásárok új 
és korszerű típusához tartozik. Száz és ezer év bizonyítja, hogy a vásárok ott jelennek 
meg, ahol a jó kereslet és a választékos kínálat találkozik. A piacgazdaság kibonta-
kozása során a gödöllői egyetemi városban meglévő feltételek vezettek az állásbörze 
megjelenéséhez, majd meggyökeresedéséhez. Hiszen ebben az aulában több tízezren 
vették már át diplomájukat, jelenleg is százak készülnek a közelgő államvizsgákra – 
ők azok, akik „ebben az idényben” vitathatatlanul a legfrissebb szakismeretek együt-
tesével rendelkeznek - és megfordult szinte minden gazdasági ágazat képviselője a 
különféle rendezvényeken.  

Egyetemünk elsőrendű érdeke a végzős hallgatók elhelyezkedésének segítése. Ál-
lásbörzénk egyúttal azt a küldetést is vállalja, hogy Közép-Magyarországon ne csak a 
fővárosban legyenek ilyen vásárok. Ezért is szívesen várjuk és fogadjuk a térség min-
den álláskeresőjét rendezvényünkre. Bizton állíthatom, itt talán még elhivatottabb 
fiatalokból lehet sokat ígérő munkatársakat válogatni, mint ahogyan a pályakezdők is 
remélik, hogy évről-évre magas presztízsű munkaadókat találnak.

Az egyetem hallgatóinak jelentős része már tanulmányainak idején megismerkedik 
az anyagi és szellemi értékteremtés munkahelyi világával.  Számukra az Állásbörzén 
is könnyebb az eligazodás. A pár évvel „idősebbek” közül többen pedig már a cé-
gek képviseletében ajánlanak – kétséget nem ismerve, minden esetben elkötelezett 
munkát követelő - karrierlehetőséget.

Börzénk e szakvásárok minden jellegzetességével rendelkezik. Tanácsadások, 
előadások sorával igyekszünk minél hasznosabbá tenni látogatóink számára rendez-
vényünket. 

Személyes sikerük reményével üdvözlöm Önöket:

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

•	 grafológiai elemzés

•	 angol/magyar próbainterjú

•	 szóbeli próbanyelvvizsga

•	 számítógéppel támogatott pályatanácsadás

•	 megoldások az álláskeresési problémákra - „elakadás az álláskeresés során”

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

11.00 és 13.00 órától

„A vizsgának vagy az életnek tanulunk?” …avagy az alkalmazható 
szaknyelvi tudás szerepe a munkavállalásban - a Zöld Út 
Nyelvvizsgaközpont tájékoztatója 
Helyszín: Dékáni Tanácsterem, Aula
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TANÁCSADÁSOK 
ISMERTETŐJE

Önéletrajz-írási tanácsadás 

A sikeres munkakeresés kulcsa a megfelelően megírt önéletrajz, melynek elkészítése az ál-
láskeresés első, azonban sokszor legnehezebb része. A tanácsadás során segítséget nyújtunk 
a pályakezdő, illetve több éves szakmai tapasztalattal rendelkező érdeklődők számára, hogy 
jobban megismerhessék az önéletrajzírás fortélyait. 

Kérjük, a tanácsadásra hozza el magával eddig megírt önéletrajzát, hogy szakembereinkkel 
együtt közösen elkészíthesse pályázati anyagát, mellyel sokkal könnyebbé válik a biztos elhe-
lyezkedés a munkaerőpiacon.

Angol és magyar próbainterjú

Az álláskeresési folyamat egyik fontos állomása az állásinterjú. Az interjún való sikeres rész-
vétel az elhelyezkedés, a megpályázott állás megszerzésének feltétele. A résztvevők angol 
és magyar nyelvű próbainterjú keretein belül saját tapasztalatot szerezhetnek egy tipikus 
interjúhelyzetről. A beszélgetés során a jelentkezők megismerkedhetnek a szokványos és 
váratlan interjúkérdésekkel, ezáltal a jövőben, éles helyzetben is sikeresen helyt tudnak állni.

Pályaorientációs grafológia

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

•	 Mentális képességek, érdeklődés, kreativitás, logika, stb.
•	 Motorikus képességek
•	 Energizáltság, terhelhetőség
•	 Szociális viselkedés, kommunikációs készség, stb.
•	 Tanulási, fejlődési képesség
•	 Önmagához való viszony, önértékelés stb.
•	 Motivációs bázis 

A grafológusok munkáját szakmai etikai kódex szabályozza, a kézírás vizsgálatához beleegyezés 
szükséges.

A tanácsadásra jelentkezőktől kérjük, hogy egy A/4 oldalnyi kéziratot hozzanak magukkal, 
melyen van megszólítás is és 3 aláírás a jelentkezőtől. 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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Számítógéppel támogatott pályatanácsadás

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.

Megoldások az álláskeresési problémákra - „elakadás az 
álláskeresés során”

Már-már szállóigévé vált az álláskeresők körében, hogy „én már mindent megtettem, még-
sem találok állást”, vagy hogy, „bármit elvállalnék”. Ezekben az esetekben egy konzultáció 
után kiderülhet, hogy a mindennek is van határa, a bármi pedig nagyon sok feltételhez 
van kötve. Mindez önmagában nem probléma, ha ezek a határok és feltételek tudatos dön-
tés eredményei. Az álláskeresés során fellépő elakadások sok esetben a tudatos döntések 
hiányából, illetve a célok tisztázatlanságából erednek.

Álláskeresési tanácsadásaink alatt, az egyéni problémák mellett az elakadások okaira, és azok 
feloldására fókuszálunk.
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Postacíme: 
SZIE Főépület, Rektori díszterem melletti lifttel 
4. emelet

Tevékenységi területe: 
Nemzetközi projektek, gyakornoki programok

Telefonszáma: 
+36/30-601-4484

Kapcsolattartó: 
László Zoltán (Elnök, Kimenő cseréért felelős)

Email: 
zoltan.laszlo@aiesec.net

Szeretnél felejthetetlen élményeket szerezni 
nyáron az egyetemi éveid alatt a világ 113 
országának egyikében? 

Frissdiplomásként kipróbálnád magad 
nemzetközi környezetben, csapatmunkában?

Ha szeretnél új kultúrákat és embereket 
megismerni, tapasztalatokat, élményeket 
szerezni külföldön…

…akkor jelentkezz AIESEC Gödöllő 6 hetes 
nemzetközi projektjeire!

Magyarországon évente több, mint 500 
hallgató és frissdiplomás utazik ki AIESEC 
Magyarországgal külföldre 6 hetes 
projektjeinkben részt venni. Mindannyian 

életre szóló élményekkel gazdagodtak, 
számukra eddig testközelből ismeretlen 
kultúrákat ismertek meg és nem utolsó 
sorban olyan tapasztalatokat gyűjtöttek, 
amelyek a későbbi munkavállalásnál is nagy 
előnyt jelentettek!

Ha felkeltettük érdeklődésed, bővebb 
információkért böngészd honlapunkat vagy 
facebook oldalunkat, illetve keresd

László Zoltánt, az AIESEC Gödöllő kimenő 
cseréért felelősét!

Tölts Te is velünk egy felejthetetlen nyarat 
külföldön!

Cégbemutatkozás

AIESEC Gödöllő
www.aiesec.hu/godollo
www.facebook.com/aiesecgodollo

Állásajánlatok:
Középfokú: Kulturális projektek 
3.800 projekt, Közösség fejlesztés 3.800 
projekt, Oktatás 2.700 projekt, Fiatalok 
vezetőképzése 2.400 projekt, Angol 
oktatás 2.000 projekt, Környezetvédelem 
1.800 projekt, Gyermekjogok 1.700 
projekt, Egészségügyi projektek 1.500 
projekt, Vállalkozásfejlesztés 1.450 projekt, 
Fenntartható fejlődés 1.235 projekt, Emberi 
jogok 1.000 projekt, HIV / AIDS 1.000 
projekt

Felsőfokú: Természetvédelem / oktatás 
1.000 projekt, Női egyenjogúság 600 
projekt, Klímaváltozás, felmelegedés 550 
projekt, Szakmai, karrier fejlesztés 500 
projekt, Társadalmi felelősségvállalás 500 
projekt, Zöld / megújuló energiák 500 
projekt, Turizmus 400 projekt, Pénzügyi 
projektek 400 projekt

Gyakorlati, gyakornoki hely:
Középfokú: Természetvédelem / oktatás 
1.000 projekt, Női egyenjogúság 600 
projekt, Klímaváltozás, felmelegedés 550 
projekt, Szakmai, karrier fejlesztés 500 
projekt, Társadalmi felelősségvállalás 500 
projekt, Zöld / megújuló energiák 500 
projekt, Turizmus 400 projekt, Pénzügyi 
projektek 400 projekt

Felsőfokú: Kulturális projektek 3.800 
projekt, Közösség fejlesztés 3.800 
projekt, Oktatás 2.700 projekt, Fiatalok 
vezetőképzése 2.400 projekt, Angol 
oktatás 2.000 projekt, Környezetvédelem 
1.800 projekt, Gyermekjogok 1.700 
projekt, Egészségügyi projektek 1.500 
projekt, Vállalkozásfejlesztés 1.450 projekt, 
Fenntartható fejlődés 1.235 projekt, Emberi 
jogok 1.000 projekt, HIV / AIDS 1.000 
projekt
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Postacíme: 
1094 Budapest, Tűzoltó utca 59.

