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Díszterem 

R4 

 

 

Motkó Fruzsina, 

Békés Klára, 

Kardos Enikő 

(Vodafone SSC) 

A NAGY BEUGRÓ, AVAGY HOGYAN UGORJ FEJEST A MUNKA VILÁGÁBA? 

 

Kínaiul hangzanak az álláshirdetések? Abban sem vagy biztos, hogy hová érdemes pályáznod? Érdekelnek a 

gyakornoki lehetőségek, de nem tudod mit takarnak valójában? Valódi “életszagú” tapasztalatra vágysz, amit a 

későbbiekben hasznosítani is tudsz?  Hogyan add el magad, ha nem rendelkezel még korábbról szakmai 

tapasztalattal?  

 

Ha ezek a kérdések már benned is felmerültek, és megbízható információkra vágysz hiteles arcoktól, akkor itt a 

helyed!  Az előadáson közösen keressük a választ a Vodafone Shared Services Budapest gyakornokból lett kollégáival 

és a gyakornoki program egyik koordinátorával. Az előadás után kötetlen beszélgetés formájában mindenkinek 

lehetősége nyílik kérdezni és egy-egy benfentes információt is begyűjteni.  

 

10.25. 
10.00-11.00 

 

 

 

 

Díszterem 

R4 

 

 

 

 

 

 

Perényi Andrea 

(ÉnKözPont) 

A LEGJOBB ÖNMAGAD - ELŐADÁS AZ ÖNBIZALOMRÓL 

 

Vizsgázol? Bízz magadban! Állást keresel? Bízz magadban! Randira mész? Bízz magadban!  

 

Jól hangzik, de a puszta jó tanácstól nem lesz varázsütésre önbizalmad. Az önbizalom az abba vetett hit, hogy meg 

tudom oldani a következő helyzetet, el tudom érni a céljaimat, és ha úgy adódik, túl tudom tenni magam a kudarcon 

is. Az önbizalom, nem külső póz, hanem belső erő, amitől a testtartásod, a tekinteted és a hangod is magabiztosabb 

lesz. Van, hogy mindig is volt. Van, hogy meg kell szerezni. Van, hogy megvan itt, de eltűnik amott. Van, amikor 

összetörik. Van, amikor összerakod.   

 

Hogyan tudod megtalálni nap, mint nap az önbizalom forrásait és elbontani a torlaszokat az útjából?  

Mire jó, ha megismered legjobb önmagad?  

Az előadás során megtudhatod.    



 

10.25. 
11.00-12.30 

 

 

 

 

Díszterem 

R4 

 

 

 

 

 

 

Juhász Tünde, 

Boncér Sára 

(Grund Színház) 

GRUND SZÍNHÁZ - KÖZÖS KREATIVITÁS (IMPROVIZÁCIÓS MINI-WORKSHOP) 

 

Mi tudjuk, hogy tudsz improvizálni, győződj meg róla Te is! 

 

Miről szól az Impro-Igen? 

 

 Új szerepekben próbálhatod ki magad.  

 Megtapasztalhatod az alapvető improvizációs technikákat.  

 Olyan készségeidet fejlesztheted, mint a spontaneitás, elfogadás, aktív figyelem, melyek a mindennapokban 

is hasznodra válnak. 

 …és mindeközben nagyon jól érezzük magunkat! 

 

Nincs szükség semmiféle színjátszó előképzettségre vagy tapasztalatra. Még azt sem kell gondolnod, hogy vicces 

vagy gyors reagálású vagy! A program arról szól, hogy miként tudod szabadjára engedni a fantáziád, hogyan tudsz 

másokra támaszkodni, hogy együtt nagyszerű dolgokat alkothassatok. 

 

Tedd magad „szabaddá”! 

10.25. 
10.00-12.00 

 

215 

D25 

Pentz Katalin 

(CCUSA) 

Kása Diána 

(AIESEC) 

KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK, GYAKORNOKI LEHETŐSÉGEK (CCUSA, AIESEC) 

 

Interaktív előadások  

10.00-11.00: CCUSA  

11.00-12.00: AIESEC 

 

CCUSA – Nyári munkavállalás külföldön 

 

Témák: 

 

 Külföldi munkavállalás – mire figyelj, mielőtt belevágsz 

 

 Videó CV bemutatása fiatal álláskeresőknek 

 

 A CCUSA Hungary szervezet és programok bemutatása 

 

Tapasztalat vagy Kaland – Te melyiket választanád? 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 azért, ha nem, akkor pedig éppen azért 

érdemes ellátogatnod az AIESEC előadására! 

