A jövő vállalatai versenyelőnyének egyik legfontosabb forrása a képzett, kreatív és lojális
emberek megszerzésének és megtartásának képessége lesz. Ehhez már a tehetségeket az
egyetemen meg kell találni és megszólítani, azonban a vállalatok számára ez korántsem egyszerű
feladat.
A Youth Business Group (YBG) egy több egyetemen működő diákszervezeti hálózatot összefogó
ernyőszervezet, amely kialakítja az ország legambiciózusabb egyetemi hallgatóit összefogó,
önfenntartó közösséget, mely folyamatos kiválasztással, képzéssel és teljesítmény visszajelzéssel
segíti elő a tudatos karrierválasztást.

CORVINUS INFORMATIKUS DIÁKKÖR
A YBG egyik diákszervezete a Corvinus Informatikus Diákkör (CID), mely a Budapesti Corvinus
Egyetemen működő közel 50 fős gazdaságinformatikus diákszervezet. A szervezet 2009-ben
alakult meg, azzal a céllal, hogy olyan valós, up-to-date IT tudást biztosítson a
gazdaságinformatikus hallgatók számára, melynek segítségével kiemelkedhetnek a többiek közül.
Szervezetünk kurzusokat, céglátogatásokat, gyakorlati projekteket szervez tagjai számára, ahol
fejlődhetnek és tudatosan építhetik karrierjüket.
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TALENT PROGRAM – A YBG KÉPZÉSI RENDSZERE
2018 őszén bevezetésre kerül a CID-ben a Talent Program, így a szervezet tagjai, diákszervezeti
tevékenységük mellett, egy 6 féléves képzésben vesznek részt.
A Program célja, hogy – a diákszervezeti tevékenységgel megszerezhető gyakorlati tudás mellett
- a kiválasztott tehetségeket, tudatos és strukturált karrierfelkészítéssel és szakmai képzéssel
segítsük, hogy megtalálják számukra a legjobb munkahelyet.
Minden évben 30-35 új tag kerül be a
Programba

3
karrierút
(BI,
szoftverfejlesztés,
tanácsadás), különböző szakmai fókusszal

Minimum 4 féléves (level), strukturált
képzés

Folyamatos szakmai és soft képzések (a
támogató cégek közreműködésével)

KARRIERUTAK

BI

Szoftverfejlesztés

Tanácsadás

Adatok felderítése, szűrése
Adatok elemzése (mutatók,
KPI-ok)
Adatvizualizáció (modellezés)
Következtetések
Előrejelzés, tervezés
Predikciók

Ügyfélinterjú technikák
Ügyféligény felmérés
Adatelemzős technikák
Prezentációs skillek
fejlesztése
Tanácsadás (formái,
típusai)

LEVEL 1

OOP alapjai
Elméleti alapok
C# magasabb szinten
Git
Code Management
Code Refactoring
Phyton

LEVEL 2

❖ Szervezetműködés alapjai:
QUEST (küldetés) – heti sprint
feladatok
❖ Trello képzés
❖ Céglátogatások

❖ Szervezet működtetése
❖ 6 alkalmas kurzus mindegyik
területen
❖ Gyakorlati feladat
❖ Prezentálás a cégeknek

EGYÜTTMŰKÖDÉS
Az elindításhoz olyan partnereket keresünk, akik szívesen vennének részt elsőként egy olyan
kezdeményezésben, amely meg tudja változtatni az egyetemisták és a cégek kapcsolatát, és
hosszútávon nem csak egy egyetemre korlátozódik, hanem Magyarország legnagyobb egyetemi
Talent Pool-ját hozza létre.
Októberben közel 30 új tag kezdi el a Program
első két hónapját:
Megtanulják a CID működésének
alapjait heti QUEST-ek segítéségével.
Trello képzésben részesülnek.
Céglátogatásokon vesznek részt (a partnerek
és a karrierutak megismerésének céljából)

Partnereket keresünk, akik végig kísérik ezt a
két hónapot:
A több alkalmas céglátogatás során
bemutatkoznak (kb. 30-40 taguknak), és
egyben az általuk képviselt karrierutat is
megismertetik tagjainkkal.
Majd a tavaszi félévben az adott
karrierúthoz kapcsolódó képzést tartanak.