Telefonszáma: 
+36/1-374-4020

Fax száma: 
+36/1-374-4021

Cégbemutatkozás

Az aktuális munkaerő-piaci igények 
figyelembevételével kialakított ÁllásStart 
évkönyv immár tizenegyedik esztendeje 
segíti a vállalatok és a diplomás álláskeresők 
eredményes egymásra találását.Gazdag 
tartalma és modern megjelenése minden 
évben méltán vívja ki a legismertebb hazai 
karrierkiadvány címet, amelyet kifogástalan 
minősége mellett magas példányszámának és 
digitális változatának is köszönhet.

Az ÁllásStart CD különlegessége, hogy 
a felhasználók a megadott e-mail címre 
kattintva azonnal elküldhetik önéletrajzukat 
az őket váró vállalatokhoz, szintén egy 
kattintással eljuthatnak a cégek weboldalára

Céges partnereink jóvoltából az ÁllásStart 
kiadvány több ezer állásajánlatot és 
gyakornoki programot tartalmaz. Évről 
évre egyre vaskosabb, szakértő szerzőink és 
szerkesztőink – az álláskeresők és a vállalatok 
igényeit szem előtt tartva – mindig új 
ötleteket adnak közre. A végén található 
Index megkönnyíti a pozíciók közötti 
böngészést, és lehetővé teszi a szükséges 
diplomák és az ajánlott állások közötti gyors 
keresést.

Fejlesztéseinknek köszönhetően az www.
allasstart.hu oldalon megjelenő nyitott 
pozíciók a közösségi oldalon, és okostelefon 
alkalmazásunkban is láthatóak. Regisztrációt 
és egyedi szűrést követően, tagjaink naponta 
frissülő állásajánlatokkal, vállalati hírekkel 
találkozhatnak.

Idei évi újdonságunk a videó önéletrajz 
feltöltésének ingyenes lehetősége, amellyel 
az álláskeresők elé az önéletrajz készítés egy 
új dimenzióját tárjuk.

Az ÁllásStart 2013 csapata

ÁllásStart Magyarország Kft.
www.allasstart.hu
info@allasstart.hu
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Postacíme: 
2100 Gödöllő, Haraszti út 3.

Telefonszáma: 
+36/28-511-111

Email: 
ugyfel.szolgalat@avon.com

Mobil: 
+36/30-745-0745

Az AVON a világ egyik legnagyobb direkt 
értékesítő vállalata. Termékportfóliójában 
megtalálhatók a női és férfi 
dekorkozmetikumok mellett a divat- és 
otthoni  kiegészítő termékek is. 

Ez az a vállalat, amely  egyik kézzel 
szempillaspirállal kifesti a hölgyek szempilláit, 
másik kézzel  megélhetést biztosít,  küzd 
egyrészt az öregedés jelei, másrészt a mellrák 
ellen. Ismeri a tökéletes ajkak titkát, de 
nem fél felszólalni a családon belüli erőszak 
ellen és a nők anyagi függetlenségéért. Ez az 
a vállalat, amely nem csak szépséget hoz a 
világunkba, hanem ki is tágítja azt. A vállalat, 
amely 6,4 millió Tanácsadót támogat több 
mint 100 országban. Ez az AVON.  127 
éve a szépség, a fejlődés, az optimizmus és 
mindenekelőtt a nők vállalata.

Az AVON egy olyan hagyományokkal 
átitatott vállalat, amely alapvető értékeken 
és elveken alapul, és a víziója, hogy “ annak 
a vállaltnak lenni, ami a legjobban megérti 
és kielégítí a nők termék-, szolgáltatás és 
önmegvalósítás igényeit világszerte”

Az AVON képviselők az élet minden 
területéről és a világ minden sarkából 
származnak. Különböző okuk volt arra, 
hogy tanácsadók legyenek, de a céljuk 
közös: találni egy olyan kereseti lehetőséget, 
amely a mindennapok során nem csak plusz 
anyagi javakat, de kikapcsolódást is jelent 
számukra.. 

A koordinátori munkával az AVON 
vonzó üzleti lehetőséget kínál. 

Azok, akik Koordinátorként kívánják építeni 
karrierjüket, vezetőként osztozhatnak az 
AVON sikereiben.

A koordinátori tevékenység a termékek 
értékesítésén és a vevők kiszolgálásán 
túl kibővül további Tanácsadó/nők 
kinevezésével, képzésével és támogatásával

A Koordinátornak lehetősége van:

•	 saját csapat kiépítésére és képzésére,

•	 csapata teljesítményén alapuló 
javadalmazásra

A jelentkezéseket az alábbi címre várjuk:

ugyfel.szolgalat@avon.com

Cégbemutatkozás

AVON Cosmetics
Hungary Kft. 
www.avon.hu
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Postacíme: 
1399, Budapest 62. Pf: 710

Tevékenységi területe: 
Rendvédelmi szerv

Telefonszáma: 
+36/1-213-7559 

Fax száma: 
+36/1-364-822 

Kapcsolattartó: 
Lóga Nikoletta, Mikulás Andrea (HR munkatárs)

E-mail: 
hr@nbsz.gov.hu

Mobil: 
+36/1-213-7559 

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.

Érettségivel rendelkezőktől a több 
diplomás munkavállalóig várjuk a pályázók 
jelentkezését.

Szolgálatunk profiljától eltérő végzettséggel 
is érdemes pályázni!

Kérdéseikkel várjuk Önöket standunknál!

Cégbemutatkozás

BM Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat 
www.nbsz.gov.hu

Állásajánlatok:
Középfokú: Ügyintéző (érettségi + B jogosítvány, több műszakos)

Felsőfokú: Informatikus, villamosmérnök, épület-gépész, fordító (ritka nyelvek előnyben)
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Tevékenységi területe: 
Mezőgazdaság, élelmiszeripar

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 pedig 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?

Mert 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 végzettségekkel 
rendelkezőket 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 
profilú érdeklődőket várjuk:

•	 növényvédelmi és növénytermesztési 
mérnökök

•	 állattenyésztési mérnökök
•	 mezőgazdasági gépészmérnökök
•	 takarmányozási mérnökök
•	 állatorvosok
•	 minőségügyi szakmérnökök
•	 élelmiszeripari mérnökök
•	 biológusok, vegyészmérnökök

Jelentkezésedet várjuk a www.bonafarm.
hu/karrier  weboldalunkon. Az oldal 
megtekintésére és önéletrajzod felöltésére 
Internet Explorer böngésző használata 
javasolt.

Bonafarm Csoport
www.bonafarm.hu
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Postacíme: 
1062 Budapest, Andrássy út 61. I. 5.

Tevékenységi területe: 
Ösztöndíj-programok az Egyesült Államokba

Telefonszáma: 
+36/1-413-0018

Fax száma: 
+36/1-413-0019

Kapcsolattartó: 
Szalay Katalin (Programvezető)

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 öt év során a folyamatosan működő 
programok keretében közel 400 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 (április 15. a Graduate 
Scholarship program esetében). 

A HAESF programjai: 

•	 Professional Internship Program: szakmai 
gyakornoki helyek vezető amerikai 
cégeknél végzős egyetemistáknak minden 
tudományterületen

•	 Graduate Scholarship Program: amerikai 
egyetemi tanulmányok részfinanszírozása 
max. 3 évig

•	 Senior Leaders and Scholars Fellowship: 
tapasztalt professzionális és akadémiai 
vezetőknek anyagi támogatás önálló 
szakmai projektek megvalósítására

•	 Executive Education Program: Harvard 
University executive programjaiban való 
részvétel teljes anyagi támogatással

További részletes információ a www.haesf.org 
oldalon található.

Gyakorlati, gyakornoki hely:
Felsőfokú: 6-12 hónapos gyakornoki állások az Egyesült Államokban vezető amerikai 
cégeknél, kutatóintézeteknél vagy non-profit szervezeteknél. A kiválasztott pályázók mind 
saját szakterületükön szereznek értékes szakmai tapasztalatot, 100% ösztöndíj-támogatással 
(retúr repülőjegy, teljes biztosítás, vízumdíjak, havi támogatási összeg, stb.).

Cégbemutatkozás

CIEE Exchanges Inc.
Magyarországi Kereskedelmi Képviselete (HAESF Ösztöndíj Aalap)
www.haesf.org
info@haesf.org
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Postacíme: 
1138, Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. I. 
épület V. emelet

Tevékenységi területe: 
Állásportál 

Telefonszáma: 
+36/1-347-7000

Fax száma: 
+36/1-302-1736

Kapcsolattartó: 
Sarkadi Gabriella (HR-tanácsadó)

E-mail: 
gabriella.sarkadi@cvonline.huCégbemutatkozás

A CV-Online.hu Magyarország egyik 
piacvezető online állásportálja, mely több 
mint 15 éves múltra tekint vissza. Cégünk 
további, megyei állás- és szakmaspecifikus 
portáljaival való együttműködésének 
köszönhetően egyedülálló állásportál-
hálózatot alakított ki. Cél a munkáltatók és 
a munkavállalók hatékony összekapcsolása.

