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Várkonyi Dóra, 

Tóth-Ihász 

Veronika 

 

(Randstad 

Hungary) 

Pályakezdőként a munkaerőpiacon 

 

Az álláskeresés éppúgy előzetes tervezést, szervezést igényel, mint egy új albérlet keresése vagy éppen egy egyetemi 

jelentkezés.  

Ahogyan a lakáspiacot, illetve az egyetemi szakkínálatot is átnézzük, mielőtt belevágunk, érdemes az álláskeresést is 

jól előkészíteni. 

A magyar munkaerőpiac helyzetétől indulva egészen a sikeres jelentkezésig átbeszéljük a folyamat lépéseit, 

mérföldköveket néhány hasznos, gyakorlati tippet megosztva a résztvevőkkel.  

 

A workshopot a Randstad Hungary HR szakemberei tartják. 

10. 24. 

Két 

időpontban 

is! 

10.00-11.30 

és  

11.30-13.00 
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Szikora Viktória, 

Mancsiczky 

Rebeka 

 

(Randstad 

Hungary) 

Mitől leszek jó csapatjátékos? – Közös feladat, egyéni szerepek 

 

Interjúk során gyakran halljuk az álláskeresőktől, hogy szeretnek és tudnak is csapatban dolgozni. De mitől lesz valaki 

jó csapatjátékos? Milyen csoportszerepek vannak, és ki hogyan érvényesülhet leginkább egy teamben?  

 

Napjainkban egyre sűrűbben váltja fel az egyéni interjút a csoportos kiválasztási forma, az úgynevezett Assessment 

Center, melynek egyik állandó összetevője a csoportos feladat.  

A közös munka természetesen nagyfokú kooperációt és kompromisszumkészséget igényel, felmerül hát a kérdés, 

ilyen helyzetben hogyan érvényesülhet az egyén, hogyan domboríthatja ki saját készségeit, ahogyan azt egy 

személyes interjún tenné.  

Ha szeretnéd megtudni, hogy mennyire vagy jó csapatjátékos, hogy a közös munka során mennyire tudod megmutatni 

saját készségeidet, csatlakozz hozzánk, és próbáld ki magad élesben is! 

 

A workshopot a Randstad Hungary HR szakemberei tartják. 

10. 24.   A jövő önéletrajza a LinkedIn: Készítsük el együtt a profilod (LinkedIn profilkészítő kurzus) 



13.00-15.00 
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Szabó András, 

Gál  

(Kelly Services) 

 

 

2 órás workshopunk keretein belül elkészítjük a LinkedIn profilodat, közben pedig információkat és tippeket kapsz 

arról, hogy  

 a HR-esek miért szeretik a LinkedIn-t, 

 hogyan keresnek rajta jelölteket, 

 milyen LinkedIn profil versenyképes, 

 valamint, hogy miként kerülhetsz fel minél több HR-es LinkedIn radarjára. 

 

Gyere el október 24-én kedden 13 órakor és délutánra már meglesz a LinkedIn profilod. ;) 

 

Szabó András – Campus Recruitment Coordinator (Kelly Services) 

Gál Dániel – Sourcing Subject Matter Expert (Kelly Services) 

 
10. 24. 

14.00-15.00 

 

Díszterem 

 

Székely Ágnes 

(Tempus 

Közalapítvány) 

A külföldi szakmai gyakorlat hatása a karrierépítésre – Ismerd meg a lehetőségeidet! 

 

Bölcsész hallgatóként nehéz előre látnod, vajon néhány év múlva, diplomáddal a kezedben merre indulj? Sokan 

vannak így ezzel. Pályakezdőként csak akkor reménykedhetsz viszonylag gyors elhelyezkedési esélyekben, ha valami 

extra tevékenységgel kitűnsz a jelentkezők közül. Kell valami különleges tapasztalat, tudás, ami munkaerőpiaci 

szempontból értékes, ami miatt téged választanak majd. Egy külföldi szakmai gyakorlat biztosítja számodra 

