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12:25 - 12:55 Sportmenedzser Náray Richárd

Sport= Izzadság, győzelem, egyértelműen mérhető 
eredmények, öregen is fiatalok között dolgozhatsz, mindig 
dinamikusan változó környezetben

https://doodle.com/poll/ryyb829cd4t28xh3

12:25 - 12:55 Cég alapító, orvosigazgatóVeres Dániel

Ha kíváncsi vagy hogyan lehet összekötni az orvoslást, 
kutatást és üzletet úgy, hogy közben világszinten is innovatív 
technológián dolgozol munkáddal értéket teremtve, akkor ezt 
az előadást/beszélgetést neked találták ki :)

12:25 - 12:55 Coach, tréner Göntér Mónika

Mit csinál egy tréner vagy egy coach? Mindkettő egyéneket 
és/vagy csoportokat támogat személyiség- és 
készségfejlesztő eszközökkel azért, hogy a résztvevők 
hatékonyabban és örömtelibben boldoguljanak akár szakmai, 
akár magánéletükben. 
Az előadáson bemutatom, hogyan lettem coach és tréner, mi 
mindent tanultam ehhez. Mesélek arról is, hogyan telik egy 
napom, hogyan készülök a tréningekre és a 
coachingülésekre, milyen örömei 

12:25 - 12:55 Software architect Oláh Bence

Informatika az napjaink egyik legfelkapottabb területe, az 
előadás során bemutatnám, hogy hogyan néz ki napi szinten 
ez a munka, milyen kihívások, nehézségek várhatóak és 
kiknek ajánlanám.

12:25 - 12:55 PR ügynökség ügyvezetőBedy Krisztina

Sokan szeretnének a médiában dolgozni. De a média nem 
csak a sajtótermékeket jelenti, hanem a cégek 
kommunikációját is a sajtóban, kommunikációs felületeken. 
Követed a Coc-colát a Facebookon? Hol kommunikálnál egy 
eseményről, ha 20 éveseket szeretnél rá meghívni? A 
youtuberekkel vajon milyen együtt dolgozni? Ezt mindet 
csinálja egy ügynökség.

12:25 - 12:55 Tájépítész és településtervezőImre Dia Táj, város, építészet.

12:25 - 12:55 Tanácsadó pénzügyi szektorBakó László

Önálló, kreatív munka, a folyamatos fejlődés lehetőségével. 
Hogyan lehet megtanulni vállalkozni, hogyan lehet fenntartani 
saját magunkat?

12:25 - 12:55 Ügyvéd Dr. Drimál Szilvia

Tudományos, mégis nagyon gyakorlatias. Építhetsz, 
teremthetsz, védelmezhetsz, de támadhatsz és rombolhatsz 
is általa. Lehetsz jó szövegíró vagy nagy dumás, 
hivatástudattal, kitartással messzire juthatsz. Az ügyvéd, aki a 
törvényektől megvéd

12:25 - 13:25 Pályaorientációs foglalkozásEngame Akadémia

13:00 - 13:30 Informatika projektvezetőBalogh Dávid 
Diplomaval, vagy nelkule? Beszelgetes kilatasokrol az 
informatika teruleten, a vegzettseg tukreben.

https://doodle.com/poll/y79ek5zz4recbzia

13:00 - 13:30 Bölcsődei gondozó Veisz Julia

3 éves kor alatti gyerekekkel foglalkozok, főleg 1-2.5 
évesekkel, egy Tel Avivi magán bölcsiben. Én nem "dolgozni" 
járok be a munkahelyemre, hanem kapcsolatot építeni a 
gyerekekkel, éppen úgy mint ahogy a Poliba sem tanulni 
jártam be, hanem főleg szocializálódni. Három és fél éve 
költöztem Tel Avivba, akkor még nem tudtam, hogy 
megtalálom itt a hivatásomat és egy olyan munkát, ami 
hiányzik, amikor szabadságon vagyok. Nekem tényleg a 
hobbym a munkám, ráadásul jövő tanévtől az intézmény a 
saját vállalkozásom is lesz, így karriernek sem utolsó.

13:00 - 13:30 Gyógypedagógus Sándor Judit

Olyan hivatást mutatok be, ahol nincs két egyforma nap, ahol 
szükséges a kreativitás, a jó kommunikáció. Sosem unalmas, 
tele van kihívással és nagyszerű pillanattal. Minden 
munkanap végén úgy fekhet le az ember, hogy ma is sokat 
tett azért, hogy ez a világ jobb hely legyen.