Átlagosan 1200 aktív munkaadó,  valamint 
600 ezer regisztrált álláskereső választotta 
az elmúlt években a cv-online.hu 
jobnetworköt.

A CV-Online.hu oldalán az álláskeresők 
több ezer álláshirdetés között böngészhetnek 
a munkaerőpiac minden területén. Van 
lehetőség állásértesítő beállítására, melynek 
köszönhetően a releváns pozíciók azonnal 
eljutnak az álláskeresőhöz, hírleveleinkben 
pedig folyamatosan érdekes és hasznos 
tanácsokkal, történetekkel szolgálunk 
a munka világából.  A CV-Online.hu 
állásportál-hálózatnál arra törekszünk, 
hogy a legjobb szolgáltatást nyújtsuk az 
álláskeresőknek, és minél hatékonyabb 
kapocs lehessen oldalunk köztük és az állást 
kínáló cégek között. 

CV-Online
www.cvonline.hu
info@cvonline.hu

Állásajánlatok:
Alapítvány / Non-profit
Államigazgatás / Közigazgatás
Asszisztencia / Adminisztráció
Bank / Biztosítás / Pénzintézet
Beszerzés / Logisztika / Szállítás
Biztonság / Honvédelem / 
Biztonságtechnika
Diákmunka / Szakmai gyakorlat
Egészségügy / Szociális ellátás
Elektronika / Telekommunikáció
Energetika / Villamosság
Építés / Ingatlan
Gyógyszeripar / Vegyipar
Humán erőforrás
Idegenforgalom / Szálloda / Vendéglátás
IT / Informatika 

Jog / Jogi tanácsadás
Kereskedelem / Értékesítés
Külföldi munka
Kultúra / Művészet / Szórakoztatás
Marketing / Reklám / Média / PR 
Mezőgazdaság / Környezettudomány / 
Környezetvédelem 
Műszaki / Mérnök
Oktatás / Képzés
Pénzügy / Számvitel / Kontrolling 
Szakmunka / fizikai munka
Szervezés / Menedzsment / Cégvezetés
Szolgáltatás / Ügyfélszolgálat / 
Vevőszolgálat
Távmunka / Otthoni munka
Termelés / Gyártás
Tudomány / Kutatás, fejlesztés
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Postacíme: 
1095 Budapest, Lechner Ödön Fasor 1.

Tevékenységi területe: 
Idegenforgalom, munkaerőtoborzás

Telefonszáma: 
+36/1-323-2565

Fax száma: 
+36/1-386-8096

E-mail: 
info@dunarapszodia.hu

ÜDVÖZLÜNK A FEDÉLZETEN! NÉZZ, 
BÖNGÉSSZ, LÉGY NAPRAKÉSZ!

Duna Rapszódia Kft. 1994 óta működő, 
dinamikusan fejlődő munkaerő toborzó 
vállalkozás. Célunk, hogy jelentkezőink 
számára kiemelkedő kereseti lehetőséggel, 
nívós vendéglátói munkalehetőségeket 
biztosítsunk folyami-óceánjáró hajókra, 
valamint szárazföldi hotelekbe. Partenereink 
által biztosított álláslehetőségek világszerte 
elfogadott és elismert referenciával 
szolgálnak.

A Duna Rapszódia Kft  4 és 5 csillagos, 
folyami szálló hajókra angolul - de főként 
németül vagy franciául beszélő pályázókat 
keres, felszolgáló, báros, szakács, konyhai 
kisegítő, szobalány,  recepciós, matróz, 
gépész, kormányos munkakörökbe a Duna- 
Rajna-Szajna útvonalon. Az elérhető 
keresetek a munkaszerződést kínáló cégtől 
is függenek. ”A havi bérek általában a 
nettó 750-1400 eurós sávban mozognak. A 
munkákra náluk jellemzően egy csoportos 
tájékoztató meghallgatásával, majd egy 
személyes, a nyelvtudást is tesztelő interjút 
követően lehet jelentkezni. A második 
kör már a megbízó cégé: az idáig eljutókat 

akár már személyesen hallgatja meg a 
cég képviselője. Nem árt tudni: a válság 
kezdete óta a megbízók érzékelhetően 
sokkal körültekintőbben válogatnak a 
jelentkezők között. Így ma már jellemzően 
azok pályázhatnak sikerrel egy-egy ilyen 
pozícióra, akik nyelvtudásuk szintje, előzetes 
szakmai tapasztalataik és személyiségük 
alapján minden kétséget kizáróan meg 
tudják arról győzni az interjúztatót, hogy ők 
a feladatra a legalkalmasabbak. 

A tájékoztató előadás időpontjai: Minden 
hétköznap 14.00-órai kezdettel a budapesti 
irodánkban!

A tájékoztató helyszíne:Duna Rapszódia Kft.
Budapest, 1095 Lechner Ödön fasor 1.

Mit hozz magaddal a tájékoztatóra: Idegen 
nyelvű szakmai önéletrajzod fényképpel 
ellátva, szakmai bizonyítványod, egyéb 
bizonyítványaidat, referencia leveleid 
(amennyiben rendelkezel vele),  útlevél és 
születési anyakönyvi kivonat fénymásolata.

Várunk szeretettel:

Duna Rapszódia Kft. csapata

www.dunarapszodia.hu

Állásajánlatok:
Középfokú: Felszolgáló, báros, szakács, 
konyhai kisegítő, szobalány, matróz, gépész, 
kormányos

Felsőfokú: Recepciós, animátor, 
étteremvezető, hotelmenedzser

Gyakorlati, gyakornoki hely:
Középfokú: Felszolgáló, báros

Cégbemutatkozás

Duna Rapszódia Kft.
www.dunarapszodia.hu
info@dunarapszodia.hu
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Postacíme: 
1134 Budapest, Váci út, 45. „C” ép.

Tevékenységi területe: 
Európai uniós támogatási programok 
pályázatkezelése 

Telefonszáma: 
+36/1-273-4250

Kapcsolattartó email címe: 
karrier@esza.hu

Cégbemutatkozás

Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit 
Kft. Magyarország egyik legnagyobb 
és legsikeresebben működő európai 
uniós pályázatokat kezelő közreműködő 
szervezete.

Társaságunk fő célkitűzése, hogy a 
rendelkezésre álló uniós forrásokat 
maradéktalanul eljuttassa a pályázókhoz. 
Alapvető küldetésünk a társadalmi 
megújulást, felemelkedést szolgáló projektek 
megvalósításának hatékony és eredményes 
támogatása - külön figyelmet fordítva az 
egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség 
érvényesülésére.

Társaságunk 2000.10.16-án alapított 
közhasznú szervezet, amely az Európai 
Szociális Alap, valamint a Regionális 
Fejlesztési Alap által támogatott pályázati 
programok kezelésével foglalkozik. A 
tulajdonosi jogköröket a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium képviseletében a nemzeti 
fejlesztési miniszter gyakorolja.

A Társaság a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
közreműködő szervezeteként a Nemzeti 
Fejlesztési Terv (NFT) az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv (ÚMFT), valamint az Új 
Széchenyi Terv (ÚSZT) keretébe tartozó, 

kijelölt pályázati programokért felelős 
szervezet.

A Társaság, mint a végrehajtásért felelős 
pályázatkezelő, a pályázati folyamat egészét 
végigkíséri, így többek között a következő 
feladatok ellátásában vesz részt:

•	 pályázati kiírások előkészítése;
•	 nyertes pályázókkal történő szerződéskötés;
•	 kifizetések teljesítése a pályázók részére;
•	 projektek nyomon követése, szakmai 

és pénzügyi jelentéseinek ellenőrzése, 
a szabálytalanságok kezelése, projektek 
zárása;

•	 monitoring látogatások és helyszíni 
ellenőrzések lebonyolítása;

•	 információs napok és tájékoztató 
rendezvények szervezése.

Tevékenységünk ágazati bontás szerint 
a következő szakterületekre terjed ki: 
foglalkoztatás, szociálpolitika, felsőoktatás, 
közoktatás, képzés, egészségügy, kultúra.

Rendeletben kijelölt feladatköreink 
bővülésével, valamint az uniós források 
felhasználásának gyorsításával összefüggésben 
a Társaság munkavállalói keretlétszáma is 
nőtt az elmúlt években (a Társaság 2012. évi 
aktív zárólétszáma 643 fő).

