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Miről lesz ma szó? 

• Önismeret! 

• Szakmai életszakaszok, amiket ismerni kell 

• Ideális pozíció és munkahely 

• Az álom munkakör 

• Milyen típusú cégeknél lehet ez csinálni? 

• Stratégia 

• A terv 
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Önismeret 

• Ismerd az ellenfeled és önmagad, száz 
csatában sem leszel veszélyben. (Sun Tzu)  

• Erősségek és gyengeségek felsorolása 

• Karriert csak erősségre építünk 
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Szakmai életszakaszok 
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Ideális pozíció és munkahely 
meghatározás 

• Ideális pozíció (tevékenység) meghatározása 
az erősségek és az alapján, hogy mit szeretünk 
csinálni 

• Ideális munkahely meghatározása 

• Prioritás felállítása, melyikhez ragaszkodunk, 
melyikből engedhetünk és melyik hiánya 
ellenére is elfogadjuk a pozíciót 
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Milyen prioritások vannak? 

1.) Közel legyen a munkahelyhez a lakás 

2.) Ingyen sportolási lehetőség 

3.) Izgalmas projektek 

4.) Tapasztalat szerzés 
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Vállalati, üzletági életszakaszok 

• Fejlődés - fejlesztés 

• Stagnálás – üzemeltetés 

• Visszaesés – leépítés 

• Honnan tudjuk hol tartanak? 
– Üzleti hírek 

– Éves beszámolók, KSH 

– Céges weboldalak 

– Közösségi média stb. 
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Milyen tevékenységű cégek 
vannak? 

1.) Fejlesztés: 
• Saját termék és szolgáltatás fejlesztés (OZEKI)  
• Egyedi fejlesztés megrendelésre (out sourcing programozás) 

2.) Rendszer üzemeltetés: 
• Saját cégen belül (OZEKI)  
• Out sourcing – más cégek üzemeltetése 

3.) IT tanácsadás (OZEKI)  
4.) IT ismeretekre alapozó területek (újságíró, fordító, 

marketinges, értékesítő (OZEKI) stb.) 
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Stratégiák - motiváció 

1.) Csak a pénz számít! 

2.) Cégváltogatós a szakmai előmenetel és kompenzáció 
miatt  

3.) Szakmai fejlődés 

4.) Szakmai kihívás a fontos 

5.) Kulcs ember 

6.) Ne kelljen dolgozni 
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Hogyan lehet bekapcsolódni? 

• Programozó 
 

• Termék konzulens 
 

• IT marketinges 



Hogyan lehet  
jelentkezni? 

3 dolog kell: 

• Önéletrajz 
 

• Bemutatkozó e-mail 
 

• Mivel szeretnél foglalkozni? 

E-mail: job@ozeki.hu 



Következő előadás: Szakdolgozat, mint a legjobb referencia a 

pályakezdéshez 



Add le a regisztrációs lapot: 

• Előadás PPT 
 

• Értesítés álláslehetőségekről 
 

• Értesítés képzési lehetőségekről 



Köszönöm a figyelmet! 


