DSS Gyakornoki Program
Szakmai gyakorlat és karrierlehetőség egyben egy dinamikusan fejlődő cégnél
Szerezd meg nálunk első szakmai tapasztalataidat! A DSS Consulting csaknem 25 éve Magyarország egyik
vezető szoftverfejlesztő cége – úttörő szerepet játszottunk Magyarországon az üzleti intelligencia megoldások, az információminőség-biztosítás és az adatbányászat területén, és jó néhány éve már ipari digitalizációs megoldásokkal is bővítettük portfóliónkat az egyedi szoftverfejlesztés mellett. A banki-biztosítói, a telekommunikációs, az állami és az ipari szektorban a legnagyobb cégekkel, szervezetekkel dolgozunk együtt.

Miért jó neked, ha a DSS-nél dolgozol, mint gyakornok?
•

Kiváló, tapasztalt kollégákkal együtt dolgozva tanulhatsz bele a szakmába

•

Nálunk megtalálhatod a számodra legérdekesebb szakterületet vagy pozíciót, a különböző csapatok
működésébe belelátva könnyebben el tudod dönteni, hogy mi az, ami neked a legjobban fekszik

•

Vezető pénzintézetek, telekommunikációs cégek és iparvállalatok projektjein bővítheted szakmai tudásodat

•

Az első pillanattól kezdve úgy tervezünk veled, hogy hosszú távon tudd erősíteni a csapatunkat

•

Segítünk teljesíteni az egyetem által előírt kötelező szakmai gyakorlatot

•

Az első naptól egyenrangú kollégaként kezelünk, részesülhetsz béren kívüli juttatásokban, és szívesen látunk céges rendezvényeinken is

•

Rugalmasan alkalmazkodunk az iskolai elfoglaltságaidhoz, és megpróbáljuk úgy szervezni a munkát,
hogy ez a lehető leghatékonyabb legyen mindkettőnknek

Írj nekünk: recruitment@dss.hu

Hogy néz ki nálunk a felvételi és az onboarding folyamat?
•

Jelentkezel a Karrier oldalunkon vagy a Schönherz Iskolaszövetkezet oldalán egy gyakornoki állásunkra

•

Megnézzük a CV-det, és ha úgy látjuk, hogy a kompetenciáid találkoznak a megadottakkal, felhívunk és
egyeztetünk egy időpontot veled

•

Felmérjük az igényeidet, mit szeretnél (pl. mennyi munkaidőt tudsz vállalni)

•

Szakmai/HR beszélgetés: ez nem egy klasszikus interjú, sokkal inkább egy baráti beszélgetés – egyáltalán
nem baj, ha még nincs szakmai tapasztalatod!

•

Eldöntjük (mindkét oldalról), akarunk-e egymással dolgozni, és ha igen, egyeztetjük ennek feltételeit

•

Onboarding: akár egy normál munkavállaló esetében, szervezetten segítjük a beilleszkedésedet, betanulásodat, lesz egy mentorod is, aki segít átlátni a feladatokat – nem leszel egyedül!

GYIK
Elmúltam 25 éves, jelentkezhetek így a DSS-hez gyakornoknak?
•

Igen – a DSS Gyakornoki Program nincs életkorhoz kötve, de fontos az aktív hallgatói jogviszony.

Passzív a hallgatói jogviszonyom az egyetemen, jelentkezhetek így a DSS-hez gyakornoknak?
•

Sajnos nem, a programban való részvétel feltétele az aktív hallgatói jogviszony.

Csak heti pár órát tudnék erre az állásra szánni, mert nehéz az egyetem, így is érdemes jelentkeznem?
•

A meghirdetett pozícióknál jelezzük, heti hány órás munkavégzést kérünk az adott munkakörben, ez általában minimum heti 20 óra. Ezt viszont rugalmasan kezeljük, veled együtt alakítjuk ki az időbeosztást.

Az egyetem előír kötelező szakmai gyakorlatot, ezt ki tudom váltani a DSS-nél vállalt gyakornoki munkával?
•

Igen.

Milyen jogviszonyba kerülök a DSS-sel, ha felvesztek egy gyakornoki állásra?
•

A Schönherz Iskolaszövetkezeten keresztül alkalmazunk, a fizetésedet is onnan fogod kapni.

Milyen béren kívüli juttatásokat kapok nálatok?
•

Szerződésünk van három budapesti edzőteremmel, oda gyakornokként is korlátlan belépőd lesz. A céges
rendezvényeinken (csapatépítők, céghétvége, karácsonyi vacsora…) is szívesen látunk.

Mindennap be kell járnom a DSS-hez, vagy van home office is?
•

A munkakörtől függően, de általában heti 3-4 nap home office lehetősége adott nálunk.

Ha a szakdolgozatomat nálatok szeretném megírni, tudtok ebben segíteni?
•

Persze, több gyakornokunknak segítettünk már ebben, semmi akadálya.

Miután lediplomáztam, felvesztek rendes állásba?
•

Ha mindketten elégedettek vagyunk egymással, miért ne? Akár teljes, akár részmunkaidőben is.
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