ESZA Társadalmi  
Szolgáltató Nonprofit Kft.

www.esza.hu

Állásajánlatok:
Középfokú: Beszerzési asszisztens, 
Ügyfélszolgálati munkatárs

Felsőfokú: Rendszergazda, 
Rendszermérnök, Programmunkatárs 
(munkatapasztalattal), Beszerzési 
munkatárs, Szakmai gyakornok (különböző 

szakterületekre pl. pályázatkezelés, 
kontrolling, jog, HR, kommunikáció)

Gyakorlati, gyakornoki hely:
Felsőfokú: Senior pályaorientációs 
gyakornok (pályaváltási és betanulási 
lehetőség idősebb álláskeresőknek)



A hazai és nemzetközi biztosítási szektor meghatározó szereplőjeként jól ismert innovatív, 
közösségek erejére építő

Generali-Providencia Biztosító Zrt.
Gödöllői Ügynöksége 

Meglévő állományának gondozására és fejlesztésére 

2 fő vállalkozó tanácsadó partnert
keres

Feladatok:
•  Meglévő ügyfelek teljes körű kiszolgálása, állományápolási feladatok elvégzése

•  Meglévő ügyfeleknek új szerződések értékesítése
•  Az ügyfélkör folyamatos bővítése

•  Rendszeres kapcsolattartás a partnerekkel 
Szakmai elvárások:

•  Főiskolai/Egyetemi végzettség 
•  Felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek

•  Értékesítési tapasztalat, gyakorlat  
Személyiségbeli elvárások/ kompetenciák:

•  Igényes üzleti megjelenés
•  Eredmény-, és minőségorientáltság 

Amit kínálunk:
•  Erősödő, modern vonzó, innovatív multinacionális szervezeti kultúra

•  Versenyképes jövedelem és juttatási rendszer 
•  Egyéni karrier utak, fejlődési lehetőségek

•  Piacvezető termékek
•  Közösségi értékek

•  Megbízási jogviszony  

Munkavégzés helye: 
•  Gödöllő és vonzáskörzete, Budapest

Amennyiben ajánlatunk felkeltette érdeklődését és a fenti feltételeknek megfelel, magyar 
nyelvű, fényképes szakmai önéletrajzát 2013. május 18-ig

az anita.szilagyi@generali.hu ill.
a  jozsef.nagy@generali.hu  e-mail címre várjuk.



Szent István Egyetem Állásbörze, 2013. április 17.18

Postacíme: 
1146 Budapest, Istvánmezei út 2/a 

Tevékenységi területe: 
Iskolaszövetkezet 
Kapcsolattartó: 
Gáspár Gabriella (Koordinátor)

E-mail: 
gaspar.gabriella@hrcampus.hu

Cégbemutatkozás

A HR Campus Plus Iskolaszövetkezetet 
2012-ben alapítottuk főiskolai és egyetemi 
hallgatók, valamint a Gábor Dénes Főiskola 
részvételével. Közös célunk, hogy a 
partnereinknek megoldást kínáljunk diák 
munkaerő biztosításával, továbbá hogy a 
tagjaink számára szervezett és ellenőrzött 
keretek között diákmunkára biztosítsunk 
lehetőséget, vagy akár szakmai gyakorlatuk 
eltöltéséhez szükséges munkahelyet. 
Szolgáltatásaink az ország egészén elérhetőek 
mind a partnerek, mind a diákok számára.

Szolgáltatásunk kétirányú:

•	 diákjaink és leendő tagjaink irányában 
megfelelő munkakörülményekkel járó 
pénzkereseti és fejlődési lehetőséget 
kínálnunk belföldi és külföldi 
munkalehetőségeken keresztül,

•	 partnereink, megbízóink számára 
hosszú távon megoldást kínálunk 
hatékonyan és rugalmasan foglalkoztatható 
diák munkaerő biztosításával.

Regisztrálj iskolaszövetkezetünknél, 
ha:

•	 kiegészítenéd a zsebpénzed,
•	 megkeresnéd a tandíjad árát,
•	 szakmai gyakorlatot szereznél,
•	 nem akarsz zöldfülű pályakezdőként 

dolgozni friss diplomával,
•	 az óráid és a vizsgák miatt napi 8 órát nem 

tudsz elvállalni, de rugalmas munkaidőben 
dolgoznál,

•	 az iskolai időbeosztásod lehetővé teszi a 
folyamatos napi 8 órás munkát.

Milyen munkákat kínálunk?

•	 irodai, adminisztratív feladatok,
•	 telefonos állások,
•	 informatikai munkák,
•	 betanított, képzettséget nem igénylő 

könnyű fizikai állások,
•	 reklámozás, marketing,
•	 stb.

Hogyan működik?

•	 először regisztrálj a honlapunkon: www.
hrcampus.hu,

•	 jelöld be, milyen munkákat vállalsz, és 
mikor érsz rá,

•	 válogass kedvedre az aktuális állásajánlatok 
közül,

•	 az új állásajánlatokról sms-ben, e-mailben 
vagy facebookon értesítünk,

•	 jelentkezz a munkára, és mehetsz is 
dolgozni,

•	 a ledolgozott órák után utaljuk a béred.

Ki lehet tag?

•	 nappali tagozatos diák,
•	 16 év felett – napi 8 órában, max. este 10-

ig dolgozhatsz,
•	 18 év felett nincs korlátozás,
•	 megbízható és eljön dolgozni, ha 

megbeszéltük :)

Itt regisztrálj:

www.hrcampus.hu

HR Campus Plus
Iskolaszövetkezet 
www.hrcampus.hu
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Postacíme: 
3000 Hatvan, Szepes Béla utca 7.

Tevékenységi területe: 
Autóipari alkatrészek gyártása

Telefonszáma: 
+36/37-546-100

Kapcsolattartó: 
Kaszap Ágoston (Recruitment Consultant)

Telefonszáma: 
+36/37-546-004

A Johnson Electric magyarországi 
története az 1980-as évek közepéig nyúlik 
vissza, amikor is a budapesti Kontakta 
elektronikus termékeket gyártó állami 
vállalat megalapította ózdi leányvállalatát. 
1997-ben a vállalat utódját felvásárolta 
egy svájci cégcsoport, a Saia-Burgess. A 
svájci vállalatcsoport a felvásárlással először 
csak olcsó gyártó telephelyet keresett 
mikrokapcsoló üzletága számára, ám a 2000-
es év elé már nagyobb tervekkel állt az 
anyacég: a Svájcban nagy sikerrel gyártott 
autóipari léptetőmotor gyártásához kézi 
összeszerelő sorokat épített Ózdon. Néhány 
év múlva, 2003-ban a a Saia Burgess Ózd 
Kft. egy zöldmezős beruházás keretében 
létrehozta a cég második magyarországi 
telephelyét Hatvan városában.

A Saia-Burgess cégcsoport, mint Európában 
a klíma- és fényszóróállító léptető motorok 
területén piacvezető, jól prosperáló, tőzsdén 
jegyzett vállalat, előbb-utóbb felhívta 
magára olyan befektetők érdeklődését, akik 
a befektetett tőkéért cserébe átlagon felüli 
megtérülést vártak. A 2004. esztendőben két 
kísérlet is történt a részvények többségének 
megvásárlására, és 2005-ben olyan ajánlattal 
keresték meg a részvénytulajdonosokat 
a Johnson Electric Holding-tól, ami 
visszautasíthatatlan volt.

A Johnson Electric konszern jelenleg a világ 
második legnagyobb mikromotor tervező 
és előállító vállalata a japán Mabuchi Motor 
mögött. Naponta 3 millió motort állít elő 
világszerte. A csoportnak ma már 23 országban 
hozzávetőleg 40.000 munkavállalója van. 
Magyarországon két helyszínen, összesen 
1300 dolgozóval, 12.000 négyzetméteren 
folyik termelés; a termelékenység évről-
évre növekszik. A termékpalettán autóipari 
felhasználásra kapcsolók, központizár-
alrendszerek, motorhűtő-rendszerek, 
valamint klímaberendezéseket és 
fényszórókat működtető léptetőmotorok 
szerepelnek, utóbbi területen piacvezető 
pozícióban van a vállalat.

A Johnson Electric toborzás-kiválasztási 
feladatait a cég szerződött partnere, a Serendi 
látja el. 

Cégbemutatkozás

Johnson Electric
Hatvan Kft. 
www.johnsonelectric.com
serendi.avature.net/JE
careers.hu@johnsonelectric.com
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Postacíme: 
1545 Budapest

Tevékenységi területe: 
Honvédelem

Telefonszáma: 
+36/1-225-8778

Fax száma: 
+36/1-225-8779

Kapcsolattartó: 
Érsok Béla őrnagy (Toborzó részlegvezető)

E-mail: 
budapest.toborzo@regiment.hu

Mobil: 
+36/30-627-1731

Önkéntes tartalékos katonai szolgálat

A Magyar Honvédség önkéntes tartalékos 
rendszerének fejlesztése új szakaszba érkezett. 
2012. január 1-jétől megkezdődött a 
műveleti feladatokra felkészítendő állomány 
felvétele.

A tartalékos rendszer nyitott, jelentkezhet 
minden nagykorú, magyarországi lakóhellyel 
rendelkező magyar állampolgár, aki 
elkötelezett a Magyar Honvédség iránt, aki 
képes és kész tenni a honvédelem ügyéért, és 
részt kíván venni a haza védelmében.

Az önkéntes tartalékos katonai szolgálatot 
vállalók polgári foglalkozásuk megtartása, 
vagy tanulmányaik folytatása mellett 
készülhetnek fel a honvédelmi feladatokra.

