A Budapesti Corvinus Egyetem
Kommunikációs Igazgatósága
DIGITÁLIS ASSZISZTENST keres munkatársai közé!
Szeretnéd kipróbálni egy egyetemi weboldal szerkesztését? Szeretnéd, hogy az általad feltöltött
hírekből tájékozódjanak hallgatótársaid és az egyetem oktatói? Szeretnéd viszont látni kreatív
ötleteidet és elképzeléseidet a BCE honlapon? Itt a remek lehetőség, hogy mindezeket megtedd
és kipróbáld!
Milyen feladatok várnak rád?
•
•
•
•
•

Tartalomfeltöltés az új egyetemi honlapra (hírek, események)
Meglévő oldalak javítása, strukturálása, új oldalak létrehozása
Részvétel a honlaphoz kapcsolód izgalmas, és aktuális kampányokban
Kreatív ötletek és új megoldások ajánlása, implementálása
A honlaphoz kapcsolódó statisztikák készítése és követése

Mit kérünk Tőled?
• Heti 25-30 órás munkavégzés (a hosszabb távú elköteleződés előny)
• Magabiztos angol nyelvtudás és jó szövegírói készség
• Aktív BCE-s hallgatói jogviszony (alapszak első- és másodév, vagy mesterszak első év)
• Aktív tagság a Meló-Diák Iskolaszövetkezetnél (ezt munkába lépéskor is el tudod
intézni).
• Precizitás, megbízhatóság, proaktivitás
Amit mi adunk cserébe Neked:
•
•
•
•
•

Egyetemi órarendhez illeszkedő rugalmas munkabeosztás
Folyamatos szakmai támogatás és fejlődési lehetőség
Változatos, kihívást és kreativitást igénylő feladatok
Órabéralapú fizetés
Egy összetartó, barátságos és dinamikus csapat

Ha felkeltettük érdeklődésedet,
jelentkezz itt az önéletrajzod, motivációs leveled (max. 1000 karakter szóközökkel)
leadásával, valamint az adatkezelési tájékoztató elfogadásával.
Jelentkezés:

Adatvédelmi nyilatkozat
A jelentkezéseket bizalmasan kezeljük, a pályázatban szereplő személyes adatokat a törvényi
rendelkezéseknek megfelelően rögzítjük és dolgozzuk fel. A jelentkezés elküldésével, illetve a
személyes adatok megadásával a jelentkező hozzájárul, hogy a Budapesti Corvinus Egyetem
Kommunikációs Igazgatósága az önéletrajzát rögzítse, feldolgozza és álláspályázati célból
tárolja. Tájékoztatjuk, hogy a tudomásunkra jutott személyes adatokat harmadik személynek
nem adjuk át és azokat nem tesszük közzé. A beérkezett pályázatokat a pályázati eljárás
lezártát követő 12 hónap elteltével töröljük adatbázisunkból. A kommunikacio@uni-corvinus.hu
címre küldött e-mailjével bármikor kérhet felvilágosítást adatairól, illetve kérheti pályázata és
adatai azonnali törlését. Jogorvoslat érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz vagy az illetékes bírósághoz is fordulhat, amennyiben úgy
ítéli meg, hogy gyakorlatunk sérti jogait.

