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Mit nyújt a TIM szakmai gyakorlatos 
program:
 Nemzetközi T&I – szakértőkkel dolgozhatsz együtt az európai 

oktatási és tudományos közösség számára fejlesztett új ötleteken, 
prototípus-, szolgáltatás- és termékfejlesztési területen.

 Egy európai virtuális team tagjává válhatsz a KIFÜ csapatában.

 Célzott tréningen vehetsz részt, mely segít abban, hogy a legtöbbet 
hozd ki magadból. Megtanulhatod, hogyan kommunikáld 
javaslataidat.

 Kapcsolatokat építhetsz hazai és nemzetközi infokommunikációs 
szakértőkkel. 

Érdekel a T&I terület és szívesen megosztod másokkal ismereteidet és 
ötleteidet?

Szeretnél tanulni a legjobb T & I szakértőktől? Szívesen elmeséled  
másoknak is a szakmai gyakorlat tapasztalatait?  

Jelentkezz 

még ma! 

A programról
 A szakmai gyakorlat mentori rendszerben valósul meg. 

 A Trust and Identity (T&I) – Bizalom és Identitás - inkubátor egy szakértői csoport, amely 
kifejezetten a T&I kérdésekkel foglalkozik. A gyakornokok részt vesznek a multidiszciplináris 
projektekben, és javaslatokat tesznek a T & I fejlesztési területeire vonatkozóan. A programot 
hazai és nemzetközi mentorok segítik. 

 Elvárások:

 elkötelezettség és együttműködő hozzáállás 

 tudásod határainak feszegetése és innovatív gondolkodás 

 aktív részvétel termékek / szolgáltatások áttekintésében, értékelésükről szóló 
megbeszéléseken, képzéseken és workshopokon

 A szakmai gyakorlat idejére hallgatói szerződést kötünk Veled és bruttó havi 1000 Euronak 
megfelelő (forintban fizetett) ösztöndíjban részesülsz.

Te vagy az ideális jelölt, ha
 a számítógépes hálózatok iránt érdeklődő, informatikai, mérnöki vagy egyéb technológiai 

területek utolsó éves hallgatója vagy alapképzésben, mester- vagy doktori szinten.

 kiválóan tudsz angolul.

 hat (6) hónapot rendelkezésre tudsz állni, hozzávetőlegesen heti három (3) napos 
munkavégzéssel, a nyári időszakban főleg távmunkában, ősztől kiegészítve időszakos személyes 
budapesti konzultációkkal.

1. Küldd el önéletrajzodat és motivációs leveledet angolul a KIFÜ-nek a  

geant-tim@niif.hu e-mail címre 2020 június 1-jéig (24:00)!

2. A kiválasztás a beadott anyagok és a GÉANT-tal folytatott on-line 
interjú alapján történik.
3. A sikeres jelölt 2020. július elején írja alá a hallgatói szerződést és 
kezdi meg szakmai gyakorlatát. 

mailto:geant-tim@niif.hu

