
HUMDA Sportközgazdász Duális képzés

A HUMDA Zrt. (Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt.) küldetése, 
hogy új szemlélettel tekintsen az autó- és motorsportra és megteremtse a kapcsolatot a sportág 
különböző szakágai, illetve az állami és a piaci szereplők között. Fontos célja továbbá az új, a mos-
taniaknál környezetkímélőbb és fenntarthatóbb autóipari, mobilitási technológiák és megoldások 
(pl. elektromobilitás) népszerűsítése, akár a versenysport, akár K+F+I tevékenységek, akár egyéb szem-
léletformálási eszközök révén. Az Ügynökség ezen célok elérése érdekében ápolja a nemzetközi üz-
leti és (sport-) diplomáciai kapcsolatokat, melynek keretében folyamatosan egyeztet a legfontosabb
külföldi szereplőkkel.

A duális hallgató a HUMDA Zrt Szakmai Igazgatóságához csatlakozhat. A szervezeti egység fő te-
vékenységei az autó-motorsport; a közlekedésbiztonság és az infrastruktúrafejlesztés területére 
irányulnak, így a csatlakozó munkatárs átfogó szakmai tudásban részesülhet, fejlesztheti szakmai 
kompetenciáit.

A pozícióhoz kapcsolódó feladatok:
- Hazai és nemzetközi autó-motorsport tematikájú események, rendezvények szervezésében való aktív részvétel,
- Sportrendezvény roadmap kezelése, 
- Ügynökségekkel való együttműködés, 
- Nemzetközi trendek folyamatos nyomon követése, piacelemzés,
- Tehetséges autó-motorsport versenyzők támogatását célzó „Tehetséggondozási és Támogatási Rendszerhez”
  köthető feladatokban történő aktív közreműködés – beérkező pályázatok értékelése, nyomon követése, 
  szakmai beszámolók készítése,
- Szakmai partnerekkel történő kapcsolattartás,
- Társszervezeti egységekkel történő együttműködés 
- Szakmai Igazgatóság adminisztratív támogatása.

Elvárások: 
- Angol nyelvtudás, 
- Excel, Word, PowerPoint magabiztos használata, 
- Feladatokhoz való proaktív hozzáállás,
- Választékos kommunikáció szóban és írásban, szakmai igényesség, 
- Autó-motorsportok, mobilitás, közlekedésbiztonság iránti érdeklődés,
- Önálló munkavégzés.

Amit kínálunk: 
- Lehetőség a hazai autó- és motorsport szakmai élvonalának megismerésére,
- Betekintés az autó- és motorsport versenyek megvalósításába,
- Részvétel különböző autó- és motorsport tematikájú rendezvényeken, versenyeken,
- Izgalmas és változatos projektekben való részvétel, 
- Közreműködés a biztonságos közlekedést támogató intézkedések megvalósításában,
- Felelősségteljes, értékteremtő munka, 
- Fiatal, lelkes, ambiciózus csapat.

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK:
- Fényképes önéletrajz,
- Motivációs levél angol és magyar nyelven.
- A jelentkezéseket 2022. május 30-ig a jelentkezes@humda.hu email címre kérjük megküldeni.