13:00 - 13:30 Dietetikus Bodon Judit

Szeretnél emberekkel foglalkozni, segítő szakmában 
dolgozni? Érdekel a táplálkozás hatása az életünkre? Gyere, 
ismerd meg a dietetikusok csodálatos munkáját!

13:00 - 13:30 Tolmács, idegenvezető Nemes Annamária

Tolmácsként azt mondanám, hogy egyike azon szakmáknak, 
ahol utazás nélkül is rengeteg embert és kultúrát 
megismerhetsz, idegenvezetőként pedig egy interaktív, 
sokszínű, állandóan megujúló szakmát sajátíthatsz el, amely 
sportos és aktív.

13:00 - 13:30 Kreatív igazgató Náray Richárd

A kiállítás tervezés és építés olyan kreatív feladat, ahol nem 
csak a kreativitás hanem a szervezőkészség és pontos 
kivitelezés is fontos. Mindez úgy, hogy itt a határidő soha nem 
vicc!

13:00 - 13:30 Startupper, marketinges Elek Marton

Kitalálod, megcsinálod. A szavak teremtő ereje egy induló 
projektnél. Vállalkozás cég nélkül. Bemutató egy blockchain 
projekt születéséről.

13:00 - 13:30 Színésznő Kiss Erika
Szeretnék átfogóbb képet adni a szakmámról. Elônyökről,
hátrányokról. Az érdeklődők kipróbálhatják a képességeiket.

13:45 - 14:15 Vállalkozó oktatási területLévai Balázs

Az első vállalkozásom a Polis DVP-s cégünk volt, azóta sem 
csinálok mást, mint saját ötletek megvalósítását. Ha 
megtetszett a gondolat, hogy a magad ura légy és saját 
vállalkozást építs, gyere el az előadásra és hallgasd meg 
milyen kihívásokkal és sikerekkel járt az én vállalkozói utam 
azóta, hogy lassan már 14 éve leérettségiztem a Poliban. 
Felkészüléshez pedig nézd meg ezt a videót az Engame 
Akadémiáról (immár 7 éve ez a fő projektem) https://www.
youtube.com/watch?v=etVSVTVBNj0&t=255s

https://doodle.com/poll/w82sxmhyift4fxwh

13:45 - 14:15 Curves Masterfranchise tulajdonosRátkai Ákos

Ha érdekel, hogy mit takar a vállalkozás, illetve hogy a 
jelenlegi pénzügyi-gazdasági befektetési lehetőségek 
figyelembe vételével hogyan érdemes vállalkozni, valamint 
kíváncsi vagy arra, hogy pontosan mit is jelent a franchise 
fogalom, akkor az előadáson van a helyed! :)

13:45 - 14:15 Piackutató Bodnár Krisztina

Mit kutat a piackutató? Unalmas vagy érdekes? Mi az a 
márka nyomkövetés? Hogyan mérjük a reklám 
hatékonyságát? Miből evett többet a kutya? Mi az a VOID?

13:45 - 14:15 Pszichopedagógus, terapeutaTóth Andrea Beáta

A gyógypedagógia egyik szakterületén dolgozom. Érzelmileg 
sérült serdülőkkel és felnőttekkel foglalkozom egyénileg és 
csoportokban. Hogyan lehet feltérképezni egy segítséget kérő 
személy problémáinak gyökerét? Mitől változik a helyzet az 
életében? 

https://doodle.com/poll/ryyb829cd4t28xh3
https://doodle.com/poll/y79ek5zz4recbzia
https://doodle.com/poll/w82sxmhyift4fxwh
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13:45 - 14:15 Humánpolitikai és Szervezetfejlesztési IgazgatóKonczné Bogdán Szilvia

Human resources. Employee lifecycle. Candidate experience. 
Recruitment. Retention. Organisation design. Life Long 
learning. Engagement. 
Emberi erőforrások. Munkavállalói életciklus. Jelöltélmény. 
Toborzás, kiválasztás. Megtartás. Szervezetfejlesztés. 
Élethosszig tartó tanulás. Elkötelezettség. 
Ha bármelyik témáról szivesen hallanál többet, en szivesen 
megosztom a tapasztalataimat.

