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„Ezalatt a fél év alatt többet tanultam, a 
magyarországi viszonyokról, a társadalom 
működéséről és ezek összefüggéséről, mint 
az egyetemi évek alatt összesen. A kis 
szervezetnek köszönhetően pedig 
lehetőségem volt kipróbálni magam több 
területen is, értékes tapasztalatokat szerezni 
és személyes visszajelzést kapni a 
munkámról, ami egy multinál ritkán adatik 
meg. 

Dia (gyakornok, 2010) 

“Folyamatos együtt tanulás. Energikus 
munkakörnyezet. Dinamikus kapcsolatépítés. Ez csak 
néhány azok közül az élmények közül, amelyek a CP-
nél való munkám végigkísérték. Már gyakornokként is 
azt érezhettem, hogy fontos a véleményem, önálló 
feladatokat bíznak rám. Mindemellett pedig 
lehetőségem nyílt a szervezet nemzetközi központjával 
is kommunikálni, napi szinten használni nyelvtudásom 
és kreativitásom. Egyaránt fejleszthettem HR-es, PR-
os és rendezvényszervező képességeimet, amelyhez 
hasznos tanácsokat kaptam a CP csapat minden 
tagjától.” 
    Orsi (gyakornok, 2012) 

 

Jelentkezés: 
Amennyiben érdekel a lehetőség küldd el nekünk önéletrajzodat magyarul és mellé csatolj egy magyar nyelvű 
motivációs levelet is, amelyben fogalmazd meg, hogy miért szeretnél hozzánk jönni, és mit szeretnél nálunk 
megtanulni/megtapasztalni. 
Jelentkezésed október 21-ig várjuk a hajnalka.dubi@commonpurpose.org.hu email címre. 
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A Common Purpose Magyarország Egyesület egy nemzetközi hátterű non-profit vezetőképző szervezet, melynek 
célja, hogy a vezetők – jöjjenek akár a for-profit, non-profit vagy a közszférából – valódi leaderekként tudjanak 
változásokat generálni a saját szervezetükön belül és a társadalomban egyaránt. 
Az Egyesület gyakornoki állást hirdet meg elsősorban gazdasági, üzleti és kapcsolódó területeken tanulmányokat 
folytató fiatalok számára.  
 

Feladatok:  
 A tréningekkel és egyéb eseményekkel kapcsolatos szervezési 

feladatok 
 Az irodai és a tréningekkel kapcsolatos adminisztráció segítése 
 Szakmai információs anyagok előkészítése, fejlesztése 
 Külső kommunikáció - kapcsolattartás ügyfelekkel, partnerekkel, 

résztvevőkkel 
 Marketing tevékenység és a közösségi médiumokban való 

megjelenés támogatása   
 

Téged keresünk, ha: 
 Felsőfokú tanulmányokat folytatsz vagy frissen végeztél 
 Tudsz heti minimum 20 órát nálunk tölteni 
 Magabiztosak a számítógépes ismereteid  (MS office) 
 Jó kommunikációs és problémamegoldó képességgel 

rendelkezel  
 Proaktív és nyitott gondolkodású vagy 
 Legalább középfokon tudsz angolul 
 Szeretnél aktívan részt venni a társadalom alakításában 
 Szeretnéd megtudni milyen egy civil szervezet működése 

és meglátni milyen az élet a multikon túl 
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