
 
 

Szívesen töltenéd hasznosan a szabadidődet a tanulás mellett? 

Szeretnéd kivenni a részed egy innovatív, közösségépítő munkából?  

Szereted kreatívan vizualizálni az információkat? 

Szeretsz online felületeken alkotni? 

Nyitott vagy az új élményekre és az emberi sokszínűségre?  

Értesz a videók vágásához, egyszerű grafikus programok használatához? 

 

Ha mindegyik kérdése IGEN a válaszod, akkor TÉGED keresünk csapatunkba az ELTE 

SHÜTI Autizmus Munkacsoportjába Digitális-vizuális tartalom és média 

felelős munkakörbe. Rólunk és a munkánkról bővebben itt olvashatsz: 

https://www.elte.hu/eselyegyenloseg/autizmus  

 
Feladataid: 

 

- Online tréning anyagokhoz videó készítése, meglévő videók vágása, feliratozása. 

- Videófilmek és vizuális algoritumusok készítése. 

- Szakmai anyagok fordítása. 

- Rövid videók, promóanyagok készítse a honlapra, közösségi média felületre, 

digitális tartalomgyártás. 

- Infografikák készítése.  

- Kortárs segítői hálózat építése, kapcsolattartás a hallgatótársakkal. 

- Kéthetente team megbeszélésen való részvétel. 

 

 

Az ideális jelölt: 
 

- Nappali tagozatos egyetemista (bármilyen szakon). 

- Magabiztosan használ grafikus programokat, pl. canva.com, visme.co. 

- Magabiztosan használ videókészítő-vágó programokat, felületeket pl. Movie 

maker, Youtube. 

- Magabiztosan kezel közösségi média felületeket (Facebook, Instagram stb.).  

- Pontos, megbízható, felelősségteljes, munkájára igényes. 

- Tud önállóan, rugalmasan dolgozni egy feladaton. 

https://www.elte.hu/eselyegyenloseg/autizmus


 
 

- Magas szintű angol nyelvtudással rendelkezik írásban (fordítások készítése 

angolról magyarra).  

- Kreatív, innovatív gondolkodású. 

- Csapat-, és közösség-orientált. 

- Nyitott egy kortárs segítői hálózat kiépítésében való aktív részvételre. 

- Nyitott a tanulásra, fejlődésre, új tapasztalatokra. 

- Empatikus, segítő attitűddel rendelkezik. 

 

Amit mi biztosítunk: 
- Havi rendszeres fizetés (iskolaszövetkezeten keresztül). 

- Fix fizetés: nettó 40.000.-/hónap; ezért átlagosan 2-4 feladat/részfeladat 

elvégzését várjuk a fent felsoroltak közül, megbeszélés alapján. 

- Félévre szóló munkaszerződés, ami közös megegyezés alapján hosszabbítható. 

- Kézzelfogható, hasznos munkát végezhetsz, aminek az eredménye sok ember 

életére hatással van. 

- A feladataidat konkrét példákon keresztül bemutatjuk, átbeszéljük veled. 

- Szakmai fejlődési lehetőség.  

- Kellemes légkör. 

- Rugalmas, a te lehetőségeidhez, igényeidhez igazított időbeosztással 

dolgozhatsz. 

- Alapvetően otthoni, online munkavégzés, a közös megbeszéléseken való 

részvétel igazodik az egyetemi munkarendhez. 

 

Ha úgy érzed, ez a munka neked való, akkor az alábbi e-mail címekekre várjuk 

pályázatodat: 

eselyegyenloseg@ehok.elte.hu  és asd@kancellaria.elte.hu  

Az e-mailben várjuk: 

- önéletrajzod 

- rövid motivációs leveled 

- 1 db saját készítésű infografikádat (bármilyen témában) 

Jelentkezési határidő: 2021.03.07.  
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