
 

Antal Melinda  



 

Bölcsész karrier a vállalatoknál  

– ha nem csak az ügyfélszolgálat 
és a az adminisztráció érdekel 

 



Nem kell feladni az érdeklődésedet 

• Mi az a 4 kompetencia, amely megszerzésével 
Te is kelendő leszel a nemzetközi munkaerő-
piacon?  

• Miért érdemes komolyan venni a tanulást az 
egyetemi évek alatt?  

• Milyen készségeket keres az üzleti világ?  

• Hogyan tudsz erre gyorsan és eredményesen 
felkészülni?  

 



Értékesebb vagy, mint gondolnád 

A világ legnagyobb technológiai vállalatai 

nyelvészeket, szociológusokat, tanárokat 

keresnek a jövő megoldásaihoz!   

 

 



Tehetségekért folyó ádáz küzdelem 
1. Nyelvész  



Tehetségekért folyó ádáz küzdelem  
2. Szociológus 



Projekt munka 

• GIG Economy – hakni gazdaság 

• Digital nomads  

• Project Manager 

• Job sharing 

• Contingent Worker 

• Interim Manager 

• Consultant 

 



Mi az a 4 kompetencia, amely 
megszerzésével Te is kelendő leszel a 

nemzetközi munkaerő-piacon?  
 

 

1. Scripting Languages - Python 

2. Folyamatszemlélet, modellezés  

3. Matematika, Statisztika (Research 
Methodologies, Qualitative and Quantitative 
Analysis, Experimental Design) 

4. Projekt Menedzsment 

 



Milyen készségeket keres az üzleti világ?  
 

• Lényeglátás 

• Emberekkel való szoros kapcsolattartás 

• Egyértelmű szóbeli és írott üzenetek 
átadása, kommunikáció 

• Problémamegoldás 

• Kreatív gondolkodás 

• Önállóság 

• Érett gondolkodás és viselkedés   

 



Felkészülés  
1.  Mit szeretnél? Ehhez milyen tudás kell?   

 Business Analyst                              
Project Manager     ÜZLETI 
 
Data Science 
Analytics     TECH, ELEMZÉS 
Technlogy  
 
Tanár        
Fordító      HUMÁN   
HR         
Szövegíró  



Felkészülés  
2. Mi kell még hozzá? 

KELL 

• Magabiztos, jó fellépés 

• Egyértelmű kommunikáció 

• Önmagad 

• Pozitív dolgok és 
tulajdonságok 
hangsúlyozása 

• Önbecsülés 

• Érett, partneri viszony 

NEM KELL 

• Szerénység 

• Alárendelődés 

• Hiányok hangsúlyozása 

• Mentegetőzés  

• Szégyenlősség  



Felkészülés  
3. Mi alapján választanak ki? Mivel 

biztosítom a tartósan jó eredményt?  
  

Tudás  

Hozzáállás  Készségek 



Miért érdemes komolyan venni a 
tanulást az egyetemi évek alatt?  

 





PhD or Master  



Mi lehet most gyors munkalehetőség? 

• Projekt asszisztens 

• Junior Business Analyst 

• Szövegíró 

• Junior Research/Recruiter 

• Junior project koordinátor 

• HR Asszisztens  

• Nyelvtanár 

• Fordító 

 



Mivel foglalkozom?  

 

 

 

We connect companies with immediately 

Available digital specialists 

 

 

 

Tech, data and digital project solutions 



Hogyan tudok segíteni?  
 

1. Összekötni toborzó és munkaerőt kereső 
cégekkel  

2. CV-t írni/átnézni 

3. Interjúra felkészülni 

 

Data Science alapok 

Business Analyst 

Kiegészítő tréning + munkalehetőség  

(3 hónap) 

 

      



 
A képzések 2019 júniusban, illetve a nyár folyamán 
havonta két alkalommal indulnak. 
 
Előzetes jelentkezés email-ben a 
melinda.antal@humanexcellence.hu e-mail címen.  
 
A karrier napon résztvevő hallgatók részére egyszeri  
30% kedvezményt nyújtunk. Az e-mail tárgy 
mezőjébe írd a KAROLI_KARRIER kódot.  
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Elérhetőségeim  

 

Antal Melinda  

+36 20 4799808 

melinda.antal@humanexcellence.hu 

https://www.linkedin.com/in/melindaantal 
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Köszönöm a figyelmet! 

 

Sok sikert a tanulmányaitokhoz  

és a karrieretekhez! 


