A Tanácsadótér programjainak támogatója:

Üdvözlünk a virtuális
állásvilágban!
Ez az a hely, ahol megmutathatod magad, és, ahol szívesen látunk. Itt mindenki
arra kíváncsi, hogy miben vagy jó, hogyan tudod kamatoztatni a tudásodat és
szakmailag fejlődni egy cégnél. Természetesen az állásokra való jelentkezés lehetősége mellett chatelni és videóinterjúzni is tudsz a kiállítókkal, a webinarokon
pedig egy eddig talán ismeretlen arcukat is megmutatják.
Ha most épp nem aktuális számodra az álláskeresés, ajánljuk figyelmedbe előadásainkat és tanácsadásainkat, melyekből sokat profitálhatsz hosszú távon
karrierépítésed és önfejlesztésed szempontjából. Virtuális tér ide vagy oda, ez
a platform is az emberekről szól, úgyhogy a szervezők nevében annyit mondunk,
érezd jól magad, és hozd ki a legtöbbet a JOB4me-ből! Mert ez érted van.

Kik vagyunk mi?
Egy valóban összetartó csapat, akiknek az az elsődleges, hogy jobbá tegyék a munka világát.
Segítünk egymásra találni az álláskeresőknek és a munkaadóknak, betöltjük az űrt az álláspiacon, és megújítjuk a toborzást. Különbözőek vagyunk, de egyformán szeretjük a munkánkat,
amiből elképesztő dolgok sülnek ki. Van egy egyetemistáknak és pályakezdőknek szóló állásportálunk, a frissdiplomas.hu, kisebb-nagyobb karriereseményeket szervezünk, online tevékenységünk legújabb elemével, a JOB4me-vel pedig egy teljesen új dimenziót alkotunk meg,
legyen szó X, Y vagy Z generációról.

Kiemelt állásajánlóink
A Virtuális Színpad programjainak támogatója:
A Tanácsadótér programjainak támogatója:
2022. március 9-10.

Naprakész infókért csatlakozz Facebook eseményünkhöz!
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Mi vár rád a Virtuális
Állásbörzén?
A JOB4me virtuális állásbörzén az otthonod kényelméből (vagy bárhonnan) találkozhatsz az
ország legjelentősebb munkaadóival. Az interneten nincsenek határok, így rengeteg állás közül válogathatsz, és ezért még utaznod sem kell. Töltsd fel önéletrajzod virtuális profilodba,
chatelj, videóinterjúzz a cégekkel, vagy nézz bele webinarjaikba! Minden eszközről elérhető,
felhasználóbarát felület, hogy saját időbeosztásod szerint építhesd a karriered.

Hogyan keress állást a rendezvényen?
Amint belépsz a rendezvényre, egy kattintással eljuthatsz a Kiállítótérbe, ahol lapozhatsz a
cégek standjai között. Többféle módja is van annak, hogy kapcsolatba kerülj a cégekkel, ezeket
összegyűjtöttük neked:

ÁLLÁSJELENTKEZÉS
A Kiállítótérben lapozhatsz a cégek virtuális standjai
között, és rengeteg infót elérhetsz róluk, amelyek
alapján eldöntheted, szeretnél-e jelentkezni hozzájuk.

Cégbemutatkozás
A kiállítók feltölthetik vállalati anyagaikat, hogy jobban
megismerhesd őket.

Nyitott pozíciók
Részletes leírást találsz arról, hogy milyen állásokra
jelentkezhetsz.

Videók
Bepillantást nyújthatnak a cég tevékenységébe vagy a
csapat életébe.

Névjegyek
Megnézheted, kik vannak jelen a standon, és, hogy
milyen pozícióban dolgoznak a cégnél, így eldöntheted, kivel szeretnél beszélgetni.

Kiemelt állásajánlóink:

INTERAKCIÓ
Írásos beszélgetés
Láthatod, mikor érhetők el online a cégek, és akár
azonnal írhatsz nekik chaten.

Videós beszélgetés
A teljesebb élményért videóchaten is beszélgethetsz
a kiállítókkal, sőt, akár egy első körös állásinterjút is
lebonyolíthattok.

