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siker tervezhető, Sport  

Mától - Virtuális állásbörze, egyéb állásajánlatok 
  

 

Idén ősszel az ELTE Karrierközpont ismét megrendezi a 

Virtuális Állásbörzét, melyre sok állásajánlattal várnak 

minden érdeklődő ELTE polgárt. 

Az esemény célja a munkaadók és munkavállalók közötti 

kapcsolat megteremtése különös tekintettel 

tanulmányaikat folytató, és már diplomával rendelkező 

ELTE hallgatókra. 

Részletek és regisztráció 

 

Egyéb állásajánlatok 

Állások- valamennyi lehetőség 

Állások az ELTE-n - ELTE Karriermenedzsment Osztály 

Állások csak pályakezdőknek - ELTE Karrier Központ 

 
  

  

Meghívó - ELTE Sikerek: Winkler Márta 
  

 

ELTE Sikerek sorozatunk következő előadója: Winkler 

Márta pedagógus. 

„Rohanó, gondokkal teli életünket szeretnénk szebbé, 

örömtelibbé, élhetőbbé tenni. Ebben a törekvésben - a 

családi nevelés mellett - az iskolának kitüntetett helye és 

szerepe van.” 

Időpont: 2018. november 21. 18:30 

Helyszín: ELTE Aula Magna (1053 Bp., Egyetem tér 1–

3.) 

Részletek és regisztráció 
  

  

A kontroll illúziója 
  

 

A siker tervezhető, állítja Limpár Imre szakpszichológus, 

aki Trefort-kerti előadásában 2018. december 4-én az 

önkontroll szerepéről és megszerzésének módjáról fog 

beszélni.    

Az esemény az ELTE Karrierközpont szervezésében jött 

létre.  

Részletek és regisztráció 

  

http://allasborze.elte.hu/?page_id=487
https://www.elte.hu/karrier/allasok
https://www.elte.hu/allaspalyazatok
http://allasborze.elte.hu/?taxonomy=job_listing_type&term=allashirdetes&_ga=2.44373284.1478327249.1538986015-visitorIDforGA-5bbb5226ec22b4.12543950
https://www.elte.hu/alumni/sikerek/winkler
https://www.elte.hu/content/a-kontroll-illuzioja.e.10754


  

Meghívó - ELTE Alumni Jótékonysági Est X 
  

 

Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli az ELTE Alumni 

Szervezet, ennek apropóján 2018. december 7-én 

Jótékonysági Estet szervez. Az est célja a tartalmas 

időtöltésen túl a volt hallgatók mozgósítása a jelen 

hallgatókért.  

 

Szeretettel várjuk! A színvonalas műsorról az ELTE 

„Eötvös” Művészeti Együttes valamint meghívott 

vendégünk, Molnár Ágnes szólista gondoskodik.  

Belépéshez javasolt az 1000 Ft értékű támogatói jegy 

megváltása helyben, vagy előzetesen az online 

befizetési oldalon.  

 

AJÁNDÉKKAL IS KEDVESKEDÜNK 

TÁMOGATÓINKNAK A JUBILEUM ALKALMÁVAL! 

 

További információk és regisztráció 
  

  

Dr. Freund Tamás üzenete pályakezdőknek 
  

 

2018. október 10-én az ELTE Sikerek előadássorozat 

keretében Dr. Freund Tamás neurobiológus beszélt 

karrierjéről, értékekről, sikerről, katarzisról. Az előadás 

utolsó harmadában fogalmazta meg azon gondolatait, 

amelyek a pályakezdők számára is fontos üzenetet 

tartalmaznak. 

Az előadás meghallgatható az  ELTE youtube 

csatornáján.  
  

  

Sport 
  

 

Sportolj kedvezményesen Alumni Kártyával a BEAC és 

ELTE Sport kft. közreműködésével! 

Ha már regisztráltál az Alumni Rendszerbe, mégsem 

kaptad meg a kedvezményre jogosító kártyád, jelezd ezt 

a regisztrációkat kezelő titkarsag@alumni.elte.hu e-

mail címen.  

Tovább 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

https://www.elte.hu/kultura/egyuttes
https://www.elte.hu/kultura/egyuttes
https://www.elte.hu/kultura/egyuttes
http://eltealumni.webdream.hu/
http://eltealumni.webdream.hu/
https://www.elte.hu/content/elte-alumni-jotekonysagi-est.e.10678
https://www.youtube.com/watch?v=OOs1pVUy7ck&list=PLm3AdVwMMCqxGUg4E0mGtrDCdGDm4mCcK
https://www.youtube.com/watch?v=OOs1pVUy7ck&list=PLm3AdVwMMCqxGUg4E0mGtrDCdGDm4mCcK
mailto:titkarsag@alumni.elte.hu
https://www.elte.hu/alumni/sport


Adjuk össze! 
  

Köszönjük, hogy SZJA 1%-ával az ELTE Alumni Alapítványt támogatta! A tehetséges, rászoruló 

hallgatók támogatására telefonos adománygyűjtő kampány indult. 
További információ 

 
 
  Összefoglaló az eddig folyósított alapítványi támogatásokról. 
  

  

 

Továbbra is figyelje híreinket! Éljen a meglévő lehetőségekkel. 

 

Örök diákjainkat visszavárja az ELTE Alma Mater! 
  

ELTE Alumni Központ 

Alumni honlap 

Alumni Facebook 

Alumni Instagram 

Alumni Twitter 

ELTE  LinkedIn 

 

  

Amennyiben módod van rá, már most támogathatod a tehetséges, rászoruló egyetemi 

hallgatókat! Adományozhatsz banki utalással vagy online ("tehetséges, rászoruló hallgató" 

jelöléssel); ez év végéig a 13600/34 telefonszámon; tavasszal SZJA 1% formájában. Köszönjük! 

Az ELTE Alumni Alapítvány közhasznú szervezet székhelye: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23., 

Számlaszám: MKB 10300002-10408814-49020010, Adószám: 18133442-1-41 

 

HÍRLEVÉL ÉS FELIRATKOZÁS / LEIRATKOZÁS 

 Az ELTE Alumni Junior Magazin a pályakezdők számára közvetít releváns tartalmakat 

mindazoknak, akik a beiratkozásukkor (2012-2015)  jelezték érdeklődésüket az ELTE 

Diplomások köre iránt.  

Nem szeretnél több ELTE Alumni Junior Magazint kapni? Miután a lenti linkre kattintottál le 

kell görgetned az oldal legaljáig, ott tudsz leiratkozni, az email címed beírásával.  Ugyanitt fel is 

tudsz iratkozni. 

Feliratkozás/Leiratkozás 

Információ tagságról és adatvédelemről 

 

https://www.elte.hu/content/elte-alumni-a-tehetsegekert.t.16664?m=344
https://www.elte.hu/alumni/tamogatottak
https://www.elte.hu/alumni
https://www.facebook.com/ELTEAlumni/
https://twitter.com/ELTEAlmaMater?lang=hu
https://twitter.com/ELTEAlmaMater?lang=hu
https://www.linkedin.com/school/eötvös-loránd-university/
http://eltealumni.webdream.hu/
https://www.elte.hu/content/elte-alumni-a-tehetsegekert.t.16664
https://maps.google.com/?q=1056+Budapest,+Szerb+u.+21-23&entry=gmail&source=g
https://listbox.elte.hu/mailman/listinfo/junioralumni
https://www.elte.hu/alumni/tagsag

