A
Magyar Posta Zrt.
IT Stratégiai Igazgatósága
Gyakornok
munkakörbe
munkatársat keres
A munkakört betöltő feladatai:

Vállalati IT projektben való részvétel (alkalmazás listák létrehozása, konszolidálása)

Adattisztítási feladatokban való közreműködés

Kimutatások, statisztikák készítése

Kapcsolattartás a társosztályok munkavállalóival

Megbeszélések, egyeztetések szervezése
Elvárások:
 Magabiztos számítástechnikai ismeretek (különösen Excel)
 Rugalmasság, jó problémamegoldó és kommunikációs készség
 Megbízható, precíz munkavégzés
 Rendszerszintű gondolkodás
A munkakör betöltésének követelményei:
 A gyakornoki munkaviszony kezdőnapjáig 30. életévet nem töltötte be, és
 Egyetemi/főiskolai, nappali vagy levelező tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkezik vagy felsőfokú, államilag elismert
egyetemi/főiskolai végzettséggel, legalább egy idegen nyelvből államilag elismert C típusú nyelvvizsgával rendelkezik, és az
utolsó diploma megszerzése óta eltelt idő maximum 2 év vagy
 Felsőfokú, államilag elismert egyetemi/főiskolai abszolutóriummal rendelkezik (nyelvvizsga hiányában) és az abszolutórium
megszerzése óta eltelt idő maximum 2 év
 Szakképzettség: informatikus, gazdaságinformatikus szakirány
További információk:
 Munkavégzés helye: Budapest
 Munkaviszony: határozott idejű, 6 hónap időtartam
Jelentkezési határidő: folyamatos a munkakör betöltéséig, de maximum 2019. március 6-ig.
Jelentkezését részletes szakmai önéletrajz megküldésével, valamint a fizetési igény megjelölésével az alábbi e-mail címen várjuk:
karrier@posta.hu
Keresse fel a Magyar Posta Zrt. Karrier Irodáját is, ahol személyre szabott foglalkoztatási lehetőségekről adunk tájékoztatást.
Telefon: 06-30-772-9769. Hívását hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken 9-15 óráig várják munkatársaink.
Az adatkezelésről teljeskörű tájékoztatás elérhető a www.posta.hu oldal Adatkezelési tájékoztató menüpontjában. Az állásra pályázó a jelentkezésével
elismeri, hogy az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte.
A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg:01-10-042463
adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@posta.hu) a jelentkezésben megadott adatait az álláshirdetésben meghirdetett pozíció – az álláspályázat
időszakában felmerülő másik betölthető pozíció – betöltésére alkalmas jelölt kiválasztása céljából kezelje. A megadott személyes adatokat a Magyar
Posta Zrt. a kiválasztási eljárás végéig kezeli. Ebben az időszakban az állásra pályázó megkeresésre kerülhet az éppen aktuálisan betölthető egyéb
pozíciókkal kapcsolatban is. A jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának visszavonását írásban a 1540 Budapest postacímen, vagy a
toborzas@posta.hu e-mail-címen kérheti. Hozzájárulását a jelentkezőnek bármikor korlátozás nélkül joga van visszavonni, ez azonban nem érinti a
visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét.