Kiállítói megkeresés
Nálunk minden álláskereső egyenlő esélyekkel indul,
így a kiállítók kizárólag keresztneved és szakmai adataid alapján kereshetnek rád, az életkorod és a CV-d
rejtve marad (amíg be nem lépsz standjukra). Ebben
az esetben a kiállítók felkérést küldhetnek neked – ha
elfogadod, máris chatelhettek!
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Online etikett a JOB4me-n
Tippek a profi kommunikációhoz
PRIVÁT CHAT

LOUNGE (NYILVÁNOS) CHAT

A cég standjánál kiválaszthatod, hogy melyik kollégával szeretnél beszélgetni. A kiállítókkal való chatet a főmenüből is eléred.

A Lounge-ban minden látogató és kiállító
megtalálható. Felteheted kérdéseidet, megoszthatod élményeidet vagy akár tapasztalataidról, álláskeresési preferenciáidról is
írhatsz.

Így használd a chatet, hogy profi
benyomást kelts!
1. A cégek standjaira belépve láthatod, mely kollégák vannak online.
2. Legyen rövid, de emlékezetes a bemutatkozásod! Ne kelljen harapófogóval
kihúzni belőled, milyen lehetőségek érdekelnek.
3. Ha egy cég nem kínál számodra szimpatikus pozíciót, köszönd meg a
lehetőséget a beszélgetésre, ne tűnj el az éterben! :)
4. Ha mégsem tudsz részt venni a beszélgetésen az előre megbeszélt
időpontban, nem dől össze a világ. Mondd le, és kérj másikat!
5. FONTOS: Előfordulhat, hogy egy kiállító úgy ír neked privát üzenetet, hogy nem
léptél be a standjára. Ebben az esetben kizárólag a keresztneved és a szakterületedet látja, a CV-det és egyéb személyes adataidat nem. Ahhoz, hogy láthassa a feltöltött önéletrajzodat, először felkérést kell küldenie neked, és ha
elfogadod, máris indulhat a beszélgetés.

Kiemelt állásajánlóink:
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Nyitva tartás
A JOB4me, a Virtuális Állásbörzén március 9-én (szerdán) és 10-én (csütörtökön) várjuk a látogatókat, 9:00-17:00 között. A nyitva tartás ebben az esetben
annyit tesz, hogy ezen az időintervallumon belül éred el a cégeket és vehetsz
részt a programokon. Ettől függetlenül éjjel-nappal látogathatod az oldalt, böngészhetsz a kiállítók között és jelentkezhetsz állásokra, azonban a cégek képviselőivel csak a nyitvatartási időn belül tudsz chatelni.
Idén tavasszal egy extra rendezvénnyel, az Automorrow-val is várunk titeket
március 10-én (csütörtökön), ahol az autóipar jövőjével kapcsolatos előadásokat
hallgathatsz meg. Mérnöki és IT érdeklődésűek előnyben! :)

Helyszíni kérdések,
információk
Ha a rendezvénnyel és a platformmal
kapcsolatban bármilyen technikai jellegű kérdésed merül fel, abban mi, a
szervezők fogunk tudni segíteni. Keresd a bejáratnál Információs pultunkat, vagy írj nekünk Facebookon! :)

Kiemelt állásajánlóink:
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Karrier- és önfejlesztő
programok a JOB4me-n
Virtuális Színpad

Recruby Tanácsadótér

Szeretnél magabiztosabb lenni a videóinterjún, vagy jól jönne néhány hasznos tipp az
önéletrajzíráshoz?

Szeretnél személyre szabott tippeket kapni
a pályázatoddal kapcsolatban? Jól jönne pár
tipp a bértárgyaláshoz?

A színpadon szakértők adnak tippeket karrier- és önfejlesztő témákban nagyobb közönség előtt.

A Tanácsadótéren a saját életedre vonatkozóan tehetsz fel kérdéseket tanácsadóinknak.

Az előadásokon való részvételhez nem kell
semmit letöltened, a platformon belülről
egy kattintással elérheted őket.
A teljes programtáblázatot keresd a honlapunkon!
A Virtuális Színpadot a rendezvény napjain
a bejáratnál találod.

