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GYAKORNOKI PROGRAMOK A MORGAN STANLEY-NÉL
A Morgan Stanley a világ egyik vezető pénzügyi szolgáltató cége, amely
teljeskörű és kiemelkedő színvonalú szolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek
befektetési, banki, értékpapír-kereskedelmi és befektetés-menedzsment területen.
Érdemes megnézni a gyakornoki programokat és a szakmai gyakorlati
lehetőséget.
Megnézem a gyakornoki programokat és lehetőségeket

ÁLLÁSAJÁNLATOK
IBV Hungária / Kiskunfélegyháza / Értékesítési munkatárs
MSCI / Budapest / Finance
Four Creation / Bárhonnan végezhető / Fiatal kutató

Trusted Adviser Kft./ Budapest / Pályakezdő könyvvizsgáló asszisztens
CE Glass / Szatymaz / Kereskedelmi ügyintéző, belső projektmenedzser
Sberbank / Budapest / Lakossági termékmenedzser
Capturly / Szeged / Content marketing manager
A további ajánlatokért keresd fel az SZTE Karrier Iroda honlapját és a
facebook oldalát!
További állásajánlatok

Önéletrajzkép otthonról, egyszerűen
A koronavírus időszaka alatt sok ügyintézés korlátozottan működik, frissen
végzett hallgatóként a munkakeresés nem egyszerű. Ismerd meg a Passport Photo
Online nyújtotta lehetőségeket. Készíts képet, szerkeszd tökéletesre - egyszerűen!
Tovább olvasom

Ha felsőoktatásban tanulsz vagy pályakezdő vagy, vár Téged a Level UP!
Utánpótlás-és Gyakornoki Program!
Bekapcsolódhatsz felelősségteljes szakmai feladatokba, megtanulhatod hogyan
lehetsz aktív részese és később akár vezetője egy hatékony csapatnak, mert a jövőt
már Te alakítod!
Jelentkezési határidő: 2021. május 16.
Tovább olvasom

Helló közgazdászok!
Philip Morris #MAKEHISTORY karrierjáték
Május 7-ig ki tudjátok próbálni, hogy milyen lehet náluk dolgozni, milyen
kihívásokkal találkoznak nap, mint nap a kollégák. A legeredményesebb
résztvevők pedig nyereményben részesülhetnek:
- minden héten 3 darab környezettudatos ajándékcsomag,
- fődíj a három legjobb játékos részére: JBL Bluetooth fülhallgató
Ne maradj le róla!
Játszom!

Virtuális események a Morgan Stanley-nél
2021.04.28. Beszéljünk a gyakornokságról a Morgan Stanley-nél
Jelentkezési határidő: 2021.04.27.
2021.04.30. Trial interview.
Jelentkezési határidő: 2021.04.23.

Megjelent a FETA Füzetek sorozat, amely hasznos segítséget nyújt
karrierépítéssel, pszichológiai témákkal, tanulással és a Covid19-járvánnyal
kapcsolatban a felsőoktatásban tanuló hallgatóknak.
Tovább olvasom

Cím: 6722 Szeged, Vitéz utca 17. (Karrier Iroda, 8-as iroda)
Levelezési cím: 6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.

Ügyfélfogadási idő:
A járványügyi helyzetre való tekintettel a személyes ügyfélfogadás e-mailben
történő időpont egyeztetés után lehetséges!
A Karrier Irodában továbbra is kötelező az arcmaszk viselése és 1,5 méteres
távolság megtartása.
Megértéseteket köszönöm!
E-mail: masa.barbara@szte.hu
Tel.: + 36 30 121 13 53

Ezt a hírlevelet az SZTE GTK CooSpace FSZ, BA/BSC vagy MA képzési színterének tagjaként
kapod. Várjuk hírlevelünkkel kapcsolatos észrevételeidet és javaslataidat a
masa.barbara@szte.hu címre!

