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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
1. A pályázati kiírás célja
Az SZTE Karrier Iroda minden évben kétszer, tavasszal és ősszel is megrendezi a régió
legnagyobb és legszínvonalasabb állásbörzéjét Szegeden, az SZTE József Attila Tanulmányi
és Információs Központban.
Pályázatunkkal szeretnénk segíteni a helyi vállalkozásokat, akiket tevékenységük és az általuk
kínált karrierlehetőségek érdemessé teszik a rendezvényen való megjelenésre. Célunk
továbbá, hogy a hallgatók számára olyan érdekes és új vállalkozásokat mutassunk be, melyek
motiválhatják őket és kínált lehetőségeikkel segíteni tudnak szakmai tapasztalataik
bővítésében.
A pályázat elbírálása során elsőbbséget élveznek azok a vállalkozások, amelyeknek még nem
volt lehetőségük a rendezvényen megjelenni.
2. Pályázati feltételek
Pályázók köre:
 jogi személyiségű gazdasági társaságok,
 jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
 SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók,
 SZJA hatálya alá nem tartozó egyéni vállalkozó és egyéni ügyvéd (EVA)
 szövetkezetek
A pályázat benyújtásához a vállalkozásnak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
 regionális székhellyel rendelkezik,
 a foglalkoztatottak száma nem haladja meg a 30 főt,
 legalább 1 fő SZTE-n végzettet foglalkoztat.
A jelentkezési határidő: 2019. február 6.
A pályázat elbírálása és a nyertesek tájékoztatása a jelentkezési határidő lezárását követő két
munkanapon belül történik. Összesen maximum három nyertes pályázat kerül
kiválasztásra, melyek a támogatásból teljes mértékben részesülnek.
3. A támogatás mértéke
A támogatás az SZTE Tavaszi Állásbörzén (2019. március 12. 9:00-17:00) információs pulttal
történő megjelenés biztosítását tartalmazza, technikai háttérrel. A rendezvényen való
megjelenés és a szükséges eszközök biztosítása teljes mértékben az SZTE Karrier Iroda
finanszírozásával valósul meg.
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Az információs pulttal való megjelenéshez a következő alapszolgáltatások és technikai
eszközök tartoznak:
 1 db frízfelirattal ellátott információs pult (méretek fríztáblával együtt: 80 x 205 x 45 cm
(szélesség x magasság x mélység; a pult magassága: 90 cm) és 1 db szék, paraván,
virágdíszítés,
 WIFI – hozzáférés (csak böngészésre alkalmas),
 Meleg ebéd 1 fő részére (a választott menü leadásának határideje: 2019. február 18.)
 az Állásbörze Kalauzban egy fél oldalas, színes standard reklámoldalon történő
megjelenés, B/5-ös méretben (165x117 mm, 5-5 mm kifutó). Anyagleadási határidő:
2019. február 12. (egy korábbi rendezvényünk kiadványa mintaként itt
megtekinthető)

 Hostess szolgálat a rendezvény napján,
 Karrier Café használat (napközbeni kávé, tea fogyasztás a kiállítóknak),
 1 személygépkocsival parkolási lehetőség,
4. Kötelező vállalások
A pályázónak a 2. pontban leírt feltételeknek való megfelelésen túl az alábbi, pályázathoz
köthető vállalásokat kell teljesítenie:





Legalább egy állásajánlat vagy gyakornoki hely biztosítása az SZTE hallgatói, illetve
diplomásai számára,
az Állásbörze napján megfelelő minőségben, minden szükséges eszközzel megjelenik
a helyszínen (Szeged, SZTE TIK, Ady tér 10.) a rendezvényen,
az Állásbörze nyereményjátékhoz tett bármilyen felajánlás,
a meglévő kommunikációs csatornáin közönségének értesítése a nyertes státuszról és
megjelenéséről a rendezvényen.

Pályázni az alábbi levelezési címen, az alább letölthető pályázati információs lap
kitöltésével és a fenti határidőig, a 2. pontban (Pályázati feltételek) leírtakat igazoló
dokumentumok elküldésével lehet.
Levelezési cím: SZTE Karrier Iroda, 6722 Szeged, Ady tér 10.
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