mindezeket az előnyöket! Nyelvtudásodat, interkulturális kompetenciádat fejlesztheted, nemzetközi szakmai 

tapasztalatot szerezhetsz, magabiztosabbá válsz, szakmailag releváns munkatapasztalatra tehetsz szert. A nemzetközi 

kutatások eredményei alapján a nemzetközi mobilitásban való részvétel jelentősen javítja a hallgatók munkaerő-piaci 

pozícióit, hiszen hozzájárul azon készségek és kompetenciák fejlődéséhez, amelyek a munkaerőpiacon kifejezetten 

keresettek (pl. gyakorlatorientált idegennyelv-tudás és jó kommunikációs képességek; egyszerre jó együttműködési 

készségek és önállóság; felelősségvállalás és döntéshozatali képesség; interkulturális készségek). 

Mindezekre a készségekre és élményekre szert tehetsz ösztöndíj támogatással is! Az Erasmus+ és a Campus Mundi 

ösztöndíjprogramok keretében 2-5 hónap időtartamú külföldi szakmai gyakorlat megvalósításához jelentős összegű 

ösztöndíj támogatást is kaphatsz. Gyere el workshopunkra, hogy segíthessünk a kezdeti lépésekben. Aki kimarad, az 

lemarad! 

 

10. 24. 
15.00-16.30 
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Kelemen Lilla 

(BP) 

Merre tovább a végzés után? Informális beszélgetés a BP szervezésében, hogy már hallgatóként több információd 

legyen a karrierlehetőségeidről. 

  

Kíváncsi vagy miért lehet fontos az SSC, O2C vagy éppen a CSR rövidítés a jövőd szempontjából? Várunk Október 

2-án 15:00 órakor a 319-es teremben és minden kiderül! 

  
Csatlakozz előadásunkhoz és kötetlen beszélgetésünkhöz, hogy megismerd a nemzetközi szolgáltatóközpontok 

világát és megtudd, milyen területeken indíthatod el karriered gyakornokként vagy pályakezdőként. 



  

A másfél órás program során információt szerezhetsz a szolgáltatóközpontok működéséről, majd bemutatjuk neked a 

BP-t és azt, hogyan építhetsz karriert nálunk. Szeretnénk segíteni, hogy már hallgatóként lásd, milyen területeken 

dolgozhatsz egy SSC-ben, és hogy mi is rejlik az egyes pozíciók mögött nálunk. Kötetlen formában fogjuk 

megosztani tapasztalatainkat és különböző karrierútjainkat, hogy tanulmányaid befejezésekor felkészülten 

érkezzhess majd az interjúdra. 

  

Találkozunk október 2-án 15:00 órakor a 319-es teremben! 

  

Addig is, a BP-ről itt olvashatsz többet: www.bp.com, aktuális karrierlehetőségeinket pedig itt 

találod: www.bp.com/career/hu. 

 

10. 24. 

16.00-17.30 
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Skifton Éva 

(Cultural Care Au 

Pair) 

Merj nagyot álmodni! Utazz, tanulj és dolgozz az USA-ban a Cultural Care-rel! 

 

 Szeretnél értékes nemzetközi tapasztalatot szerezni az USA-ban? 

 Angol nyelvtudásod anyanyelvi környezetben fejlesztenéd? 

 Szívesen tanulnál egy amerikai egyetemen? 

 Utaznál, világot látnál és nemzetközi barátságokat kötnél? 

 Szívesen töltenél el egy évet egy amerikai fogadó családnál, miközben gyerekekre vigyázol? 

 

Gyere el előadásunkra, ismerd meg programunkat, és tedd fel kérdéseidet! 

 

Programunkkal lehetőséged nyílik arra, hogy egy éven keresztül anyanyelvi környezetben tökéletesítsd angol 

nyelvtudásod, és megismerj egy új kultúrát. Az amerikai egyetemi életbe is betekintést nyerhetsz, és szabadon 

választható kurzuson mélyítheted szaktudásod vagy tanulhatsz valami teljesen újat. Mindemellett értékes nemzetközi 

munkatapasztalatot szerzel, mialatt gyerekekre vigyázol egy amerikai családnál. 

