
 

 

 

 

Event Evangelist - 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 hazánk tehetséges fiataljait megtaláljuk, támogassuk, mentoráljuk, 

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 kiváló alkalmad nyílhat 

kipróbálnod magad egy izgalmas nemzetközi projektben, sőt munkáddal más fiatalok tehetségének a 

kibontakozását is támogathatod. Csatlakozz hozzánk, bővítsd nemzetközi kapcsolatrendszered és 

munkaerőpiaci ismereteidet a Talent Kapital Projekt Event Evangelist Résztvevőjeként! 

Szakmai résztvevőként betekintést nyerhetsz a Magyarországon működő állami háttérintézmények 

hétköznapjaiba és megismerkedhetsz a projekt alapú munkavégzéssel. Nálunk ne a hagyományos 

adminisztratív feladatokra számíts! Aktívan részt vehetsz programjaink megvalósításában. 

 

Milyen feladatokra számíthatsz?  

− Programok, események előkészítésének, szervezésének, lebonyolításának és fejlesztésének 

támogatása. 

− Projektspecifikus feladatok elvégzése – pl.: közönségtoborzás, rendezvényszervezés, adatbázis- és 

levelezőlisták kezelése. 

− Adatbázis építés a potenciális partnerekről és partnerintézetekről. 
− Piackutatás a célcsoport szegmensek igényeinek felmérésére, a programok tervezése és 

fejlesztése céljából. 
− Projekt pályázatban vállalt és megvalósítani tervezett programok kommunikációs kampányához 

tartalmak generálása, posztok írása. 
− A Nemzeti Tehetség Központ értékeinek és missziójának képviselete a célcsoport és a szakmai 

közösség körében. 
− Aktív részvétel a nemzetközi szakmai szervezetekkel, közösségekkel és szakemberekkel történő 

kapcsolatok feltérképezésében és kiépítésében, releváns előadók gyűjtése. 
 

Mit nyújtunk a jelentkezőknek? 

+ Változatos feladatokat, modern munkakörnyezetet. 

+ 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? 

➢ Elkötelezettséget a tehetséggondozás, az oktatás, a fiatalok szakmai támogatása iránt. 
➢ A kiválasztásnál előnyben részesítjük a külföldi hallgatói jogviszonyt vagy tapasztalatot, illetve 

azokat a hallgatókat, akik első egyetemi évüket sikeresen teljesítették. 

➢ Felhasználó szintű Microsoft Office ismereteket. 
➢ Magas szintű kooperációs készséget. 
➢ Megoldásorientáltságot. 
➢ Precizitást, szoros határidők betartását. 
➢ Kiváló kommunikációs készséget szóban és írásban egyaránt (szakmai anyagok, beszámolók 

írása, előkészítése stb.). 
➢ 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 - Event Evangelist” 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. 

mailto:karrier@ntk.hu
mailto:next@nemzetitehetsegkozpont.hu