Szerződéses katonai szolgálat

Szerződéses katonának a Magyar Honvédség 
aktuális igénye szerinti mértékben, és 
ütemben lehet jelentkezni.

A szolgálatvállalás feltételei:

•	 önkéntes jelentkezés;

•	 magyar állampolgárság;
•	 állandó magyarországi lakhely,
•	 büntetlen előélet;
•	 beosztásnak megfelelő iskolai végzettség;
•	 megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai 

alkalmasság.

További részletes információk megtalálhatók 
a www.hadkiegeszites.hu, 
www.facebook.com/tartalekoskatona, 
www.honvedelem.hu  honlapokon.

Érdeklődni, jelentkezni kizárólag a Magyar 
Honvédség Hadkiegészítő és Központi 
Nyilvántartó Parancsnokság alárendeltségébe 
tartozó, megyeszékhelyeken található 
katonai igazgatási központoknál, toborzó 
és érdekvédelmi központoknál, valamint 
katonai igazgatási és érdekvédelmi irodáknál 
lehet.

Az MH HKNYP területi szerveinek 
elérhetősége, ügyfélfogadási időpontjai 
megtalálhatóak a www.hadkiegeszites.hu 
honlapon.

Várunk minden érdeklődőt!

Cégbemutatkozás

Magyar Honvédség
Hadkiegészítő és Központi  
Nyilvántartó Parancsnokság 
www.hadkiegeszites.hu
www.honvedelem.hu

Állásajánlatok:
Alap-, közép- és felsőfokú: Önkéntes tartalékos katonai szolgálat, Szerződéses katonai 
szolgálat
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Postacíme: 
1077 Budapest Király utca 67. II.em 8.

Tevékenységi területe: 
Közhasznú alapítvány

Telefonszáma: 
+36/20-278-0663

Fax száma: 
+36/1-429-0108

Kapcsolattartó: 
Márkus Anna (Projekt munkatárs)

E-mail: 
markus.anna@mediago.hu

Mobil: 
+36/20-277-9625

Cégbemutatkozás

A MediaGo Alapítvány programjainak 
célja (Életpálya Önkéntességi Program, 
Kreatív álláskeresési módszerek a fiatalok 
foglalkoztatásának javítása érdekében projekt, 
MediaGo gyakornoki program), hogy a 
versenyszféra bevonásával a munkaerőpiacra 
kikerülő szakemberek elhelyezkedési esélyei 
nőjenek.

Gyakornoki programunk keretein 
belül hallgatóknak és pályakezdőknek 
segítünk gyakorlati helyet találni. A 
programra jelentkezők különböző fogadó 
szervezeteknél (vagy akár magánál a MediaGo 
Alapítványnál) munkahelyi gyakorlaton 
vesznek részt, ahol éles munkahelyzetekbe 
kerülnek. A MediaGo által támogatott 
és javasolt gyakornoki program célja, 
hogy szakmai tapasztalatot szerezzenek a 
jelentkezők és értékes referenciát gyűjtsenek.

Az Életpálya program során 
középiskolásoknak segítünk a tudatos 
karriertervezésben. A tevékenységgel 
célunk, hogy a középiskolákban végzős 
tanulóktól kezdve az egyetemet elvégzett 
hallgatókig bezáróan az érdeklődők 
komplex munkaerő-piaci integrációs és 
reintegrációs segítséget kapjanak, kapcsolódó 
szolgáltatásokat vehessenek igénybe. A 
program két fontos pillére közül az egyik, 
hogy az önkéntes tevékenység általános 
társadalmi megbecsülését kivívjuk, így 
népszerűsítve az önkéntes tevékenységet az 
oktatás területén. A program másik pillére: az 
önkéntesek bevonásával, a civil szervezetek, 
egyházi intézmények valamint szervezetek, 
önkormányzatok, önkormányzati és állami 
intézmények az oktatás területén biztosított 
szolgáltatási kapacitásának fejlesztése, 
bővítése.

MediaGo Alapítvány
http://www.mediago.org/
gyakornok@mediago.hu
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Postacíme: 
2111 Szada, Vasút u.13

Tevékenységi területe: 
Csomagolóanyagok gyártása

Telefonszáma: 
+36/28-502-502

Fax száma: 
+36/28-502-555

Kapcsolattartó: 
Bazsó Martina (HR Vezető)

E-mail: 
hr@mondigroup.com

A Mondi Szada Kft., a csomagolóanyagok 
és papír gyártásával foglalkozó nemzetközi 
Mondi csoport fogyasztói csomagolóanyagot 
előállító divíziójának része. Cégünk flexibilis 
csomagolóanyagokat állít elő belföldi és 
nemzetközi piacra, elsősorban az élelmiszer 
és az üdítőital, az állateledel, a mosó- és 
tisztítószerek, valamint a higiéniai és a 
szépségápolás területére. A Mondi fogyasztói 
csomagolóanyagot előállító divíziója 19 
termelő vállalatánál több mint 4000 főt 
foglalkoztat világszerte. Vállalatunk 20 évvel 
ezelőtt zöldmezős beruházással kezdte meg 
működését és mára Szada legnagyobb ipari 
munkaadójává vált. Jelentősen támogatjuk a 
helyi közösséget munkahely-lehetőségekkel 
és a költségvetéshez való hozzájárulással. 

A Mondi Szada Kft. nagy hangsúlyt fektet 
a minőségre mind a termékek mind pedig 
a cég által nyújtott szolgáltatások terén. 
A sikerünk záloga a munkavállalóink 
szakmai tapasztalatában, képességeiben 
rejlik, ezért különböző képzések keretében 
nagy hangsúlyt fektetünk képességeik 
folyamatosan fejlesztésére. Emellett arra 
törekszünk, hogy munkavállalóink számára 
megfelelő és biztonságos munkakörnyezetet 
teremtsünk.

Kiket várunk?

Cégprofilunkkal összhangban olyan 
jelentkezők önéletrajzát várjuk, 
akik a termelésben (műszakban 
dolgozó gépbeállítóként, gépleszedőként, 
minőségellenőrként, nyomdászként, 
nyomdai segédként, raktárosként), vagy a 
termelést kiszolgáló területeken, mint 
például a tervezés, minőségellenőrzés, vagy 
karbantartás területén szeretnének dolgozni.

Továbbá örömmel vesszük olyan 
munkavállalók jelentkezését, beleértve a 
pályakezdőket is, akik az ügyfélszolgálat, 
logisztika és pénzügy területén 
szeretnének elhelyezkedni.

Amennyiben szeretne egy gyorsan fejlődő, 
stabil nemzetközi háttérrel rendelkező cég 
munkatársa lenni, akkor a jelentkezéshez 
fényképpel ellátott önéletrajzát küldje a 
következő címre:

hr@mondigroup.com

Cégbemutatkozás

Mondi Szada Kft. 
www.mondigroup.com
contact.szada@mondigroup.com
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Postacíme: 
1519 Budapest, Pf.: 385.

Tevékenységi területe: 
Államközi ösztöndíjak adományozása

Telefonszáma: 
+36/1-384-9009

Fax száma: 
+36/1-343-6489

Kapcsolattartó: 
Mordavszky Elvira (Asszisztens)

E-mail: 
elvira.mordavszky@bbi.hu

Mobil: 
+36/20-355-0299

Cégbemutatkozás

A Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodája a 
kétoldalú nemzetközi oktatási, tudományos 
és kulturális munkatervekben, valamint 
megállapodásokban biztosított egyetemi 
részképzésre, teljes képzésre, doktori 
képzésre, hosszú es rövid tanulmányútra, 
illetve nyári egyetemen való részvételre 
tesz közzé pályázati felhívásokat. 
Magyarországnak mintegy 40 országgal 
van kormányközi vagy tárcaközi oktatási, 
tudományos és kulturális együttműködési 
munkaterve. A miniszteri ösztöndíjak 
keretén belül elkülönítendők a magyar állam 
által egyoldalúan finanszírozott ösztöndíjak 
(pl: a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, 
a bécsi Collegium Hungaricum), illetve 
a nemzetközi megállapodások keretében 
létrejött, döntő többségében ösztöndíjas csere 
formájában megvalósuló tevékenységek. 
Ezen kívül a MÖB Iroda részt vesz partner 
országok egyoldalú ösztöndíj-felajánlásainak 
közzétételében is. 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 altaluk 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.

A MÖB tagjainak névsora, munkatársaink 
elérhetősége, valamint a pályázatainkkal 
kapcsolatos további részletek, az aktuális 
információk, a részletes pályázati útmutatók 
megtalálhatóak honlapunkon: www.
scholarship.hu

Elérhetőségeink:

Balassi Intézet, Magyar Ösztöndíj 
Bizottság Irodája

1016 Budapest, Somlói út 51.

Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 385

Titkárság: 1-384-9009; fax: 1-343-6489

E-mail: mob@bbi.hu

MÖB Iroda, Balassi Intézet
www.scholarship.hu
mob@bbi.hu
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Postacíme: 
1134 Budapest. Tüzér u. 33-35.

