
Amit érdemes tudnod rólunk

A Schönherz Iskolaszövetkezet 1995-ben alakult a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem  Villamosmérnöki  és  Informatikai  karának  Schönherz  Zoltán  Kollégiumában. 
Eredetileg  a  BME  diákjait  alkalmaztuk,  de  megrendelőink  számának  és  igényeinek 
növekedésével párhuzamosan szélesítettük tagsági keretünket, és ma már számos egyetem és 
főiskola  hallgatóinak  kínálunk  különböző  munkalehetőségeket.  Szövetkezetünk  2007-től 
Schönherz Iskolaszövetkezet néven működik.

Szövetkezetünk fő profilja olyan, egyetem és főiskola mellett végezhető munkák biztosítása, 
amelyek nemcsak az anyagi problémáidat oldják meg, hanem szakmai fejlődési lehetőséget is 
biztosítanak számodra, s ezzel megalapozhatják a jövődet, segítenek karriered építésében. A 
szakmai  munkalehetőségek  mellett  természetesen  hagyományos  diákmunkákkal  is 
foglalkozunk, de elsődleges célunk az, hogy már a tanulmányaid során hasznosíthasd elméleti 
tudásodat, ami később segíthet az elhelyezkedésedben. Gyakran tapasztaljuk, hogy tagjaink 
olyannyira beválnak az adott cégnél, hogy az egyetem/főiskola befejezése után már nem kell 
álláskereséssel törődniük.

Amit garantálunk számodra, ha velünk dolgozol:

Változatos munkalehetőségek

Számtalan állásajánlat  közül választhatsz,  a szakmai munkáktól  kezdve az adminisztrációs 
feladatokon  át  a  promóciós  megmozdulásokig.  Széles  palettáról  válogathatsz  különböző 
részmunkaidős  vagy  alkalmi  jellegű  munkákat,  de  ha  időd  engedi,  dolgozhatsz  teljes 
munkaidőben is. Igyekszünk rugalmasan alkalmazkodni az időbeosztásodhoz. 

Szakmai előrejutás

Fő feladataink közé tartozik, hogy megalapozzuk szakmai pályafutásod. A munkák során a 
gyakorlatban  hasznosíthatod  az  elméleti  tudásodat,  ezzel  biztos  szakmai  tapasztalatok 
kerülnek a birtokodba. Széles körű ismeretekre és gyakorlatra tehetsz szert, így már konkrét 
referenciáid lesznek, ha kikerülsz az egyetemről/főiskoláról. Emellett olyan ismeretségeket is 
köthetsz, amelyek segítenek a diploma utáni elhelyezkedésedben.

Anyagi biztonság

Mi is jól ismerjük a diákok legnagyobb problémáját, az állandó bizonytalanságot az anyagiak 
miatt.  Tanulsz, ezért nem mindig tudsz főállásban dolgozni, ugyanakkor kell a pénz, hogy 
fedezni  tudd  a  tanulmányaidat.  E  tények  ismeretében,  mi  megpróbáljuk  a  lehető 
legrugalmasabb  munkaidőket  és  legkedvezőbb  órabéreket  kialakítani  számodra,  és 
gondoskodunk arról is, hogy fizetésedet mindenképpen megkapd. Emellett biztosítjuk, hogy 
megfelelő munkakörülmények között dolgozhass. Ha velünk dolgozol, még saját vállalkozást 
sem kell alapítanod ahhoz, hogy számlaképes legyél.
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Ízelítő a munkalehetőségekből:

Szakmai munkák:

Adatbázis operátor, beágyazott szoftverfejlesztés tesztelő, PHP, Java és ASP .NET fejlesztő, 
iPad fejlesztő, flash programozó, rendszergazda, sitebuilder, webdesigner, grafikus munkák, 
stb.

Aktuális munkáink:

Ajánlat neve: ASP.NET fejlesztő 

Munka helye: Budapest XII. kerület

Munka ideje: heti 30 óra hétközben 

Fizetés: 1000-1200 Ft/óra 

Szükséges tudás: ASP.NET 2.0, MySQL, XML magasszintű ismerete

Ajánlat neve: PHP fejlesztői munkalehetőség

Munka helye: Budapest XII. kerület

Munka ideje: heti 30 óra

Fizetés: 1000-1200 Ft/óra 

Szükséges tudás: PHP, MySQL magas szintű ismerete

Ajánlat neve: Sitebuilder

Munka helye: Budapest

Munka ideje: nyáron heti 40 óra, ősszel heti 24 óra

Fizetés: 1000 Ft / óra

Szükséges tudás: HTML, CSS, JQUERY, Photoshop
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