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Munkaadói igényekkel találkozhattak, és
megismerhették saját lehetőségeiket a pályakezdő
hallgatók a huszonegyedik alkalommal az SZTE Karrier
Iroda által szervezett Tavaszi Állásbörzén a József Attila
Tanulmányi és Információs Központban.

Hirdetés

2018. 01. 16. kedd ‐ Gusztáv

‐4°C | 4°C

 Még több cikk.

 

    

CÍMOLDAL  SZEGED HÍREI > ÍGY LEHETSZ SIKERES PÁLYAKEZDŐ

Így lehetsz sikeres pályakezdő

    

hirdetés

HÍREK GALÉRIA SPORT GAZDASÁG SZÓRAKOZÁS PROGRAMOK INGATLAN APRÓ ARCHÍV

SZEGED HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ SZENTES CSONGRÁD TUDÓSÍTÓ

ÁLLÁS

DÉLMAGYARORSZÁG

Ajánlom 21

hirdetés

Népszerű

A nehézségek után
felpörgött a

sorozatgyártás az

Ingyen van a
parkolás, ha rossz az

óra - nem bírják a

Arccal keletre:
Csongrád megye
visszafoglalná az
orosz…

Ahol talán csak a madár
jár

Félárva az év első
Csongrád megyei
babája

Bejelentette
lemondását a román
miniszterelnök

Az ügybuzgók
szülőin is az első
padban ülnek

24 ÓRA SZÓRAKOZÁS SPORT PROGRAMOK ÁLLÁS INGATLAN

javascript:void(0);
http://www.delmagyar.hu/
http://www.delmagyar.hu/idojaras/
http://www.delmagyar.hu/extra/
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/arccal_keletre_csongrad_megye_visszafoglalna_az_orosz_piacot/2545933/
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/ahol_talan_csak_a_madar_jar/2545940/
http://www.delmagyar.hu/mako_hirek/felarva_az_ev_elso_csongrad_megyei_babaja/2545843/
http://www.delmagyar.hu/kulfold_hirek/bejelentette_lemondasat_a_roman_miniszterelnok/2545964/
http://www.delmagyar.hu/egeszseg/az_ugybuzgok_szuloin_is_az_elso_padban_ulnek/2544564/
http://www.delmagyar.hu/
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.delmagyar.hu%2Fszeged_hirek%2Figy_lehetsz_sikeres_palyakezdo%2F2468183%2F&title=%C3%8Dgy+lehetsz+sikeres+p%C3%A1lyakezd%C5%91
http://twitter.com/intent/tweet?status=%C3%8Dgy+lehetsz+sikeres+p%C3%A1lyakezd%C5%91+http%3A%2F%2Fwww.delmagyar.hu%2Fszeged_hirek%2Figy_lehetsz_sikeres_palyakezdo%2F2468183%2F
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.delmagyar.hu%2Fszeged_hirek%2Figy_lehetsz_sikeres_palyakezdo%2F2468183%2F
mailto:?Subject=%C3%8Dgy+lehetsz+sikeres+p%C3%A1lyakezd%C5%91&Body=http%3A%2F%2Fwww.delmagyar.hu%2Fszeged_hirek%2Figy_lehetsz_sikeres_palyakezdo%2F2468183%2F
javascript:void(0)
http://www.delmagyar.hu/
http://www.delmagyar.hu/galeriak/
http://www.delmagyar.hu/sport/
http://www.delmagyar.hu/gazdasag
http://www.delmagyar.hu/szorakozas/
http://www.delmagyar.hu/programok/
http://www.delmagyar.hu/ingatlan/
http://delmagyar.deliapro.hu/
http://www.delmagyar.hu/delmagyarchiv
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/
http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/
http://www.delmagyar.hu/mako_hirek/
http://www.delmagyar.hu/szentes_hirek/
http://www.delmagyar.hu/csongrad_hirek/
http://www.delmagyar.hu/tudosito
javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://www.delmagyar.hu/allas/
http://www.delmagyar.hu/auto/a_nehezsegek_utan_felporgott_a_sorozatgyartas_az_ikarusnal/2545997/
http://www.delmagyar.hu/auto/a_nehezsegek_utan_felporgott_a_sorozatgyartas_az_ikarusnal/2545997/
http://www.delmagyar.hu/szentes_hirek/ingyen_van_a_parkolas_ha_rossz_az_ora_-_nem_birjak_a_nedvesseget/2545694/
http://www.delmagyar.hu/szentes_hirek/ingyen_van_a_parkolas_ha_rossz_az_ora_-_nem_birjak_a_nedvesseget/2545694/
http://www.delmagyar.hu/
http://www.delmagyar.hu/24ora/
http://www.delmagyar.hu/szorakozas/
http://www.delmagyar.hu/sport/
http://www.delmagyar.hu/programok/
https://delmagyar.profession.hu/
http://www.ingatlanbazar.hu/?ibPartnerPageHeader=delmagyar.hu
javascript:void(0);
javascript:void(0);