 

A Cultural Care Au Pair, az Education First tagja, amely több mint 50 éve foglalkozik kulturális csereprogramokkal és 

nyelvoktatással. Programunkat a US State Department szabályozza. 

 

Skifton Éva, Meeting Leader 

 

10. 25. 
9.00-10.00 
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Andrási Melinda, 

Martinez Attila, 

Ida Addesa, Vaski 

Tímea, Béres 

Ismered a Shared Service Centerek világát? – A Computacenter Hungary előadása egy feltörekvő ágazat 

előnyeiről és lehetőségeiről 

• Hallottál már az SSC-kről? Tudod mivel foglalkoznak ezek a szolgáltatóközpontok? 

• Miért nagyszerű lehetőség egy frissdiplomásnak ezen a területen kezdeni a munkát? 

• Milyen lehetőségek vannak nemzetközileg, az előrelépéseket illetően? 

https://btk-cas.kre.hu/owa/fuleki.beata@kre.hu/redir.aspx?C=ZUnciGBBDg4tUWmH3iyl7WqrSWudlVkEXto1XkhtgCXHFj6iAAvVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.bp.com
https://btk-cas.kre.hu/owa/fuleki.beata@kre.hu/redir.aspx?C=XpoUF4AP4FF7eBVxwECDkOFBmgTVc6NFskW-oBzPwdPHFj6iAAvVCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.bp.com%2fcareer%2fhu


Blanka 

(Computacenter 

Hungary) 

 

• Milyen készségekre van szükséged a munkavállaláshoz, illetve melyek azok, amelyek biztosan fejlődni 

fognak, ha a szektorban helyezkedsz el? 

 

A Computacenter Hungaryről általánosságban 

A Computacenter Hungary  Európa egyik vezető független IT támogató cége. Budapesti irodánk 2013-ban nyitott pár 

emberrel, mára pedig már több, mint 500 munkatársunk van – ebből is látható, milyen dinamikusan fejlődünk – a 

régió egyik  legnagyobb service centere lettünk. Cégünk technikai segítséget nyújt 5 különböző partnercégünknek, 17 

különböző nyelven, az egészen egyszerű IT problémák megoldásától az egészen bonyolultakig.  2014 óta saját 

Finance részlegünk támogatja a helpdesk működését. Előadásunkból megismerheted a cégünket, annak alapvető 

struktúráját, és ezen keresztül az összes többi Shared Service Deskét is. Átfogó képet alakíthatsz ki a szektor 

működéséről, a terület nyújtotta lehetőségekről Andrási Melinda, Recruitment Advisor kollégánk tolmácsolásában. 

A Global Service Desk részletesebben 

Kik dolgoznak a Global Service Desken, és milyen pozíciókban? Milyen munkát látnak el a mindennapjaikban? 

Martinez Attila Senior Operations Manager és Ida Addesa Operations Manager mesél a Service Desk működéséről és 

felépítéséről. 5 partnercégünket 17 féle különböző nyelven támogatjuk: miért előnyös egy ilyen multinacionális 

környezetben dolgozni? Kiderül, hogy az sem probléma, ha friss munkavállalóink nem rendelkeznek előzetes IT 

tudással, hiszen belépésük után azonnal egy 4-5 hetes technikai tréningen vesznek részt. Mit is csinálnak pontosan a 

First Line Analystok? Hogyan lehet előrelépdelni a karrierutakon? Milyen pozíciókat lehet elérni kitartó munkával a 

Computacenter Hungarynél? Ilyen és ezekhez hasonló kérdésekre keressük a választ. 

A Finance Departmentről részletesebben 

2014-ben nyitott meg irodánkban a pénzügyekkel foglalkozó részleg, amely nemcsak a saját irodák működését 

támogatja. Kollégáink napi kapcsolatban vannak Belgium, Németország, Egyesült Királyság és Franciaország beli 

partnereinkkel. Mivel foglalkozik egy Accounts Payable, Cash Collection és Cash Application pozícióban dolgozó 

munkavállaló? Milyen feladatokat látnak el ezek a csapatok? Ezekről beszélnek Vaski Tímea Subject Matter Expert és 

Béres Blanka Team Leader finance területen dolgozó kollégáink. 