A varázslat a komfortzónádon kívül történik! Programjainkkal most elhozzuk neked a lehetőséget, hogy kitűnj a 

tömegből és olyan tapasztalatokat szerezz, amelyek valóban különlegesek 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 igazán nagy hatással vagy környezetedre. 

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

hogy valódi interkulturális kapcsolatokra, valamint olyan szakmai tapasztalatokra tegyél szert, amelyeket a jövőben is 

garantáltan hasznosíthatsz! 

Várunk szeretettel előadásunkra, ahol többet megtudhatsz programjainkról, valamint kérdéseidre is választ kaphatsz! 

 

10.25. 

13.00-16.00 

303 

R4 

Vaskor Gréta ÖNISMERET MESÉVEL. MESECSOPORT AZ ÚTNAK INDULÁSRÓL ÉS AZ ÚTON LEVÉSRŐL… 

 

Mese. Évezredek bölcsessége, tanítása felnőttnek, fiatalnak, gyereknek. Mindenkinek. Tanítás arról, hogyan induljunk 

el az utunkon, hogyan küzdjünk meg az akadályokkal, hogyan oldjunk meg nehéz feladatokat. Hogyan kérjünk 

segítséget, és hogyan segítsünk másoknak. Hogyan álljunk talpra, hogyan szülessünk újjá. A mese magáról az életről 

szól, arról, hogy ha valamiben elakadtunk, ha nem tudunk továbblépni, ha hiányt szenvedünk, mit tegyünk. Mit 

tegyünk, hogy jó legyen, hogy elégedettek és boldogok legyünk. 

A mese vezetésével egy önismereti úton is elindulhatunk. Erre hívlak most. Egy kalandra, a mese ösvényein, és a te 

belső útjaidon.  A csoportban nem mesét elemzünk, nem szimbólumot fejtünk (bár a csoport végére mindenki többet 

fog megérteni a meséből, az biztos.) A mese képeivel, helyszíneivel, szereplőivel kapcsolódunk. A mesék kérdéseket 

tesznek fel.  A válaszokat te adod. A saját életedből, saját történetedből.  

 

Ebben a mesecsoportban dolgozunk az elindulással (igen az otthonról történővel), mert bármilyen furcsa, nem olyan 

könnyű ezt megtenni. Nem olyan könnyű lépni, váltani. Nem olyan könnyű saját útra lelni.  Milyen is ez a saját út? – 

kérdi majd a mese.  

 

Belenézünk, mi minden útravaló van abban a bizonyos mesebeli tarisznyában.  (Valami van benne, az biztos) 

Dolgozunk az úton levéssel, a találkozásokkal.  

 

S csillagokat is fogunk mérni… 

Gyere, várlak ezen a kalandon! 

 



10.25. 

14.00-15.30 

304 

R4 

Aradi Judit 

(EVS) 
EURÓPAI ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT (EVS) – 2 HÉT - 12 HÓNAP KÜLFÖLDÖN 

 Nincs még munkatapasztalatod, és félsz kilépni a nagybetűs életbe? 

 Szeretnéd fejleszteni a nyelvtudásod?  

 Tágítanád a látóköröd? 

 Kipróbálnád magad egy új területen, új helyzetekben? 

 Támogató közegre van szükséged, hogy kilépj a komfortzónádból? 

 Világot látnál, de még mindig nem nyerted meg a lottót? 

 Kilépnél a megszokott környezetedből, jelenlegi élethelyzetedből, hogy egy teljesen új fejezetet nyithass? 

 Nem akarsz halasztani, a diploma megszerzése után viszont szívesen töltenél pár hónapot külföldön? 

 Szeretnél egyszerre utazni, új tapasztalatokat, élményeket, ismerősöket szerezni, mindeközben pedig 

fejlődni? 

 

Aradi Judit vagyok, károlis öregdiák – tavaly végeztem anglisztika alapszakon. Az elmúlt 1 évet az Európai Önkéntes 

Szolgálat keretében Szlovákiában töltöttem, s ez az egy év rengeteg mindent megváltoztatott: a céljaimat, a 

hozzáállásomat, a magamról alkotott képet, és még sorolhatnám… Arra a lehetetlennek tűnő feladatra vállalkoztam, 

hogy másfél órába sűrítve elmeséljek 12 hónapot, hogy milyen tapasztalatokkal és élményekkel lettem gazdagabb, 

miért jó az EVS, és hogyan tudsz jelentkezni. 

