Álláskeresést támogató programok
Karrierút tervezés – a
Szakmai Túraállomások
segítségével!

e-Reg
rendszer



Jelentkezz az állásokra könnyedén!
Ismerd meg Te is az állásokra való jelentkezést lényegesen kényelmesebbé tevő elektronikus jelentkeztetési rendszert, amely
a HVG Állásbörze egyedülálló, népszerű szolgáltatása! A korszerű e-Reg rendszer lényege, hogy papír alapú önéletrajz helyett
ennek segítségével adhatod le a jelentkezésedet – ami nemcsak
praktikus, de környezettudatos is! A regisztrációd alapján a bejáratnál kapsz egy vonalkódot a színkódolt mappád hátuljára ragasztva, és a kiállítók ennek leolvasásával tudják lementeni pályázati anyagodat rendszerükbe. Ügyelj arra, hogy azért legyen
nálad néhány kinyomtatott önéletrajz is, mivel az újdonságnak
számító e-Reg rendszer egyelőre még nem érhető el minden cég
standjánál!
Első lépésként regisztrálj a
börzére, majd töltsd fel adataidat és önéletrajzodat is,
amelyet értékes pontokkal
jutalmazunk, így Te is részt
vehetsz a börze Pontygyűjtő
játékában, amellyel megnyerheted az értékes ajándékok egyikét!

IT szakemberként veszel részt a rendezvényen? Itt találod a célpontjaid:
• Dealogic (V.): Szeretnéd tudni, milyen próbatételeken kell
átmenned, hogy csúszdázással kezdhesd a munkanapot?
A Dealogic Hungary Kft. munkatársai megmutatják Neked!
• Evosoft (VI.): Informatika, szoftver, igen, nem! Egy ismerős
játék, ám új szabályokkal. A vállalat egy kötetlen beszélgetésre ad lehetőséget, ahol a szabályok a következők: mindent mondhatsz, kivéve az első mondatban említett négy
szót…

A HVG Állásbörze fő célja, a munkaadók és munkavállalók hatékony egymásra találásának támogatása. Ezért hoztuk létre a
Szakmai Túraállomásokat, amelyek a vállalatok különféle, elsősorban mérnököknek, informatikusoknak és jó nyelvtudással
rendelkező szakembereknek szóló aktivitásait, játékait jelentik.
A program segítségével még könnyebben teremthetsz kapcsolatot a cégekkel, és szakmai ismereteidről, rátermettségedről is
tanúbizonyságot tehetsz.

Keresd a zöld utat! Használd nyelvtudásod a következő kiállítóinknál:

• ExxonMobil (II.): A vállalat láng(nyelv)észeket keres – gyere, és légy részese Te is a mulatságnak! Egy idegen nyelvi
kvíz azoknak, akik készek összemérni tudásukat a hozzájuk hasonló kalandorokkal.
• Systemax Business Services Kft. (III.): Nyitott vagy a
világra és a szakmai kihívásokra? Dominózz a Systemax
munkatársaival angol, német vagy francia nyelven!

A gyors és hatékony álláskeresés érdekében
Az ÁllásTér és a KépzésTér kiállítóinak helyszíni és online standjait, valamint a különböző tájékoztató anyagokat szakterületek
szerinti színkódokkal látjuk el a könnyebb egymásra találás érdekében. Ezek segítenek abban, hogy megtaláld a számodra
megfelelő kiállítókat. A bejáratnál a szakterületednek megfelelő
színkódú mappát adunk a hátulján térképpel, amelyen végzettségednek, érdeklődésednek megfelelő állásokat, illetve képzéseket
kínáló cégeket jelöljük. A színkóddal ellátott mappának köszönhetően ráadásul a kiállítók is könnyebben és bátrabban fognak
megszólítani Téged.

• NSN (VIII.): Érdekelnek a telefonok, de még inkább a mögöttes telekommunikációs hálózat? Ha igen, Téged vár egy
izgalmas szakmai játék az NSN-nél!

 érnökként pedig keresd az alábbi
M
állomásokat!

• AB InBev (I.): Szakmailag megfelelsz? Remek! Számukra viszont az is fontos, hogy jól érezd magad a csapatban,
illeszkedj vállalati kultúrájukhoz. Személyiségtesztjük kitöltésével tudd meg, mennyire passzolsz a cég világába!

Színkódok

• IT Services Hungary (VII.): Legyen az IT a szenvedélyed!
Válaszolj helyesen általános IT feladatokkal kapcsolatos
kérdésekre az ITSH karrier tanácsadóinál, és jutalmad akár
egy állásajánlat is lehet!

• TATA Consultancy Services (IV.): Készen állsz arra, hogy
több mint 44 nemzet képviselőjével együtt igazi multikulti
környezetben dolgozz náluk? Próbáld ki a cég „Nationality
Game” nevű játékát, és tudd meg, mennyire ismered a világot!

Fontos tanács: Regisztrációkor az álláskeresési preferenciáidat
add meg minél pontosabban, mert ezek alapján ajánljuk számodra az érdeklődésednek megfelelő szakterületet, és a hozzá
tartozó színkódot!

• Audi Hungaria (IX.): Látogass el standjukra, és tedd próbára tudásodat! A belső égésű motorok alkatrészeinek felismerésére, és működésük bemutatására invitálnak a cég
munkatársai.
• Continental (X.): Szeretsz tippelni és játszani? Foci helyett
próbáld ki most magad műszaki területen! Ragadd meg az
alkalmat és egy Conti totószelvényt, vedd elő műszaki tudásod, és tippelj!
• Pannon Egyetem (XI.): Egy nem mindennapi szerkezettel vár az egyetem standja, ahol tested és agytekervényeid
egyszerre mozgathatod meg. Próbáld ki a kerékpár ABS
prototípust, válaszolj pár egyszerű kérdésre, és ismerkedj
meg képzéseikkel!
Keresd a szürke, kék és zöld mappákban a túraállomások
menetlevelét, és indulj el a Te karrier utadon! A legszerencsésebbek HVG csomagot is nyerhetnek.

• EQ felmérés: Tudtad, hogy a pályaválasztás és az álláskeresés során az érzelmi intelligencia (EQ) döntő szempont lehet?
Ezért fontos, hogy tisztában légy vele. A nők ebben kifejezetten
erősek! Az Effemine KarrierPonton képzett pszichológusok segítségével tárhatod fel, milyen szinten van az EQ-d.
Sminktanácsadás az AVON pultjánál:
• Milyen smink illik hozzád? Milyen az ízléses munkahelyi makeup? Nézz be ide, és a szakértők megmutatják neked, hogyan
végezd el az utolsó simításokat az ideális munkahelyi megjelenésedkor - avagy tedd fel az i-re azt a pontot!
Létezik tipikusan női karrierút? És karrierépítés családanyaként? Bizonyítható a szakmai rátermettség, miközben
nőiességünket sem veszítjük el? A HVG Állásbörze Női
KarrierSarok célja, hogy többek között ezekre a kérdésekre
segítsen megfelelő választ találni minden hölgy álláskereső
számára. Tudd meg, milyen programokkal, álláskeresést támogató szolgáltatásokkal találkozhatsz itt:
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Tanácsadások az Effemine Karrier Pontnál:
• Stílus, personal branding és pszichológiai tanácsadások
– a tökéletes első benyomás érdekében! Szakmai felkészültségedet egészítsd ki megfelelő megjelenéssel – ezzel növelheted
magabiztosságodat is!
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Tanácsadások, valamint gyermekmegőrző a Best-Work jóvoltából:
• GYES és GYED tanácsadás: Itt választ kaphatsz a gyermekvállalás és a munkavégzés hatékony összeegyeztethetőségével kapcsolatos kérdéseidre!
• Micimackó Gyermekmegőrző: Nem tudod, hogy kire bízd
gyermeked, amíg te állást keresel? Hozd el a gyerkőcöt is a
rendezvényre, hiszen itt képzett baby sitterek vigyáznak gyermekedre, amíg Te állást keresel!
Látogass el a karriervásár egyedülálló, színes szegletébe,
ahol minden arról szól, hogy Nőként hogyan lehetsz sikeres
a karrier és a magánélet terén egyaránt!

Kiemelt állásajánlóink:

Álláskeresést támogató programok
Eloadások a Karrier Fórumon
Szeptember 26. csütörtök

11:00 —
11:45

Szeptember 27. péntek

Zsák a foltját? - avagy
hogyan találd meg a
Neked való karriert a
„HVG Állásbörze módszer”
segítségével

11:00 —
11:45

Gulyás Viktor és
Gulyás Vince előadása

11:55 —
12:40

12:50 —
13:35

14:40 —
15:25
15:35 —
16:20
16:30 —
17:15

„Karrieriránytű - Az álláskeresés legjobb és legrosszabb módszerei
Avagy: mi van az önéletrajzon és az álláshirdetéseken túl?”
Repka Ágnes előadása

Karrier Akadémia
Alföldi Zoltán előadása

11:55 —
12:40

Hogyé’ adod munkád kilóját? – avagy pályakezdő
fizetések, bértárgyalás és
a realitás

12:50 —
13:35

Szűcs István előadása

13:45 —
14:30

Tanácsadások

10 dolog, amit utálnak
benned a HR-esek!

13:45 —
14:30

Kovács András előadása
Állásinterjú: Miért, mit és
hogyan?

14:40 —
15:25

Gerlei Béla előadása
Valóban segíthet a közösségi média az álláskeresésben?

15:35 —
16:20

Toldi Gábor előadása
Hazudj, ha tudsz!- füllentések a kiválasztási folyamat során

16:30 —
17:15

Kecskés Judit és
Gál Péter előadása

Kulisszatitkok a
kiválasztásban
Csikós-Nagy Katalin és
Hadas Hajdú Helga
előadása
Idegen nyelvű állásinterjúk – trendek és trükkök a
plusz adrenalinfaktor ellen
Sümeghy Lilla előadása
5 lépés a felelősségteljes
karrierépítés irányába
Dobos Elvira és
Örvényesi Rita előadása
Reális bérigények
2013-ban
Fehér Tamás előadása
A stílusos álláskeresés
protokollja

Szeptember 26-27., 10:30 – 18:00
CV tanácsadás:
Aurum Recruitment
CV Online
Humanfield Tanácsadó Iroda
Personnel Leasing Kft.
Grafológiai gyorselemzés:
Duktus '94 Kézíráselemző és
Szolgáltató Kft.
Karrier tanácsadás:
Gordon & T.A. Kft.
JOB Személyzeti Tanácsadó Kft.
Select Humánerőforrás Kft.
Vista Verde Oktatási és Tréning
Központ
Próbainterjú magyar nyelven:
ARS Energica
Humánia YOUNG line
Próbainterjú idegen nyelven:
AIESEC
Tudomány Nyelviskola
Próbanyelvvizsga
idegen nyelven:
Euro Nyelvvizsga Központ

Sélei Annamária
előadása
Gerilla Önéletrajz technikák, avagy hogyan írjunk
egyedi és versenyképes
önéletrajzot?
Baráth András előadása

Hozd haza a világot! – „Mobility
Fair” a HVG Állásbörzén
Good Morning! Guten Tag! Buenos días! Dobar dan!
Bonjour! God morgen! Добрый день! Buon giorno! Dobrí
gyeny! Nem hiába mondják azt, hogy ahány nyelven beszélsz, annyi ember vagy! Hiszen a nyelvtudás kulturális,
társadalmi ismeretanyag is, amelynek segítségével új világnézetek és szemléletmódok nyílhatnak meg előtted:
ezek pedig egyedülálló, más módon meg nem szerezhető
tudással ruháznak fel.

Foglalj előre időpontot a Karrier Építési Terület
személyre szóló, egyéni tanácsadásaira szeptember
23-a, hétfő 23:59-ig a www.hvgallasborze.hu oldalon,
a Programok menüpontban!

Copy General NyomtatóSarok
Az állásbörzén mindig legyen nálad néhány példány kinyomtatott önéletrajz! Nyomtass a helyszínen, a Copy Generalnál! Töltsd fel önéletrajzod még a regisztrációkor, hogy aztán a helyszínen az e-Reget használva 10% kedvezménnyel
nyomtathasd ki pályázati anyagodat.

Nyelvtudás: a hatékony karrierépítés alapköve!
A nyelvismeretnek hatalmas értéke van a munkaerő piacon is:
számos vállalatnál találhatsz olyan állásokat, amelyekhez az
alapfeltétel valamely európai idegen nyelv magabiztos ismerete. Ilyen például a hazánkban dinamikusan fejlődő SSC szektor is, amelynek számos képviselőjével személyesen is megismerkedhetsz a HVG Állásbörzén!
Tehát nagyon fontos, hogy tanulj nyelveket! Ennek érdekében
próbálgasd a szárnyaid akár külföldön is: tanulj külföldi tanulmányi ösztöndíjjal néhány hónap vagy év erejéig, vagy vállalj
munkát. Majd megszerezve a szükséges nyelvismerete(ke)t,
hazatérve kamatoztasd tudásod itthon valamely multinacionális vállalatnál!

A nemcsak diákoknak szóló külföldi
ösztöndíj és tanulmányi lehetőségek miatt keresd fel
partnereinket a Mobility Fair-en:
Az AIESEC a világ legnagyobb fiatalok által vezetett non-profit
szervezete. Olyan nemzetközi önkéntes és szakmai programokat szervez, amelyek széles látókörrel és nemzetközi tapasztalattal rendelkező tehetséges fiatalokat képeznek, akik
képesek globálisan gondolkozni és csapatban dolgozni.
Az AEGEE a főváros egyik legnépesebb diákszervezete,
amely csereprogramokat, tematikus tréningeket, konferenciákat, nyári egyetemeket, és rengeteg további lehetőséget kínál
tagjainak.

Látogatói Piheno�Sarok
Az állásbörze forgatagában néha szükséged lehet egy kis lazításra, feltöltődésre. Pihenj meg Te is a kényelmes babfotelekben, írd össze itt jegyzeteidet, nézz utána a Karrier Iránytűben a téged érdeklő további cégeknek, majd újabb lendülettel vesd bele magad újra az álláskeresésbe!

A Balassi Intézet a határon túli magyar kultúra hazai és az
egyetemes magyar kultúra külföldi bemutatásáért felel. Az intézethez tartozik a MÖB Iroda, valamint az EU-s támogatással
megvalósuló felsőoktatási mobilitási program, a Campus Hungary, mellyel az ösztöndíjasok külföldön tanulhatnak.
Egyetemiutazas.hu, hogy ne csak a vizsgákon pörögj diákéveidben! Az Egyetemiutazas.hu a Millennium Utazási Iroda
fiataloknak szóló utazásokat és programokat felsorakoztató portálja. A 10 éves cég tapasztalt munkatársai kellő szakértelemmel adnak tanácsot utazásaitok megszervezésében!
Utazzatok, bulizzatok együtt!

Szakmai partnerünk:

•

A rendez vény szervezo�je:
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Kikkel találkozhatsz
egy állásvásáron?


Az idei tanév változásai
a képzések terén

Egy állásbörzén színes forgatag tárul eléd: számos kiállító kínál sokféle lehetőséget. Azért, hogy a hatalmas
választékban megtaláld a valóban Neked szóló lehetőségeket, érdemes előre megismerkedned a kínálattal. Ezért
most bemutatjuk Neked, hogy milyen típusú kiállítókkal
léphetsz kapcsolatba, és hogy kiket miért érdemes felkeresned!

1. Kevesebb képzés közül választhattok
Az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) a Magyarországon
hivatalosan megszerezhető szakképesítéseket tartalmazza, amiből kiderül, hogy szeptember óta kevesebb szakma
közül lehet választani, mint korábban, azaz 1300 helyett
csak 638 szakképesítés szerepel a listán.

Munkaadó kiállítók
Kik ők?
A börzéken jellemzően azok a kiállítók vannak többségben,
akik saját állásajánlataikra szeretnének az elvárásaiknak
megfelelő jelentkezőket toborozni. A munkaadók azért is jönnek el, mert sok esetben nagy hangsúlyt fektetnek a személyes kompetenciákra, ezt pedig egy személyes beszélgetés
közben sokkal jobban fel lehet mérni, mintha kizárólag egy
önéletrajzzal találkoznának először.
Miért érdemes felkeresni őket?
A személyes bemutatkozás lehetősége hatalmas előnyt jelent, hiszen így nem kell arra várnod, hogy behívjanak állásinterjúra. Az adott céget képviselő munkatárs(ak)tól sokkal
több információt megtudhatsz az állásajánlatokról, és arról,
hogy mit is takar valójában, valamint, hogy milyen cég áll az
álláshirdetés mögött, mintha csupán az állásajánlatokat, cégismertetőket olvasnád el. Beszélgess a HR-esekkel, és ha
van rá lehetőséged, a standnál lévő szakemberekkel is, akik
elmesélhetik élményeiket, a cégnél folytatott munkájukat.
A HVG Állásbörzén szép számmal találhatsz mérnöki/műszaki, informatikai, gazdasági/pénzügyi, SSC (bővebben a 8.
oldalon) és egyéb területeken állást kínáló cégeket.

2. Csak 21 éves korotokig tanulhattok ingyen
Az első szakképesítés megszerzése esti és levelező tagozaton – életkorra való tekintet nélkül – a 2013–2014-es
tanévben is ingyenes, nappali tagozaton azonban huszonkettő helyett csak huszonegy éves korig lehet ingyen tanulni. Utoljára tehát abban az esztendőben jelentkezhettek
nappali tagozatos OKJ-képzésre, amelyben a huszadik
életéveteket töltitek be.
3. Hosszabb idő alatt szerezhettek szakképesítést
Az OKJ-s tanfolyamok óraszáma szeptember óta magasabb, mint korábban – ez azonban csak azokra a képzésekre vonatkozik, amelyek iskolarendszeren kívüliek, vagyis a
hallgatók jellemzően munka mellett tanulnak, ezért péntekenként, szombatonként járnak be az órákra.
Eddig az iskolarendszeren kívüli képzéseken nem állapítottak meg minimális óraszámot, az új Országos Képzési
Jegyzékben azonban a tanfolyamok óraszámának alsó
határát az iskolarendszerű képzések óraszámának 40–60
százalékához igazították.