Tevékenységi területe: 
Ifjúságügy, Európai Uniós Mobilitás, 
Pályázatkezelés

Telefonszáma: 
+36/1-237-6700

Fax száma: 
+36/1-237-6760

Kapcsolattartó: 
Kurucz Franciska (Tájékoztatási szakreferens)

E-mail: 
franciska.kurucz@ncsszi.hu

Mobil: 
+36/30-644-5375

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 
Intézet 

Fiatalok Lendületben Programiroda

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
háttérintézménye, a Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet keretein belül 
működő Fiatalok Lendületben Programiroda 
valósítja meg és koordinálja a Fiatalok 
Lendületben Programot, illetve működteti 
az Eurodesk információs hálózatot 
Magyarországon. 

Az Európai Unió nemzetközi mobilitási 
programja, a Fiatalok Lendületben 
Program a fiatalok nem-formális tanulását 
támogatja pályázati formában. A Program 
célja az aktív társadalmi részvétel ösztönzése, 
a fiatalok mobilitásának növelése, a tolerancia 
és a társadalmi bevonás támogatása, valamint 
nemzetközi együttműködések létrehozása, 
az ifjúsági munka minőségének fejlesztése. 
A Program 13 és 30 év közötti fiataloknak 
szól, akik többek között nemzetközi ifjúsági 
cseréket, ifjúsági kezdeményezéseket 
valósíthatnak meg, valamint képzéseken 
vehetnek részt. 

Ezen kívül a Program lehetőséget nyújt 18 
és 30 év közötti fiataloknak, hogy hosszabb-
rövidebb időt külföldön töltsenek az EVS - 
Európai Önkéntes Szolgálat (European 

Voluntary Service) keretében. Nem kell 
semmilyen előképzettség hozzá, nem feltétel 
a nyelvtudás, a szakmai gyakorlat megléte 
sem: a pályázati lehetőség mindenki számára 
nyitott. Önkéntesként egy társadalmilag 
hasznos, nonprofit tevékenységet végző 
szervezetnél dolgozhat a fiatal, miközben 
tapasztalatot szerez, megismer egy új kultúrát, 
és nyelvet tanul. Rengeteg terület közül 
lehet választani: ilyen a környezetvédelem, 
az ifjúsági- és gyermekprogramok, a 
fogyatékkal élők vagy idősek támogatása, a 
kultúra, sport és művészetek. 

A mintegy 40 hazai civil szervezet 
részvételével működő Eurodesk európai 
ifjúsági információs hálózat tájékoztatást 
nyújt az Európai Uniós mobilitási és pályázati 
lehetőségekről ifjúsági területen. 

Bővebb információ: 

www.yia.hu  

www.eurodesk.hu

www.facebook.com/EurodeskFLP 

Cégbemutatkozás

NCSSZI - Fiatalok 
Lendületben Programiroda 
www.yia.hu
info.flp@ncsszi.hu



Szent István Egyetem Állásbörze, 2013. április 17.28



www.allasborze.szie.hu 29



Szent István Egyetem Állásbörze, 2013. április 17.30

Postacíme: 
2347 Bugyi, Alsóráda 2.

Tevékenységi területe: 
Ipar, gyártás

Telefonszáma: 
+36/29-349-000

Fax száma: 
+36/29-349-100

Kapcsolattartó: 
Gregor Anikó (Személyzeti vezető)

E-mail: 
oneletrajz@obo.hu

Mobil: 
+36/20-419-7403

Amit érdemes tudni rólunk: A jelenleg is 
közel 700 főnek munkahelyet kínáló OBO 
Bettermann Hungary Kft. 1993-ban kezdte 
meg működését Budapesten, az OBO 
Bettermann vállalatcsoport tagjaként. Cégünk 
jelenleg a világ 40 országában jelenlévő OBO 
leányvállalatai közül a legnagyobb. Az OBO 
világszerte megbízható partnernek számít, 
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 3000 munkatársunkkal 
világviszonylatban is elismert vállalkozások 
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 hordozó 
rendszerek, a rögzítéstechnika, valamint a 
földelő rendszerek, a túlfeszültség-, villám- 
illetve tűzvédelem területén. Büszkék 
vagyunk rá, hogy termékeink Industria 
nagydíjat és Electro Salon 2007 nagydíjat 
nyertek. Cégünk a megbízható és kitűnő 
minőségű termékek, a gyártási színvonal 

valamint a környezet megóvásának 
érdekében bevezette az ISO 9001:2000 
és 14001:2005, OHSAS 18001:199 
rendszereket. Folyamatban lévő 3 lépcsős 
beruházásunk részeként gyártó és logisztikai 
csarnokok épültek meg, az idei évben 
egy oktatóközpont építése is megvalósul 
Bugyin. A beruházás által további 50-100 
munkahelyet teremtünk 2013 végéig.      

Kiket várunk? A bővülésnek köszönhetően 
csapatunk erősítésére kersünk az alábbi 
munkakörökbe munkatársakat:

•	 Termékfejlesztő mérnököket, 
•	 Üzemmérnököket, 
•	 Anyagmérnököket beszerzési területre, 
•	 Gyártáselőkészítő mérnököket, 
•	 Szerszámkészítő szakembereket.

Amit nyújtunk: stabil működés, szakmai 
kihívások, fiatalos környezet, nyelvi és 
szakmai képzések, külföldi betanulási 
lehetőség, versenyképes jövedelem.   Ha 
felkeltettük érdeklődését cégünk iránt, 
magyar és idegen nyelvű önéletrajzát, 
motivációs levelét az oneletrajz@obo.hu 
email címre küldheti.

Cégbemutatkozás

OBO Bettermann
Hungary Kft.
www.obo.hu
info@obo.hu

Állásajánlatok:
Felsőfokú: Gépészmérnök, anyagmérnök, gyártáselőkészítő mérnök
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Szent István Egyetem Állásbörze, 2013. április 17.32

Postacíme: 
1114 Budapest Bartók Béla út 15/D

Tevékenységi területe: 
Informatika;  Munkaerő-Kölcsönzés és 
Iskolaszövetkezet

Telefonszáma: 
+36/1-279-0624

Fax száma: 
+36/1-279-0625

Kapcsolattartó: 
Goschler Mónika (Toborzási Csoportvezető)

E-mail: 
jelentkezes@pannonwork.hu

Mobil: 
+36/70-984-0021

Pannon-Work Zrt. - Társ a munkában

A legnagyobb magyar tulajdonú munkaerő-
kölcsönző cég és iskolaszövetkezet.

Országos szinten, több mint 500 céggel 
állunk kapcsolatban, mi abban segítünk, hogy 
az álláskeresők/diákok és a munkáltatók 
egymásra találjanak.

Fizikai, szellemi munka és gyakornoki 
lehetőségek közül válogathatsz. Kiemelt 
területeink Budapest és Pest megye.        
Regisztrálj budapesti irodánkba, fordulj 
hozzánk bizalommal!

Cégbemutatkozás

Pannon-Work Zrt.
www.pannonwork.hu
hr@pannonwork.hu

Állásajánlatok:
Felsőfokú: Gépészmérnök, Mérnök 
asszisztens (gépész-, mechatronikai 
mérnök), Műszaki adatbázis-kezelő, 
Customer Support Specialist, 
Vegyészmérnök, Villamosmérnök, 
Nemzetközi kereskedelmi koordinátor, 
Kereskedelmi folyamattámogató munkatárs, 
HR Adminisztrátor, REACH Program 
Koordinátor, Gazdasági és pénzügyi 
pozíciók, Gazdasági végzettséget 
igénylő adminisztratív munkakörök, AP 
Számlakönyvelő

Gyakorlati, gyakornoki hely:
HR területen, Marketing területen, 
Informatikai területen, Gazdasági területen

Diákmunka:
Irodai, adminisztrációs munka, Informatikai 
munka, Telefonos értékesítés, Telefonos 
ügyfélszolgálati munka, Pénztáros, 
árufeltöltő, Eladói munka, Betanított 
munkák
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Postacíme: 
2045 Törökbálint, Torbágy u. 15/A

Tevékenységi területe: 
Egészségügy

Telefonszáma: 
+36/1-323-2104

Fax száma: 
+36/23-511-310

Kapcsolattartó: 
Mánfai Timea Regina (Marketing asszisztens)

E-mail: 
manfai.timea@plazmaszolgalat.hu

Mobil: 
+36/30-450-4178

Adj vérplazmát, hogy másoknak 
segíthess!

A Plazmaszolgálat Kft. Budapesten, a IX. 
kerület Czuczor utca 10. szám alatt, a 
Studium irodaházban (Corvinus Egyetem) 
folytatja tevékenységét. A vérplazmát egy 
speciális berendezés segítségével vesszük le, 
és a vérsejteket visszajuttatjuk a keringésbe. 
A plazmából többféle gyógyszert állítanak 
elő, ilyen készítményeket alkalmaznak 
többek között csontvelő- és szervátültetésen 
átesett betegeknél, égési sérülteknél, 
immunhiányban és vérzékenységben. Ha 
egészséges vagy és van egy szabad órád, 
gyere el hozzánk plazmát adni! Célunk, 
hogy a magyar betegeket magyar plazmából 
készült gyógyszerekkel lássuk el. Segítségedet 
ingyenes orvosi vizsgálattal és 2000 Ft 
költségtérítéssel honoráljuk.

