
 

 
 
 
 

Content Curator JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS 
Jelentkezz a Nemzeti Tehetség Központ „TALENT KAPITAL HUNGARY” c. projektjébe! 

 

A Nemzeti Tehetség Központ Magyarország egyik vezető szakmai tehetséggondozó szervezete, ahol 
nap mint nap azon dolgozunk, hogy megtaláljuk, támogassuk, mentoráljuk hazánk tehetséges fiataljait, 
legyenek bárhol is a világban. 
 
A Talent Kapital Hungary projekt csapataként olyan programokat valósítunk meg, amelyek aktívan 
fejlesztik a külföldön tanuló fiatal magyar tehetségek karrierjét. Most itt a kiváló lehetőség, hogy 
kipróbáld magad egy izgalmas nemzetközi projektben, sőt munkáddal más fiatalok tehetségének a 
kibontakozását is támogathatod! 
 
Ha szeretnél releváns szakmai tapasztalatot szerezni és egy izgalmas kihívással bővítenéd szakmai 
portfóliódat, mindenképp jelentkezz! 
Szívügyed, hogy értéket teremts? Könnyedén mozogsz a közösségi média különböző felületein és 

szívesen osztasz meg másokkal hasznos információkat? Örömmel építesz kapcsolatokat 

Magyarországon és a határokon túl? Csatlakozz hozzánk, bővítsd nemzetközi kapcsolatrendszeredet 

és munkaerőpiaci ismereteidet a Talent Kapital Hungary Content Curator Résztvevőjeként! 

 

Milyen feladatokra számíthatsz?  

➢ Kommunikációs kampányokhoz webes és közösségi média (Facebook, Instagram, Youtube, 
LinkedIn) vizuálok készítése. 

➢ Infógrafikák tervezése program kampányokhoz és adathalmazok szemléletes bemutatására. 
➢ Elérés monitoring, felmérésekből és analitikából nyert adatok összesítése. 
➢ Programok kommunikációs kampányához tartalmak generálása, posztok írása. 
➢ Célcsoport engagement stratégiák megvalósítása. 
➢ Ad hoc jellegű, általános projekt feladatok ellátása. 
➢ Események szervezésében és megvalósításában való részvétel. 
➢ Népszerűsítsd a Nemzeti Tehetség Központ misszióját, munkáját és dolgozz velünk szakmai 

láthatóságának növelésében! 
 
Mit nyújtunk a jelentkezőknek? 

+ Változatos feladatokat. 

+ Egy profi csapat tagjaként munkánk során tehetséges fiataloknak nyitunk kaput álmaik felé. 

+ Fizetett pozíciót. 

+ A program során szakmai felkészítést és támogatást biztosítunk számodra. 

+ Betekintést nyerhetsz a tehetséggondozás területére és a projekt alapú nonprofit szervezeti 
működésbe. 

+ Fejlesztheted szakmai kapcsolatrendszeredet, kommunikációdat és nemzetközi 
munkatapasztalatot szerezhetsz. 

+ A csapatunk tagjaként kíváncsiak vagyunk ötleteidre, véleményedre és javaslataidra. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Mit várunk a jelentkezőktől? 

● Releváns tanulmányok vagy szakmai tapasztalat előnyt jelent – elsősorban digitális marketing 

területen. 

● A kiválasztásnál előnyben részesítjük a külföldi hallgatói jogviszonyt vagy tapasztalatot, illetve 

azokat a hallgatókat, akik első egyetemi évüket sikeresen teljesítették. 

● Felhasználó szintű Microsoft Office ismeretet. Előnyt jelentenek az Adobe Illustrator vagy 
Photoshop szoftveres ismeretek. 

● Aktív angol nyelvtudást. 
 
Jogviszony típusa: 6 hónapos megbízási szerződés; feladatellátás home office-ban és személyesen, a 

londoni vagy a budapesti irodában. 

Megbízás kezdete: legkorábban 2022. október 1. 

 

Magyar és angol nyelvű önéletrajzodat és motivációs leveledet a karrier@ntk.hu e-mail címre várjuk 

„TALENT KAPITAL - Content Curator” megjelöléssel. Motivációs leveledben fejtsd ki maximum 1 oldal 

terjedelemben, hogy miért szeretnél a projekten dolgozni és miért vagy alkalmas a pozícióra. 

 

TOVÁBBI KÉRDÉS ESETÉN 

Ha bármilyen további kérdésed van, írj nekünk a karrier@ntk.hu címre. 
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