Személyzeti tanácsadók, munkaerő-közvetítők
Kik ők?
A legtöbb állásbörzén képviseltetik magukat a nagyobb hazai személyzeti tanácsadók és munkaerő-közvetítő, -kölcsönző cégek. A munkaerő kölcsönzés azt jelenti, hogy
a munkavállaló nem a foglalkoztatóval, hanem egy kölcsönző céggel áll munkaviszonyban, így az szolgáltatásként biztosítja a szükséges munkaerőt a munkaadó számára.
A munkaerő-közvetítők számára azért fontos állásbörzén
megjelenni, hogy személyes kapcsolatot alakíthassanak ki
a pályakezdő és a tapasztaltabb álláskeresőkkel, és így
adatbázisukat olyan pályázókkal bővítsék, akiket később
ajánlataikkal megkereshetnek.
Miért érdemes felkeresned őket?
A személyes orientációs-beszélgetések azért célszerűek
számodra is, mert így Te is tisztában lehetsz képességeiddel. Ezek alapján sokkal pontosabban meg tudják mondani
a munkaerő-közvetítők is, melyik állásajánlatuk lenne megfelelő számodra.

4. Drágábbak a tanfolyamok
Az óraszámok emelése következtében szinte az összes tanfolyam drágult – a gyakorlatigényes szakmáknál a minimális
képzési időt például 960 órára emelték, így a képzési díj akár
nyolcszázezerre, de még egymillió forintra is ugorhat.
5. Csak egyetemek és főiskolák indíthatnak
felsőoktatási szakképzéseket
A kétéves felsőfokú szakképzés helyét a felsőoktatási
szakképzés vette át. Ezek a képzések kikerültek az Országos Képzési Jegyzékből, és kizárólag egyetemek és főiskolák indíthatnak ilyen oktatási programokat. A kétéves
szakok elvégzéséért továbbra sem jár diploma, viszont a
megszerzett kreditek kétharmadát beszámítják, ha szakirányú BA- vagy BSc-szakon tanultok tovább.

Külföldi ajánlatokat kínáló vállalkozások
Kik ők?
Jellemzően saját maguknak munkatársat kereső külföldi
székhelyű vállalatok, külföldre közvetítő személyzeti tanácsadók, akiknél nem csupán munkalehetőségekről, ám az
adott külföldi ország szokásairól is érdeklődhetsz.
Miért érdemes felkeresned őket?
Ha vonzanak a külföldi lehetőségek, akkor kérdezz utána,
hogy mik az aktuális programok, állások, amelyekre pályáz-

nden egy helyen:

ről mi
	Oktatásról, képzés
www.eduline.hu

hatsz, és milyen feltételekkel. Ilyen kiállítókkal találkozhatsz
például a HVG Állásbörzén is.
Képző cégek, intézmények
Kik ők?
Képzéseket kínáló felsőoktatási intézmények, nyelviskolák,
felnőttképző vállalkozások.
Miért érdemes felkeresned őket?
Az elhelyezkedés pályakezdőként és tapasztalt munkavállalóként sem könnyű: az álláskeresés időszaka olykor több hónapig is tarthat. Mivel a cégek szeretik, ha munkavállalójuk minél
több készséggel, ismerettel rendelkezik, ezért ajánlatos az álláskeresés idejét is aktívan tölteni – például újabb
képzettség(ek) megszerzésével! A HVG Állásbörzén találhatsz alap- és mesterképzéseket, valamint nyelvi kurzusokat
is, így jelenlegi tanulmányi- és tudásszintednek megfelelően
válogathatsz a lehetőségek közül. A képzések feltérképezése
akkor is hasznos, ha szeretnéd felmérni a munkaerőpiacot és
megtudni, hogy hiányzó vagy fejlesztendő ismereteidet milyen
módon tudod majd a jövőben erősíteni.
Diákszervezetek
Kik ők?
A felsőoktatási intézmények keretein belül működő csoportok,
akiktől a legkülönfélébb ösztöndíj lehetőségekről, külföldi tanulásról, szakmai gyakorlati és egyéb munkalehetőségekről informálódhatsz. A karriervásárok többségén nem vesznek részt diákszervezetek, ám a HVG Állásbörzén velük is találkozhatsz.
Miért érdemes felkeresned őket?
Azért, mert náluk nem csupán a feljebb említett lehetőségekkel
kapcsolatban érdeklődhetsz, ám arra is van lehetőség, hogy
akár tagnak jelentkezz hozzájuk. Így rengeteget tanulhatsz, és
sok hasznos (munka)tapasztalatot szerezhetsz, ami hosszú távon a karrierépítésedet is elősegíti! Valamint szép számmal találhatsz közöttük olyanokat is, akik a hallgatók érdekképviseletével - is - foglalkoznak, így bátran fordulhatsz hozzájuk a
felsőoktatást érintő kérdésekben.
A HVG Állásbörzén megjelenő cégek, képzőintézmények és
diákszervezetek rövid bemutatkozóit megtalálod a Karrier
Iránytű 11-18. oldalain.

KépzésTér – tanulással a sikeres karrier felé


Sokszínű képzéskínálat – Neked mire van szükséged?
Értékes mérnöki diplomával rendelkezel, ám számos állás
esetében a nem megfelelő nyelvtudás miatt utasítanak vis�sza? Úgy gondolod, hogy a már meglévő gazdasági képzettségedet szeretnéd kiegészíteni újabb szakirányú végzettséggel - akár külföldön is? Látogasd meg a KépzésTéren található
kiállítókat, ahol személyesen érdeklődhetsz az intézményeket
képviselő munkatársaktól a különféle képzésekkel, programokkal, ösztöndíj lehetőségekkel kapcsolatban!
Milyen típusú képzéseket kínál a KépzésTér?
Visszatérő kiállítóinkat kérdeztük a témában, akiket idén is
megtalálhatsz a HVG Állásbörzén:

Friss diplomásként vagy már több év munkatapasztalattal a hátad mögött is megtörténhet, hogy meglévő tudásoddal, végzettségeddel nem találsz munkát, hiszen
a munkaerőpiac folyamatosan változik, mindig új elvárásokat támaszt a munkavállalókkal szemben. Ekkor – legyen szó akár szakmai, nyelvi tudásról vagy valamilyen
képességről – az eredményesség érdekében új ismeretekkel szükséges kiegészíteni a már meglévőket.
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- Nyelvi képzések – a nyelvtudás előny
„A nyelvtanulás a nyelvvizsgára készülők mellett nélkülözhetetlen a külföldön munkát vállalók/ tanulók és azok számára
is, akik itthon szeretnének elhelyezkedni, és a kiszemelt állás
esetében kulcsfontosságú a nyelvtudás egy vagy akár több
nyelven. Képzéseink között többféle szinten, privát, vagy
csoportos formában is lehetőség nyílik a nyelvtanulásra –
illeszkedve az aktuális egyéni célokhoz.” (Liebentritt András,
Katedra Nyelviskola, K8)

w w w . h v gal l asb o r ze. h u

- Felsőoktatási képzések – tudás=lehetőség
„A KépzésTéren az érdeklődők szakképzett kollégáktól személyesen szerezhetnek információkat az aktuális felsőoktatási képzéseinkről. Intézményünk öt kara várja az állásbörze
látogatóit alap-, mester- és doktori képzésekkel, valamint a
versenyképes tudást támogató további lehetőségekkel, programokkal.” (Dr. Friedler Ferenc, rektor, Pannon Egyetem, K19)
- Szakmai- és továbbképzések – a felsőoktatás világán túl
„Felnőttképzéseink lehetőséget nyújtanak mindazok számára, akik iskola vagy munka mellett szeretnének elsajátítani
olyan ismereteket, amelyek megszerzésére a felsőoktatás
keretein belül nincs lehetőségük. Különleges, csak a börze
látogatói számára nyújtott ajánlatokkal is várjuk az ide látogatókat.” (Karsai Edit, Mesterkurzusok, K13)
- Nemzetközi mobilitás – külföldi lehetőségek
„Az álláskeresés mellett hasznos, ha továbbképzési lehetőségekről is tudnak tájékozódni az érdeklődők, ezért remek
kiegészítése a HVG Állásbörzének a KépzésTér. A mi standunknál a látogatók különféle ösztöndíjprogramokról tájékozódhatnak: legyen szó akár külföldi tanulmányi célú ösztöndíjról, akár szakmai gyakorlatról.” (Szabó Csilla, Tempus
Közalapítvány, K11)

Kiemelt állásajánlóink:

Hogyan szerepelhetsz
sikeresen egy állásbörzén?


Álláskeresés
személyesen


De milyen ruh
ában?

Tényleg a ruha teszi az embert? Ezzel nem értünk egyet,
ám az vitathatatlan, hogy a legelső benyomást a külsőnk
alapján vonják le rólunk, és ezt tesszük mi is. Nincs ez
másként egy állásbörzén sem, ahol a potenciális munkaadók bizalmát kell elnyernünk. Szeretnéd, hogy komolyan vegyenek? Sugározd a külsőddel is álláskeresési
szándékod komolyságát!
Ha olyan munkakörök érdekelnek, amelyeknél hangsúlyos
szerepe van az ügyfelekkel való találkozásoknak, tárgyalásoknak (pl. értékesítő, tanácsadó, vezetői pozíciók), a kifejezetten elegáns ruházat nem csupán előnyös, ám egyenesen
elvárt már az állásbörzén is. Bármely más pozíció esetében
is elengedhetetlen az elegáns öltözék az állásbörzén még
akkor is, ha a megpályázott munkakörben biztosan nem találkozol majd ügyfelekkel, vagy éppenséggel olyan munkára
jelentkezel, ahol elfogadott a laza viselet (pl. egyes IT vagy
mérnöki pozíciók). Íme, néhány öltözködési tanács, amellyel
egészen biztosan kedvező benyomást érhetsz el:
Így öltözz fel, ha leendő munkakörödet illetően a ruházat
kevésbé hangsúlyos:
• Férfiak:
Vászon- vagy szövetnadrág, galléros póló vagy ing, esetleg
zakó a jó választás. A farmert és rövidnadrágot kerüld, és
viselj alkalomhoz illő, egyszerű, elegáns zárt cipőt (kerülendő
a bakancs, a szandál és a sportcipő is).
Sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy egy állásbörze bizony nem több egy olyan programnál, ahol a munkaadók
bemutatják cégüket, aktuális ajánlataikat és ’repi’ ajándékokat osztogatnak. Ám, ha valaki felkészülten látogat ki
egy ilyen rendezvényre, hamar megtapasztalhatja, hogy egy karriervásár kifejezetten hatékony módja lehet az álláskeresésnek. Itt ugyanis nem csupán önéletrajzodon és motivációs leveleden keresztül mutatkozhatsz be, hanem
személyesen teremthetsz kapcsolatot a vállalatokat képviselő munkatársakkal, amely hatalmas előnyt jelenthet az
álláskeresés folyamatában! Hogyan hozd ki magadból a legtöbbet? Cikkünkből többek között ezt is megtudhatod!
A személyes álláskeresés hatalma
Ha valaha is kerestél már munkát, biztosan Te is sokszor
bosszankodtál, hogy még csak vissza sem jeleznek a pályázatodra, és nem érted, miért. Esetleg biztos voltál benne,
hogy te lennél az ideális jelölt, ám ennek ellenére sem hívtak be interjúra? Sokszor kívántad, hogy bárcsak személyesen beszélhetnél a döntéshozó munkatárssal, és meggyőzhetnéd őt alkalmasságodról, szakmai felkészültségedről?
Csak 5 percet kérnél?

A jó hírünk az, hogy ha igazán akarod, megkaphatod a saját 5 perced nem egy, hanem
akár több munkaadónál is.
Mit kell ehhez tenned?
Látogass el a HVG Állásbörzére!
Mindent a karrierépítésről – kérj tanácsot a sikerhez
Érdemes olyan rendezvényt választanod, ahol a lehető
legtöbb számodra érdekes munkaadóval kerülhetsz személyes kapcsolatba. Az ország leglátogatottabb ilyen karriervására a HVG Állásbörze, amely évente kétszer kerül
megrendezésre – minden tavasszal és ősszel. Itt több mint
120 munkaadó kiállító 5 000-nél is több állás- és képzési kínálatával ismerkedhetsz meg. A börzén segítséget
kaphatsz ahhoz is, hogy biztosan sikeres legyen a bemutatkozásod a cég képviselőinél: mielőtt „megtámadnád”
álmaid munkaadóját, a helyszíni előadásoknak, szakmai
programoknak, személyre szabott tanácsadásoknak köszönhetően megtudhatod, megfelel-e a követelményeknek
az önéletrajzod vagy a megjelenésed. A magyar, valamint
angol és német nyelvű próbainterjúknak köszönhetően
pedig megtanulhatod, hogyan légy valóban meggyőző az
állásinterjúk alkalmával.
Ha pedig testileg, lelkileg felkészültél a bemutatkozásra,
nincs más hátra, mint hogy odaállj a kiszemelt munkaadó elé,
és meggyőzd őt alkalmasságodról. Fontos tudnod, hogy az
első lépést Neked kell megtenned, tehát keresd fel a kiszemelt vállalatok standjait! A cégek helyszíni képviselői minden
érdeklődőt várnak és készséggel válaszolnak kérdéseidre –
hiszen ez mindkettőtök érdeke!
Úgysem fog sikerülni, biztosan nem vesznek fel…
Meg kell, hogy cáfoljunk, hiszen nagyon sok olyan történetet ismerünk, amikor egy hozzád hasonló álláskereső a börzén talált rá álmai munkaadójára. A Karrier Iránytű „Nekik
sikerült!” rovat történetei közt (9-10. oldal) több olyan fiatalt
is bemutatunk, akik a HVG Állásbörzének köszönhetően
helyezkedtek el.
Ha pedig mások sikere mellett úgy gondolod, hogy szükséged van motivációra és útmutatóra, olvasd el tippjeinket
az állásbörzéken való sikeres részvétel kulcslépéseivel
kapcsolatban.
Szakmai partnerünk:

•

5 +1 tipp a sikeres állásbörze
szerepléshez:
1. Célkitűzés
Gondold végig, milyen területen képzeled el a jövődet, milyen jellegű állást szeretnél, és fogalmazd
meg minél pontosabban szakmai célkitűzéseidet.
2. Információgyűjtés és piacfelmérés
A rendezvény honlapja és a HVG Állásbörze Karrier Iránytű segítségével térképezd fel, hogy melyek
azok a munkaadók, akiknél a terveidbe illeszkedő lehetőségeket találhatsz. Állíts össze egy listát
azokból a cégekből, akiknél a kialakult kép alapján
el tudnád képzelni a jövődet: pontosítsd annyira elképzeléseid, hogy a végső listán legfeljebb 15-20
kiállító legyen. Gyűjts össze róluk minél több információt, majd jegyezd fel kérdéseid!
3. Online jelenlét
Ha rendelkezel profillal valamelyik közösségi oldalon, tedd azt olyanná, amely leendő munkaadód
előtt is jó színben tüntet fel! A HR-esek sokszor átnézik a jelentkezők profilját.

• Nők:
Alkalomhoz illő, legalább térdig érő szoknya vagy hosszú szárú nadrág ajánlott, a manapság divatos, elegánsabb rövidnadrág és a miniszoknya viszont kerülendő. Viselj elegáns blúzt,
felsőt vagy pulóvert, és alkalomhoz illő, elegáns lábbelit.
Ezt viseld, ha olyan munkakörökbe pályáznál, ahol kifejezetten fontos az elegancia:
• Férfiak:
Öltöny és nyakkendő, amelynek nem kell sötét színűnek lennie, ám mindenképpen visszafogott árnyalatot válassz. Az
ingnek nem kötelező fehér színűnek lennie, hiszen elfogadott
bármely más, lehetőleg egyszínű, az öltönyhöz illő darab. A
megfelelő lábbeli kiválasztására is ügyelj: sport- vagy vászoncipő helyett mindenképpen egy elegáns, zárt cipőt válassz.
• Nők:
Ajánlott a kosztüm vagy a nadrágkosztüm. Abban az esetben, ha szoknyát választasz, ügyelj arra, hogy mindenképpen térd alá érjen, és a kosztüm felső alatt viselt felsőrész se
legyen kihívó, feltűnő – se formáját, se színét tekintve. Szoknyához testszínű, minta nélküli harisnyát illik felvenni, valamint zárt körömcipőt, amelyben kényelmesen tudsz mozogni.

Összességében azt is tartsd mindig szem
előtt, hogy öltözéked kényelmes legyen –
ha kellemetlenül érzed magad, az kön�nyen gátat szabhat magabiztosságodnak!