Kiemelt állásajánlóink:

A tanácsadásokra külön jelentkezés szükséges.
Figyeld az inboxodat, mert e-mailben
értesítünk, ha megnyitjuk az időpontokat!
A Recruby Tanácsadóteret a rendezvény
napjain egy külön menüpontban találod.
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Így nyerhetsz
értékes ajándékokat
a JOB4me-n!
Regisztrálj, és már
nyerhetsz is!
2022. február elején indul a regisztráció a JOB4me-re!
Érdemes figyelned az indulást, ugyanis
minden regisztráló részt vesz a sorsoláson, ahol
értékes ajándékok találnak gazdára!
A nyereményekért és a részletekért kattints ide!

Ajánld a rendezvényt a barátaidnak is!
Ne hagyd ki őket a jóból, hívd meg őket az eseményre e-mailben vagy közösségi
médián keresztül (akár chaten) megosztva, és nyerj! Kattints az AJÁNLOM gombra,
add meg a regisztrációnál használt e-mail címedet, és küldd el egyedi linkeddel
ellátott meghívódat legalább 1 ismerősödnek!
Az ajánlásért és a nyeremények teljes listájáért kattints ide!

Gyűjts pontokat a JOB4me-n, és nyerj!
Ki mondta, hogy nem lehet élmény az álláskeresés? Megéri aktívnak lenned a rendezvényen, mert
az igyekezetedet értékes nyereményekkel jutalmazzuk.
Hogyan gyűjthetsz pontokat?
• Lépj be a rendezvényre március 9-10-én – máris van 10 pontod,
• Látogass meg minél több, a szakterületednek megfelelő standot (standonként 100 pont),
• Jelentkezz a releváns állásokra (20 pont),
• Vegyél részt a Virtuális Színpad előadásain (30 pont),
• Beszélgess a szakterületednek megfelelő kiállítókkal chaten (50 pont),
• Networkingelj a Lounge-ban elérhető nyilvános chaten (30 pont)! ;)
A nyereményekért és a részletekért kattints ide!
Kiemelt állásajánlóink:

7

Ha csak egy karriertippet
adhatnál, mi lenne az?

Dr. Germán Györgyi,
„A Német.Karrier.Siker. kampány koordinátora”

Véleményed szerint miben járul hozzá
a nyelvtudás az egyéni és szakmai
fejlődéshez?

2022.03.28. - 04.02.

Kiemelt állásajánlóink:

Ha nem ismerek idegen nyelveket, akkor a világ dolgairól csak
közvetítőkön keresztül értesülhetek. S legyenek azok bármilyen
jó fordítások, tolmácsolások, filmfeliratok vagy szinkronok, nem
pótolhatják azt az élményt, amit egy országról az adott ország
nyelvén meg tudunk szerezni. Nem csak száraz ismeretekről
van szó, sőt, elsősorban nem azokról. Az emberi kapcsolatok
minősége változik meg, ha valakit az anyanyelvén szólítunk meg,
akár szerelmes szavakat suttogunk a fülébe, akár egy munkahelyi
jelentést teszünk le az asztalára. Új szintet jelent az idegen nyelv
használata még abban az esetben is, ha netán az közvetítő nyelv.
S ki ne vágyna jobbra, többre munkában, szabadidőben, személyes
kapcsolatokban. Nem véletlen a mondás, „egy nyelven beszélünk”
– vagyis értjük egymást, s talán az is lehet, hogy meg is értjük majd
egymást.
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WORKBOOK: Hogyan
készülj fel előzetesen a
Virtuális Állásbörzére?
A következő tippek segíthetnek neked abban,
hogy igazán hatékony lehessen számodra
a virtuális álláskeresés.

1. Gondold végig, milyen hétköznapokat szeretnél magadnak!
A munkakeresők többsége először azt gondolja végig, milyen területen és milyen pozícióban érezné jól magát.
Odáig kevesen jutnak el gondolatban, hogy milyen hétköznapokat szeretnének, pedig életed egyharmadát a munkahelyeden töltöd, így nem elhanyagolható, hogy néz ki a munkavégzésed a napi feladatok szintjén. Fontos, hogy
meg tudd fogalmazni, milyen környezetben, céges kultúrában éreznéd jól magad, és milyen jellegű feladatkörben.