2018. 01. 16. Így lehetsz sikeres pályakezdő | Szeged hírei | Szeged  delmagyar.hu

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/igy_lehetsz_sikeres_palyakezdo/2468183/ 2/5

– Folyamatosan nő az érdeklődés az állásbörze iránt– mondta el Szabó
Gábor, az SZTE rektora a megnyitón.– Ősztől el kell foglalni valószínűleg az
előcsarnokot is, úgy kinőtte magát. 
 
A szerdai rendezvényen több mint 50 vállalat várta gyakornokait vagy
munkavállalóit. – Tehetséges, csillogó szemű diákokat keresünk– árulta el a
szegedi CAS Software Kft. standjánál Belák Henriett az első szempontot. – A cél
az, hogy minőségi módon szolgáljuk ki az ügyfeleinket. A cég azért oktat, mert
szeretné, ha később a diákok főállású munkaerővé válnának, az egyetemen
szerzett tudást nálunk kamatoztatnák. Nevezhetnénk ezt önző célnak, de a
hallgatók is pro陟�tálnak belőle szakmai és anyagi szempontból egyaránt. 
 
– A Budapesti Gazdasági Egyetemre járok kereskedelem és marketing szakra
levelezőn – meséli a nézelődő Torbey Nancy. – Szakmai gyakorlati helyet
keresek, mivel szegediként hétköznap tudnék dolgozni. Fontos, hogy egyszerre
szerezhessek meg ott elméleti és gyakorlati tudást is, így később diplomás
munkakeresőként ki tudjam vele egészíteni az önéletrajzomat. 
 
– Még nincs határozott elképzelésem, milyen céghez szeretnék kerülni – vette
át a szót barátnője, Tóth Mariann. – Most végeztem a pécsi bölcsészkar
szociális munka szakán, szeretném eldönteni, mit szeretnék még tanulni,
hogyan szeretnék vele elhelyezkedni. 
 
Az állásbörze standjai között járkáló vagy pályakezdésben segítő előadásokat
hallgató diákok megérezhették a beszélgetések során, mit várnak tőlük – és
mire számíthatnak ők. 
 

 
– Készüljenek fel arra, hogy az egyetemről kikerülve egészen más kihívások
várnak rájuk a munkaerőpiacon – tanácsolja Karkas Mihály, a makói Givaudan
gyárigazgatója. – Ha valaki áldozatot tud vállalni a hivatásáért, hajlandó
beruházni saját magába és a munkahelyébe, akkor meglátja az eredményét.

Így lehetsz sikeres pályakezdő. Állásbörze a TIK-ben. Fotó: Franki Yvette (galéria)

Diákokra épít a Givaudan 
 
A Givaudan Hungary Kft. kapta meg a tizenegyedik alkalommal kiosztott
Alma Mater díjat, amelyet legjobb együttműködő partnereinek ad az
SZTE öregdiák-szervezete.  A Makóra települt cég két éve része az Alma
Mater-programnak, vezetőinek közel 90 százaléka SZTE-s hallgató volt. –
Hogy kielégítsük a vevői igényeket, magas minőségben kell terméket
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Témák: állásbörze  Szeged  SZTE  TIK

előállítanunk és szolgáltatnunk – mondta Karkas Mihály gyárigazgató. –
Ezt nem tudjuk másként megtenni, minthogy a csapatunk képzett, tenni
akaró, kreatív kollégákból áll – az egyetemisták az utánpótlás.
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