4. Az önéletrajzod a névjegyed
Töltsd fel CV-det az állásbörze profilodhoz, és mindenképp legyen nálad nyomtatva is több példány.
Ha az általad kiszemelt cég munkanyelve nem
magyar, fontos a nyelvtudást alátámasztó idegen
nyelvű önéletrajz is. A Karrier Iránytű 7. oldalán a
„Milyen a jó önéletrajz?” c. cikkünkben részletes
tanácsokat kaphatsz ahhoz, hogy állítsd össze az
önéletrajzodat.
5. Személyes találkozás
Először is: öltözz az alkalomhoz illően, és légy ápolt,
hiszen az első benyomás nagyon fontos! Ezen az
oldalon található másik cikkünkben ehhez részletes
öltözködési tanácsokat is adunk. A helyszínen bátran szólítsd meg a kiállítókat, érdeklődj! A kérdések
tudatosságod mellett felkészültségedet is mutatják
– így jó pontokat is szerezhetsz az adott munkaadó
szemében!
+1 Visszacsatolás
Kérdezd meg, mire számíthatsz, várhatóan mikor
fognak értesíteni a pályázat eredményéről. Ha utólag kérdéseid merülnek fel, vedd fel a kapcsolatot
a cég munkatársaival a rendezvény honlapján, az
online standjukon keresztül.

A rendez vény szervezo�je:
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lehet tűnni az álláskeresők tömegéből. A nyelvtudást illetően
érdemes szem előtt tartanod, hogy a nyelvvizsga megléte is
lényeges ugyan, de fontos, hogy szinten tartsd, sőt, fejleszd
tudásodat!
Szívesen tanulnál nyelveket? A HVG Állásbörze KépzésTerén
számos nyelviskola képzéskínálatával ismerkedhetsz meg!
4. Tapasztalatszerzés – Kezdd el mihamarabb!
A munkaadók előszeretettel foglalkoztatnak diákokat és
pályakezdőket, hiszen ők új ötletekkel gazdagítják a vállalat
életét, könnyen beilleszkednek a csapatba és lelkesednek
a kihívások iránt – ám elvárás az is, hogy rendelkezzenek
értékelhető munkatapasztalattal! Ezért érdemes már a
diákévek alatt is diákmunkát, szakmai gyakorlatot, egyéb
aktivitásokat (pl. diákszervezeti tagság) elvállalni a későbbi
siker megalapozása érdekében. (Erről a témáról bővebben
olvashatsz a 7.oldalon található cikkünkben!)
Bizonyára számodra is ismerős az a helyzet, amikor
kitűzöl magad elé egy célt, ám már az odáig vezető út
megtervezésekor elakadsz, mert nem tudod, pontosan
milyen módszereket és eszközöket érdemes használnod.
Gyakran ilyen helyzetben vannak a pályaválasztás,
álláskeresés előtt állók is: ilyenkor hasznos lehet néhány
alapvető szempont át- vagy újragondolása a siker
érdekében.
Ebben szeretnénk a segítségedre lenni, ezért összegyűjtöttük
a karrierépítés beindításához kapcsolódó legfontosabb
tanácsokat, amelyeket három csoportba soroltunk: a fel
készülés, a pályázás/jelentkezés, valamint a kiválasztás
szakaszaiba. Felkészülni, vigyázz, kész, RAJT!
Felkészülni, vigyázz…
1. Önismeret – Ki is vagyok én?
„Mivel foglalkoznék szívesen? Mihez kezdhetek a jelenlegi
tudásommal, képességeimmel?” Az első és egyben
legfontosabb teendőd, hogy a kérdések mentén meghatározd
elképzeléseid, érdeklődési köröd és erősségeid. Konkrét
tervek helyett inkább arra törekedj, hogy irányvonalakat
határozz meg!
2. Tanulmányok – Alapozd meg a jövőd!
A megfelelő szakterület kiválasztásán sok múlik: ez nem
csupán idő-, de sok esetben komoly anyagi befektetést
is jelent. Ezért saját érdeklődési köröd mellett érdemes
figyelembe venned az aktuális piaci igényeket, és ezek
fényében eldönteni, hogy mit és hol szeretnél tanulni. Vedd
számításba, hogy az adott szak BA/BSc szinten elegendő
ismereteket nyújt-e a munkaerőpiaci belépéshez, vagy
szükséges kiegészítened MA/MSc képzéssel is.
3. Nyelvismeret – Speak languages!
A magas szintű nyelvtudás számos munkahelyen ma már
inkább az alap elvárások közé tartozik, mintsem a különleges
követelményekhez, különösen így van ez az angol nyelv
esetében. Ám ha emellé társul még egy európai és/vagy
egy „egzotikus” nyelv ismerete is, azzal már könnyen ki
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Kész…?
5. Önéletrajz? – Ez a névjegyed!
Legyen tehát tömör, de informatív! A benne szereplő adatok
megfelelő tagolásával tudod vezetni a HR-es szakemberek
szemét. Fontos, hogy megragadja az olvasó figyelmét, ezért
törekedj a minél precízebb megfogalmazásra! Készíts egy
„mesterönéletrajzot”, amely minden információt tartalmaz,
viszont mindig szabd azt az adott pozícióra, amelyre pályázol.
6. Motivációs levél – hívd fel magadra a figyelmet!
Először is: felejtsd el a sablonos mondatokat! A motivációs
levél lényege, hogy az önéletrajzoddal együtt meggyőzd
potenciális munkaadódat arról, hogy miért válasszon téged
az adott pozícióra: ennek legjobb módja, ha saját erősségeid
leírásával bizonyítod azt, hogy miért te vagy a legalkalmasabb
az adott munkakör betöltésére! A jó motivációs levél hivatalos
levél formátumú (címzés, keltezés stb.), az illetékes nevére
szóló, és a szöveges rész maximum fél oldal.
7. Állásjelentkezés – már 30 helyre jelentkeztem a héten, de…
Több tucatnyi jelentkezés után már szinte automatikusan
küldöd pályázati anyagodat a cégeknek? Fontos, hogy
ez a művelet ne váljon rutinszerűvé – „a mennyiség
helyett a minőség” elv ebben az esetben is megállja a
helyét: a pozícióra szabott önéletrajz és motivációs levél
csodákat tud művelni! Miután pedig elküldted valahova a
jelentkezésedet, ne felejtsd el nyomon követni a kiválasztási
folyamat aktuális státuszát.
RAJT!
8. Telefonos interjú – „Halló… Melyik hirdetésről is van szó?”
Ez sok állás esetében bizony többet nyom a latban, mint gondol
nád: remekül érzékelhető általa például a kapcsolatteremtő-, vagy
a jó kommunikációs készség. Ezért ne felejts el bemutatkozni,
ha ismeretlen számról hívnak – hiszen álláskeresési időszakban
könnyen lehet, hogy potenciális munkaadód keres! „Good
morning…!” – manapság egyre gyakoribbak az idegen nyelvű
telefonos interjúk az állás jellegétől függően. Érdemes erre is
felkészülni, hogy ne érjen meglepetésként.
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9. Interjú és assesment center – Most mutasd meg!
A személyes találkozás döntő lehet a kiválasztási folyamat
során, ezért ügyelj arra, hogy pontosan érkezz, légy felkészült
(a céget és adott pozíciót illetően, de azzal kapcsolatban
is, amit magadról szeretnél elmondani, valamint azzal is jó
pontot szerezhetsz, ha érdeklődésedet bizonyítva kérdéseket
fogalmazol meg). Továbbá lényeges az ápolt megjelenés és a
megfelelő öltözet (erről a témáról bővebben is olvashatsz az
5.oldalon található cikkünkben!). Számos vállalat különböző
teszteket is írat a pályázókkal. Ne aggódj, ezek nem
igényelnek különleges képességet tőled! Ahelyett, hogy azon
gondolkoznál, vajon milyen választ várnak el tőled, végezd el a
feladatokat legjobb tudásod szerint. Egyszóval: add önmagad!
10. Beilleszkedés – „Az új seprű jól seper?”
Miután minden akadályt sikerrel vettél, jöhetnek az
első munkanapok, amelyek meghatározóak lehetnek a
későbbiekben is – legyen szó akár szakmai tudásról, akár az
emberi kapcsolatokról. Ne rejtsd véka alá tudásod, mutasd
meg azt, amihez értesz, ne félj a kihívásoktól, vállalj fel új
feladatokat, sőt keresd őket. Légy figyelmes és nyitott,
ha kérdéseid vannak, bátran tedd fel őket – hiszen ez
természetes. És ami szintén nagyon fontos: barátkozz! Erre
remek alkalmat nyújtanak a kávé- és ebédszünetek.

+1 tipp
A frissdiplomas.hu weboldalon mindent megtalálsz,
amire pályakezdőként szükséged van:
- gyakornoki- és ösztöndíj lehetőségek
- önéletrajz minták, motivációs levél
- vállalati karriernapok és gyárlátogatások
- aktuális állásbörzék időpontjai és helyszínei
- fontos tudnivalók a szakmai gyakorlattól az első
munkahelyváltásig
- hasznos tanácsok interjúkhoz, bértárgyalásokhoz
- friss hírek a munkaerőpiacról és a munkaadó
vállalatokról
Frissdiplomás leszel, vagy már az vagy?
Honlapunkon mindkét esetben megtalálhatod a
Neked szóló tartalmat! Regisztrálj hozzánk, és
építsd velünk tudatosan a karriered!
Kíváncsi vagy az elhelyezkedési lehetőségeidre? Érdekelnek az éppen
aktuális gyárlátogatások, céges
nyílt napok és karrierépítési tippek?
Tudni szeretnéd, hol és mikor tartunk személyes tanácsadást? Akkor
csatlakozz hozzánk a Facebook-on!
facebook.com/frissdiplomas.hu

Kiemelt állásajánlóink:

Milyen a jó önéletrajz?


Az önéletrajzod a névjegyed! – Ezért az álláskeresés
első és legfontosabb lépése ennek a megfelelő elkészítése. Tekints rá úgy, mintha a személyes hírnököd lenne!
Az önéletrajz helyes elkészítéséhez igyekszünk a segítségedre lenni az alábbi kérdések megválaszolásával:

 ogyan kezdjem el?
H
– Írj egy mesterönéletrajzot!
Első lépésként készíts egy olyan önéletrajzot, amely tartalmazza minden tanulmányi és munkatapasztalatodat, valamint ezek aprólékos ismertetőjét is – ezt nevezzük mesterönéletrajznak, amely kiindulópont lehet minden állásra
jelentkezéskor: ebből készítsd el a kimondottan az adott pozícióra szabott önéletrajzodat minden jelentkezéskor, kiemelve az adott munkakör szempontjából releváns részeket, és
kihúzva, az ahhoz a pozícióhoz nem illő dolgokat!

 ik az alapszabályok?
M
– Tömör, tagolt, tájékoztató!
Forma: Az önéletrajz tekintetében kulcsfontosságú, hogy tömör, ám mégis informatív legyen. Az áttekinthetőség érdekében figyelj a megfelelő tagolásra – a kiemelések vezetik az
olvasó szemét.
Típus: Napjainkban leginkább az amerikai típusú önéletrajz
formátumot részesítik előnyben a munkaadók: ebben minden
információ pontokba szedve, vázlatos formában jelenik meg.
A munkahelyek esetében is felsorolásszerűen, gondolatjelekkel érdemes megadni a különböző feladatcsoportokat.
Terjedelem, méret: Az önéletrajz terjedelmére nincs
„aranyszabály”. A 1-1,5 oldal megfelelőnek mondható –
még tapasztalt munkavállalók esetében sem érdemes
meghaladni a 2 oldalt. Az e-mail-ben elküldött önéletrajzod
.pdf, esetleg .doc formátumú legyen, és ne haladja meg az
500 kb méretet!

Mit és milyen sorrendben?
1. A fotó
Legyen két évnél nem régebbi, előnyös, igazolványkép jellegű, megfelelő öltözetben, egyszínű háttér előtt készült. Ha túl
nagy, méretezd át. A fénykép legjobb helye a jobb felső sarok.

2. Személyes adatok
A fotó mellé bal oldalra kerüljenek:
• Név, születési hely és idő
• Állandó lakcím és levelezési cím
• Telefonszám
• E-mail cím

•
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3. Munkatapasztalatok
Sorrend: Időben visszafelé haladva sorold fel ezeket, jelölve
az időtartamot (mettől-meddig), megnevezve az alkalmazót,
felsorolásszerűen ismertetve a főbb feladataidat.
Mit emelj ki? Azokat a feladatokat, amelyek az adott
munka szempontjából relevánsak, legyen szó önkéntes
munkáról, nyári munkáról, hosszabb szakmai gyakorlatról,
rész- vagy teljes munkaidős állásról, családi vállalkozásban végzett munkáról.
Ha nincs még munkatapasztalatod: próbáld röviden összefoglalni szakmai érdeklődésed, rövid- és hosszú távú célkitűzéseid, valamint 1-2 mondatban leírni, hogy a megpályázott
munka miben és mennyire van összhangban ezekkel!
4. Tanulmányok, végzettségek
Helyes sorrend: Itt is fordított kronológiai sorrendet használj,
a munkáltató általában a legmagasabb, illetve a legfrissebb
képzettségedre kíváncsi.
Mit tüntess fel? Az időtartamot (mettől - meddig), az egyetem/főiskola, illetve szakképzettséget nyújtó intézmény nevét
és az elvégzett szakot/ végzettséget.
Speciális képzettségek: Ha a betöltendő állás szempontjából hasznos tanfolyamokon, tréningeken is részt vettél már,
akkor azt is tüntesd fel (pl.: posztgraduális képzések, külföldi
tanulmányok, versenyeken elért helyezések, ösztöndíjak).
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Szervezeti tagság, tudományos tevékenység: Ha van
szakmai, illetve egyéb szervezeti tagságod, részt vettél kutatásokban, publikáltál, azt is sorold fel.
5. Személyes kompetenciák
Ide kerülnek, ha vannak: nyelvtudás, számítástechnikai ismeret, jogosítvány. Pár szóval mindenképpen jellemezd ezek
szintjét, és az adott képzettség/papír megszerzésének időpontját is tüntesd fel.
6. Hobbi, személyes érdeklődés
Mellőzd az általánosságokat (pl.: olvasok, zenét hallgatok),
konkretizáld hobbijaidat. Pozitív benyomást kelthet, ha a
kedvtelésed esetleg illik valamennyire a munkakörhöz vagy
a cég tevékenységéhez.

Karrierépítési leheto�ségek a diákévek alatt


járó kötöttségek, sem pedig a határidők, van fogalmuk a
csapatmunkáról, és felelősséget tudnak vállalni a rájuk bízott
feladatokért. A jó hír, hogy ezzel együtt sok esetben részesítik
előnyben a fiatal, az iskolapadból épp kikerülő vagy végzős
hallgatókat, akik új ötleteket hoznak a cég életébe.
Így szerezz gyakorlatot, mielőtt befejeznéd az
egyetemet/főiskolát!
• Diákmunka – …hogy megtanulj dolgozni!
Diákmunka vállalásával számos, igen különböző munkakört
kipróbálhatsz (pl. különböző, fizikai erőnlétet is igénylő
munkák, promóciós, adminisztratív munkakörök, vagy akár
a szakmádhoz szorosabban kapcsolódó kisegítő feladatok,
stb.). Így többféle munkahelyet, vállalati kultúrát, vezetési
stílust is megismerhetsz – akár néhány hónapon belül is.
Diákmunkákat akár rövidebb időre, néhány hétre vagy
hetente néhány napra, esetleg hétvégére is el lehet vállalni.
Lépten-nyomon találkozhatunk olyan álláshirdetésekkel,
amelyek ezzel a mondattal kezdődnek: „frissdiplomásokat
keresünk 1-3 év tapasztalattal…”. Ez az elvárás számos
pályakezdő számára megoldhatatlannak tűnő probléma
– de közel sem lehetetlen ennek eleget tenni!
Pályakezdő, ám tapasztalt munkavállaló – a munkaadók
szemszögéből
A vállalatok számára fontos, hogy olyan álláskeresőket
alkalmazzanak, akiknek már van munkatapasztalatuk,
tehát már nem okoznak gondot számukra a munkával
Szakmai partnerünk:

•

• Szakmai gyakorlat –
… a szakmai ismeretek elsajátításáért!
Számos vállalat hirdet szakmai gyakorlati lehetőségeket,
gyakornoki programokat. A szakmai gyakorlat kiváló
lehetőség arra, hogy elsajátítsd a szakterületedhez
tartozó gyakorlati ismereteket és megalapozhasd hosszú
távú karrier utadat is szakmai kapcsolatok kiépítésével.
Hosszabb távú (4-6 hónapos) gyakorlati idő, befektetés a
cég és a diák részéről is, ezért az első néhány hetet (4-6
hét) érdemes akár fizetés nélkül is elvállalnod. De előtte
tájékozódj alaposan arról, hogy a kiválasztott gyakornoki

