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Elindult a jelentkezési időszak az SZTE Őszi Állásbörzére, melyre a Szegedi
Tudományegyetem Karrier Irodája ismét várja kiállító partnereit. A regionális
vállalkozások, országos cégek, munkaerő-közvetítők és tanácsadók szeptember 11-ig
jelentkezhetnek a Dél-Alföld legnagyobb álláskeresési fórumára.

A 2017. október 11-i SZTE Őszi Állásbörzén résztvevő cégek megismerkedhetnek a szegedi
egyetem hallgatóival, friss diplomásaival, informálhatják őket álláslehetőségeikről, gyakornoki
programjukról, nyitott pozícióikról.

A 2017-es álláskeresési fórum újdonsága az Állásbörze Kávészünet, mely a munkaerőpiac és az
Egyetem közötti kapcsolatépítést segíti elő. A programon a kiállító cégek és az egyetemi karok
képviselői személyesen is találkozhatnak, így azonnali lehetőségük nyílik a kapcsolatfelvételre
és az együttműködési lehetőségek megismerésére. A közös munka kiterjedhet duális és
kooperatív képzés indítására, szakmai gyakorlati helyek létrehozására, valamint a kutatás-
fejlesztési és innovációs tevékenységre is.

Az SZTE Karrier Iroda idén ősszel is ingyenes részvételi lehetőséget biztosít három helyi
vállalkozásnak, akiket tevékenységük és az általuk kínált karrierlehetőségek érdemessé
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HASONLÓ TÉMÁK:

Kommentek

tesznek a rendezvényen való megjelenésre. A támogatás célja, hogy a szegedi hallgatók
számára olyan érdekes és új vállalkozásokat mutassanak be, melyek motiválhatják és
segíthetik őket szakmai tapasztalataik bővítésében. A felhívásra 2017. szeptember 6-ig olyan
regionális székhellyel rendelkező vállalkozások pályázhatnak, amelyek legalább egy fő SZTE-n
végzett munkatársat alkalmaznak és a foglalkoztatottak száma nem haladja meg a 30 főt.

0 hozzászólás Rendezés: 

Facebook Hozzászólások modul

Legújabb

Hozzászólás írása... 

SZTE# SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM# ÁLLÁSBÖRZE# SZTE KARRIER IRODA#
SZTE ŐSZI ÁLLÁSBÖRZE#

Czibere Károly: ma már nem léteznek a
társadalomtól elszigetelt
gyermekvárosok

KÖVETKEZŐ

 Pénteken hozzák nyilvánosságra a
pótfelvételi ponthatárait

OLVASTA MÁR?
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