
 

 
 

   Gyakornoki program 
 

 

Érdekel, hogy milyen lehetőségeid vannak egy szervezet életében humántudományok területén szerzett 
diplomáddal? Jól tudsz írni, kommunikálni, és jó a szervezőkészséged? Szeretnél szakmai tapasztalatot szerezni 

képzésszervezés, kommunikáció, szerkesztés vagy rendezvényszervezés terén?  
Szívesen lennél egy lendületes és barátságos közösség tagja? 

Akkor az MCC csapata téged vár! 

Kik vagyunk mi? – Az MCC tevékenysége 

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) a Tihanyi 
Alapítvány fenntartásában működő tehetséggondozó 
intézmény, amely Kárpát-medence-szerte nyújt az 
oktatást kiegészítő, magas színvonalú képzéseket az 

általános iskola felső tagozatától kezdve az 
egyetemig. Az intézmény oktatási portfóliója 

tartalmaz olyan hiánypótló képzéseket is, mint a  
Női Közéleti Vezetőképző Program vagy a határon 
túli politikai iskolák. Az MCC tehetséggondozó 
munkája mellett a szélesebb közönség számára is 
hozzáférhető tudásközpontot alakít ki. Az intézmény 
elkötelezett a tudományos és közéleti témák 
felvetése és megvitatása mellett, így részét képezi 

tevékenységi körének konferenciák, beszélgetések, 
viták, szakmai összejövetelek szervezése, valamint 
kötetek szerkesztése és kiadása is. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gyakornoki lehetőség 

Az MCC gyakornoki programja alatt a munkavégzés 
heti 20 órában, rugalmas munkaidőben történik. 
Számos lehetőséget biztosítunk, hogy 
gyakornokaink megismerjék a szervezet működését 
és érdeklődésüknek megfelelő területeken, 
projekteken dolgozzanak. A program célja, hogy 

gyakornoki fizetés mellett szakmai fejlődést és 
támogatást nyújtsunk gyakornokaink számára. A 
program során legjobban teljesítők számára további 
munkalehetőséget kínálunk. 

 
A gyakornoki program időtartama:  
2019. február 1. – 2019. június 30. 

 
Kölcsönös megelégedettség és érdeklődés esetén a 
programban való részvétel időtartama meghosszabbítható. 
 

Munkakör betöltésének feltételei 

 Folyamatban lévő felsőfokú tanulmányok  
(aktív hallgatói jogviszony) 

 Előny: 
o Humántudományokhoz tartozó szakon 

folytatott tanulmányok 
o Hasonló területen szerzett szakmai 

tapasztalat  
 Kommunikációképes aktív angol nyelvtudás  
 MS Office felhasználói szintű ismerete 
 Precizitás, pontosság, megbízhatóság  
 Jó problémamegoldó képesség, szervezőkészség 
 Kiváló kommunikációs készség 
 Aktív, csapatjátékos személyiség, proaktivitás 

 
Mi vár rád a program során? 

 Betekintést nyerhetsz Magyarország egyedülálló 
tehetséggondozó intézményének működésébe. 

 Tapasztalatot szerezhetsz képzés- és 
programszervezés területén. 

 Bekapcsolódhatsz az intézmény által 
szerkesztett kiadványok készítésébe. 

 Fejlesztheted szóbeli és írásbeli kommunikációs 
készségeidet. 

 Részt vehetsz szakmai és közösségi 
rendezvények szervezésében.  

 Foglalkozhatsz az egyes képzési 

programjainkhoz kapcsolódó dokumentációs 
feladatokkal. 

 Lehetőséged lesz részt venni az intézmény 
szakmai és közösségi eseményein.  

 Szakmai mentorok segítik munkádat és 
fejlődésedet a gyakornoki program ideje alatt. 

 

Mit kínálunk? 

 Gyakornoki fizetés a program ideje alatt 
 Rugalmas munkaidő, esetenként délutáni és 

hétvégi programokon részvétel 

 Fiatalos, lendületes csapat 
 Családias, barátságos munkakörnyezet 

 
Munkavégzés helye: 1016 Budapest, Somlói út 51. 

 
Jelentkezési határidő: 2018. december 16.

 

Amennyiben Gyakornoki programunk felkeltette érdeklődésed, küldd el fényképes szakmai 
önéletrajzod és motivációs leveled a karrier@mcc.hu e-mail címre. A tárgy mezőben ez szerepeljen: 
MCC Gyakornoki program. 
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