Ha szeretnél könnyen (kevés papírmunka és szervezkedés árán) külföldön élet- és munkatapasztalatot, valamint 

felejthetetlen élményeket szerezni, ne hagyd ki ezt a lehetőséget! Ha pedig már most van kérdésed, amire mindenképp 

szeretnél választ kapni, írj az aradijudit92@gmail.com címre. (A tárgyba kérlek, írd bele, hogy „Tréninghét EVS”) 

 

10. 26. 

10.00-11.20 

Díszterem 

R4 

Kürti Dorottya 

(Randstad 

Hungary Kft.) 

ÁLLÁSKERESÉS PÁLYAKEZDŐKÉNT: MIT ÉREK A MAGYAR MUNKAERŐPIACON? 

 

Az utóbbi időszakban kiemelt közéleti téma lett a magyar munkaerőpiac helyzete: a hírek egyszerre szólnak 

munkanélküliségről és munkaerőhiányról is a gazdaság különböző szektoraiban. 

Előadásunkkal igyekszünk bemutatni, jelenleg milyen lehetőségek nyitottak pályakezdő álláskeresők számára, melyek 

azok az ágazatok, ahol jó esélyekkel helyezkedhetnek el a kiváló kommunikációs készséggel rendelkező, több 

nyelven beszélő, rátermett frissdiplomások. Arra is adunk tippeket, milyen kiegészítő tanulmányokba érdemes 

belevágni, ha bővíteni szeretnénk az elérhető álláslehetőségek körét. 

Segítünk kibogozni az álláshirdetések sokszor kusza tolvajnyelvét, és adunk pár tanácsot az első interjúkra is.   

 

10. 26. 

10.00-11.20 

és 

11.40-13.00 

303 

R4 

Várkonyi Dóra, 

Szikora Viktória 

és   

Fodor Nelli 

(Randstad 

Hungary Kft.) 

KIVÁLASZTÁS CSOPORTJÁTÉKKAL 

 

Napjainkban egyre sűrűbben váltja fel az egyéni interjút a csoportos kiválasztási forma. Az új munkatársak 

kiválasztásához az úgynevezett ”Assessment Center” az egyik legkedveltebb módszer, melynek célja, hogy a 

kiválasztásra kerülő jelöltek képességeit egy élő, változó környezetben figyelhessék meg a munkaadók. A jelölteket a 

betöltendő munkakörre jellemző feladatok elé állítják, és viselkedésükből, reakcióikból igyekeznek arra következtetni, 

hogyan boldogulnának az adott munkakörben. Próbáld ki élesben Te is, tudj meg magadról többet!  

https://btk-cas.kre.hu/owa/redir.aspx?C=N7pNXrJsqlMyFIlYwLj2SFe79vk3hrpS5vomKIxRDditVYlD_ejTCA..&URL=mailto%3aaradijudit92%40gmail.com


 

A Csoportos kiválasztás egyre népszerűbb, hatékony és igen költséges módszerét általában multinacionális cégek 

alkalmazzák, mivel ezzel a módszerrel a pályázók alap kompetenciái rendkívül jól, objektív formában mérhetőek, 

valamint azért is, mert így egyszerre akár több pályázó is kiválasztásra kerülhet. Néhány terület, ahol gyakran 

használják ezt a módszert: nyelvtudást igénylő munkakörök, értékesítési, HR, beszerzési, illetve vezetői pozíciók. 

 

10. 26. 

10.00.11.20 

és 

11.40-13.00 

205 

R4 

Tóth-Ihász Vera, 

Vörösmarty 

Gergő, Wagner 

Rudolf, Szikora 

Viktória 

(Randstad 

Hungary Kft.) 

CV AMBULANCIA 

 

 Kilépnél a munkaerőpiacra, de nem tudod, hogyan indulj el? 

 

 Még mindig Google-ben keresgélsz CV sablonok után? 

 

 Tisztában vagy a motivációiddal, de bizonytalan vagy, hogyan is vesd papírra? 

 

 Szeretnél tanácsot kapni, hogyan viselkedj egy állásinterjún? 

 
Gyere el workshopunkra magyar vagy angol nyelvű önéletrajzod kíséretében, és kérj segítséget HR szakemberektől. 

