
• Harmad-, negyed- vagy ötödéves hallgató vagy, és gazdasági vagy pszichológia, szervezetpszichológia területen 
tanulsz (előnyt jelent a vezetés és szervezés szakirány).

• Érdekel a szervezetfejlesztés, vezetőfejlesztés, tréningek.
• Angolul folyékonyan olvasol, írsz, beszélsz.
• Magabiztosan használod az Office programokat (Word, Excel, PPT).
• Igényes vagy, fontos számodra, hogy a munka, amit kiadsz a kezedből pontos és minőségi legyen.
• Tudsz kisebb projekteket önállóan menedzselni, tervezni, egyeztetni, megvalósítani.
• Munkád során kezdeményezel, javaslatokat teszel, felmerülő problémák esetén tudsz segítséget kérni.
• Kíváncsi vagy és tanulni szeretnél.
• Könnyen és közvetlenül kommunikálsz.
• Fontos számodra, hogy értsd, amit csinálsz, és azt, hogy azzal mihez járulsz hozzá.

CSATLAKOZZ SZAKMAI MŰHELYÜNKHÖZ!
• Szakmai anyagok fordítása (magyar-angol, angol-magyar).
• Belső fejlesztési projektek támogatása.
• Szakmai anyagok, könyvek, cikkek feldolgozása és prezentálása (pl. know-how fejlesztés, tudásmegosztás).
• Kutatások támogatása (pl. kvalitatív interjúkon való részvétel, jegyzetelés).

TÁMOGASD ÜZLETI SZERVEZETÜNKET!
• Projektek szakmai előkészítésében való részvétel.
• Konferenciáink, ügyfélnapjaink kapcsán szervezési és adminisztratív támogatás nyújtása.
• Ügyfél referencia listánk fejlesztése, aktualizálása.
• Az OD Partner szakmai kommunikációjának támogatása (Weblap, Facebook, LinkedIn).

LÉGY TAGJA KÖZÖSSÉGÜNKNEK!
• Barátságos munkakörnyezet, jó fej és figyelmes munkatársak, akikhez bármikor fordulhatsz tanácsért.
• Folyamatos személyes támogatás és egyéni mentoring.
• Stábnapokon, nyári és téli céges elvonulásokon való részvétel.
• Kapcsolódás munkán kívüli közös programokon (pl. túrázás), születésnapok közös ünneplése.

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.
Számunkra fontos az, hogy az üzleti munkák teljesítése
mellett szakmai műhelyként is működjünk, valamint hogy
élő emberi közösségként dolgozzunk magunkon,
csapatunkon és kapcsolatainkon is. Gyere, várunk!

• Határozott idejű, heti ~ 20 órás megbízás, 2022.09. 01-től 2023. 06. 30-ig.
• A munkavégzés helye a zuglói irodánk.