A gyógyír Benned van!

Cégbemutatkozás

Plazmaszolgálat Kft. 
www.plazmaszolgalat.hu
plazmaszolgalat@plazmaszolgalat.hu



Szent István Egyetem Állásbörze, 2013. április 17.34

Postacíme: 
2100 Gödöllő, Szilhát út 53.

Telefonszáma: 
+36/28-410-175, +36/28-410-297

Kapcsolattartó: 
Szabó Zsuzsanna (kirendeltségvezető)

E-mail: 
pestmmkgodollo@lab.hu

Kirendeltségünk az álláskeresési támogatások 
megállapításával, folyósításával kapcsolatos 
hatósági tevékenységet végzi. Az elhelyezke-
dés segítését szolgáló támogatások, odaítélé-
sével könnyíti a munkáltatók foglalkoztatási 
nehézségeit, egyúttal megteremtve a hátrá-
nyos helyzetű álláskeresők munkavállalásá-
nak lehetőségét. Humánszolgáltatások nyúj-
tásával felkészít az eredményes álláskeresésre.

Cégbemutatkozás

PMKH Munkaügyi Központja 
Gödöllői Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége
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Szent István Egyetem Állásbörze, 2013. április 17.36

Postacíme: 
1146 Budapest, Hungária Krt. 140-144.

Tevékenységi területe: 
Munkaerő szolgáltatás és tanácsadás

Telefonszáma: 
+36/1-432-1280 

Fax száma: 
+36/1-432-1281

Kapcsolattartó: 
Szelci Réka (HR)

E-mail: 
karrier@prohuman.hu

Cégbemutatkozás

A Prohuman az 1997-ben alakult, 100%-
ban magyar tulajdonú Prohome cégcsoport 
tagjaként 2004. végén jött létre, mint 
személyzeti szolgáltatásokra szakosodott 
vállalkozás. Ügyfeleinknek teljes körű 
HR-szolgáltatásokat nyújtunk, jellemzően 
munkaerő-kölcsönzés, közvetítés, 
kiszervezés, tanácsadás és outsourcing 
területén.

Magyarország egyik legnagyobb személyzeti 
tanácsadó cégeként célunk, hogy több 
mint egy évtizedes tapasztalatunkkal 
hozzájáruljunk Ügyfeleink üzleti sikereihez, 
valamint pályázóink karrierépítéséhez, 
növeljük piaci értéküket. Pályakezdők 
részére, 2012. év elején indítottuk el 
legújabb, díjtalan programunkat:

A program célja:

•	 Információnyújtás a rejtélyes munkaerő-
piac trendjeiről

•	 Felkészítés a versenyhelyzetre, tippek a 
lehetséges álláskeresési buktatókról

•	 Tájékoztatás az interjúztatási 
kulisszatitkokról és a misztikus 
kompetenciáról

•	 Készségek, képességek felmérése és 
pályaorientációs tanácsadás

Az aktuális tréningidőpontokat folyamatosan 
hirdetjük meg honlapunkon és Facebook 
oldalunkon. További infókért lájkoljátok!

Prohuman 2004 Kft.
www.prohuman.hu

Állásajánlatok:
Folyamatos kereséseink mérnöki és IT területen: C++/C# fejlesztő/tesztelő, 
Mérnök üzletkötő, Tervező mérnök, Project manager, Konstruktőr, Folyamatmérnök, 
Minőségbiztosítási mérnök, LEAN mérnök, Karbantartó mérnök, Rendszerüzemeltető

Az aktuális álláslehetőségek megtekintéséhez látogasson el honlapunkra:  
www.prohuman.hu.
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Postacíme: 
2170 Aszód, Pesti út 19/A

Tevékenységi területe: 
Autóipari beszállító

Telefonszáma: 
+36/28-501-100

Fax száma: 
+36/28-501-200

Kapcsolattartó: 
Bánhidi Ágnes Rebeka (HR Munkatárs)

E-mail: 
agnes.banhidi@fritz-group.com

Mobil: 
+36/20-775-5182

A Richard Fritz GmbH + Co KG egy 
nemzetközileg elismert vállalat, mintegy 
1320 magasan képzett munkavállalóval és 
németországi, szlovákiai és magyarországi 
telephellyel. 

Cégünk a szélvédőüveg körbe 
fröccsöntésének specialistája. Profilunkhoz 
tartozik még a különböző gumi, műanyag 
alapanyagú autóalkatrészek gyártása. 

Saját piaci szegmensünkben piacvezetők 
vagyunk Európában.

Cégbemutatkozás

Richard Fritz Kft. 
www.fritz-group.com
hrhu@fritz-group.com

Állásajánlatok:
Középfokú: Folyamatfelelős, Karbantartó

Felsőfokú: Automatizálási mérnök

Gyakorlati, gyakornoki hely:
Felsőfokú: Gépészmérnök, Villamosmérnök

Diplomamunka:
Felsőfokú: Gépészmérnök, Villamosmérnök



Szent István Egyetem Állásbörze, 2013. április 17.38

Postacíme: 
3000 Hatvan, Robert Bosch út 1.

Tevékenységi területe: 
Autóelektronika

Telefonszáma: 
+36/37-549-100

Kapcsolattartó: 
Koller Viktória

E-mail: 
viktoria.koller@hu.bosch.com

Mobil: 
+36/20-549-6159

Cégbemutatkozás

A Robert Bosch Elektronika Kft. 1998-ban 
alakult meg Hatvanban. Az alapítás óta eltelt 
15 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, 
szervkormány-vezérlő, ESP szenzor, 
műszerfal, ablakemelő- és klímabefúvó 
vezérlő, valamint fedélzeti vezérlő. 

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 ismerettel 
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 legjobbat keressük, hogy velük együtt 
alakítsuk a jövő mindennapjainak műszaki 
megoldásait! Ha szeretnél bekapcsolódni a 
világ egyik legnagyobb autóipari gyártójának 
munkájába, jelentkezz most!

Robert Bosch Elektronika Kft.
bosch.hu/jobs
hr_hatvan@hu.bosch.com

Állásajánlatok:
Felsőfokú: Gyártástervező mérnök, 
Folyamatmérnök, Projektmérnök, Stratégiai 
beszerző, Termékmérnök, Gyártásközi 
minőségbiztosító mérnök, Tesztmérnök, 
PLC programozó, Vagyonvédelmi 
csoportvezető, NPI projektvezető, 
Villamosmérnök első-minta gyártás 
területére, Folyamatfejlesztési munkatárs  
/LEAN koordinátor/, BPS Koordinátor, 
Minőségbiztosítási vevői kapcsolattartó 
mérnök, Beszállítói minőségbiztosítási 
mérnök, Minőségbiztosítási projektvezető

Gyakorlati, gyakornoki hely:
Gyakornok gyártástámogató mérnöki 
területen, BPS-CIP feladatok mérnöki 
területen, Gyakornok logisztikai területen, 
Gyakornok beszerzési területen, Gyakornok 
minőségbiztosítás vevői területen, 
Gyakornok pénzügyi területen, Gyakornok 
kontrolling területre, Gyakornok 
informatikai területen, Gyakornok HR 
területen
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Duna Rapszódia Kft. folyamatos 
munkalehetőségeket kínál külföldi 
folyami és óceánjáró hajókon és külföldi 
szárazföldi szállodákban vendéglátós 
pozíciókban!

Amennyiben szeretne jelentkezni 
minden hétköznap 14 órai kezdettel 
tartunk csoportos tájékoztatót a 
budapesti irodánkban! 

A tájékoztatót követően felmérjük 
idegen nyelvtudását és ennek 
megfelelően pályáztatjuk jelentkezését!

Cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön 
fasor 1.

www.dunarapszodia.hu

info@dunarapszodia.hu

Tel.:0036 1 323 2565



Szent István Egyetem Állásbörze, 2013. április 17.40

Postacíme: 
5126 Jászfényszaru Samsung tér 1.

Tevékenységi területe: 
Szórakoztató-elektronikai gyártás

Telefonszáma: 
+36/57-522-200

Kapcsolattartó: 
Kocsis Viktória (HR)

Cégbemutatkozás

Célunk, hogy a jövőt új Kollégáinkkal 
együtt építsük fel!

A Samsungnál minden eredmény mögött 
a vállalatnál dolgozó emberek állnak, 
akik tehetségükkel, kreativitásukkal 
és elhivatottságukkal alapozzák meg a 
sikerünket. Ahhoz, hogy versenyképesek 
legyünk a globális piacon, arra törekszünk, 
hogy a legjobb szakemberekkel dolgozzunk, 
és nekik olyan vállalati kultúrát nyújtsunk, 
amiben kibontakoztathatják tehetségüket.

A Samsung kiemelkedő tevékenységének 
köszönhetően Magyarországon a legnagyobb 
piaci ismertséggel rendelkező cégek 
közé tartozik, míg a több százmilliárdos 
árbevételével is előkelő helyet foglal el a 
cégek ranglistáján.