https://doodle.com/poll/w82sxmhyift4fxwh

13:45 - 14:15 Marketing Perger Gabriella

Sok embert érdekel a marketing terület! Talán  ez az a terület 
ahhol többen is úgy érzik, hogy akár képzettség nélkül is 
kicsit értenek hozzá!
De mit csinál valójában egy marketing manager ? Milyen 
területei vannak a szakmának ? Milyen szépségei , érdekes 
részei,  és mi az amire nem is gondoltatok?
Több mint 16 éve dolgozom a marketing különböző területén , 
szívesen megosztom veletek a tapasztalataimat.

13:45 - 14:15 Humánökológus civilszféraBenkő Flóra

13:45 - 14:15 Gazdasági vezető Schittler Mátyás

A téma az érvényesülés. Ahhoz azt gondolom a legfontosabb 
a nyitottság és a tanulásra, fejlődésre, alkalmazkodásra való 
képesség. Erre érzem, hogy "univerzális" példával tudok élni.

13:45 - 14:45 Külföldi továbbtanulás Engame Akadémia

14:20 - 14:50 Kelet-Ázsia elemző Maráczi Fanni
Miért érdemes elsajátítani egy keleti nyelvet és milyen 
munkalehetőségek közül választhat aki ért Ázsiához

https://doodle.
com/poll/bmgx6pznzbeu28mg

14:20 - 14:50 Marketingvezető Müpa Récsán Gábor

Szeretsz mesélni, vagy szívesen hallgatsz jó sztorikat? Nem 
tudod eldönteni, hogy mi legyél, mert annyi minden érdekel?  
Akkor van egy jó hírem. A marketing lehet az, amiben végre a 
legjobb lehetsz úgy, hogy közben nem kell lemondanod arról 
a több száz dologról sem, ami még érdekel. Gyere, és 
beszélgessünk róla!

14:20 - 14:50 Compliance vezető Fülöp Tamás

A pénzügyi szektorban dolgozva különösen nagy a csábítás, 
hiszen rengeteg pénzt kezelünk, és (majdnem) mind másé. A 
csábításból eredő kockázatok csökkentésére sok módon 
törekszenek a felügyeleti szervek, és maguk a cégek is. A 
compliance terület is a szabályszerű működés egyik 
"bástyája". Ami azért nagyritkán elesik.

14:20 - 14:50 Takarmányozási szaktanácsadóIllés Róbert

Az előadás címe „A Pénz Szaga!" lenne. Témáját tekintve 
megtudhatnák az érdeklődők, hogyan lehet befolyásolni a 
húsok minőségét, a humán fogyasztók egészségét a 
takarmányozáson keresztül. Mi a ma emberének az elvárása 
a húsokkal, tejjel, tojással szemben? Hova tart a világ állati 
termék fogyasztási igénye és szokása. Mindeközben 
megdőlne sok tévhit, köztük a „tápos csirke” kérdésköre is… 

14:20 - 14:50 Producer / rendezőasszisztensSajgál Dénes Soha nem lesz két egyforma napod

14:20 - 14:50 Házi gyermekorvos DrDiófási Erika

A háziorvos van az egészségügyi ellátásban legközelebb a 
pácienshez,látja egész emberként és karmesterként 
összehangolja, szervezi a betegségeik megelőzését, 
felderitését , kezelését.Önállóság és csapatmunka, ismétlődő,
rutin feladatok és hirtelen adódó sürgősségi teendők 
jellemzik.

14:20 - 14:50 Műszaki igazgató Majer György

Építés: alkotás, érték teremtés. Átfogó áttekintést kívánok 
nyújtani az építési tevékenység folyamatairól a gondolat 
megszületésétől az építési tevékenységen át a használatba 
vételig. Bemutatom azt a rendkívül széles vertikumot, amit 
építési tevékenységnek nevezünk.

14:20 - 14:50 Francia gazdasági nyelvet oktató közgazdász nyelvtanárdr Szigetváry Nóra

Munkahelyemet a Budapesti Gazdasági Egyetem 
Külkereskedelmi Karát bemutatnám mint iskolát, ahol tovább 
lehet tanulni, és mint munkahelyet egyszerre

https://doodle.com/poll/w82sxmhyift4fxwh
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