Mi alapján választok 2 lehetséges állásajánlat közül?

Mire vagyok büszke az eddigi eredményeim/munkáim közül? Miért?

Mi az a 3 dolog, amiben fejlődnöm kellene? Mit tudok tenni ennek érdekében
(akár a rendezvényig)?

Kiemelt állásajánlóink:
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2. Állíts össze egy listát azokból a cégekből, amelyeknél el
tudnád képzelni a jövőd!
Nem tudod, hol és hogyan kezdd?
Az aktuális rendezvény kiállítóit keresd a honlapunkon (a lista folyamatosan frissül)!

Hogyan találd meg könnyen a kiállítók között, aki számodra releváns lehet?
A rendezvényen az aktuális kiállítók közül leszűrheted majd azokat, amelyek a szakterületednek megfelelő, és a
lakhelyedhez közeli állásajánlatokat kínálnak.

3. Szedd össze magadban, hogyan mutatkoznál be 1 percben!
Röviden, de emlékezetesen bemutatkozni nehezebb, mint gondolnád, így érdemes előre felépítened egy ívet magadnak. Akár szó szerint is leírhatod, mit akarsz majd mondani, sőt, akár rá is pillanthatsz a puskádra, mielőtt bejelentkezel valamelyik céghez. Az első tapasztalatok alapján pedig korrigálhatod, ha szükséges.

Mit NE mondj?
A legrosszabb, amit tehetsz, hogy azt válaszolod: „Mit szeretne tudni?” Ebből egyértelművé válik az interjúztató számára, hogy nem készültél fel a kérdésre. Azt se feledd, hogy az interjúztatót elsősorban nem a személyed, hanem
az alkalmasságod, esetleg a munkával kapcsolatos személyiségjegyeid érdeklik, így a „Budapesten születtem, de
gyermekkoromban Kistarcsán laktunk” kezdéssel nem leszel túl meggyőző.

Mit mondj inkább?
•

Hogy hívnak?

•

Milyen típusú állások érdekelnek? (szakterület,
feladatok, munkakör, fő- vagy részmunkaidős,
gyakornoki, stb.)

•

Milyen releváns munkatapasztalatod van?

•

Hol végeztél/milyen szakon tanulsz?

•

Személyes motivációd, azaz miért ilyen típusú
állást keresel?

•

Miért gondolod, hogy alkalmas vagy egy ilyen
típusú állásra, mit nyer veled a cég, ha téged
választ?

Kiemelt állásajánlóink:
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Dr. Kis László

Senior Expert System Architect

Hogyan képzeled el az autóipar jövőjét?
Ma a vezetést segítő rendszerek már számos feladatot meg tudnak oldani
a sofőrt segítve. A jelenlegi tendencia, hogy a paletta egyre bonyolultabb
feladatokkal bővül. Ez jelentős komplexitás növekedést fog jelenteni
az autóipari mérnököknek. A szisztematikus tervezés elengedhetetlen
fontosságúvá fog válni.

Infineon

Az autóipar jövőre
– mire számíthatunk?
Az autóipart jövőjét az az egymással kommunikáló elektromos
okosautókban, a villámgyors töltésben, az első osztályú biztonságban
és a fejlett önvezetési technológiában látjuk. Ezen jövő eléréséhez
elengedhetetlenek az Infineon által gyártott első osztályú teljesítményfélvezetők.

Kiemelt állásajánlóink:
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Kiemelt állásajánlóink:
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Kiállítóink

ExxonMobil
We are more than just one of the
largest energy companies in the
world. ExxonMobil is a place where
we believe people should think
independently, take initiative, grow
to their full potential and help shape
the future of energy. Diversity drives
innovation and we are committed to
providing inclusive workplaces where
everyone can thrive.