A Samsung Electronics Magyar Zrt. 1989-
ben kezdte meg működését Magyarországon. 
Az elmúlt évtizedben a cég nagy léptekkel 
haladt a gyártásban és a kereskedelemben 
egyaránt. A megnövekedett kereslet újabb 
és újabb feladatok megoldására készteti 
a Samsung vezetőit és dolgozóit, akik 
felelősséggel vállalják a jövő kihívásait. 

Te is könnyen megtalálhatod a számodra 
megfelelő munkakört!

Olyan elsősorban műszaki, végzettséggel 
rendelkező fiatalokat várunk jászfényszarui 
gyárunkba, akiknek alapos számítógépes 
ismereteik vannak, legalább középfokon 
beszélnek angolul, kiváló kommunikációs és 
problémamegoldó készséggel rendelkeznek 
és határozott fellépésűek.

Samsung Zrt.
www.samsung.com/hu
allas@samsung.com

Állásajánlatok:
Középfokú: Termelési csoportvezető, Termelési Supervisor

Felsőfokú: Mérnök, Gépészmérnök, Közgazdász

Gyakorlati, gyakornoki hely:
Felsőfokú: Mérnök, Gépészmérnök, Közgazdász
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Szent István Egyetem Állásbörze, 2013. április 17.42

Postacíme: 
2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Tevékenységi területe: 
Felsőoktatás

Telefonszáma: 
+36/28-522-000

Fax száma: 
+36/28-410-804

Cégbemutatkozás

A Szent István Egyetem Magyarország 
egyik vezető felsőoktatási intézménye. Hét 
karral működő egyetemünk több mint 
16.000 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 2.000 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 felsőoktatási szakképzéseinkről, 
BA/BSc, MA/MSc képzéseinkről, 
szakirányú továbbképzéseinkről, Doktori 
Iskoláinkról.

Szent István Egyetem
www.szie.hu
info@szie.hu
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Szent István Egyetem Állásbörze, 2013. április 17.44

Postacíme: 
1238 Budaepst, Táncsics Mihály utca 45.

Tevékenységi területe: 
Álláskeresők komplex fejlesztése, 
szervezetfejlesztés

Telefon- és fax száma: 
+36/1-283-08-60

Mobil: 
+36/30-663-7929

Cégbemutatkozás

Az Ygen Humánerőforrás Központ 
küldetése, hogy olyan fejlődési teret kínáljon 
álláskeresők, munkavállalók és szervezetek 
számára, amelyben munkájukat és életüket 
hatékonyabb és örömtelibb irányba képesek 
vezetni. Mindezt az üzleti, állami és a civil 
szféra valós együttműködésének elősegítésén 
keresztül végzi, azzal a céllal, hogy aktívan 
tegyen a magyarországi munkanélküliségi 
helyzet javításáért.

Két üzletágunk:

Ygen Álláskeresőket Fejlesztő Program

Munkába lépést megelőző humánerőforrás-
fejlesztés. 

Az elmúlt 3 évben szakembereink több 
mint 500 álláskereső részére,több mint 
5000 órában adtak tanácsot, tartottak 
tréninget, vezettek coaching folyamatokat 
és próbainterjúztattak olyan embereket, akik 
nem találták a helyüket a munkaerőpiacon. 
Mindezek eredményképpen az utóbbi 2 
évben a velünk együttműködő álláskeresők 
70%-a képes volt önállóan elhelyezkedni a 
nyílt munkaerőpiacon.

Az Ygen Program szolgáltatásai 
térítésmentesek.

A Soroksári iroda fogadja a 18-35 év közötti 
álláskeresőket.

A Kispesti iroda várja a X. kerületi álláskereső 
lakosok jelentkezését.

Ygen Szervezetfejlesztés

Tréning, tanácsadás és coaching 
szolgáltatásainkkal a vállalatokat, 
szervezeteket támogatjuk abban, hogy 
odavonzzák és megtartsák a munkavállalóikat.

Szolgáltatásaink:

•	 Csapat-hatékonyság fejlesztése
•	 Vezetői programok
•	 Munkatársi készségfejlesztés
•	 Ygen programok – Y generációval 

kapcsolatos programok

Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet, Ygen 
Humánerőforrás Központ
ygenkozpont.hu
ygenkozpont@ygenkozpont.hu
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Postacíme: 
3300 Eger Király utca 3.

Tevékenységi területe: 
Mezőgazdaság, kereskedelem

Telefonszáma: 
+36/30-456-0343

Fax száma: 
+36/36-311-675

Kapcsolattartó: 
Szabó István Benedek (Ügyvezető)

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 utca 3. alatt 
található, kereskedelmi tevékenységünket 
innen szervezzük. A cég telephelye és 
raktára Heves városában található. A 
Magyarországon jelenlevő hazai és külföldi 
gyártókkal közvetlen kapcsolatban állunk.

Cégbemutatkozás

343 Kft. 
www.343kft.hu
kft343@chello.hu

Állásajánlatok:
Felsőfokú: Logisztikai ügyintéző, tanácsadó egri központba. Területi képviselő: Heves, 
Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Pest és Szolnok megye. Területi képviselő: Mátrai-, 
Egri-, Bükkaljai - borvidékekre.
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2012 őszén indult a TÁMOP 2.1.2/12-1. 
„Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák 
fejlesztése” című kiemelt Európai Uniós 
projekt, amelynek célja, hogy az élethosszig 
tartó tanulás jegyében ösztönözze a felnőtt 
magyar lakosságot a felnőttképzésbe való 
bekapcsolódásra. A projekt 2014. augusztus 
31-ig tart, s három szakaszból áll. Az első 
szakasz jelenleg zajlik. A második szakasz 
július 1-jétől kezdődik. 

A képző intézmények és a képzések 
kiválasztása folyamatban van. Miután 
eredményesen regisztráltunk, és a projekt 
minden előírásának sikeresen megfeleltünk, a 
szerződés megkötésére márciusban sor került, 
s a regisztrált intézmények közé felkerültünk 
a www.tudasodajovod.hu honlapon jelenleg 
fennlévő három felsőoktatási intézmény 
egyikeként. A képzéseink négymodulosak, 
melyek egymásra épülnek. A pályázatkezelő 
tájékoztatása szerint minél szélesebb réteg 
számára szeretnék az alapképzéseket 
hozzáférhetővé tenni, ezért egyelőre a 
négymodulos képzéseinkből csak az első 
kettőt fogják támogatni, tehát jelenleg csak 
az első két modulokra lehet jelentkezni. 
A foglalkozásokat heti két alkalommal 
tartjuk, délutánonként 4-4 órában. Az első 
modulok kivételével a tanfolyam indulása 
előtt szintfelmérésen kell részt vennie a 
jelentkezőknek. A képzések modulzáró 
vizsgával zárulnak, s a sikeres vizsgázók 
tanúsítványt kapnak. (A sikeres vizsga nem 
államilag elismert nyelvvizsgát jelent!)

A tanfolyamainkra azok a felnőttek 
jelentkezhetnek, akik nem vesznek részt 
államilag támogatott képzésben, ezen 
képzési programmal párhuzamosan nem 
vesznek részt hazai vagy Európai Uniós 

forrásból támogatott más idegen nyelvi és 
informatikai képzésben, valamint vállalják, 
hogy a foglalkozások legalább 90%-án részt 
vesznek, s az önerőt befizetik. A támogatás 
mértéke 95%, így csak 5% önerőt kell 
befizetnie a jelentkezőnek. Ha hátrányos 
helyzetű kistérségben lakik, vagy 45 éven 
felüli, csak 2% az önerő. A projektben egy 
fő részére igényelhető támogatás összege 
legfeljebb 90 000 Ft. A június 30-ig tartó 
első szakaszban a Közép-Magyarországi 
Régióra jutó támogatási keret a tömeges 
jelentkezések miatt már kimerült, így 
jelenleg csak azok az érdeklődők, hallgatók, 
munkatársak jelentkezhetnek, akik más 
megyében rendelkeznek állandó lakhellyel. 
A Pest megyében, vagy Budapesten lakók a 
július 1-jén nyíló második szakaszban induló 
képzésekre jelentkezhetnek majd.

A tanfolyamokra a www.tudasodajovod.hu 
weblapon lehet jelentkezni. Előregisztráció a 
képző intézménynél nem kötelező, de hogy 
reálisan tudjunk tervezni, kérjük azokat 
a jelentkezőket, akik nálunk (Gödöllőn, 
Jászberényben vagy Palotáson) szeretnének 
tanulni, jelezzék azt az elérhetőségeink 
valamelyikén. Jelentkezni, illetve a további 
részletekről érdeklődni az egyetem 
Felnőttképzési és Távoktatási Központjában 
lehet az info@fkk.szie.hu címen, telefonon 
a (28) 522-019-es számon, vagy a 1195-
ös melléken, személyesen a Tudástranszfer 
Központban (C szárny, 2. emelet, 326. 
iroda).

Szeretettel várjuk hallgatóinkat, 
munkatársainkat, s minden érdeklődőt!

Gödöllő, 2013. április 8.

Szinte ingyen vehet részt 
informatika, angol és 
német nyelvi tanfolyamon a 
Szent István Egyetemen!








