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Gyakorlóhely neve

A gyakorlóhely fı profilja

CORPORATE
VALUES
SZERVEZETFEJLESZTÉSI ÉS
VEZETÉSI
TANÁCSADÓ KFT.
http://www.corporateva
lues.hu/

Szervezetfejlesztés
Vezetıi tanácsadás
Humán erıforrás kutatások

GORDIO CSOPORT
http://www.gordio.hu/

Szervezetfejlesztés HR kutatások Tréningek Szervezetfejlesztési
tanácsadás

1 fı gyakornok

ARTHUR HUNT KFT.
http://www.arthurhunt.com/hungary/

Fejvadászat
Munkaerıközvetítés
Személyzeti tanácsadás
Menedzsment tanácsadás
Szervezetfejlesztés
Assessment centerek

1 fı szakmai
asszisztens

TREBAG KFT.

Projektmenedzsment vezetıi tanácsadás Minıségmenedzsment
tanácsadás
Tananyag fejlesztés
Jó gyakorlat tanácsadás
E-kereskedelemhez kapcsolódó kutatás-fejlesztés Disszemináció
Technológia transzfer és innovációs hálózatok menedzselése
Kutatás-fejlesztési projektek szervezése és menedzselése
Vezetıi képességek fejlesztése, vezetıi coaching
Coaching képzés

1 fı gyakornok
(fontos az
angol nyelv
magasabb
szintő
ismerete)

BUSINESS COACH
SZAKMAI
KÖZÖSSÉG

Pozíció
megnevezése
1 fı gyakornok

1 fı gyakornok

Gyakornoki feladatok

Mit kínál a gyakorlóhely?

Benchmark kutatás a közigazgatásban
Tudásmenedzsment portál
fejlesztéshez kapcsolódóan szakmai
anyagok rendszerezése
Asszisztensi feladatok tanácsadói,
tréneri munkában
Belsı tudásmegosztásokon való
részvétel
Tudástól és rátermettségtıl függıen
tanulmányok írásában való részvétel
Kutatás, adatrögzítés,
tréningelıkészítés, tréninganyagok
beszerzése

Betekintés egy szervezetfejlesztı,
tréningcég, mőködésébe
Kutatásokban való részvétel
Emberi erıforrás témájú kutatások,
felmérések megismerése
Tréningeken való részvétel

A toborzási-kiválasztási folyamat
támogatása
Beérkezı önéletrajzok kezelése,
interjúk szervezése, jelöltek értesítése
Állásportálokkal való kapcsolattartás
A napi munkafolyamatokhoz
kapcsolódó adminisztráció
Asszisztensi feladatok
projektmenedzsment és vezetıi
tanácsadás területén
Aktív részvétel tananyagfejlesztésben

Asszisztensi feladatok coaching
releváns projektekben, kutatásokban
Adminisztratív feladatok,

Betekintés egy szervezetfejlesztı,
tréningcég, mőködésébe
Szakmai ismeretekhez való jutás
Gyakorlati tapasztalat szerzése
Emberi erıforrás témájú kutatások,
felmérések megismerése
Tréningeken való részvétel
Gyakornoki idıszak lejártával
ajánlólevél
Részvételi lehetıség interjúkon
Gyakorlati tapasztalat a toborzás,
kiválasztás, fejvadászat területén

Betanulás projektek menedzselésébe
Jó gyakorlatok, „best practice”-ek
megismerése
Gyakorlati tapasztalat a tanácsadás
területén
Kutatási tapasztalatok
Szakmai mentorolás
Képzési lehetıség
Bepillantás kutatásokba, projektekbe a

http://www.businesscoa
ch.hu/
KOGWHEEL
CONSULTING
http://www.kogwheel.c
om/
ÖKOTÁRS
ALAPÍTVÁNY
http://www.okotars.hu/

Kiválasztás, fejlesztés, outplacement

2 fı gyakornok

Környezet- és természetvédı szervezetek támogatása

2 fı gyakornok

BECTON
DICKINSON
HUNGARY
http://www.bd.com/
Tatabányai Ipari Park

Pharma - gyártó vállalat
Elıretölthetı üvegfecskendık gyártása
Zöldmezıs beruházás, ramp-up fázisban

1 fı gyakornok

SUCCESS INSIGHTS
CENTRAL AND
EASTERN EUROPE
http://www.successinsi
ghts-cee.eu/

Kiválasztás, job benchmarking, egyéni, vezetıi, szervezeti
tanácsadás, szervezetfejlesztés, tehetségmenedzsment

1 fı gyakornok

prezentációk szerkesztése,
Szakmai cikkek feldolgozása
AC jelöltek fogadása, tesztek
kitöltetése, értékelése, szervezési
feladatok

coaching területén

A szervezet által támogatott civil
szervezetek számára/mellett végzett
szervezet- és közösségfejlesztı
feladatokat
Közép- és felsıvezetıi vezetıképzési
folyamatban „shadowing” feladatok,
(megfigyelés, visszajelzés
kidolgozott, átbeszélt szempontok
alapján),
Egyéni, coaching jellegő támogatás
frissen kinevezett sorvezetıknek vezetıi szerepükben való megerısítés
(alapos felkészítést biztosítunk)

Részvétel közösségfejlesztı,
szervezetfejlesztı feladatokban

Kutatás, tréningelıkészítés,
adminisztratív teendık,
tréninganyagok adaptálása

Részvételi lehetıség tréningeken és
Értékelı Központokon (AC)

- a vállalati vezetıképzési rendszer
megismerése,
- aktív, szakmai részvétel a fejlesztési
folyamatban,
- lehetıség az elméleti szakmai
ismeretek gyakorlatba való átültetésére
- a vállalati Talent Management
program keretében Assessment Center
folyamatokba való betekintés,
kipróbálás
- a hallgatók számára a feladatok
magas színvonalú ellátásához komoly
mőhelymunkát és szakmai
szupervíziót biztosítunk
Betekintés a DISC módszertani
keretbe, a szervezetfejlesztés
módszertanába, emberi erıforrás
gazdálkodás folyamataiba