•
•
•
•

pénzügy, számvitel, logisztika
értékesítés, marketing, HR
informatikai
BSS/SSC, állások jó nyelvtudással,
nyelvtudományok

frissdiplomas.hu
Gyakornoki munkát keresel, esetleg
pályakezdőként kutatod a lehetőségeidet? Frissdiplomas.hu állásportálunkon az igényednek megfelelő állások között böngészhetsz, blogunkon
pedig karrierépítéssel és önfejlesztéssel kapcsolatos cikkeket, céges interjúkat találsz. Jelentkezz számodra
releváns munkákra virtuális standunkon, és csatlakozz tematikus Facebook csoportjaink valamelyikébe a
saját területeden megjelenő nyitott
pozíciókért!

•
•
•
•
•

pénzügy, számvitel, logisztika
értékesítés, marketing, HR
mérnöki, műszaki
informatikai
BSS/SSC, állások jó nyelvtudással,
nyelvtudományok
• adminisztráció, képzés, jog, irodai
munkák
• állások középfokú végzettséggel
• szakmunka

Infineon Technologies
Cegléd Kft.
A ceglédi Infineon Magyarország
legnagyobb félvezetőgyártója. Kollégáink munkájukkal nap mint nap
egy zöldebb jövőhöz járulnak hozzá,
ebben pedig versenyképes fizetéssel,
minőségi bónuszokkal és stabil háttér biztosításával segítjük őket, hogy
egyénileg és csapatként is helytállhassanak.

Kiemelt állásajánlóink:

•
•
•
•

mérnöki, műszaki
pénzügy, számvitel, logisztika
értékesítés, marketing, HR
informatikai
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Kiállítóink

Siemens Mobility Kft.
A Siemens Mobility az önálló, innovatív megoldások szállítója a közlekedés digitalizálásában. Budapesti K+F
központunkban olyan jövőbe mutató
projekteken dolgozunk, melyek biztosítják a zavartalan, fenntartható,
megbízható és biztonságos közlekedést. Fedezd fel a mobility világát és
ismerj meg minket közelebbről!

• mérnöki, műszaki
• informatikai

Tesco Business Services
A Tesco Business Services
Magyarország mellett Csehországot
és Szlovákiát is lefedő üzleti szolgáltatóközpontjában sokféle irodai pozíciót kínálunk többek között
pénzügyi, HR, beszerzés és belső
helpdesk területeken modern környezetben, rugalmas feltételekkel,
tervezhető karrierutakkal.

• pénzügy, számvitel, logisztika
• BSS/SSC, állások jó nyelvtudással,
nyelvtudományok
• adminisztráció, képzés, jog, irodai munkák

Tesco Business Services
A Tesco Business Services
Magyarország mellett Csehországot
és Szlovákiát is lefedő üzleti szolgáltatóközpontjában sokféle irodai pozíciót kínálunk többek között
pénzügyi, HR, beszerzés és belső
helpdesk területeken modern környezetben, rugalmas feltételekkel,
tervezhető karrierutakkal.

Kiemelt állásajánlóink:

• pénzügy, számvitel, logisztika
• értékesítés, marketing, HR
• adminisztráció, képzés, jog, irodai munkák
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Kiállítóink

ALDI Magyarország
Az ALDI-nál a mindennapi munkánk
során bizalommal vagyunk egymás
iránt. Megfelelő környezetet kínálunk
mindenkinek, akik szeretnének valami újat létrehozni. Csatlakozz hozzánk és kezdd meg ALDI-s karriered
üzleteink egyikében, raktárunkban,
központunkban, vagy szolgáltatóközpontunk egyikében!

BT (British
Telecommunications)
A BT (British Telecommunications)
2007-ben hazánkban hozta létre európai szolgáltató központját (BT ROC
Kft.) – egy budapesti és egy debreceni irodával. A BT magyarországi tevékenysége az elmúlt 11 év során mára
Magyarország egyik legnagyobb és
legkomplexebb szolgáltató központjává, és a BT stratégiai bázisává vált.

dm Kft.
Miért a dm? Mert nálunk fontos a
csapat és az azt alkotó egyének is.
Már a belépése napjától támogatjuk
az új munkatársak betanulását és
beilleszkedését a csapatba és segítjük nap mint nap a kollégák fejlődését. A dm több mint egy munkáltató,
a dm egy csapat!

euJOBS Kft.
BorsodChem Zrt.
A BorsodChem Zrt., amely nemrég
ünnepelte alapításának 70. évfordulóját, mára a folyamatos megújulásnak, innovációknak köszönhetően Európa egyik piacvezető
műanyag-alapanyag gyártójává vált.
Légy te is részese a jövő vegyiparának, építsd karriered a BorsodChemnél mérnök karrierpálya rendszerünk
és UP Talent Management programunk segítségével!

