
A Mediaworks Hungary Zrt. gyakorlatorientált prog
ramot indít. A tehetséggondozó foglalkozásra felvett 
jelentkezők méltányos és versenyképes díjazásban 
részesülnek. A program Budapesten, a cég Üllői úti 
székházában zajlik.

Jelentkezési feltétel: már folyamatban lévő egyetemi 
képzés vagy egyetemi diploma. A magas szintű nyelv
ismeret előnyt jelent. Döntően: a 22 és 30 év közötti, 
még a karrierjét építő korosztályt várjuk, de jelentkezni 
korhatár nélkül is lehet.

A tehetséggondozó programot alapszinten is elindít-
juk: azok számára, akiket érdekel a média világa, de 
még nincs szerkesztőségi gyakorlatuk, publikációs ru
tinjuk. A programot az egyetemeken kommunikációs 
képzésben már részesülő hallgatóknak is elindítjuk 
– ebben az esetben elméleti háttéranyag ismertetése 
nélkül, csak a gyakorlati médiamunka tapasztalatai
nak megosztását célozva.

A program során a résztvevők a magyar konzervatív 
sajtó kiemelkedő szereplőiből összeállított előadók-
kal és mentorokkal dolgozhatnak együtt. Döntően 
a belpolitikai érzékenységű fiatalok érdeklődését 
kívánjuk felkelteni, de lehetőséget teremtünk a rova
tok szerinti és a platformok szerinti specifikációra is: a 
külpolitika, a gazdaság, a kultúra és a sport területére 
szakosítva, illetve a multimédiás, rádiós, tévés aktivitá
sokat is támogatva.

A jelentkezés határideje: 2021. november 15.

A válogatás két körben zajlik: a beküldött írásos 
anyagok alapján kiválasztottak még egy írásos fel-
vételi teszten és egy felvételi interjún is részt vesz-
nek, s csak azt követően kapják meg az ajánlatot a 
szerződés aláírására.

A pályázati anyag részeként kérünk egy önéletrajzot. 
A haladó szintre jelentkezőktől publikációs listát, az 
alapszintre jelentkezőktől pedig egy maximum 3000 
karakteres, aktuális belpolitikai témában születő vé-
leménycikket kérünk. Mindkét típusú jelentkezéshez 
kérünk elkészíteni egy olyan, maximum kétperces mo-
tivációs videót, amelyben a jelentkezés okát ismerteti 
a jelentkező. A levelet a tehetseggondozas@me-
diaworks.hu emailcímre kérjük elküldeni, a tárgyban 
„Tehetséggondozásra jelentkezés” feltüntetésével. A 
motivációs levélbe kérjük bemásolni azt a linket, ame
lyen keresztül a zárt YouTubecsatornára feltöltött vi
deóanyag számunkra elérhető. A zárt Youtubecsator
nára feltöltött anyagot te kezeled, azt mi nem veszünk 
át adatkezelésre, hanem csak a döntést előkészítő 
háttéranyagnak tekintjük. A felvételi eljárás végén a 
videódat természetesen te magad bármikor törölheted. 

A pályázat Facebookoldalán (Mediaworks Tehetség-
gondozó Program) további részleteket is meg lehet 
ismerni a gyakran ismétlődő kérdésekre adott vála
szok segítségével.

A pályázattal kapcsolatban személyesen is érdeklődni lehet  
a tehetseggondozas@mediaworks.hu e-mail-címen vagy a 36-1 /920-6984-es telefonszámon.
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