A rendez vény szervezo�je:

program valóban illeszkedik a kompetenciáidhoz és hosszú
távú karrier terveidhez!
• Önkéntes munka –… a jó tett jó ötlet!
Hazánkban is egyre több cég értékeli az önként vállalt,
karitatív munkát a jelentkezők esetében. Miért? Azért,
mert az önkéntes munkát is vállaló személyről nagy
valószínűséggel feltételezhető, hogy képes kitartó és
felelősségteljes munkavégzésre, valamint motivált abban,
hogy a környezetét/ a környezetében élő rászorulók életét
valamilyen formában támogassa.
• Diákszervezetekben végzett tevékenység –
… a követelményeken túl!
Az bizony elismerésre méltó, ha szorgalmas kitartással
veszed az akadályokat a tantárgyak teljesítésekor az
egyetemen/főiskolán. Ám a munkaadók kifejezetten értékelik,
ha valaki az elvárásokon túl is igyekszik tevékenyen részt
venni az intézmény életében, például valamely diákszervezet
munkájába bekapcsolódva. Ezekben a csoportokban többek
között rendezvényszervezéssel, kommunikációval, vagy
akár érdekképviselettel kapcsolatos feladatokat is vállalhatsz
– amelyek mind csupa hasznos készséggel ruháznak fel.
A felsőoktatás éveiben végzett munkák sokfélék lehetnek, de
mindegyikre igaz az, hogy olyan gyakorlati tapasztalatokkal
ruháznak
fel,
amelyek
segítségével
könnyebben
megtalálhatod majd a helyed a munkaerőpiac forgatagában.
Vágj bele Te is!
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SSC szektor: jó nyelvtudással Tiéd a világ!
Ismerd meg közelebbről a hazai SSC vállalatok legjellemzőbb munkaterületeit:
Pénzügyi feladatok
Akik ezen a területen dolgoznak, napi munkájuk jelentős
részét a számlakezelési folyamatok, könyvelés, beszállítói
számlák, kifizetések indításának kezelése teszi ki, de emellett könyvelési rendszerek támogatásával, kontrolling és
analitikai folyamatok nyomon követésével is foglalkoznak.
Az alapvető elvárásokon felül fontos az affinitás a számokkal való munkavégzéshez, a precizitás és néhány esetben
a szakirányú tapasztalat megléte.
HR terület
A humán erőforrás területét lefedi pl. a toborzás, kiválasztás, bérszámfejtés, kompetencia-vizsgálatok elvégzése. Az
itt dolgozó szakemberek ezen belül nyújtanak szolgáltatást
írásban (pl. e-mailen) vagy szóban (pl. telefonon).
Beszerzés
Az itt dolgozók feladatai kiterjednek a beszállítói szerződésekkel kapcsolatos ügyintézésre, megrendelők elkészítésére
és továbbítására, valamint az ezekhez köthető adminisztrációkra. A jellemző elvárások közé tartozik az önálló munkavégzés, és affinitás a számokkal való munkára.
Értékesítés támogatás
Az értékesítési tevékenység adminisztratív háttér-támogatása tartozik az itt dolgozók legjellemzőbb napi feladatai közé.
„Kiváló angol és német/ francia/ olasz/ spanyol/ holland/ orosz nyelvtudással rendelkező munkatársat keresünk…” Te is találkozhattál már olyan álláshirdetésekkel, amelyek ehhez hasonló mondattal kezdődtek?
Folyékony idegennyelvtudás, multikulturális környezet,
jó kommunikációs készség, ügyfélbarát szemlélet - ezek
gyakran szereplő kifejezések az SSC-s álláshirdetésekben, amelyek száma folyamatosan növekszik Magyarországon. Akik ebben az iparágban dolgoznak, változatos
munkakörökkel, sokrétű előrelépési lehetőséggel találkozhatnak. Ennek ellenére mégis kevesen tudják, hogy
pontosan mit is csinál az, aki SSC-ben dolgozik.
Mi az, hogy SSC?
Shared service center - a kifejezés magyarul összetett szolgáltató központot jelent. Hazánkban közel húsz éve jelentek
meg, közülük a legtöbb Budapesten, illetve nagyobb vidéki
városokban (Miskolc, Debrecen, Székesfehérvár, Pécs) találhatók. A shared service egy működési filozófia, amelynek
lényege a különböző, vállalaton belüli tevékenységek centralizációja. Az elmúlt tíz évben iparággá fejlődött SSC-piac
több mint harmincezer, többségében diplomás embernek
ad munkát Magyarországon. Az alapvető elvárásokkal kapcsolatban elmondható, hogy az egyes munkakörökbe történő belépéshez a cégek egy részénél elegendő az elvárt
nyelvtudás(ok) megléte, ám olyan vállalatokkal is találkozhatunk, ahol a nyelvi ismeretekre vonatkozó elvárások mellett
bizonyos szakmai végzettség (pl. IT, gazdasági/pénzügyi,
HR) is elengedhetetlen.
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Ügyfélszolgálat
Ezen a területen – az alapvető elvárások mellett – elengedhetetlen a jó kifejezőkészség szóban és írásban egyaránt. Az
itt elvégzendő feladatok nagy részét a kapcsolattartás (vevőkkel, beszállítókkal, stb.) és a bejövő panaszokkal kapcsolatos problémamegoldás, információnyújtás teszik ki.
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„…többen, pl. bölcsészek is, az itt
végzett munka hatására jönnek
rá arra, hogy szívesen foglalkoznának informatikával.”
Az SSC-k számára kiemelt cél a munkaerő megtartása hosszú távon – de nem egyetlen munkakörben
és pozícióban, hanem lehetőséget biztosítva egy
kihívásokkal teli karrierút bejárására. Sárvári Mariannát, az IT Services Hungary Desktop Solutions
and Services (DSS) vezetőjét kértük meg arra, hogy
röviden vázoljon fel egy lehetséges karrierutat:
„Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogyan és milyen
motivációs eszközökkel tudjuk itt tartani a kollégákat. Nekünk az az érdekünk, hogy ha valaki csatlakozik hozzánk és jól teljesít, akkor maradjon itt
minél hosszabb ideig, és itt kamatoztassa a megszerzett tudást, építsen karriert. Ezt támogatandó a
cég karriertervet vázol fel számára. A karriertervben
bemutatjuk, hogy a DSS területen az új munkatárs
három hónap alatt jut el oda, hogy junior agent-ként
(a kezdő pozíció megnevezése – a Szerk.) már hívásokkal tud foglalkozni, a következő állomás az
„experienced” (haladó), majd a senior (tapasztalt)
agent pozíció. Amennyiben valaki munkaszervezéssel szeretne foglalkozni, pl. team koordinátori, vezetői pozícióban, erre is adott a lehetőség.
Tapasztalataink alapján elmondhatom, hogy többen, pl. bölcsészek is, az itt végzett munka hatására jönnek rá arra, hogy szívesen foglalkoznának
informatikával. Nekik lehetőséget és képzést biztosítunk arra, hogy ilyen jellegű feladatokat lássanak
el. Például a szoftverteszteléshez nem szükséges
az informatikai képzés, ezt meg tudjuk nekik tanítani
mi is saját képzéseinken.”
Magabiztos nyelvtudás – tényleg belépő a siker felé
vezető útra? A szolgáltató központok esetében bizony kijelenthető az, hogy itt a jó nyelvtudás egy,
de inkább két vagy több nyelven, remek lehetőséget
biztosít ahhoz, hogy akár végzettségtől függetlenül
is, változatos karrierút bejárására kapjon esélyt az,
aki kellő szorgalommal, kreativitással és folyamatos
tanulás iránti vággyal rendelkezik.

Kiemelt állásajánlóink:

Nekik sikerült! –

Négy látogatónk sikertörténete

„Minden bemutatkozás alkalmával egyre magabiztosabban
tudtam magamról beszélni.”
velem is így történt. Amikor 2012 tavaszán először jártam a
HVG Állásbörzén, szembesültem azzal a ténnyel, hogy az
önéletrajzomban érdemes volna áthelyezni a hangsúlyokat
a kiszemelt munkakörnek és pozíciónak megfelelően.
Miután ezt megtettem, idén tavasszal már sikerrel vettem az
akadályokat.

lamka György

Sz

Szlamka György a 2013 tavaszi HVG Állásbörzét
megelőzően nagy figyelmet fordított a felkészülésre,
elsősorban önéletrajza tökéletesítését tartotta fontosnak.
Megfontoltságát siker koronázta, hiszen felvételt nyert
a Bosch csoport projektvezetői pozíciójába.
Hogyan készültél fel a börzére? Mi volt az álláskeresési
stratégiád?
Igyekeztem egy teljesen „golyóálló” önéletrajzot elkészíteni
– szerintem ez elengedhetetlen. Hetekig finomítgattam
tartalmilag és formailag egyaránt. A helyszínen egyszerű
stratégiám volt: odamentem a kiszemelt céghez és
bemutatkoztam. Minden ilyen alkalommal egyre maga
biztosabban tudtam beszélni magamról, ami úgy gondolom,
hogy nagyon fontos a pozitív első benyomás kialakításához.
Mi a véleményed az állásbörzén való részvételről, mint
álláskeresési módszerről?
Nekem ez vált be leginkább. Szerintem az állásbörze
legfontosabb eleme a közvetlen visszacsatolás. Ez
azon túl, hogy megerősítheti az önbizalmat, azonnali
visszajelzést ad az esetleges hiányosságainkról, ami

Hogyan zajlott a kiválasztási folyamat a megismerkedéstől
az első munkanapodig?
Odamentem a Bosch standjához, ahol az egyik munkatárssal
közösen kiválasztottuk azokat a pozíciókat, amelyek ideálisak
voltak számomra. Az állásbörze után elhívtak a Bosch Vision
Day nevű rendezvényre, ahol jobban megismerhettem
a cég aktuális termékeit és projektjeit, valamint részt vettem
egy 25 perces interjún. Két héttel később volt egy hosszabb
beszélgetés, amelynek keretében egy angol nyelvű
prezentációt is tartottam, és végül, néhány nappal később
már kaptam is egy állásajánlatot tőlük. Jelenleg műszaki
projektmenedzserként dolgozom a cégnél.
Nagy Anikót, a cég humán erőforrás igazgatóját
is megkérdeztük arról, ő hogyan emlékszik vissza
a legutóbbi HVG Állásbörzére.
Milyen állásajánlatokkal érkeztek a rendezvényre, milyen
végzettségű, tudású munkatársakat kerestek?
Főleg mérnöki állásokkal érkeztünk, mivel a magyarországi
telephelyeinken elsősorban autóipari fejlesztéshez, illetve
gyártáshoz keres műszaki háttérrel rendelkező pályázókat.
A Budapesti Fejlesztési Központ továbbra is dinamikusan
növekszik, ezért folyamatosan keresünk elsősorban
villamos- és gépészmérnöki végzettséggel rendelkező

Nagy Anikó

álláskeresőket, de várunk még informatikusokat, fizikusokat
is. A legtöbb pozícióban előnyt jelent, ha a pályázónak már
van releváns szakmai tapasztalata, de sok helyre keresünk
pályakezdőket is.
Melyek voltak a legfontosabb szempontok a leendő
munkatárs kiválasztásánál?
György esetében projektvezetői pozícióról beszélünk,
amelyhez fontos a releváns szakmai tapasztalat és
természetesen a szaktudás is. Mivel a mérnök kollegák
nemzetközi projekt csoportokban dolgoznak, elengedhetetlen
a jó angol vagy német nyelvtudás is.
Egy-egy rendezvényen hány álláskereső jelentkezik
a Bosch csoporthoz, közülük jellemzően hányan nyernek
felvételt?
A HVG Állásbörzék során általában 100-200 pályázatot
kapunk. Ezek közül nagyon sokan gyakornoki helyet
keresnek, közülük sok jelentkezőt be szoktunk hívni, és
a nyitott gyakornoki helyeket sikeresen be is tudjuk tölteni
az állásbörzés jelentkezésekből. Sokan keresnek nálunk
gazdasági területen is állást, ott a nyitott állások számától
függően tudjuk felvenni a kapcsolatot a pályázókkal.

„...ahhoz azonban, hogy valaki
sikeres legyen, és élni tudjon
ezekkel a lehetőségekkel , elengedhetetlen az alázatos munkavégzés, a szorgalom és a kitartás.”
cs

Erényi Szabol

Erényi Szabolcs egy volt főiskolai ismerősének
köszönhetően találkozott először a Celanese által kínált
munkalehetőségekkel. Az ő tanácsára nyújtotta be
a céghez pályázati anyagát, és a sikeres felvételt követően
jelenleg mozgalmas, kihívásokkal teli mindennapjai
vannak Process Excellence Lead pozícióban.
Összességében milyennek találtad a HVG Állásbörzét?
Rendkívül hasznosnak. Szerintem remek lehetőséget
biztosít az álláskeresők számára, hogy felmérhessék
a lehetőségeiket, és a munkaadóknak is, hogy bemutassák
magukat és megvizsgálják a potenciális munkaerő
kínálatot.
Milyen volt az első benyomásod a Celanese-ről, illetve
a céget képviselő munkatársakról?
Egyértelműen pozitív. Az általam meglátogatott utolsó
standok egyike volt a Celanese, ahol egy főiskolai
ismerősömmel, Szerencsi Lillával futottam össze, aki
a HR osztályon dolgozik. Ő mesélt a cégről, az ott
kínálkozó lehetőségekről, és bátorított, hogy adjam be
a jelentkezésemet. Megfogadtam a jótanácsát, leadtam a
CV-met, és egy hét múlva be is hívtak interjúra.
Szakmai partnerünk:

•

Milyenek a napjaid a vállalatnál? Mutasd be egy „átlagos”
napodat a munkahelyen!
Process Excellence Lead munkakörben dolgozom, vál
to
za
tosak a napjaim. A napi munka legfontosabb eleme
az operatív csapatok támogatása, a különféle problémák
kivizsgálása. Jelenleg több projektben is érintett vagyok,
de emellett folyamatosak a tréningek, képzések is, amik a
szakmai fejlődésemet segítik. Egy átlagos napon általában
2-3 meetingen veszek részt (projekt, képzés, team
meeting vagy egy problémával kapcsolatosan összehívott
megbeszélés), emellett a felhasználóktól beérkezett
problémákat vizsgálom ki, SAP hozzáféréseket hagyok
jóvá, és a futó projekteket támogatom. A cég nagyon jó
munkafeltételeket biztosít az alkalmazottaknak, ezen
felül kiváló karrierépítési lehetőségekkel rendelkezik.
Ahhoz azonban, hogy valaki sikeres legyen, és élni tudjon
ezekkel a lehetőségekkel, elengedhetetlen az alázatos
munkavégzés, a szorgalom és a kitartás. Nagy szerepe
lehet a kapcsolati hálónak is, mindenképpen ajánlatos erre
is energiát fordítani.
Szerencsi Lillát, a cég HR Business Partner munkatársát
is megkérdeztük arról, ő hogyan emlékszik vissza
a legutóbbi HVG Állásbörzére.
Milyen állásajánlatokkal érkeztek a rendezvényre, milyen
végzettségű, tudású munkatársakat kerestek?
Elsősorban főiskolai, illetve egyetemi végzettségű kollégákat

A rendez vény szervezo�je:

Szerencsi Lilla

kerestünk több területre (pénzügy, számvitel, ügyfélszolgálat,
stb.), akik angolul, és az ügyfélszolgálati munkakörök
esetében az általunk keresett más idegen nyelven is
folyékonyan beszélnek.
Melyek voltak a legfontosabb szempontok a leendő
munkatárs(ak) kiválasztásánál?
A szakmai kritériumok voltak az elsődlegesek (végzettség,
nyelvtudás, amennyiben elvárás: a szakmai tapasztalat),
ezenkívül figyeltünk arra, hogy az új kolléga személyisége
passzoljon a már meglévő csapathoz, ami általában azt
jelenti, hogy pozitív, kedves, érdeklődő és csapatjátékos
beállítottságú új kollégákat kerestünk, akik a munkán kívüli
vállalati rendezvényeken (pl. csapatépítéseken) is szívesen
vesznek részt.
Mi volt a legvonzóbb a jelöltben?
A szakmai kompetenciákon kívül az, hogy mert mosolyogni,
és megmutatta az interjún önmagát: azt, hogy mi érdekli,
hová szeretne eljutni, mik az elvárásai munkavállalóként, és
nem a sablon válaszokat hallottuk tőle. Kérdezett, érdeklődött
a pozíció iránt, egyszóval felkészülten érkezett.
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Nekik sikerült! –

Négy látogatónk sikertörténete

„… a személyes találkozásnak
egyre nagyobb jelentősége
van digitalizált világunkban .”
Kérlek, mutasd be egy „átlagos” napodat a munkahelyen!
Jelenleg Presales Consultant munkakörben dolgozom.
A konkrét feladataim a projektek aktuális számától, fázisától
és jellegétől függnek. A solution design és költségkalkuláció
mellett a projektkoordináció is a mindennapi teendőim közé
tartozik. Hogy ez mit is jelent? Telefonálok, meetingelek,
olvasok (RFX kiterjesztésű dokumentumokat), gondolkodok,
excelezek, megint telefonálok, utazok, egyeztetek,
kérdésekre válaszolok, prezentálok és tréningre járok.

or

R. Kiss Sánd

R. Kiss Sándort, - aki jelenleg az IT Sevices Hungary
munkatársa - a kiállítók névsora győzte meg arról, hogy
neki is ott a helye a HVG Állásbörzén 2013 tavaszán.
Álláskeresőként fontos szempont volt számára, hogy leendő
munkahelyén kreativitását éppúgy kibontakoztathassa,
mint magabiztos nyelvismeretét és szakmai tudását.
Hol hallottál a HVG Állásbörzéről, és miért döntöttél úgy,
hogy részt veszel?
Egy hírlevélben kaptam értesítést a börzén való részvételi
lehetőségről. Miután átnéztem a kiállítók listáját és
a helyszínen elérhető programokat, nem volt kérdéses, hogy
ellátogatok a rendezvényre.
Számodra melyek voltak a legfontosabb elvárások
leendő munkahelyeddel kapcsolatban?
Olyan munkalehetőséget kerestem, ahol a végzettségemnek
megfelelő szintű, önálló és kreatív munkát végezhetek.
Lényegesnek tartottam, hogy nyelvtudásomat is hasz
nál
hassam és tovább fejleszthessem, valamint legyen
lehetőségem a szakmai tanulásra.