Bosch csoport
Képzelj el egy olyan céget, ami legyen szó mobilitásról, autóipari fejlesztésekről, hardware, software
megoldásokról, vagy eBike meghajtásról, megbízható termékekkel és
szolgáltatásokkal jelenik meg a piacokon világszerte. Mi munkánk a
jövő! Köszöntünk a Bosch világában!

Kiemelt állásajánlóink:

Coca-Cola HBC
Magyarország
Vállalatunk Magyarország piacvezető
italgyártó, -palackozó és -forgalmazó
vállalata, a 700 millió fogyasztót kiszolgáló és 29 országot átfogó Coca-Cola HBC AG csoport tagja. A hazai
értékesítésen túl 26 országba exportálunk több mint 100 féle terméket.
Teljeskörű italgyártóként a Coca-Cola
HBC Magyarországnál magas minőségű termékekből álló, széles portfóliót építünk. A két palackozóüzemünk
Dunaharasztiban és Zalaszentgróton
található, de értékesítési pozíciókba
az ország egész területén kínálunk
munkalehetőségeket.

Cvonline.hu

Az első munkavállalásodtól a szakmai tapasztalat megszerzésén át a
végső leginkább megfelelő munkahely vagy pozíció kiválasztásáig veled
vagyunk, az euDiákoktól az euJobs-ig
vezet az út. Fontosnak tartjuk, hogy
megismerjük és megértsük a Te igényeidet, elképzeléseidet.

Flex
A Flex Magyarországon 7 városban,
9 000 munkavállalóval tervezési,
mérnöki, gyártási, szerviz, ellátási
lánc menedzsment és logisztikai tevékeny¬séget kínál ügyfeleinek. Találd meg nálunk a neked való pozíciót, és tervezd velünk hosszú távra a
karriered egy inspiráló környezetben!

Találd meg a Cvonline.hu-n a leginkább hozzád illő állást, bármilyen
iparágban az ország egész területén!
A Cvonline.hu-n nemcsak több ezer
álláslehetőség közül válogathatsz,
hanem létrehozhatod álláskeresői
profilodat is, így a munkaadók hamar
rád találhatnak. Több mint 20 éves
működésünk során több százezer
munkavállaló talált rajtunk keresztül
új állásra.
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Kiállítóink

INFORMÁCIÓS HIVATAL
Te is tagja lehetsz Magyarország polgári hírszerzésének. Szereted a valódi kihívásokat? Elég bátorságot érzel
magadban helytállásra nemzetközi
környezetben a hírszerzők világában? Akkor ez a felhívás Neked szól!
A kül- és biztonságpolitika iránt érdeklődő, legalább egy idegen nyelvet
jól beszélő, diplomás fiatalok számára ajánlunk hivatást.

MAVIR Magyar
Villamosenergia-ipari
Átviteli Rendszerirányító
ZRt.
Építsd, tervezd, programozd, innováld, működtesd velünk a hazai villamosenergia egyre zöldebb jövőjét!
Ha szereted és keresed a folyamatos
fejlődést; informatikai, mérnöki, műszaki vagy gazdasági tapasztalatod
van – nézz be hozzánk! Attraktív juttatási csomagokkal, valódi felelősséget jelentő feladatokkal, karrierlehetőségekkel várunk.

KPMG

Mazars

A KPMG a világ egyik vezető könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó
cége. Bármi érdekeljen a világból, nálunk nagyot léphetsz felé. Lendületes
közegben, okos emberek társaságában tanulhatod meg jól használni
a tudásodat. Hiszünk a klisémentes
kommunikációban, így fordulj bátran
HR-es kollégáinkhoz!

