
 
 

Az Országos Betétbiztosítási Alap pályázatot hirdet 

GYAKORNOK 

pozíció betöltésére az Informatikai igazgatóságán! 

Az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) budapesti székhelyű, de országos hatáskörű, a 

betétbiztosítás révén a betéteseket védő szervezet, mely több mint 25 éve végzi a betétesek 

kártalanítását és része a pénzügyi stabilitási védőhálónak.  

Az OBA-ról részletes információkat találsz honlapunkon és a közösségi média csatornáinkon 

(Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter). 

MIT VÁRUNK? 

• felsőoktatási intézményben – informatikai, gazdaságinformatikus, mérnök-informatikus –  

hallgatói jogviszony, legalább négy lezárt félévvel 

• informatikai üzemeltetői vagy fejlesztői szakmai érdeklődés, szorgalom, önállóság, 

precizitás, kezdeményező készség 

• jó kommunikációs készség, legalább középfokú angol nyelvtudás 

• MS Office alkalmazások (Word, Excel, stb.) felhasználói szintű, magabiztos használata 

• heti átlag 12-16 óra munkavégzés, min. 6 hónapon át, rugalmas, megegyezés szerinti 

időbeosztásban (órarendhez és vizsgákhoz igazodóan) 

ELŐNYT JELENT 

• meglévő informatikai szakirányú OKJ-s képesítés (informatikai rendszerüzemeltető, 

szoftverfejlesztő) 

• korábbi informatikai fejlesztési és/vagy üzemeltetési munkatapasztalat 

• informatikai rendszerek, (szerverkörnyezet, hálózatok, asztali és mobil IT eszközpark, 

alkalmazások, stb) kiválasztásában, telepítésében, üzemeltetésében, karbantartásában 

megszerzett tapasztalat 

• projektmenedzsment ismeret/tapasztalat, MS SharePoint ismeret 

MIT KÍNÁLUNK? 

• pozitív, barátságos légkör, lehetőség értékes szakmai tapasztalatszerzésre, fejlődésre 

• fejlett informatikai környezet, lehetőség izgalmas IT biztonsági témák megismerésére (az 

OBA nemzeti létfontosságú rendszerelem, az ezzel járó magas IT biztonsági elvárásokkal)  

• közreműködés szoftver telepítésekben, tesztelésekben, szabályzat írásban és az 

Informatikai igazgatóság egyéb teendőinek ellátásában 

• szakmai mentorálás, segítségnyújtás évfolyamdolgozat/szakdolgozat írásában 

• pozíciónak megfelelő, piacképes jövedelem 

FOGLALKOZTATÁS MÓDJA 

Az OBA-val szerződéses kapcsolatban álló diákszövetkezeten keresztül. Ha a kiválasztott 

jelölt még nem tagja a jelzett diákszövetkezetek egyikének sem, akkor a munkakezdés feltétele 

a tagviszony létesítése.  

MUNKAVÉGZÉS HELYE 

1092 Budapest, Köztelek utca 6. (City Gate 1. irodaház), ill. részben otthoni munkavégzés 



JELENTKEZÉS MÓDJA 

A jelentkezés diákszövetkezeten keresztül zajlik. A jelentkezéshez várjuk a jelölt magyar nyelvű 

szakmai önéletrajzát, benne közvetlen elérhetőségekkel (e-mail, mobiltelefon szám), adott 

esetben referenciákkal, ajánlásokkal. 

A beérkező pályázatok elbírálása egy vagy több kiválasztási forduló után történik. 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ  

2021. január 31. 

MUNKA KEZDETE 

2021.  február 15-től 