Mi a véleményed az állásbörzén való részvételről, mint
álláskeresési módszerről?
Úgy gondolom, hogy a személyes találkozásnak egyre nagyobb
jelentősége van digitalizált világunkban. A HVG Állásbörze
lehetővé teszi azt, hogy a munkaadó és a munkavállaló
közvetlenül ismerhessék meg egymást, ezzel rövid idő alatt
egy olyan kép alakul egymásról, ami jelentősen megkönnyítheti
a jövőbeni döntést mindkét fél részéről. Az állásbörzén való
részvételt nem csak azoknak ajánlom, akik jelenleg állást
keresnek, ám olyan személyeknek is, akik ezt csak a jövőben
tervezik, hiszen ideális közeg ahhoz, hogy feltérképezzék
a munkaerőpiac aktuális keresleti-kínálati helyzetét.
Fábián Mónikát, a cég toborzási specialistáját is
megkérdeztük az első benyomásairól, valamint
a HVG Állásbörzén cégükhöz jelentkezőkkel szemben
támasztott elvárásokról.
Melyek voltak a legfontosabb szempontok a leendő
munkatárs(ak) kiválasztásánál?
Számunkra a legfontosabb, hogy a jelentkező megfeleljen
a kiírt pozíció elvárásainak a szakmai készségek
tekintetében. Vállalati kultúránk egyik meghatározó eleme
a nemzetköziség, így kiemelten fontos az idegen nyelvek
ismerete is, hiszen az adott ügyféltől függően nap mint nap

Fábián Mónika

németül vagy angolul folyik a kommunikáció. Az informatikai
környezet gyorsan változik, így nemcsak a lehetőség adott,
hanem komoly igény is van az új ismeretek elsajátítása,
melyhez természetesen vállalatunk biztosít képzéseket.
Melyek a leglényegesebb készségek, képességek,
tulajdonságok, melyeket elvárnak az Önökhöz jelentkező
álláskeresőktől?
Olyan kollégákat keresünk, akik elhivatottak a munkájuk iránt,
és hosszú távon gondolkodnak. A cég stratégiai növekedéséből
fakadóan számos példa bizonyítja, hogy komoly karriert lehet
nálunk befutni, akár a szakmai előremenetel, akár magasabb
management pozíciók betöltése a cél.
Mit tanácsolna azoknak az álláskeresőknek, akik állás
börzén keresnek munkát?
Úgy gondolom, hasznos még az állásbörze előtt tájékozódni
arról, hogy milyen kiállítók érkeznek a rendezvényre,
ellátogatni a honlapjukra, információkat gyűjteni a vál
lalatokról és az általuk kínált pozíciókról. A jól megírt
önéletrajz és a határozott fellépés pedig tovább segítheti
a megcélzott pozíció elnyerését.

„… nagy rajtam a felelősség,
de egyben ez a legfőbb motiváló erő is.”
egy olyan cégnél és pozícióban, ahova a HVG Állásbörze
nélkül nem is jutott volna eszembe jelentkezni.

ina

Horváth Kriszt

Horváth Krisztina először kiállítóként vett részt a HVG
Állásbörzén, majd miután megismerte a rendezvény
sokszínű kínálatát, 2013 tavaszán álláskeresőként is
ellátogatott hozzánk, ahol megismerkedett a Raiffeisen
Bank állásajánlataival, és a céget képviselő munkatársakkal.
A börzét követő kiválasztási folyamat sikerrel zárult, azóta
a vállalatnál dolgozik kockázatelemzőként.
Hol hallottál a HVG Állásbörzéről, és miért döntöttél úgy,
hogy részt veszel?
Korábban az egyetem recruitment csapatának önkénteseként,
mint kiállító jártam a HVG Állásbörzén, és már akkor is
megfogott a résztvevők és kiállítók sokszínűsége. Később,
végzős hallgatóként szerettem volna felmérni a munkaerőpiaci
kínálatot, erre pedig kifejezetten jó helyszínnek tartottam a
rendezvényt, mivel nagyon sok számomra érdekes céget
tudtam rövid idő alatt személyesen megismerni.
Álláskeresőként milyennek találtad a tavaszi HVG
Állásbörzét?
Számomra kifejezetten hasznos volt a részvétel, hiszen pá
lyakezdőként hihetetlen gyorsasággal sikerült elhelyezkednem
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Hogyan zajlott a kiválasztási folyamat?
A HVG Állásbörzén való beszélgetésünkkor a Raiffeisent
képviselő munkatársak megkérdezték, hogy érdekel-e a kocká
zatelemzés. Igennel válaszoltam, majd egy rövid adatlap kitöltése
után leolvasták a belépéskor kapott mappám vonalkódját, amely
tartalmazta az internetes regisztrációkor feltöltött önéletrajzomat.
Néhány hét múlva egy számviteli és átfogóbb gazdasági
ismereteket is felmérő teszten vettem részt. Ezután sor került az
első interjúra. Pár nap múlva csörgött a telefon, és felajánlottak
nekem egy junior elemzői pozíciót. Így elkezdhettem karrierem
a Raiffeisen csapatában.
Milyenek a napjaid a vállalatnál?
Nagyon szerencsésnek tartom magam, hogy koc
ká
zat
elemzőként kezdhetem a karrierem, hiszen ez egy napi
rutintól mentes munkakör: minden cég, amely hozzám kerül
elemzésre más és más, ezért folyamatosan új kihívásokkal
kell szembenéznem. Állandóan naprakésznek kell lennem,
ráadásul minden egyes elemzés során számos újdonságot
tanulhatok. Mivel a munkám kimenete alapján akár milliárdos
nagyságrendű hitelkeretek sorsáról döntenek, nagy rajtam a
felelősség, de egyben ez a legfőbb motiváló erő is.
Polyák Csabát, a vállalat egyik HR generalista
munkatársát is megkérdeztük az első benyomásairól,
valamint a HVG Állásbörzén cégükhöz jelentkezőkkel
szemben támasztott elvárásokról.
Melyek voltak a legfontosabb szempontok a leendő
munkatárs(ak) kiválasztásánál?
A szükséges végzettségen túl fontos volt számunkra,
hogy leendő kollégáink céltudatos személyiséggel rendel
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Polyák Csaba

kezzenek, akiknek határozott elképzelésük van arról, hogy
milyen területen szeretnének dolgozni. A tanulmányaik
alatt szerzett szakmai- és munkatapasztalatot (pl.
szakkollégiumi tevékenységet, diák- és szakmai gyakornoki
munkát) is figyelembe vettük a jelöltek kiválasztásakor.
Ezen felül lényegesnek tartottuk, hogy a pályázó munkához
való hozzáállása, gondolkodás- és kifejezésmódja,
tájékozottsága és nyelvtudása ugyancsak meggyőző
legyen.
Milyen volt az első benyomás, amikor a leendő
munkatárssal találkoztak?
Krisztina személyében egy olyan tehetséges pályázót
láttunk, aki attól függetlenül, hogy számára még ismeretlen
volt a kockázatkezelési terület, arról logikusan és a lényeget
megragadva tudott gondolkodni. Úgy éreztük az interjú
után, hogy nem várjuk meg amíg – befejezve egyetemi
tanulmányait – kilép a munkaerő piacra és elkezd keresni, őt
amint lehet, „leszerződtetjük”.

Kiemelt állásajánlóink:

ÁllásTér
AB InBev

Bosch csoport

Anheuser-Busch InBev is the leading global
brewer and one of the world's top 5 consumer
products companies. A consumer-centric
organization, AB InBev manages a portfolio of
over 200 beer brands, like Stella Artois, Beck's
and Budweiser, and holds the No. 1 or No. 2
market position in 19 countries.

A Bosch 1899 óta van jelen Magyarországon. Az
1991-ben újjáalapított regionális kereskedelmi
kft.-ből mára jelentős vállalatcsoport, Magyarország egyik legnagyobb külföldi ipari munkaadója
lett. A magyarországi Bosch csoport 2012 végén
8.500 munkatársat foglalkoztatott.

Budapest Bank

Celanese

Tudta, hogy... - bankunk 25 évvel ezelőtt, az
ország egyik legelső kereskedelmi bankjaként
jött létre? - a világ egyik legnagyobb vállalata, a
General Electric Company (GE) tagja vagyunk?
- 101 fiókkal rendelkezünk és közel 3.000 kolléga
dolgozik nálunk országszerte?

A Budapest Business Services Center 2007
szeptemberében nyitotta meg kapuit egy
4.500 m2-es irodában. Szolgáltatóközpontunk a
Celanese Corporation amerikai, nyugat-európai
és ázsiai részlegeinek pénzügyi, adminisztratív,
logisztikai és vevőszolgálati működését támogatja.

Találkozzunk az A81-es standon!

Találkozzunk az A3-as standon!

Find us on the A74 stand!

BP European Business
Service Centre

Adecco
Az Adecco csoport a világ legnagyobb humánerőforrás-szolgáltatásokat nyújtó cége. Ezt
bizonyítja az is, hogy több mint 60 országban
5.500 irodával vagyunk jelen. 33.000 saját alkalmazottunk, illetve több mint 100.000 ügyfelünk
van világszerte.

2009-es indulása óta a BP Európai Üzleti Szolgáltató Központja a BP európai Kitermelés és Értékesítés üzletágát támogatja 3 fő üzleti területen:
pénzügy, ügyfélszolgálat és beszerzés. A szervezet jelenlegi mérete 880 fő, és tervünk, hogy
2014-re további 200 új kollégával bővüljünk.

Találkozzunk az A62-es standon!

Találkozzunk az A20-as standon!

Találkozzunk az A9-es standon!

career
international(me)
career international(me) - az online pályázati
portál. Műszaki vagy kereskedelmi szakmája
és/vagy felsőfokú végzettsége van? Kommunikációképes német nyelvtudással rendelkezik,
és el tudja képzelni, hogy Németországban
dolgozzon? Akkor pontosan Önre van szükségünk!
Találkozzunk az A89-es standon!

ChemAxon
Folyamatosan bővülő, magyar szoftverfejlesztő
cég vagyunk, hozzávetőleg 130 kollégával soraink között. A ChemAxon jelenleg a világ egyik
vezető vállalata a kémiai informatika területén.
Elsősorban a nemzetközi gyógyszeripar és biotechnológia számára kínál széleskörűen felhasználható szoftvereket.
Találkozzunk az A79-es standon!

Cargill
Agoda

BT

Agoda (www.agoda.com) is one of the fastestgrowing online hotel platforms worldwide, listing
hundreds of thousands of hotels and providing
services in 38 different languages. Agoda.com
employs more than 1,300 travel professionals,
representing more than 20 countries.

A BT (British Telecom) Nagy-Britannia egyik legnagyobb és legsikeresebb vállalatának a tagja.
A BT Magyarországon lakossági szolgáltatóként
nincs jelen, de távközlési és kommunikációs
termékek széles skáláját kínálja a közép-kelet
európai régióban jelen lévő globális üzleti ügyfeleinek.

Find us on the A69 stand!

A Cargill a termelőkkel, élelmiszergyártókkal
és ipari felhasználókkal együtt azon fáradozik,
hogy eredeti ötletekkel gyarapítsa az embereket.
Hat kontinensen, közel 140.000 alkalmazottal,
ismereteink szüntelen bővítésével célunk, hogy
hozzájáruljunk ügyfeleink sikeréhez és közösségeink fejlődéséhez.
Találkozzunk az A85-ös standon!

Citibank
A Citibank 1985-ben kezdte meg működését
Magyarországon. A Citi tagjaként az országban
jelenlevő bankok közül az egyik legnagyobb,
páratlan globális és helyi tapasztalatokkal rendelkező nemzetközi bank, mely világszínvonalú
szolgáltatásokat kínál ügyfeleinek 160 országban, köztük Magyarországon is.
Találkozzunk az A26-os standon!

Találkozzunk az A37-es standon!

ALDI		
Az Aldi 2008 óta működik Magyarországon immár több mint 80 üzlettel. A világ vezető diszkont
áruházlánca 17 országban közel 10.000 üzlettel
dolgozik nap mint nap azért, hogy vevőinek a
lehető legmagasabb minőséget a lehető legalacsonyabb áron kínálja.
Találkozzunk az A10-es standon!

Auchan
Magyarország Kft.
Az Auchan 1996 óta van jelen Magyarországon.
Jelenleg országszerte 19 bevásárlóközpontban
fogadjuk a vásárlóinkat. Csapatunkban a kereskedelem iránt érdeklődők szakmai fejlődését évek
óta sikeresen működő gyakornoki és továbbképző
programjaink segítik. Várunk Téged is!
Találkozzunk az A61-es standon!

AUDI Hungaria
Az AUDI Hungaria 1993-ban Motorgyárként alapult Győrben, 1998-ban indult a Járműgyártás,
2001-ben a Motorfejlesztő Központ, mely tavaly
járműfejlesztéssel bővült. A Szerszámgyárban
présszerszámok és karosszériagyártó készülékek készülnek. 2013-tól a vállalatnál teljesértékű
járműgyártás folyik.
Találkozzunk az A6-os standon!

Avis Budget
Group BSC
Az Avis Budget Group BSC a világ egyik legnagyobb autókölcsönző vállalatának szolgáltató
központjaként 2004 óta működik Budapesten.
A jelenleg több mint 700 főt foglalkoztató központ
10 nyelven támogatja a vállalat EMEA régióját
ügyfélszolgálat, adatbáziskezelés, pénzügy/
számvitel és IT területen.
Találkozzunk az A63-as standon!

AVL Autókut Mérnöki Kft.
Az AVL Autókut Mérnöki Kft. a több mint ötvenéves múltra visszatekintő JÁFI, majd AUTÓKUT
motorfejlesztő csapatára alapozva jött létre
2002-ben. Mára a világ legnagyobb, motorok
erőátviteli technológiáinak fejlesztésére, szimulációjára és tesztelésére specializálódott magánvállalatává fejlődött.
Találkozzunk az A53-as standon!

Szakmai partnerünk:

•

A rendez vény szervezo� je:
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ÁllásTér
Cognizant
Technology Solutions
Cognizant is a global leader in business and
technology services. Our Budapest center
provides near-shore IT Development, IT
Infrastructure Services, BPO support and Cloud
Technology for several of our global customers
that include the world leaders in Pharma,
Banking, Consumer Goods and Telecom.

CPL Jobs Kft.

Dealogic Hungary Kft.

A tőzsdén jegyzett CPL Jobs minden szakterületen kínál állást. 8 ország 24 irodájában 400
tanácsadóval minden nap azon vagyunk, hogy
megtaláljuk az Ön számára a legmegfelelőbb
munkalehetőséget, akár külföldön is!

A Dealogic befektetési bankok stratégiai partnereként - egyedüliként a piacon - olyan komplex
megoldást nyújt, mely tartalmaz szoftvert, gazdasági adatokat, elemzéseket és tanácsadást;
ezzel támogatva a világ gazdasági életének
meghatározó szereplőit a döntéshozatalban.

Találkozzunk az A44-es standon!

Find us on the A26 stand!

A diwa Personalsevice Kft. kül- és belföldön egy
modern munkaügyi szolgáltató. Célunk, hogy
jól képzett szakembereknek hosszútávú, jövőbe
irányuló perspektívát, valamint üzleti partnereinknek nyereséges előnyőket biztosítsunk a piaci
versenyképességük megőrzése mellett. Keresse
nálunk a megoldásokat!
Találkozzunk az A84-es standon!

Cvonline.hu

Continental
A Continental 32.7 milliárd eurós 2012-es forgalmával a vezető autóipari beszállítók közé
tartozik. Az 1.600 főt - köztük 300 mérnököt
- foglalkoztató budapesti gyár termékpalettáján
fékrendszerek, kormányművezérlő elektronikák
és hibrid meghajtó rendszerek elektronikai vezérlőegységei szerepelnek.
Találkozzunk az A15-ös standon!

A Cvonline.hu állásportál célja, hogy találkozási pontként szolgáljon az álláskeresők és a
munkáltatók számára. Az országosan ismert
portálon kívül szakmaspecifikus oldalainkon,
a medijobs.hu, hoteljobs.hu állásportálokon is
találnak az érdeklődők szakmájuknak megfelelő
állásokat.
Találkozzunk az A75-ös standon!

Decathlon
A Decathlon francia sportszerforgalmazó cég,
amely Magyarországon mintegy 600 munkatárssal dolgozik, 14 áruházban. A piacvezető áruházlánc célja, hogy széles körben megismertesse az emberekkel a sportolás örömét és jótékony
hatását. Dinamikus, sportos és csapatjátékos
vagy? Csatlakozz Te is hozzánk!
Találkozzunk az A27-es standon!

Emerson Process
Management Mo. Kft.
Az Emerson Process Management Magyarország Kft. egy amerikai központú vállalatcsoport
tagjaként ipari folyamatszabályozó és mérő
berendezések gyártásával foglalkozik Székesfehérváron 1994 óta.
Találkozzunk az A87-es standon!

EPAM Systems

Danone Kft.

DENSO

Corning Incorporated is the world leader in
specialty glass and ceramics. Our Budapest
center is responsible for the finance transactions
of Corning in the EMEA region. We have job
opportunities in the following fields: AP, AR
and GL accounting, payroll administration and
master data management.

2013. június 1-től Magyarország, Csehország,
Szlovákia és Horvátország alkotja közös üzleti
egységünket budapesti régiós központtal. Filozófiánk középpontjában az egészség áll. Küldetésünk, hogy minden egyes nap egészséges
és finom termékeket biztosítsunk a fogyasztóink
számára minden országban.

Érdekel az autóipari gyártás, minőségbiztosítás, logisztika? Szeretnél csúcstechnológiával
nemzetközi munkakörnyezetben dolgozni? Szeretnél kihívásokkal teli feladatokat a világ egyik
legnagyobb autóipari beszállítójánál? Csatlakozz
hozzánk, légy részese egy dinamikusan fejlődő
vállalat sikereinek!

EPAM Systems, founded in 1993, is the leading
provider of IT outsourcing software services
and solutions in Central and Eastern Europe.
EPAM Budapest is the European headquarters
of EPAM Systems. With our employees we
are working on international projects for our
multinational clients.