Az előadást azoknak ajánljuk, akik szeretnék idegen nyelvtudásukat nap mint nap kamatoztatni, 

multinacionális környezetben és fiatalos csapatokban dolgozni IT, pénzügyi vagy nemzetközi területeken. 

10. 25. 
10.00-12.00 
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Szabó András, 

Völgyi-csík Anna 

(Kelly Services) 

A tudás hatalom, az információ pénz.  Legyél Te is (HR információ) milliomos! #akvízösszeköt ;) 

 

Amikor álláshirdetést olvasol, úgy érzed, mintha idegen nyelven írták volna? Már a pozíció megnevezését sem érted? 

A feladatoknál és az elvárásoknál is vannak olyan kifejezések, amelyek teljesen ismeretlenek számodra? 



Gyere el október 25-e szerdán kvíz délelőttünkre, és játékos formában megismertetünk a HR-es definíciók 

jelentésével, azoknak ismeretében pedig kinyílik a lehetőségek tárháza, és sikeresebben tudsz majd állást keresni. 

Kvízeljünk együtt, hiszen játszva tanulni jobb! ;) 

 

Kvízmesterek: 

Szabó András – Campus Recruitment Coordinator (Kelly Services) 

Völgyi-Csík Anna – Senior Talent Sourcing Specialist (Kelly Services) 

10. 25. 

12.00-13.30 
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Kőszegi Tamás 

(Mimicry Motions 

animációs stúdió) 

Hogyan ne alapítsunk saját céget? Kezdő vállalkozóként a versenypiacon  

 

Kinek való a vállalkozás, és kinek nem? Mikor érdemes céget alapítanunk? Hogyan tanuljunk mások hibáiból? 

Kőszegi Tamás, a Mimicry Motions animációs stúdió ügyvezetője, az 50 Tehetséges Magyar Fiatal Program tagja 

teljesen kezdőként, egyetemista barátaival alapította első cégét, mely akkora bukás lett, hogy a fal adta a másikat. 

Előadásában arra keresi a választ, hogyan lehetünk egyetemistaként is sikeres vállalkozók. Mi az a pretotyping, a 

SEO, hogy keressünk minden évben kétszer annyit, mint korábban, és mi köze mindezeknek a csótányokhoz? Ezekre 

a kérdésekre mind választ kaphatunk, valamint arra is, miért együnk békát reggelire.  

 

10. 25. 

14.00-15.00 
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Fügedi Fanni 

(AIESEC)  

 

 

Légy több, mint a diplomád! Külföldi programlehetőségek az AIESEC-kel 

Gondoltál már arra, hogy külföldön próbáld ki magad? Szeretsz világot látni és nyitott vagy az új dolgokra? Szeretnél 

személyesen és professzionálisan is fejlődni? Ha igen a válaszod, akkor érdemes ellátogatnod az AIESEC előadására! 

Manapság a rengeteg egyetemet végzett, diplomás fiatal közül nem könnyű kiemelkedni a munkaerőpiacon. Az 

AIESEC programjai által most azonban megadatik neked a lehetőség, hogy kitűnj a tömegből, és olyan tapasztalatokat 

szerezz, amelyek valóban értékesek és hatalmas előnyt jelentenek a munkáltatóknál. A Global Volunteer, a Global 

Talent, illetve a Global Entrepreneurs programok mind nagyszerű külföldi lehetőségek számodra, hogy növeld az 

értéked a munkaerőpiacon, miközben folyamatosan fejlődsz, felejthetetlen élményekkel gazdagodsz, valamint te 

magad is nagy hatással lehetsz környezetedre. 

Fedezz fel új országokat, ismerj meg új kultúrákat, szerezz barátokat a világ minden tájáról, és ragadd meg az 

alkalmat, hogy értékes nemzetközi kapcsolatokat építs, valamint olyan gyakorlati tapasztalatokra tegyél szert, 

amelyeket a jövődben is garantáltan hasznosíthatsz! 

