JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018.09.23.

GYAKORNOKOT
KERESÜNK TANÁCSADÓI STÁBUNKBA
MI
Az OD Partnerben 1995 óta szervezetfejlesztési tanácsadókként és trénerekként azon dolgozunk, hogy az
emberekben és a szervezetekben lévő képességek és energiák minél teljesebben kibontakozzanak,
és így a hatékony és eredményesen végzett mindennapi munka örömöt is jelentsen.
Ahhoz értünk a legjobban, hogy a változni kívánó vezetőket, az általuk vezetett csoportokat és
szervezeteket a tényleges működési változásokban támogassuk.
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Harmad-, negyed- vagy ötödéves hallgató vagy, és gazdasági vagy pszichológia szervezetpszichológia
területen tanulsz (előnyt jelent a vezetésszervezés szakirány).
Érdekel a szervezetfejlesztés, vezetőfejlesztés, tréningek, vagyis az, amivel mi foglalkozunk.
Angolul folyékonyan olvasol, írsz, beszélsz.
Igényes vagy, fontos számodra, hogy a munka, amit kiadsz a kezedből, mind tartalmában,
mind külalakjában pontos és minőségi legyen.
Tudsz kisebb projekteket önállóan menedzselni, tervezni, egyeztetni, megvalósítani.
Precíz vagy, fontosak számodra a részletek.
Felmerülő problémák és kérdések esetén tudsz segítséget kérni.
Munkád során felmerülő kérdésekre javaslatot teszel, ötleteket adsz, kezdeményezel.
Könnyen és közvetlenül kommunikálsz.
Fontos számodra, hogy értsd, amit csinálsz, és azt, hogy azzal mihez járulsz hozzá.
Magabiztosan használod az Office programokat (Word, Excel, PPT).

A FELADAT
A feladat meghatározó része szakmai háttérmunka, kisebb részben ügyfél projektek támogatása.
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Projektek szakmai előkészítésében részvétel, pl. szakmai cikkek, könyvek feldolgozása,
segédanyagok elkészítése.
Egyéb szakmai háttéranyagok készítése.
Szakmai anyagok fordítása (magyar-angol, angol-magyar).
Részvétel konferenciáink, ügyfélnapjaink szervezésében, adminisztrációjában.
Ügyfél referencia listánk fejlesztése, aktualizálása.
Ügyfél adatbázis adminisztrációja, aktualizálása.
Az OD Partner szakmai kommunikációjának támogatása (Weblap, Facebook oldalunk, LinkedIn).

AMIT KÍNÁLUNK
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Határozott idejű, 8 hónapos, heti ~20 órás megbízást, 2018. novemberétől 2019. június 30-ig.
Lehetőséget arra, hogy Magyarország egyik meghatározó fejlesztő cégének mindennapjaiban részt
vegyél, konkrét szervezetfejlesztési projekteket láss.
Barátságos munkakörnyezetet, jó fej és figyelmes munkatársakat, akikhez bármikor
fordulhatsz tanácsért.
A munkavégzés helye zuglói irodánk.

Ha magadra ismertél és érdekel a lehetőség, kérjük, a zsigmond.vanda@odpartner.hu
e-mail címre küldd el önéletrajzodat és motivációs leveledet szeptember 23-ig!