Find us on the A80 stand!

Találkozzunk az A64-es standon!

Találkozzunk az A73-as standon!

Find us on the A55 stand!

Corning Hungary Kft.
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Találkozzunk az A39-es standon!

diwa
Personalservice Kft.
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Kiemelt állásajánlóink:

ÁllásTér
Ericsson

GE Lighting

Tudtad, hogy a világ összes mobil hívásainak
40%-a az Ericsson hálózatain keresztül épül fel?
És azt, hogy 35.000 szabadalommal rendelkezünk? Ismerjük meg egymást! A globális mérnöki
központ budapesti részlege munkatársakat keres
3G és 4G hálózatok tervezésére, építésére,
támogatására.

A GE Lighting a világ egyik legnagyobb fényforrásgyártója. Innovatív technológiákkal olyan termékeket alkot, amelyek hozzájárulnak a környezet megóvásához, a mindennapi kényelemhez
és biztonsághoz. A GE Lighting EMEA regionális
üzleti- és globális technológia központja Budapesten található.

Találkozzunk az A22-es standon!

Találkozzunk az A81-es standon!

EU-JOBS Kft.

GE Power & Water,
Oil & Gas, Energy
Management

Cégcsoportunk az EU-Diákok Iskolaszövetkezet
és az EU-Jobs Kft. révén hazai munkaerőkölcsönzéssel és közvetítéssel, diákmunka
szervezéssel, illetve nemzetközi toborzással
foglalkozik. Várjuk standunknál a diákok, junior/
senior diplomások, és a nemzetközi karrierre
vágyó fiatalok jelentkezését!

A több mint száz országban jelen lévő General
Electric vállalat részeként a világ egyik vezető
energetikai technológia beszállítója vagyunk.
Cégünkre alapítása óta jellemző a folyamatos
megújulni vágyás, keressük az alkotás, a változtatás lehetőségét, és minden munkavállalónkat
erre ösztönözzük.

Találkozzunk az A99-es standon!

Találkozzunk az A81-es standon!

EURES - Biztonságos Munkavállalás Külföldön

Grafton
Recruitment

EURES - A biztos pont az uniós munkavállalásban. Elősegíti a tagállamok közti munkaerőáramlást. 31 országban közel 1.000 tanácsadóval segíti mindazokat, akik az unió területén szeretnének munkát vállalni, vagy másik tagállamból
érkező munkaerőt alkalmazni.

Olyan vállalat vagyunk, amelyet az ösztönök
vezetnek és az innováció ösztönöz. Vezető
toborzási, tehetség-menedzsment és humán
erőforrás megoldás szolgáltatóként, több mint
30 éves tapasztalattal Európa egyik legnagyobb
független vállalata vagyunk 7 országban összesen 30 irodával.

Találkozzunk az A100-as standon!

Találkozzunk az A58-as standon!

evosoft

Harman

Folyamatosan keresünk tehetséges fiatal kollégákat
Magyarország vezető szoftverházához! Beszélsz
angolul és/vagy németül? Otthon vagy a C++, C#
vagy a tesztelés világában? Ha szívesen dolgoznál
a Siemens AG leányvállalatánál, keresd ajánlatainkat a börzén, illetve a karrier.evosoft.hu-n!

Az utakon több mint 25 millió személygépjármű
rendelkezik a Harman audio és infotainment
rendszereivel. Az autóipari divízióhoz tartozó,
székesfehérvári Harman-ban gyártott rendszerek a szórakoztatás mellett magas szintű kényelmi és biztonsági megoldásokat nyújtanak az
úton lévők számára.

Találkozzunk az A28-as standon!

Találkozzunk az A54-es standon!

ExxonMobil
ExxonMobil Business Support Center Hungary
Ltd. is seeking qualified candidates for IT,
Controller's and Customer Service in Budapest.
This is an outstanding opportunity for you to
join a dynamic and expanding organization,
directly supporting one of the world's largest
multinational organizations.

Hays Hungary
Magyarország egyik vezető szakember toborzással és kiválasztással foglalkozó vállalataként
álláskeresésének és karrierjének bármely lépcsőfokán a rendelkezésére állunk. Célunk, hogy
a megfelelő szakembert a megfelelő munkakörbe helyezzük el minden esetben.

Find us on the A59 stand!

Találkozzunk az A68-as standon!

Hewlett-Packard
Magyarország

FémAlk Zrt.
A budapesti székhelyű FémAlk Zrt. Magyarország egyik vezető, magyar tulajdonú, nyomásos
alumíniumöntödéje. Vállalatunk a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően kimagasló eredményeket ért el a nyomásos alumínium öntvények
előállítása terén, elsősorban az autóipar részére.
Jelentősebb vevőink: BMW, VW.

Miért jó nálunk dolgozni? Mert első kézből
értesülhetsz a HP IT fejlesztéseiről, mert inspiráló környezetben dolgozhatsz, ahol testi-lelki
egyensúlyod megtartására is odafigyelünk, mert
nálunk kiemelt fontosságú a szakértelem és az
értékteremtés. Keresd állásajánlatainkat a
www.hp.com/jobs oldalon.

Találkozzunk az A91-es standon!

Találkozzunk az A98-as standon!

Formel D Group
Die Formel D Group ist ein internationaler
Premium-Dienstleister der Automobil- und
Zulieferindustrie. 2.500 Formel D Mitarbeiter
bieten an 64 Standorten weltweit unseren Kunden
bedarfsorientierte und innovative Lösungen
in den Bereichen: FLOWing., KNOWing.,
QUALIFYing., CARing. und CREATing.
Treffen wir bei dem Stand A48!

frissdiplomas.hu
Indítsd be a karriered! A Frissdiplomás Kft. elhelyezkedést támogató programokkal, CV- és karrier tanácsadással segít. Ehhez a frissdiplomas.
hu oldalunkon pályakezdőknek szánt állásajánlatokat, felsőoktatásban tanulóknak szóló szakmai
gyakorlati lehetőségeket és aktuális, szakmai
híreket is találsz.
Találkozzunk az A4-es standon!

Szakmai partnerünk:

•

A rendez vény szervezo� je:
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ÁllásTér
HungaroControl
Magyar Légiforgalmi
Szolgálat Zrt.
A HungaroControl navigációs szolgáltatásokat
nyújt Magyarország légterében, valamint biztosítja a légiforgalmi irányítók alap- és továbbképzését. Munkatársai évente átlagosan 600 ezer
járatot irányítanak, a világ egyik legkorszerűbb
rendszerének segítségével.
Találkozzunk az A17-es standon!

Jobline.hu

Az Infineon félvezető- és rendszermegoldásaival választ kíván adni a modern társadalmak
kihívásaira. Ezek a kulcsfontosságú területek az
energiahatékonyság, a mobilitás és a biztonság.
Szabadalmaival több évtizede bizonyítja elkötelezettségét a megbízhatóság, a minőség és az
innováció iránt.

A jobline.hu a kvalifikált álláskeresők egyik
legkeresettebb fóruma. Itt nem kizárólag álláshirdetéseket találsz, hanem naponta frissülő cikkeket, szakértői anyagokat is, melyek segítik a
gyorsabb elhelyezkedést. Az Állásposta szolgáltatásunkkal e-mailben kapod meg a személyre
szabott ajánlatokat.

Találkozzunk az A50-es standon!

Találkozzunk az A1-es standon!

IT Services
Hungary

IBIDEN Hungary Kft.
Az IBIDEN Hungary Kft. japán tulajdonú multinacionális gyártó vállalat. Az anyavállalat 100
éves-, a magyarországi gyár 9 éves múltra tekint
vissza. Autóipari beszállítóként dízelmotorok
kipufogórendszeréhez gyárt kerámia alapú részecskeszűrőket.
Találkozzunk az A72-es standon!

Knorr - Bremse Vasúti
JármU� Rendszerek
Hungária Kft.

Infineon
Technologies

Az IT Services Hungary hazánk legnagyobb és
legdinamikusabban fejlődő ICT munkaadója.
Az összes, széles körben alkalmazott szoftver- és hardverplatform üzemeltetésére, SAPrendszer szolgáltatásokra, szerverüzemeltetésre, hálózatmenedzselés és -felügyeletre keres
szakembereket.

A Knorr-Bremse a vasúti járművek fék- és fedélzeti rendszereinek vezető gyártója. Mérnökeink
és kutatóink fejlesztik a csúcsminőségű fékrendszereket, amelyeket nagysebességű motorvonatokba, mozdonyokba, metrókba építünk be.
Találkozzunk az A30-as standon!

KPMG
JOBSgarden-ITJobs
A 2001-ben alapított JOBSgarden-ITJobs piacvezető magyar tanácsadócéggé vált. 450
különböző pozícióból válogathatnak Pénzügy,
IT, Ügyfélszolgálat, Sales/Marketing, Beszerzés,
Logisztika és HR iránt érdeklődő jelöltjeink.
Te is bátran fordulj hozzánk!
Találkozzunk az A29-es standon!

A KPMG könyvvizsgálati, adó- és üzleti tanácsadási szolgáltatásokat nyújtó társaságok globális hálózata. Tagtársaságaink 156 országban
152.000 szakembert foglalkoztatnak. Magyarországon 600 munkatársunk dolgozik kiváló
munkafeltételek mellett, inspiráló, fiatalos és
barátságos környezetben.
Találkozzunk az A77-es standon!

Találkozzunk az A14-es standon!

IBM DSS
A váci IBM háttértároló gyártó üzem, a világon
az egyetlen ilyen cég, ezért a gyár termékpalettája állandóan bővül, emellett nemzetközi szolgáltatási/értékesítési feladatokat is ellát.
Az IBM ISSC Kft. jelenleg 6 különböző szolgáltató egységből áll, s nyújt világszintű pénzügyi/HR/
egyéb szolgáltatást.
Találkozzunk az A38-as standon!
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Kelly Services

Lambda-Com Group

Az it-telco szektorban piacvezető, prémium
nyomtatott kiadványokat publikáló, speciális
közösségi médiamegoldásokat nyújtó médiacég
keres kiemelt értékesítőt új ügyfelekkel történő
kapcsolatfelvételre, a cég termékportfóliójának
értékesítésére. Elérhetőség: info@itbusiness.hu

A munkaerő-kölcsönzés és közvetítés szakértőiként már több mint 16.000 álláskeresőt segítettünk munkához 2004 óta. IT, pénzügy, HR,
ügyfélszolgálat, adminisztráció, logisztika, értékesítés és mérnöki területen pályázhatsz nálunk.
Beszélsz nyelveket? Hozd el önéletrajzod, és mi
felépítjük karriered!

A Lambda-Com Műszaki Fejlesztő Kft. 2001 óta
foglalkozik telematikai, közlekedésinformatikai
és térinformatikai fejlesztésekkel. Európa 14
országában van jelen saját fejlesztésű WebEye
járműkövető egységével, mellyel Magyarországon a logisztikai informatikai piac élvonalában
helyezkedik el.

Találkozzunk az A88-as standon!

Találkozzunk az A70-es standon!

Találkozzunk az A42-es standon!

ITbusiness ITbridge
ITpeople Board
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Kiemelt állásajánlóink:

ÁllásTér
Lidl Magyarország

MVM csoport

Szeretnél a Superbrands-díjas Lidl csapatához
csatlakozni? Mi vevők vagyunk Rád! Akár szakmai gyakorlatunk, friss diplomásoknak szóló
vezető-utánpótlás programunk, akár a kimagasló
juttatásokkal járó vezetői pozícióink egyike érdekel, mi számos lehetőséget kínálunk a sikerre.
Építsd velünk a jövőt!

Az idén 50 éves MVM, mint a legnagyobb nemzeti energetikai társaságcsoport, erőművein,
átviteli- és távközlési hálózatán, kereskedőin és
energiatőzsdéin keresztül járul hozzá hazánk
biztonságos villamosenergia- és gázellátásához,
valamint a kormányzati infokommunikáció biztosításához.

Találkozzunk az A40-es standon!

Találkozzunk az A7-es standon!

LuK Savaria Kft.
(Schaeffler csoport)

National
Instruments

„Közösen tartjuk mozgásban a Világot.” - hangzik a Schaeffler csoport mottója. Szombathelyi
üzemünkben 1997 novemberében indult meg a
termelés. Jelenleg több mint 2.000 főt foglalkoztató gyárunk termékpalettáján kuplungszerkezetek, kuplungtárcsák és kéttömegű lendítőkerekek
számos változata szerepel.

A National Instruments piacvezető a mérés,
tesztelés és automatizálás területén. Debrecenben több mint 1.000 fő foglalkozik hardver termékek gyártásával, kutatás-fejlesztéssel, IT rendszerfejlesztéssel és egyéb tevékenységekkel.
Budapesten működik Kelet-Európai Értékesítési
és Marketing Központunk.

Találkozzunk az A49-es standon!

Találkozzunk az A78-as standon!

NAV Közép-magyarországi Regionális Adó
�
FOigazgatósága

Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági Bizottság
A Magyar Közgazdasági Társaság Ifjúsági
Bizottságának alapvető célja szakmai szerveződésbe integrálni azon fiatalokat, akik számára
fontos személyes fejlődésük, szakmai tudásuk
bővítése, és közgazdász kapcsolatrendszerük
kiépítése. Bővebb információ a társaságról a
www.mkt.hu honlapon található.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Középmagyarországi Regionális Adó Főigazgatósága
a közel 5.000 fős létszámával az ország legnagyobb közigazgatási szerve, amely adóztatási
tevékenységét a Régió Központ, valamint a Pest
Megyei, az Észak-, Kelet-, és Dél-budapesti
Adóigazgatóságok útján látja el.

Találkozzunk az A103-as pultnál!

Találkozzunk az A95-ös standon!

Magyar Suzuki Zrt.

Nestlé Hungária Kft.

Alapítása óta a Magyar Suzuki Zrt. esztergomi
gyárából több mint kétmillió gépkocsi gördült ki.
A Suzuki modellcsalád legfiatalabb tagja éppen
most, szeptembertől indul útjára: az új SX4
S-CROSS kiváló vezetési élményével az eddiginél szélesebb körben a családi-szabadidő autó
kategóriában hódít.

A Nestlé a világ vezető élelmiszeripari, táplálkozás, egészség és életmód vállalata. Pályakezdőket és gazdasági diplomával rendelkező
tapasztalt szakembereket várunk budapesti
központunkba, illetve műszaki/élelmiszeripari
diplomával rendelkezőket szerencsi, diósgyőri,
büki és kékkúti gyárainkba.

Találkozzunk az A2-es standon!

Találkozzunk az A46-os standon!

MÁV

NNG

A MÁV vállalatcsoport (MÁV Zrt., MÁV-START
Zrt., MÁV-TRAKCIÓ Zrt., MÁV-GÉPÉSZET Zrt.)
Magyarország egyik legnagyobb foglalkoztatója.
Társaságaink fiatal, dinamikus, elhivatott és nyelveket beszélő diplomás munkavállalókat várnak,
akik tudásukkal és munkájukkal hozzájárulnak a
vasút fejlesztéséhez.

Mi, az NNG Kft.-nél innovatív navigációs megoldásokat fejlesztünk a világ autóiba, megrendelőink között a legnagyobb autóipari cégek
sorakoznak. Csatlakozz hozzánk, ha megszállottan keresed a kihívásokat és szeretsz modern
környezetben, kreatívan dolgozni! Állásainkat az
nng.com/jobs oldalon találod.

Találkozzunk az A65-ös standon!

Találkozzunk az A23-as standon!

MediaGo Alapítvány
A MediaGo által támogatott gyakornoki program
célja, hogy szakmai tapasztalatot és értékes
referenciát gyűjts. A gyakornokok a programban
tényleges munkakörnyezetbe és éles munkahelyzetekbe kerülnek. Bővebb információ:
www.mediago.org
Találkozzunk az A102-es pultnál!

Mercedes-Benz
Manufacturing
Hungary Kft.
A Mercedes-Benz kecskeméti gyára 2012 márciusában nyitotta meg kapuit. Több mint 3.000 magyar munkatársunk azon fáradozik, hogy kiváló
minőségben gyártsa a B és az új CLA-osztályt.
Cégünk 2012-ben elnyerte „Az év munkahelyteremtő” címet. Várjuk Önt is csapatunkba, legyen
részese sikereinknek!
Találkozzunk az A18-as standon!

Morgan Stanley
A Morgan Stanley a világ egyik vezető pénzügyi szolgáltató vállalata, amely kiemelkedő
színvonalú szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek
befektetési, banki, értékpapír-kereskedelmi és
befektetés-menedzsment területen. Munkatársaink a világ 42 országában található több mint
1.200 irodánkban dolgoznak.
Találkozzunk az A16-os standon!

Szakmai partnerünk:

•

A rendez vény szervezo� je:
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ÁllásTér
Nokia Solutions
and Networks

Provident Pénzügyi Zrt.

Sigma Technology
Magyarország Kft.

Systemax Business
Services Kft.

Az NSN (korábbi nevén Nokia Siemens
Networks) a mobil-szélessáv világszintű szakértője, a világ második legnagyobb távközlési
szállítója. Naponta a világ népességének 1/4-e
csatlakozik a hálózataihoz.
Az NSN hazai jelenléte világviszonylatban is jelentős: a munkavállalói létszáma közel 1.100 fő.

A Provident Pénzügyi Zrt. - az International
Personal Finance nemzetközi vállalatcsoport
részeként - 12 éve meghatározó szereplője Magyarországon a személyi kölcsönök piacának.
A sikeres növekedés eredményeként ma a közel
300.000 ügyfelünket 4.000 munkatársunk szolgálja ki országszerte.