Csatlakozz a hazai piac egyik vezető
könyvvizsgáló és tanácsadó vállalatához és építsd karriered egy olyan
nemzetközi környezetben, ahol folyamatosan fejlődhetsz és szakmailag kiteljesedhetsz. Kreativitásoddal
és innovatív ötleteiddel Te is hatással
lehetsz a Mazars és ügyfeleink jövőjére is. Köss életre szóló barátságokat és tanulj olyan vezetőktől, akire
szakmailag és emberileg is számíthatsz. Legyen a Te történeted a mi
történetünk is.

Kiemelt állásajánlóink:

Menzies Aviation
Csatlakozz hozzánk és próbáld ki
magad a repülőtér pörgős világában! Akár az utasforgalomban, akár
a repülőgépek közvetlen közelében
szeretnél dolgozni, számos nyitott
pozícióval várunk. Több mint 200 repülőtéren vagyunk jelen világszerte
38 országban. Budapesten 2007 óta,
jelenleg 400 fős állománnyal rendelkezünk.

Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat
Titkosszolgálat, ami maga a technológia. Különleges szakterület, különleges munka a szakmunkás képzettségtől a többdiplomás végzettségig.
Felelősségteljes, biztos életpálya egy
dinamikusan fejlődő csapat tagjaként
– ezzel várunk.
https://nbsz.gov.hu/karrier
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Kiállítóink

NEXTENT Informatika Zrt.

Recruby

A Nextent 1998 óta az informatikai
alkalmazásfejlesztés és a kapcsolódó tanácsadási területek dinamikusan fejlődő szereplője. Saját fejlesztő
csapatunkkal innovatív, az ügyfelek
igényeire szabott fejlesztési projekteket valósítunk meg. A munkatársak
és a vezetők partneri viszonyban vannak egymással, és a célokat együtt
tűzzük ki, hiszen fontos számunkra,
hogy közösen alakítsuk a jövőnket.
Így van ez a karrierutaddal is!

Karrier tanácsadó és munkaerő toborzó ügynökség, mely kiemelkedő
szaktudása, kiterjedt tapasztalata
és rugalmassága révén hatékony
segítséget nyújt álláskeresőknek
és munkáltatóknak egyaránt. Főbb
szakterületei a technikai (IT, gyártás,
építőipar), pénzügyi és nyelvi tudást
igénylő (SSC) pozíciók.

Paks II. Zrt.

Thyssenkrupp

Egy atomerőmű építése rendkívül
összetett és izgalmas feladat, amely
folyamatos szakmai fejlődést, kihívásokkal
teli,
felelősségteljes
munkát biztosít. Paks II. projekt az
évszázad hazai beruházása, teljes
életpályát felölelő karrierlehetőséget kínál. Aktuális álláshirdetések:
karrier.paks2.hu

A thyssenkrupp budapesti E/E kompetencia központja egy világszínvonalú
fejlesztési centrum, ahol a legmagasabb szintű autóipari kormányrendszerek szoftveres és hardveres fejlesztésében lehet részt venni és a
világ kiemelkedő mérnökeitől tanulni.

Kiemelt állásajánlóink:
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5 cikk,

hogy megtaláld a munkát,
amit szeretsz

5 lépés, mellyel közelebb
kerülhetsz karriercéljaidhoz
ELOLVASOM

Hogyan keressünk munkát
pályakezdőként?
ELOLVASOM

Kis cég vagy multi? – Ezeket
gondold át a döntés előtt
ELOLVASOM

Ti kérdeztetek, mi válaszolunk
– 17 kérdés az önéletrajzírásról
ELOLVASOM

Reális bérigény
frissdiplomásként
– de hogyan?
ELOLVASOM

Még több karriertippért, valamint gyakornoki
és pályakezdő állásokért keresd fel
a frissdiplomas.hu standját a JOB4me-n!