Várunk szeretettel 2017. október 25-én a tréninghéten, ahol többet is megtudhatsz programjainkról, valamint 

kérdéseidre is választ kaphatsz. 

Találkozunk az előadáson!  



Fügedi Fanni, kimenő csereprogramokért és marketingért felelős elnökhelyettes, AIESEC 

10. 25. 

15.00-16.00 
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Litkei Kornélia, 

(Fulbright 

Education USA 

Advising Center) 

 

 

Tanulj, kutass az Egyesült Államokban - Fulbright ösztöndíjjal! 

 

Hazatérő hallgatók beszámolói alapján állíthatjuk, hogy az USA-ban tanulni egy életre szóló élmény. Kitárul a világ, 

hiszen több tucat különböző nemzetiségű fiatallal találkozhatsz akár napi szinten, és akár több száz tantárgy közül 

válogathatsz, hogy összeállítsd személyre szóló órarended. 

A legkönnyebben és a leghatékonyabban anyanyelvi környezetben tanulunk nyelveket. Emellett a külföldi hallgatók 

számára igen vonzó az Egyesült Államok egyetemein a „liberal arts”, átfogó, de rugalmas képzés. Az alapfokú képzés 

(Bachelor’s) jellemzője a széles tantárgyválaszték, a mesterfokon (Master’s) egyedülálló specializációkra nyílik 

lehetőség. 

A méltán világhíres Harvard és Princeton Egyetem mellett még mintegy 4000 kiválóan felszerelt intézmény, 

nemzetközileg elismert oktatókkal, vendégelőadókkal, sokszor Nobel-díjas kutatókkal várja a hallgatókat, akikkel az 

interaktív órákon kívül is közvetlen a viszony. Ismerd meg a Fulbright ösztöndíjak által kínált lehetőségeket és 

pályázz a 2019-20-as akadémiai évre! 

10. 25. 
17.00-18.30 
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Füleki Beáta, 

SOUlító 

Mi a pálya? Kötetlen beszélgetés pszichológusokkal a pályakezdésükről  

 

1-2 éve végzett pszichológusok – a SOULító kortárs segítő egykori és még most is aktív tagjai – beszélgetnek arról, 

hogyan indult a pszichológusi pályájuk. Hogyan találtak állást, mivel foglalkoznak, hogyan tervezik a szakmai 

jövőjüket, milyen kihívásokkal találkoznak a munkájuk során. Szó esik még bizonyára sok minden másról is, ami felé 

a beszélgetés fonalán eljutnak. A programra szeretettel várják a pszichológushallgatókat, hogy feltehessék 

kérdéseiket, megoszthassák gondolataikat a pályakezdéssel, szakmai identitás alakulásával és a felmerülő témákkal 

kapcsolatban. 

 

Házigazda: Füleki Beáta egykori SOUlítós, a Karrieriroda vezetője 

 

A résztvevőket teával, sütivel várjuk a SOULító Mozi hagyományait folytatva. 

 

10. 26.  
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Rosta Judit, 

Csirke Enikő 

(Avis Budget 

Group) 

Karrierút egy szolgáltató központban (Shared Service Centerben) – Beszélgetés egy vezetővel 

 

- Felvettek a diákmunkára/pozícióra, amire jelentkeztél, na de hogyan tovább? 

- Mit keres a vezető a gyakornokokban, pályakezdőkben, hogy megtalálja azt, akire a jövőben is igazán 

számíthat?  

- Hogyan segítik a munkavállalók fejlődését/előrelépését, és mit kell nekik tenniük ezért? 

- Hogyan válhatsz gyakornokból teljeskörű munkavállalóvá, majd egy vállalatot formáló meghatározó 

szakemberré, vezetővé?  

 

Ezekről a kérdésekről lesz szó interaktív előadásunkban, ami után szívesen válaszolunk a kérdéseidre.  

 



 

R4 = Reviczky u.4. 

 

 