A Sigma Technology komplex mérnöki szolgáltatásokat nyújtó nemzetközi vállalat. Fő tevékenységünk az információtervezés és -menedzsment, valamint a szoftverfejlesztés. Szakszövegíróink, illusztrátoraink és szoftverfejlesztőink 4
országban dolgoznak azon, hogy a technológiát
használhatóvá tegyék.

A Systemax Business Services a Systemax
Europe budapesti szolgáltatóközpontja, vezető
piaci szereplő az IT-termékek (laptopok, PC-k,
egyéb berendezések, számítástechnikai megoldások) disztribúciója terén. Tevékenysége számos e-kereskedelemmel foglalkozó weboldalra,
illetve katalógusra is kiterjed.

Találkozzunk az A56-os standon!

Találkozzunk az A41-es standon!

Találkozzunk az A90-es standon!

Találkozzunk az A76-os standon!

Opel Szentgotthárd Kft.

Raiffeisen Bank

SPAR Magyarország
Kereskedelmi Kft.

Tata Consultancy
Services

Az Opel Szentgotthárd több mint két évtizedes
múltra visszatekintő fejlődése folyamatos. Jelenleg is bővülő Flex gyárunkban február óta állítjuk
elő az új generációs Opel motorokat. Sikerünk
titka a jól képzett, rugalmas és kreatív munkaerő.
Csatlakozz Te is hozzánk, hisz az embereken
múlik minden!

A megbecsülés Veled kezdődik! Azon dolgozunk, hogy a Raiffeisen Bank egy olyan kedvelt,
izgalmas, a szakmai és személyes fejlődés
lehetőségét biztosító munkahely legyen, amelyre
büszkék vagyunk, és amely életre szóló karrierélményt nyújt mindannyiunk számára. Várunk a
Raiffeisen Bank csapatába!

A magyar piacon 22 éve jelen lévő SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. az ország egyik
legnagyobb munkaadója. A közel 400 SPAR és
INTERSPAR áruházból álló hálózat, a bicskei
központ, a húsüzem és a logisztikai központok
várják frissdiplomások jelentkezését Trainee
programjaikba.

Are you passionate about languages or IT
field? Want to be part of a colorful organization
with more than 40 nationalities? Want to grow
together with us? Come and meet us at the Tata
Consultancy Services stand!

Találkozzunk az A47-es standon!

Találkozzunk az A71-es standon!

Találkozzunk az A57-es standon!

OTP Bank Nyrt.

Randstad

Az OTP Csoport 9 országban, több mint 1.500
bankfiókban több mint 13 millió ügyfelének nyújt
teljes körű pénzügyi szolgáltatásokat. A Csoport
eredményességében meghatározó szerepe van
a munkatársaknak, ezért kiemelt helyen szerepel
a tehetséges és elkötelezett munkavállalók alkalmazása és megtartása.

A Randstad Hungary Magyarország egyik vezető tanácsadó cége. Munkáink során az alábbi
területekre keresünk elsősorban diplomával
rendelkező specialistákat, junior szakembereket,
közép- és felsővezetőket, munkaerő-közvetítés
és -kölcsönzés keretében egyaránt: pénzügy, IT/
Telco, mérnök, sales/marketing és SSC.

Találkozzunk az A12-es standon!

Találkozzunk az A52-es standon!

Pannonjob Kft.

Rapidsped - Groupe
Transalliance

Ismerős a név? Magyarország egyik legnagyobb
humán szolgáltató cége, ahol számos szakképzett toborzás-kiválasztási tanácsadó azon dolgozik nap mint nap, hogy karriered sikeresebb legyen. Miért tesszük ezt? Mert együtt nagyobbat
léphetünk előre. Legyünk együtt sikeresek!
Találkozzunk az A93-as standon!

Find us on the A8 stand!

A Transalliance Groupe Európa egyik vezető
logisztikai szolgáltatója, aki nem csak a gyakorlattal rendelkező szakembereknek, de a szakmai
pályafutásuk elején álló fiataloknak is kínál lehetőségeket. A szakma iránt elkötelezett álláskeresők jelentkezését várjuk!
Találkozzunk az A92-es standon!

REHAU

PEC Central Europe
Tudod hogyan készülnek a hibrid járművek akkumulátor cellái? Mi tudjuk. A PEC cégcsoport a
hibrid üzemű járművek akkumulátorait gyártó sorok
egyik vezető beszállítója. Szeretnél a világ egyik
leggyorsabban fejlődő iparágában, high-tech műszaki környezetben, fiatalos csapattal dolgozni?

A polimer-alapú megoldások prémium-márkájaként a REHAU piacvezető szerepet tölt be az
építőipar, az autóipar és az egyéb ipari területeken. A REHAU legújabb autóipari beruházása
Győrben valósult meg 2013-ban, ahol mérnöki,
logisztikai és gazdasági területen kínálunk kihívásokkal teli lehetőséget.

Találkozzunk az A60-as standon!

Találkozzunk az A24-es standon!

Process Solutions

Sapa Profiles Kft.

A Process Solutions-t az Andersen alapította
saját BPO divíziójaként. Ma az európai régió
dinamikusan fejlődő, független számviteli szolgáltatójaként működünk. Saját és partnerhálózati
irodáink Európa több mint 20 országában nyújtanak professzionális szolgáltatásokat multinacionális ügyfeleinknek.

A Sapa az alumínium profilok előállításában
világelső skandináv tulajdonú cég. Székesfehérvári üzeme több mint 1.000 fős létszámmal
alumínium profilok sajtolásával, megmunkálásával és felületkezelésével foglalkozik, valamint itt
működik a cégcsoport Globális Pénzügyi és IT
Szolgáltató Központja is.

Találkozzunk az A36-os standon!

Találkozzunk az A86-os standon!

Procter&Gamble
With over 300 trusted brands worldwide, we're
sure to have the right opportunity for you.
In Hungary P&G has an office in Budapest
offering various job opportunities and a plant in
Csömör. Are you ready to face a new challenge
every day?
Find us on the A45 stand!

Prohumán Kft.
A Prohuman megbízói, a piac különböző szegmenseiből magyar, nemzetközi, gyártó és
szolgáltató vállalatok egyaránt. Tapasztalt és
felkészült tanácsadóink, szakma specifikus piaci
ismereteiket a Jelöltek szolgálatába állítják, és
támogatják álláskeresésükben a jelentkezéstől
egészen a belépés napjáig.
Találkozzunk az A35-ös standon!
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Kiemelt állásajánlóink:

ÁllásTér

Mobility Fair

TESK Tanácsadó Kft.

AEGEE-Budapest

Balassi Intézet Campus Hungary

A TESK a TOP5 közvetítő iroda között magyar
tulajdonú vállalkozásként szerepel a listákon.
Vezető hazai nagyvállalatok számára segítünk
megtalálni azokat a szakembereket, akik az
elkövetkező években Megbízóink fejlődésében,
fejlesztésében vagy termelésében meghatározó
szerepet töltenek majd be.

A főváros egyik legnépesebb diákszervezete a
200 egyetemi városban jelenlévő, közel 13.000
taggal bíró európai ifjúsági szervezet, az AEGEE
helyi antennája. AEGEE-Budapest csereprogramokat, tematikus tréningeket, konferenciákat,
nyári egyetemeket és rengeteg további lehetőséget tartogat tagjainak.

A Balassi Intézet vezetésével, az Európai Unió
támogatásával megvalósuló Campus Hungary
Program a világ összes országába hirdet ösztöndíj-lehetőségeket. A magyarországi felsőoktatási
intézmények hallgatói féléves részképzésre,
szakmai gyakorlatra, rövid és csoportos tanulmányútra pályázhatnak.

Találkozzunk az A83-as standon!

Találkozzunk az M2-es pultnál!

Találkozzunk az M1-es pultnál!

Teva Gyógyszergyár

AIESEC

Egyetemiutazas.hu

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. a TEVA-csoport
egyik legnagyobb gyártó és K+F központja.
A vállalat debreceni, gödöllői és sajóbábonyi
telephelyein gyógyszeralapanyagokat, szilárd
és félszilárd gyógyszerformákat valamint steril
készítményeket gyárt. K+F tevékenysége is világszínvonalú.

Az AIESEC a világ legnagyobb fiatalok által vezetett non-profit szervezete. Olyan nemzetközi
önkéntes és szakmai programokat szervez,
amelyek széles látókörrel és nemzetközi tapasztalattal rendelkező tehetséges fiatalokat
képeznek, akik képesek globálisan gondolkozni
és csapatban dolgozni.

Hogy ne csak a vizsgákon pörögj diákéveidben!
Az Egyetemiutazas.hu a Millennium Utazási
Iroda fiataloknak szóló utazásokat és programokat felsorakoztató portálja. 10 éves cégünk
tapasztalt munkatársai kellő szakértelemmel
adnak tanácsot utazásaitok megszervezésében!
Utazzunk, bulizzunk együtt!

Találkozzunk az A67-es standon!

Találkozzunk az M4-es pultnál!

Találkozzunk az M3-as pultnál!

ThyssenKrupp
Presta Hungary
A kormányrendszerek területén technológiavezető ThyssenKrupp Presta cégcsoport az autóipar
meghatározó innovatív partnere. Budapesten
található a cégcsoport egyedüli elektronikai és
szoftverfejlesztési kompetenciaközpontja. Csatlakozzon hozzánk, és vezesse jövőjét új utakra!
Találkozzunk az A13-as standon!

Trenkwalder
Személyzeti
Szolgáltató Kft.
A Trenkwalder Kft. országosan 11 vidéki irodájával és közel 9.000 kölcsönzött munkavállalójával
az ország 7. legnagyobb munkáltatója. Komplex
szolgáltatásokat nyújt munkaerő-kölcsönzés,
-közvetítés, diákmunka, bérszámfejtés-kiszervezés, rehabilitációs foglalkoztatás és egyéb HR
szolgáltatások terén.
Találkozzunk az A96-os standon!

Unisys
A Unisys 2007-ben nyitotta meg budapesti
központját, ahol idegennyelvű informatikai segítségnyújtást, értékesítés előkészítést, valamint
adminisztrációs munkákat végez ügyfelei részére. Cégünk 650 főt foglalkoztat; létszámunk
tovább bővült pécsi irodánk 2012-ben történt
megnyitásával.
Találkozzunk az A66-os standon!

Vodafone | VOCH
Sikerre éhezel? Érdekel a mobilkommunikáció
izgalmas világa? Csatlakozz Te is a Vodafonehoz! A pénzügy, beszerzés, IT, sales vagy a HR
a szakterületed? Kiválóan beszélsz nyelveket?
Téged is vár a Vodafone Operációs Központ!
„Csak rólad szól”
Találkozzunk az A25-ös standon!

Workania.hu
A Workania.hu az egyik legkedveltebb internetes
állásportál. Több, mint 4.000 hazai és külföldi
munkalehetőséget kínál, a legalacsonyabbtól a
legmagasabb pozíciókig. Célja, hogy az állásajánlatok mellett egyéb szolgáltatásaival is segítsen, és megoldást kínáljon az álláskeresőknek.
Találkozzunk az A51-es standon!

Zepter International
MINŐSÉG, STÍLUS, ÉRTÉK. Hosszú évek
kutatásának és technológiai fejlesztéseinek
köszönhetően a Zepter International termékei
megoldást kínálnak az egészséges életmód elkötelezettjei számára. Brandek: Medical, Home
Art, Home Care, Cosmetics, Luxury és Zepter
Finance. www.zepter.hu
Találkozzunk az A97-es standon!

Szakmai partnerünk:

•

A rendez vény szervezo� je:
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KépzésTér
Eduline

Pannon Egyetem

Europabezug prägt die Lehre und Forschung
der deutschsprachigen Universität in den
Bereichen Geschichte, Politik, Rechts- und
Wirtschaftswissenschaften. Wir bieten Ihnen
zahlreiche Stipendien und ein exzellentes
Studium. Machen Sie Ihren Master oder Ph.D.
an der Andrássy Universität Budapest!

Az eduline.hu a legnagyobb hazai oktatással
foglalkozó oldal. Itt minden információt megtalálhatsz felsőoktatásról, felnőttképzésről vagy
nyelvoktatásról. A pontszámkalkulátor, az online
segédanyag-adatbázis, a diploma rangsor és a
mindig friss tartalom segíteni fog, bárhol is tartasz az oktatásban.

A Pannon Egyetem öt karán gazdasági, agrár,
mérnöki, természettudományi, informatikai,
bölcsész, társadalomtudományi és tanári/pedagógia területen kínál alap-, mester- és doktori
képzéseket, felsőfokú szakképzéseket, továbbá
szakirányú továbbképzéseket. Bővebben:
www.felveteli.uni-pannon.hu

Treffen wir bei der Theke K17!

Találkozzunk a K1-es standon!

Találkozzunk a K19-es standon!

Antall József Tudásközpont

Euro
Nyelvvizsga Központ

A Corvinuson működő Tudásközpontban vezető
szakemberek adják át tudásuk legjavát a hallgatóknak. Konferenciákat, előadássorozatokat,
workshopokat, nyári egyetemet, expót, tanulmányutakat, sport- és kulturális eseményeket
szervezünk a legkülönbözőbb témákban, a diplomáciától a vállalkozás indításáig.

Külföldön vagy itthon próbálsz szerencsét?
Nyelvtudásra és megfelelő papírokra szükséged
lesz. Az Euroexam valódi nyelvtudásod méri:
nyelvtanozás helyett 100% kommunikáció. Itthon és külföldön egyaránt elismerik, mostantól
rövidebb és egyszerűbb lett, online tanfolyamán
pedig ingyen készülhetsz fel.

Találkozzunk a K6-os pultnál!

Találkozzunk a K7-es standon!

Best-Work Pszicholó�
giai Felnottképzés

Fernuniversität
In Hagen / Hageni
Távegyetem

Akkreditált pszichológiai asszisztens tanfolyam
és izgalmas szakirányok várják az érdeklődőket.
Neves előadóink: dr. Csernus, dr. Bilkei. Az ország bármely területéről, távoktatással, munka
mellett is! www.pszichologuskepzo.hu
Találkozzunk a K2-es pultnál!

Találkozzunk a K3-as standon!

Találkozzunk a K18-as pultnál!

Budapesti
Kommunikációs
és Üzleti FOiskola
�

Katedra Nyelviskola

A BKF Magyarország legnagyobb magán felsőoktatási intézménye, a Superbrands 2011 és
2012-es védjegyet is kiérdemelte. Képzéseket
kínál a kommunikáció, üzlet, turizmus és művészet területén, a felsőoktatási szakképzéstől
az alap- és mesterképzéseken át a szakirányú
továbbképzésekig minden szinten.

Csatlakozz Te is ahhoz a 400 000 emberhez,
akik már megismerték a Katedra Nyelviskola
színvonalas nyelvtanfolyamait! 17 nyelvet oktatunk csoportban vagy egyénileg, Budapest 4
jól megközelíthető pontján. 8 féle nyelvvizsgát
tehetsz le nálunk, tanulhatsz velünk külföldön is
vagy akár online!

Találkozzunk a K20-as standon!

Találkozzunk a K8-as standon!

Central
European University

KOTK Oktatási
Központ

Central European University is an Englishlanguage, graduate university located in
Budapest. CEU offers programs in the social
sciences, humanities, law, public policy,
business, economics, environmental sciences
and policy, and mathematics. CEU is accredited
in the United States and Hungary.

Fő tevékenységünk a felnőttképzés. Gazdasági,
pénzügyi, idegenforgalmi, logisztikai, vám-,
jövedéki, termékdíj és ügyviteli OKJ-s szakképzéseket, szakmai és hatósági továbbképzéseket
szervezünk. Saját vizsgaszervezési jogunk van.
Általános és szakmai nyelvoktatás és ORIGO,
KITEX nyelvvizsga helyben.

Find us on the K12 stand!

Találkozzunk a K16-os pultnál!

DAAD - Német
FelsO� oktatási
Információs Központ

Mesterkurzusok
A mesterek köztünk vannak! Nem hiszünk az
elméleti szakember fogalmában, előadóink a
szakma legismertebb és legelismertebb gyakorlati képviselői. Kizárólag olyan ismereteket
közvetítünk, amelyek a felsőoktatás és továbbképzés rendszeréből kimaradtak, és semmilyen
tankönyvben sem találhatóak meg.

Diplomán túl
Karriertesztek és frissdiplomás infók a Diplomán
túl standján! Nálunk megtudhatod, melyik szak
vagy foglalkozás passzolna Hozzád, hogy az
egyes szakokkal milyen pozíciókban lehet elhelyezkedni, hogy mennyi idő alatt helyezkednek el
a frissdiplomások, illetve, hogy mennyit keresnek
a különböző területeken.
Találkozzunk a K21-es standon!

Az Ygen Humánerőforrás Központ a munkaerőpiac szereplői számára kínál humánerőforrás- és
szervezetfejlesztési megoldásokat. Két üzletágunk: 1.Ygen Álláskeresőket Fejlesztő Program,
amely térítésmentes. 2.Ygen Szervezetfejlesztés, amelyből származó profit 100%-át a Program finanszírozására fordítjuk.

Találkozzunk a K5-ös standon!

Találkozzunk a K14-es standon!

Tempus Közalapítvány Nemzeti Europass
Központ

Találkozzunk a K11-es standon!

Az IBS négy, angol nyelven oktatott mesterképzési szakot kínál Budapesten és már Bécsben is,
melyek mindegyike 12 hónapos, és munka mellett is végezhető: MSc in International Business,
MSc in Marketing Management, MSc in Human
Resource Management, MSc in Financial
Management. www.ibs-b.hu

Találkozzunk a K13-as standon!

