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Gyakornoki program 2020-2021
Úgy látjuk, hogy Te …
▪ nem feltétlenül dolgoztál azon a területen, ahol mi dolgozunk, sőt az is lehet, hogy eddig
még munkahelyed sem volt;
▪ egyetem mellett be szeretnél lépni a munka világába, és elfogadod ehhez a mi mentorunk
segítségét, akivel legalább egy éven át kísérjük a fejlődésedet;
▪ mélyebb előismeret és tapasztalat nélkül is hajlandó vagy saját személyiségeddel, az
egyéniségeddel, kérdéseiddel és meglátásaiddal színesíteni közösségünket;
▪ nappali tagozatos, aktív (vagy passzív, levelező) hallgatói jogviszonnyal rendelkezel, és
szívesen kiegészítenéd az ösztöndíjadat saját kereseteddel;
▪ szeretsz együttműködni másokkal, és alig várod, hogy egy klassz csapat része légy,
ugyanakkor képes vagy önállóan dolgozni. Szívesen foglalkozol számokkal, gyűjtesz
adatokat, és szemre tetszetős dokumentumokat készítesz.
Akkor szerintünk nálunk a helyed, és arra bátorítunk, hogy jelentkezz a gyakornoki programunkra!
Mit tudunk az Equinox Gyakornoki programjáról? – Kapu a munka világába
Gyakornoki programunk során szeretnénk bevezetni Téged más gyakornokokkal együtt a munka
világába. Ebben egy szakmai mentor, illetve egy programkoordinátor által felügyelt, szakmai
tudást és készségfejlesztést célzó fejlesztési terv lesz segítségünkre, ami a tanulás mellett
tényleges munkavégzést is fed. Ez pontosan mit jelent?
Szerteágazó, ám ugyanakkor szorosan összefüggő tevékenységeinket cégen belül két üzletágban
végezzük. Gyakornokként a vállalatban működő munkákat átfogó módon, egy mentor segítségével
ismered meg:
▪ Projekt-előkészítés és projektmenedzsment: Fejlesztési projektek előkészítésében,
megtervezésében és megvalósításában való részvétel;
▪ Stratégiai tanácsadás: működési folyamatok felmérése, megismerése, szervezetfejlesztés,
értékelési munkák;
▪ Ezekhez kapcsolódó feladatok: elérhető online adatbázisokból céges adatok gyűjtése,
rendszerezése, feldolgozása, és
azokból
a szükséges
információk
kinyerése,
tanulmányrészek írása, költségvetési tervekbe való bekapcsolódás, és minden más (is).
A cégről dióhéjban: az Equinox Consulting Kft. egy közel 50 fős tanácsadó cég, amit 2007-ben
a pályázati, tanácsadói piacon nagy tapasztalattal rendelkező fiatalemberek alapítottak. Mára a
cég tevékenysége bővült. A különböző szakmai területeken ma már nemcsak itthon, hanem
európai színtéren is jelen vagyunk. Dolgozunk vállalati, egyházi, ügyfelekkel, minisztériumokkal és
háttérintézményeikkel, önkormányzatokkal, a közszféra szereplőivel, civilekkel és vegyes
konzorciumokkal is.
Gyakornoki programunkba jelentkezés: folyamatosan
Kezdés: szemeszterek elején (szeptember, február)
Munkavégzés helye: Budapest, Graphisoft Park (3. kerület)
További információ, itt: www.equinoxconsulting.hu, a többit majd személyesen. Adj egy esélyt
nekünk és magadnak is, küldj egy CV-t: hr@equinox.hu.
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