ELŐADÓ/BEMUTATÓ MUNKATÁRS
Ősszel te is a STUDY AND WORK TRAVEL és a DÁNIAITOVÁBBTANULÀS.dk csapatának tagja lehetsz!
Az ősz folyamán folytatjuk a külföldi továbbtanulásról szóló bemutatók sorozatát magyarországi, valamint erdélyi magyar
középiskolákban, és keresünk munkatársakat, akik résztvennének a projektben részmunkaidőben, 2 hónapos időtartamra. Lehetőség
szerint folytatódhat az együttműködés a tavasz folyamán is.
Az új munkatársak tevékenysége magába foglalja a bemutatók/előadások tartását magyar fiatalok számára elérhető külföldi
továbbtanulási lehetőségekről.
Kik vagyunk?
A STUDY AND WORK TRAVEL, valamint a DÁNIAITOVÁBBTANULÁS.dk csapata több mint 10 éve ingyenes szolgáltatásai
keretén belül tájékoztatást, teljeskörű tanácsadást és segítséget nyújt dániai, hollandiai, finnországi, valamint más európai és európán
kívűli felsőoktatási intézményekbe, nyelviskolákba való felvételivel kapcsolatosan. Tevékenységünk a nemzetközi oktatási
rendszerekkel kapcsolatos ismereteinkre, nemzetközi egyetemekkel való kapcsolatainkra, valamint külföldön tanuló magyar
fiatalokkal és diplomásokkal való kapcsolatainkra támaszkodik.
Mi lesz a te szereped?



Az általunk tervezett előadások/bemutatók megtartása a régióban. A cél az információ eljuttatása a lehető legtöbb ember
számára, akik érdeklődnek a külföldi továbbtanulás iránt.
A bemutatókon résztvevők kapcsolattartó adatainak összegyűjtése és eljuttatása hozzánk, hogy a projekt koordinátora a
bemutatót követő nap kapcsolatba léphessen az érdeklődő a résztvevőkkel.

Milyen szakmai tapasztalatra tehetsz szert?
•
•
•

Jelentős tapasztalatokat szerezhetsz a nagy közönség előtti prezentációs tevékenységekben
A személyes szervezeti készségeid gyakorlása és a felelősségek rangsorolása
Gazdag ismeretekkel fogsz rendelkezni a nemzetközi oktatási lehetőségekről

Tevékenységünk megkezdése előtt elkészítjük a konkrét információs csomagot (nemzetközi oktatás, egyetemi ajánlatok,
követelmények és eljárások, költségek és finanszírozás stb.), valamint felkészítünk a szükséges tudnivalókkal. Tapasztalt kollégáink
folyamatos tanácsadást és támogatást nyújtanak.
Mit várunk el tőled?
•
•
•
•
•
•
•

A feladatokhoz való pozitív hozzáállást
Nyílvános előadási készség elengedhetetlen. Előző tapasztalat előnyt jelent.
Interperszonális kommunikációs készségek
Rugalmasság a regióban való utazásra
A vállalt feladatok, határidők és felelősségek betartása
Jó angol nyelvtudás
Külföldi tapasztalat előnyt jelent, de nem feltétel

Amennyiben felkeltettük érdeklődésed, motivációs leveled, valamint fényképes
info@daniaitovabbtanulas.dk e-mail címre küldheted. Jelentkezési határidő: 2017. október 31.
A motivációs levélnek tartalmaznia kell a következőket:
-

Keresztnév/Családnév
Születési dátum
E-mail
Mobile
Melyik állásra jelentkezel?
Releváns tanulmányok, munkatapasztalatok
Miért szeretnél velünk dolgozni?
Mik az elvárásaid a fizetéssel kapcsolatosan?
Hol hallottál a munkalehetőségről?
Van kérdésed, amire nem találtad meg a választ a fenti leírásban?
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