Kiemelt állásajánlóink:
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Kiemelt állásajánlóink:
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@frissdiplomas_official

LINKEDIN GYORSTALPALÓ:
Mit, miért, hogyan?
A RECRUBY toborzó ügynökség tanácsai
A RECRUBY egy specialista humánerőforrás-tanácsadó ügynökség, amelyet szakosodott
iparági konzulensek hoztak
létre értékes tehetségek és
nagyra becsült munkáltatók
kiszolgálása céljából. Startup
és multinacionális ügyfeleket
támogatnak, specialista és általános területeken egyaránt.
Nem egyszerűen HR szakemberek: elkötelezettek és szakmailag magasan képzettek, hogy
pontosan megértsék partnereink igényeit és a legmagasabb
fokon ki is szolgálják azokat.
Keresd meg őket a JOB4me-n
standjuknál és kérj további
szakmai segítséget!

Mit kell tudni róla?
A LinkedIn a világ legnagyobb szakmai közösségi oldala, melyre leginkább kapcsolatépítés, karrierépítés,
vagy álláskeresésre céljából regisztrálnak a tagok. A profilodon egy
online szakmai önéletrajzot tudsz
létrehozni, melyet folyamatosan
frissíthetsz, megoszthatod projektjeidet, feladataidat, sikereidet, vagy
akár ajánlásokat is kérhetsz másoktól. A felület napjainkban már több
mint 200 országban elérhető, közel
25 nyelven.

Miért éri meg regisztrálni?
A LinkedIn-re gondolhatsz akár egy
üzleti vagy szakmai Facebook oldalként is:
• Kiépítheted a szakmai
kapcsolataidat
• Álláshirdetéseket böngészhetsz
és akár jelentkezhetsz is a felületen keresztül,
• Információkat szerezhetsz cégekről, megnézhetsz munkavállalókat
vagy vezetőket,
• Számodra meghatározó vállalatokat és szakmai vezetőket
követhetsz,
Kiemelt állásajánlóink:

• Posztolhatsz, kommentelhetsz,
szakmai eszmecserékben vehetsz
részt,
• Továbbá releváns munkalehetőségekkel kereshetnek meg a recruiterek.

Hogyan töltsd ki a profilodat?
Egy jól kitöltött LinkedIn profil megkönnyíti az álláskeresést. Minél több
hasznos szakmai információt adsz
meg magadról, annál könnyebben
találnak meg a hozzád passzoló álláslehetőségekkel. Ha nem szeretnél
lecsúszni a megkeresésekről, akkor
ezeket mindenképpen add meg a
profilodon:
• Headline
• Profilkép
• Összefoglaló
• Jelenlegi pozíciód, korábbi tapasztalataid
• Végzettség, egyéb releváns képzések és tanfolyamok
• Különböző kulcsszavak, képességek

Plusz tippek a tökéletes
profilért:
• Tüntesd fel a korábban elért eredményeidet, kapott díjakat, megjelent publikációkat!
• Kérj ajánlást és megerősítést a korábbi kollégáidtól!
• Add meg az elérhetőségeidet, főleg ha aktívan keresel!
• Tölts fel borítóképet!
• Posztolj, kommentelj, lépj be csoportokba, reagálj szakmai cikkekre!
• Frissíts, aktualizálj!

Plusz tippek az aktív
álláskeresőknek:
• Állítsd be a profilképeden a
#opentowork opciót!
• Lépj kapcsolatba recruiterekkel,
lehet, hogy éppen Téged keresnek!
• Rengeteg hirdetés közül válogathatsz, jelentkezz a megfelelőekre!
• Interjú előtt csekkold le, hogy ki
fog interjúztatni Téged!

• Nyelvtudás
• Lokáció
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Mire figyelj
a Virtuális
Állásbörze után?
Állásportál funkció
A rendezvény után a JOB4me platformja még 30 napig elérhető. Mit jelent ez?
• Beléphetsz a profilodba, és nyomon követheted a jelentkezéseidet,
• Akár új állásajánlatokkal is találkozhatsz, de ezekre már csak a megadott úton tudsz jelentkezni.
• FONTOS: A feltöltött CV-det a cégek azonnal megkapják, amint leadod hozzájuk a jelentkezésedet, így az utólag módosított CV-det már nem fogják látni, csak azok a cégek, akikhez a
módosításod után jelentkezel.

Kiemelt állásajánlóink:
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