
Kommunikációs gyakornokot keres a Közép-magyarországi 
Agrárszakképzési Centrum! 
 
Az intézményről 
A 2020. július 1-jével megalakult központ intézményrendszeréhez olyan 
iskolák kapcsolódnak, amelyek képzési profilja felöleli a magyar föld 
legjavát, vagyis átöleli mindazt a tápláló és éltető meritumot, ami megtart 
bennünket a Kárpát-medencében időtlen idők óta: immár több mint ezer 
esztendeje. Az Agrárminisztérium által fenntartott centrum és annak tizenegy iskolája gördülékeny, 
termékeny és produktív szakmai oktató-nevelő munkát lát el a Közép-magyarországi régióban. Nagy 
múltú iskoláink egy új centrum irányítása alatt ötvözik a magyar agrárium hagyományait és a szakmai 
innovációk iránti nyitottságot. 
 
Lehet, hogy te vagy a mi emberünk, ha magadra ismersz az alábbiak alapján: 

• nappali tagozatos diák vagy és kommunikáció szakon végzed a tanulmányaidat 

• helyesen és magabiztosan írsz, ügyesen és kreatívan fogalmazol 

• otthonosan mozogsz a közösségi médiában 

• ha a szépérzéked a helyén van (és esetleg van Photoshop & InDesign tapasztalatod) 

• könnyen teremtesz kapcsolatot másokkal 

Hogy mi lesz a feladat? 
social media I tartalomgyártás I cikkírás I beszédírás I esetlegesen kiadványszerkesztés és 
weboldalszerkesztés, fotózás 

Kíváncsi vagy, hogyan fogsz dolgozi? 
csapatban I jó hangulatban I barátságos környezetben I rugalmas időbeosztással 
 
Mit várunk tőled? 
lelkesedést I nyitottságot I precizitást I őszinteséget I megbízhatóságot I munkára való igényességet 

Hol vár rád mindez? 
Az Oktogontól pár perc sétára az Andrássy úton. 

Miért jelentkezz hozzánk? 
Mert sok tudást adunk át, hogy szakmai fejlődésed biztosított legyen a gyakorlati idő alatt. Bevonunk 
a leglényegesebb munkafolyamatokba, hogy komplex rálátásod legyen az intézményi kommunikáció 
valamennyi bugyrába. És persze azért, mert egy őszinte, támogató és jófej csapatba lesz lehetőséged 
becsatlakozni. 

Amennyiben érdekel a lehetőség, jelentkezz önéletrajzod csatolásával és néhány bemutatkozó sorral 
a ludan.rita@kmaszc.hu e-mail címen. Kérünk, hogy a levél tárgyában tüntesd fel, hogy a gyakornoki 
pozícióra jelentkezel! Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 30. 

INFORMÁCIÓK 

• 1062 Budapest, Andrássy út 63-65. 

• szakmai gyakorlat 



• kommunikációs gyakornok 

• hallgatói jogviszony szükséges 

• nem fizetett 

 

 