Eligazítunk a tökéletes CV és motivációs levél útvesztőjében, hogy ezentúl gyerekjáték legyen számodra az 

álláskeresés! 

 

Magyar / angol nyelvű önéletrajzotokat küldjétek el 2016. 10. 25. 16 óráig a  beata.takacs@randstad.hu e-mail címre, 

és hozzátok magatokkal elektronikus formában is a tréningre! 

10. 26. 

10.00-11.20 

és 

11.40-13.00 

 

 

204 

R4 

 

Kürti Dorottya, 

Tóth-Ihász Vera 

Erdei Helga, 

Fodor Nelli 

(Randstad 

Hungary Kft.) 

 

 

 

 

 

PRÓBAINTERJÚ 

 

A próbainterjú alkalmával elsősorban rengeteg praktikus tanácsot és útmutatót kaptok a Randstad fiatal tanácsadóitól, 

hogy a legjobbat hozhassátok ki magatokból. A rövid előadást/kerekasztal beszélgetést követően pedig néhányan 

élesben is kipróbálhatják magukat egy rapid interjúszituációban, ami után hasznos visszajelzésekkel is ellátunk 

Az állásinterjúkon előforduló gyakori kérdésekről rengeteget lehet olvasni az interneten, de nincs jobb felkészülés rá, 

mint valóban átélni egy interjúhelyzetet és megbeszélni egy profi tanácsadóval az átélt tapasztalatokat, nehézségeket, 

kérdéseket. 

10. 26. 

11.40-13.00 

 

Díszterem 

R4 

Erdei Helga 

(Randstad 

Hungary Kft.) 

 

SELF-BRANDING: HOGYAN CSINÁLJAM? 

 

A közösségi média adta lehetőségeknek köszönhetően manapság már nem csak az önéletrajzod az egyetlen módja 

annak, hogy bemutatkozz jövendőbeli munkaadódnak.  

Azonban a túl nagy, vagy nem megfelelően karbantartott digitális lábnyom árthat is az esélyeidnek. Mivel a 

mailto:beata.takacs@randstad.hu


legmegfelelőbb jelölteket már nem csak az ismert állásportálokon keresik a cégek, fontos, hogy Facebook vagy 

LinkedIn profilod is a legjobb oldaladról mutasson be.  

Ha bizonytalan vagy, mindezt hogyan érheted el, vegyél részt előadásunkon, ismerd meg a ”social networking” 

szakmai oldalát, és hozd létre saját márkád.   

 

10. 27. 

10.00-11.30. 

207 

R4 

Panyi Anna, 

Perényi Andrea 

(ÉnKözPont) 

ÉNBIZALOM WORKSHOP – ÉPITSD MAGA(D)BIZTOSRA! 

 

Milyen építőelemei vannak a magabiztosságnak? Kívülről vagy belülről kezded el építeni?  

Milyen eszközeid vannak arra, hogy megtaláld a belső erőforrásaidat a változó helyzetekben?  

Milyen módszereid vannak arra, hogy magabiztosan lépj az életed kihívásai felé?  

Milyen gyakorlataid vannak arra, hogy eloszlasd a parázást és tanulj a krízishelyzetekből? 

Ha bővítenéd a palettádat, várunk workshopunkon, ahol belekóstolhatsz az önbizalom-fejlesztésbe. 

  
10. 27. 

12.00-13.00 

321 

R4 

Ambrus Gyula 

(Avis Budget 

Group) 

KARRIERÚT AZ SSC-K VILÁGÁBAN 

 

Milyen lehetőségei vannak egy diáknak, pályakezdőnek a magyar gazdaság húzóágazatának számító 

szolgáltatóközpontokban? Miért jó SSC-ben dolgozni?  Az előrejelzések szerint a következő 1-1,5 évben itt lesz a 

legnagyobb a munkaerő-piaci növekedés, ahol lehetőséged van komoly szakmai tapasztalatot szerezni és akár bejárni 

egy belső karrieutat speciális tudás megszerzésével, miközben nyelvtudásodat használva különböző kultúrákkal 

együttműködve dolgozhatsz. 

Ha szeretnéd megtudni, mi az, amit a munkáltatók keresnek, ha szívesen hallanád egy izgalmas karrierutat bejárt 

diákból service delivery manager történetét csatlakozz hozzánk!  
 

R4 = Reviczky u.4. 

D25 = Dózsa György út 25. 

 

 