Nemzeti
Közszolgálati Egyetem
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem a magyar
felsőoktatás egyetlen katonai, rendészeti és közigazgatási képzést integráló intézménye, mely
három karon: a Közigazgatástudományi, a Hadtudományi és Honvédtisztképző, valamint a Rendészettudományi Karon várja leendő hallgatóit.
Találkozzunk a K4-es standon!

• 2013. szeptember 26-27. •

w w w . h v gal l asb o r ze. h u

Találkozzunk a K15-ös pultnál!

A Szent István Egyetem Magyarország egyik
vezető felsőoktatási intézménye. A hét karral
működő egyetem több mint 16 000 hallgatónak
ad otthont. Az egyetem Gödöllőn, Budapesten,
Jászberényben, Békéscsabán, Szarvason és
Gyulán fogadja a tanulni vágyókat.

Találkozzunk a K10-es standon!

A Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi
Kara magyar, angol és német nyelven kínál
versenyképes tudást nyújtó alap- és mesterképzéseket, szakirányú továbbképzéseket. 1996 óta
tagja a Kiváló Üzleti Iskolák Nemzetközi Szövetségének, képzései a hazai ranglisták élén, a
nemzetközi ranglisták élmezőnyében állnak.

Találkozzunk a K9-es standon!

Szent István Egyetem

Hogyan építhetsz karriert már az egyetemi évek
alatt? Csatlakozz a nemzetközi Erasmus közösséghez: ösztöndíjak és külföldi szakmai gyakorlatok várnak. Hogyan mutathatod be hatékonyan
az így szerzett készségeidet, tapasztalataidat?
Ismerd meg a megújult Europass önéletrajzot és
a Készségútlevelet!

IBS Egyéves
Mesterképzések

Használható nyelvtudásra van szükséged? Nyelvvizsgáznál? Szeretsz profi tanároktól jó hangulatú
órákon tanulni? Speciális tréningre van szükséged, hogy a munkahelyeden vagy álláskereséskor
jobban érvényesülj? Téged is vár a Tudomány
Nyelviskola Budapesten és Győrben!

Ygen HumánerO�
forrás Központ

Szerezz német egyetemi diplomát Magyarországon! Az egyetem közgazdasági, bölcsész, jogi és
matematika/informatika karán BA - és MA diploma
szerezhető távoktatás keretében; kizárólag a tananyagköltséget kell fizetni; a vizsgákat az egyetem
Budapesti Távtanulási Központjában lehet tenni.

Budapesti Corvinus Egyetem

A DAAD (Német Felsőoktatási Csereszolgálat)
2002 óta van jelen Magyarországon, hogy információkkal, tájékoztató kiadványokkal és ösztöndíjakkal segítse a Németországban továbbtanulni vagy kutatni kívánó hallgatókat, diplomásokat,
illetve felsőoktatási oktatókat.
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Tudomány
Nyelviskola Kft.

Andrássy Egyetem

KépzésTér
Kiállító neve

Stand

Kínált képzések területe

Andrássy Egyetem

K17

M,P,S,E

Antall József Tudásközpont

K6

E

Best-Work Pszichológiai
Felnőttképzés

K2

E

Budapesti Corvinus Egyetem

K3

B,M,P,S,E

Budapesti Kommunikációs és
Üzleti Főiskola

K20

B,M,F,S,E

Central European University

K12

M,P,F,S,E

DAAD - Német Felsőoktatási
Információs Központ

K9

B,M,O,P

Diplomán túl

K21

E

Eduline

K1

F,S,E

Euro Nyelvvizsga Központ

K7

E

Fernuniversität In Hagen /
Hageni Távegyetem

K10

B,M,P,E

IBS Egyéves Mesterképzések

K18

B,M,E

Katedra Nyelviskola

K8

E

KOTK Oktatási Központ

K16

E

Mesterkurzusok

K13

E

Nemzeti Közszolgálati
Egyetem

K4

B,M,P,S,E

Pannon Egyetem

K19

B,M,O,P,F,S,E

Szent István Egyetem

K5

B,M,O,P,F,S,E

Tempus Közalapítvány Nemzeti Europass Központ

K11

E

Tudomány Nyelviskola Kft

K15

E

Ygen Humánerőforrás
Központ

K14

E

Kínált képzések területe
mérnöki/műszaki
informatikai
gazdasági/pénzügyi

Kínált képzések szintje

Kínált képzések szintje
nyelvi

B - BSc/BA

F - Felsőfokú szakképzés

közigazgatási, rendészeti
és katonai

M- MSc/MA
O - Osztatlan

S - Szakirányú
továbbképzés

további területek

P - PhD/DLA

E - Egyéb

A rendezvény térképét a 20. oldalon találod.

Kiemelt állásajánlóink:

Böngéssz a www.hvgallasborze.hu oldalon, és
közben játssz velünk!

Gyűjtsd a pontokat azért, hogy
• ingyenesen jelentkezhess a börze korlátozott számban
hozzáférhető személyes tanácsadásaira (grafológiai
elemzés, karrier tanácsadás, CV tanácsadás, próbainterjúk
magyar és idegen nyelven),
• és értékes nyereményekhez juss a börze után.

Hogyan tudsz pontokat szerezni?
Csak annyit kell tenned, hogy kihasználod a börze honlapja
nyújtotta lehetőségeket. A rendezvény előtt és után is többféleképpen tudsz pontokat gyűjteni.
Regisztrálj, és kezdj hozzá már most!

Pontgyűjtési lehetőségek
- a börze előtt:
1. Kvízjáték a hatékony felkészülésért! (10 kérdés, minden
helyes válaszért pontok járnak)
2. Ajánld a börzét e-mailben állást kereső vagy tanulni
vágyó ismerőseidnek, barátaidnak! (Ráadás nyeremény! A legsikeresebb ajánlók között további nyereményeket sorsolunk ki. Részletek ugyanezen az oldalon az
Ajánld a börzét és nyerj! cím alatt)
3. CV feltöltés a regisztráció során (vagy ha már korábban
regisztráltál, akkor adatmódosítással)

Szakmai partnereink
•
•
•
•

Fődíj:
Dolce Gusto MiniME kávéfőző Nestlé kávézócsomaggal

Pontjaid állását folyamatosan figyelemmel kísérheted a weboldalon létrehozott Profilodon.

További nyeremények:
2 db AUDI ajándékcsomag
2 db 15.000 Ft értékű LIDL vásárlási utalvány
2 db HVG könyvcsomag HVG előfizetéssel
2 db AVON csomag

Fontos! Figyelj arra, hogy mindig legyél bejelentkezve,
hiszen csak így tudjuk a megszerzett pontjaidat jóváírni!

Mit kapsz az összegyűjtött pontokért?

40 pont elérése után jelentkezhetsz egy tanácsadásra
80 pont elérése után még egy tanácsadásra jelentkezhetsz.
200 pont elérését követően pedig részt veszel a nyereménysorsoláson, melynek során a legalább 200 pontot elért felhasználók között értékes ajándékokat sorsolunk ki!

A rendezvény szervezo�je

További médiapartnereink
érnökbázis.hu
... ahol a mérnökök találkoznak

Ajánld a börzét és nyerj!

Az állásbörzén való részvétel is eredményesebb lehet, ha
elkísérnek barátaid, ismerőseid. A rendezvényen számos állás- és képzésajánlat vár Rátok, és ha együtt látogattok el a
rendezvényre, akár segíthettek is egymásnak ezek felkutatásában, a preferenciátoknak megfelelő listák összeállításában, és megbeszélhetitek, hogy melyik kiállítótól mit érdemes
megkérdezni.
Fogj össze velük, gyertek ki együtt a HVG Állásbörzére, és
még nyerhettek is azzal, hogy együtt indultok az állásvadászatra!
Ha minimum 3 ismerősödnek ajánlod a rendezvényt az állásbörze honlapján keresztül, bejelentkezett felhasználóként:

a legnagyobb hazai oktatási oldal
friss hírek, információk a felsőoktatásról, nyelvi és felnőttképzésekről
a legnagyobb hazai segédanyag-adatbázis
ingyenes online diploma-rangsor és felvételi pontszám kalkulátor

Kiemelt médiapartnereink

A további nyereményeket felajánlották:

Nem csak Te keresel állást, hanem barátaid, ismerőseid is?
Keressetek állást közös erővel - az összefogást római vakációval jutalmazzuk!

az egyik legnagyobb online állásportál
a kvalifikált álláskeresők legkeresettebb fóruma
naprakész karrier hírek a Jobline Karrier+ Magazinban
személyre szabott állásajánlatok a Jobline Állásposta szolgáltatásával

Kiemelt állásajánlóink

További részleteket, az egyes aktivitások pontszámait és a
játékot itt találod: www.hvgallasborze.hu

Megéri gyűjtögetni a pontokat, hiszen amellett, hogy értékes szakmai programokon vehetsz részt, szorgalmadat
nyereményekkel is jutalmazzuk.

Állásbörze online is!

• állásbörzék, gyárlátogatások, elhelyezkedést támogató programok
szervezése
• CV- és karrier-tanácsadás
• a honlap Tanácsok menüpontjában: önismerettől, szakmai gyakorlat
kereséstől az első állásinterjúig

ÉK
ÁT

- a börze alatt és után:
1. Megjelenés az állásbörzén (Ezzel szerezheted a legtöbb
pontot, de csak akkor tudjuk ezt pontokkal jutalmazni, ha
előzetesen regisztrálsz a börze honlapján. Helyszíni regisztráció esetén nem jár pont! Ezeket a pontokat a börzét
követő 2. napon írjuk jóvá.)
2. Szavazz a kiállítók kérdéseire az online standjaikon
vagy a főoldalon
3. Töltsd ki kérdőívünket, mellyel hozzájárulsz a következő állásbörze még hatékonyabb és látogatóbarátabb
lebonyolításához (A rendezvényt követő 2 hétben elküldjük neked a börze utólagos értékelő kérdőívét, melynek
kitöltéséért szintén plusz pontokat kapsz.)

Képzés - Tudás - Karrier
•
•
•
•

TGYŰJTŐ
J
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Mottónk: Legyél pont jó helyen!

P

Pontgyu�jto� játék - Játékos álláskeresés a HVG Állásbörzén
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Nem ér véget a börze szeptember 27-én 18.00 órakor,
a kapuk zárásával. Szeptember 28-án nyit a HVG
Állásbörze online folytatása!
A rendezvény kiállítóit, valamint azok állás- és képzési
ajánlatait október közepéig megtalálhatod a börze
honlapján. A honlapon már előzetesen is minden fontos
információt beszerezhetsz a cégekről, tevékenységükről
és karrierlehetőségeikről. Néhány kiállító online standján
szavazni is tudsz, könnyen elérheted a vállalat hivatalos
Facebook oldalát is, és megtekintheted ajánlataikat, nyitott
pozícióikat is, melyekre szeptember 28-ától tudsz jelentkezni.
Mit kínál mindezek mellett az online börze?
• • könnyű és gyors keresési lehetőséget a több ezer
állás- és képzési ajánlat között
• • egy rövid regisztráció után személyre szabott állásés képzés-ajánlást
• • csak az online börzén elérhető további kiállítókat
• • álláskeresési tippeket, tanácsokat és izgalmas
nyereményjátékot értékes nyereményekért!

• Pontokat kapsz, mellyel tovább növelheted nyerési esélyed a Pontgyűjtő játékban,
• minden további ajánlásod (maximum 20 ajánlás lehetséges) 5 plusz pontot ér, így még nagyobb esélyed van
arra, hogy ingyenesen részt vehess a börze személyes,
korlátozott számban hozzáférhető tanácsadásain,
• az értékes nyeremények mellett akár a fődíj is a Tiéd
lehet.Sőt, akár duplán is nyerhetsz: a Pontgyűjtő és az
Ajánlós játékunknak külön nyereményei vannak!
Azok között, akik ajánlása alapján a legtöbben regisztráltak a 2013 őszi HVG Állásbörzére, nyereményeket sorsolunk ki.
Az ajánlások határideje: 2013. október 13.
 személyre szóló 5 napos utazás az örök városFődíj: 2
ba, Rómába! A nyereményt biztosítja a Millenium
Utazási Iroda

www.hvgallasborze.hu
2013. szeptember 28. – október 13.

Impresszum:
HVG Állásbörze Országos Képzési és Karriernapok Karrier Iránytű

Együttmuködo partnereink

Szakmai partnerünk:

•

Lap megjelenése: 2013. szeptember 19.
Kiadja: HVG HR Center
Kiadó címe: 1037 Budapest, Montevideo utca 14.
Felelős kiadó: HVG Kiadói Zrt.
Felelős szerkesztő: Frissdiplomás Kft.
Közreműködött: Bogárdi-Mészöly Andrea, Biróné Ujhelyi Anna
Fotók: www.hvgallasborze.hu
Tördelés: Zádor György
Nyomtatás: Ringier Nyomda
Hirdetésszervező: HVG HR Center
Telefon: +36 1 436 2206
Fax: +36 1 436 2089
Megjelent: 94 000 példányban

A rendez vény szervezo� je:

További nyeremények:
2 db HVG könyvcsomag HVG előfizetéssel
2 db AVON csomag
1 db AUDI ajándékcsomag
További részletek, ajánlásküldés a honlapon:
www.hvgallasborze.hu

w w w . h v gal l asb o r ze. h u • 2013. szeptember 26-27. •
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ÁllásTér
Kiállító neve

ÁllásTér
Stand

Kínált állások
területei

Tapasztalat szintje

Elvárt nyelvtudás

Kiállító neve

Stand

A74

Provident Pénzügyi Zrt.

Adecco

A62

Raiffeisen Bank

A71

Agoda

A69

Randstad

A52

ALDI

A10

Rapidsped - Groupe
Transalliance

A92

Auchan Magyarország Kft.

A61

REHAU

A24

AUDI Hungaria

A6

Sapa Profiles Kft.

A86

Avis Budget Group BSC

A63

A90

AVL Autókut Mérnöki Kft.

A53

Bosch csoport

A3

BP European Business
Service Centre

A20

Sigma Technology
Magyarország Kft.
SPAR Magyarország
Kereskedelmi Kft.
Systemax Business
Services Kft.
Tata Consultancy Services

A8

BT

A37

TESK Tanácsadó Kft.

A83

Budapest Bank

A81

Teva Gyógyszergyár

A67

career international(me)

A89

ThyssenKrupp Presta Hungary

A13

Cargill

A85

A96

Celanese

A9

Trenkwalder Személyzeti
Szolgáltató Kft.
Unisys

A66

ChemAxon

A79

Vodafone | VOCH

A25

Citibank

A21

Workania.hu

A51

Cognizant Technology Solutions

A26

Zepter International

A97

Continental

A15

Corning Hungary Kft.

A80

CPL Jobs Kft.

A44

Cvonline.hu

A75

Danone Kft.

A64

Dealogic Hungary Kft.

A39

Decathlon

A27

DENSO

A73

diwa Personalservice Kft.

A84

Emerson Process
Management Mo. Kft.

A87

EPAM Systems

A55

Ericsson

A22

EU-JOBS Kft.

A99

EURES - Biztonságos
Munkavállalás Külföldön

A100

evosoft

A28

ExxonMobil

A59

FémAlk Zrt.

A91

Formel D Group

A48
A4

GE Lighting

A81

GE Power & Water, Oil & Gas,
Energy Management

A81

Grafton Recruitment

A58

Harman

A54

Hays Hungary

A68

Hewlett-Packard Magyarország

A98

HungaroControl Magyar
Légiforgalmi Szolgálat Zrt.

A17

IBIDEN Hungary Kft.

A72

IBM DSS

A38

Infineon Technologies

A50

IT Services Hungary

A14

ITbusiness ITbridge ITpeople
Board

A88

Jobline.hu

A1

JOBSgarden-ITJobs

A29

Kelly Services

A70

Knorr - Bremse Vasúti Jármű
Rendszerek Hungária Kft.

A30

KPMG

A77

Lambda-Com Group

A42

Lidl Magyarország

A40

LuK Savaria Kft.
(Schaeffler csoport)
Magyar Közgazdasági Társaság
Ifjúsági Bizottság

A103

A49

Tapasztalat szintje

Elvárt nyelvtudás

A41

AB InBev

frissdiplomas.hu

Kínált állások
területei

A57
A76

Gyermekmegőrző
CV FotóSarok
Nyomtatás
Női KarrierSarok
Túraállomás

Magyar Suzuki Zrt.

A2

MÁV

A65

MediaGo Alapítvány

A102

Mercedes-Benz Manufacturing
Hungary Kft.

A18

Morgan Stanley

A16

MVM csoport

A7

National Instruments

A78

NAV Közép-magyarországi
Regionális Adó Főigazgatósága

A95

Nestlé Hungária Kft.

A46

NNG

A23

Nokia Solutions and Networks

A56

mérnöki/műszaki

Diplomamunka-írási lehetőség

Opel Szentgotthárd Kft.

A47

informatikai

Diákmunka

OTP Bank Nyrt.

A12

gazdasági/pénzügyi

Szakmai gyakorlat

Pannonjob Kft.

A93

PEC Central Europe

A60

Process Solutions

A36

 lsősorban nyelvtudást
e
igénylő
további területek

Procter&Gamble

A45

Prohumán Kft.

A35

 ályakezdő ajánlatok
P
(max. 1 év tapasztalat)
Tapasztalatot igénylő lehetőségek
(1–7 év tapasztalattal)
Senior szakembernek szóló lehetőségek
(több mint 7 év tapasztalattal)
Vezetői karrier

Kínált állások területei

képzési, továbbtanulási
lehetőségek

Tapasztalat szintje

Elvárt nyelvtudás
angol
német
francia
olasz
spanyol
orosz
n
 incs elvárt
nyelvtudás

