TANÁCSADÓ GYAKORNOK – MENEDZSMENT, IT, INFORMATIKAI BIZTONSÁG
ÁG TERÜLETEKRE
Szeretnél hatással lenni a magyarországi TOP100 cég működésére? Fontos számodra a fejlődés, folyamatos
tanulás, a profi, támogató csapat és az egyéni karrierút, ahol az előmeneteled üteme valóban rajtad múlik?
Nálunk valódi értéket teremthetsz!

TANÁCSADÓKÉNT A FELADATUNK…
az ügyfelek igényeinek, problémáinak közös megoldása. Projektjeink a vezetői és informatikai tanácsadás területén Magyarország vvezető
TOP100 vállalatainak fejlesztési törekvéseit támogatják (informatikai, projektmenedzsment és üzleti folyamatok területén).
Rendszerszemléletű
endszerszemléletű megközelítésünkkel a döntéseket, projekteket képesek vagyunk végig menedzselni a koncepció
koncepció- és stratégiaalkotástól
egészen a kivitelezésig. Ügyfeleink a pénzintézeti
pénzintézeti-, energetikai- és telekommunikációs szektorban működnek. További információt
informá
a
www.aam.hu oldalon találsz.

MIRE SZÁMÍTHATSZ NÁLUNK?
Az AAM egy olyan cég, ahol folyamatosan új kihívásokkal, változatos feladatokkal találkozol, ahol mindig tanulsz valami újat. Olyan
munkahely, ahol a szakmai fejlődésnek,
désnek, kiteljesedésnek nagyobb tere van. Nálunk egy tudásorientált, profi, lelkes, támogató csapathoz
fogsz tartozni. Fő tevékenységi területeink a menedzsment és IT tanácsadás, projekt menedzsment, üzleti elemzés, folyamatfejlesztés,
change menedzsment, szervezetfejlesztés, IT Security, digitalizáció, teszt menedzsment, kockázatkezelés

Megértjük, hogy még a tanulmányaid befejezése a legfontosabb számodra és ehhez rugalmasan állunk
hozzá.
MIÉRT VÁLASSZ MINKET?












Támogató, profi csapat tagja lehetsz
Folyamatos fejlődési, tanulási lehetőség, dinamikus egyénre szabott karrierút vár
Változatos munkakör – többféle ügyfél, többféle iparág
Komplex projektekben
ben vehetsz részt és a szakterületükön a legjobbaktól tanulhatsz
Szakmai képzések, akadémiák, Shadowi
Shadowing - szakmai műhely
Szakmai minősítések, címek megszerzésének lehetősége
Felelősség és kihívással teli feladatok már az első naptól, empowerment (itt nem kávét kell főznöd vagy
fénymásolnod, maxmagadnak :))
Work - Life balance & rugalmas munkaidő
Home Office lehetőség
Támogató Mentoring rendszer - belépésedtől kezdve dedikált mentor támogat a beilleszkedéstől a karrier céljaid
elérésén keresztül mindenben, amire szükséged van
Kivételes emberközpontú vállalati kultúra
kultúra, családias közösség - Céges csapatépítők,, közös programok, pl. közös
reggeli, póker party, gokartozás, vízitúra

BUDAPEST, XIII. KERÜLETÉBEN A MODERN CAPITAL SQUARE IRODAHÁZBAN TALÁLHATÓ A CÉG KÖZPONTJA A DÓZSA GYÖRGY ÚTI METRÓMEGÁLLÓNÁL
METRÓMEGÁL
.

MIVEL FOGSZ FOGLALKOZNI, MIK LESZNEK A FELADATAID (PROJEKTFÜGGŐ)?






Projekt csapatokban dolgozva különböző menedzsment vagy IT témájú projekteket fogsz részt venni
Folyamatszervezés / Folyamatfelmérés támogatása
Felhasználói igényfelmérés (üzleti vagy IT specifikus)
Projektmenedzsment támogatás IT / IT Security / üzleti projekteken
Termékkészítés (pl. ajánlat készítés, folyamatdokumentáció, szabályzat, rendszerdokumentáció, funkcionális
specifikáció)

JELENTKEZZ HOZZÁNK, HA







Közgazdász, IT vagy mérnöki tanulmányokat folytatsz, esetleg már rendelkezel Bsc diplomával és jól tudsz angolul
Szeretsz kommunikálni és komplex problémákat megoldani
Érdekel a tanácsadás, projektmenedzsment
Különböző iparágakat és cégeket szeretnél megismerni, bele látni a működésükbe
Önálló, logikus gondolkodásmóddal rendelkezel
Céltudatos szemléletmód, felelősségteljes hozzáállás, nyitottság, vállalkozó szellem, jó alkalmazkodási készség jellemez

MIRE SZÁMÍTHATSZ A FELVÉTELI FOLYAMAT SORÁN?




Interjúk - HR, tanácsadói / szakmai
Esettanulmány feldolgozás – angol nyelvű esettanulmány feldolgozása rövid ppt készítése és előadás
Gyors visszajelzésre

Jelentkezz!job@aam.hu

