YBG - BBC TALENT PROGRAM
2019. tavaszi félév
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 korán sem egyszerű feladat.
A Youth Business Group (YBG) egy több egyetem működő diákszervezeti hálózatot összefogó ernyő szervezet, amely
kialakítja az ország legambiciózusabb egyetemi hallgatóit összefogó, önfenntartó közösséget, mely folyamatos
kiválasztással, képzéssel és teljesítmény visszajelzéssel segíti elő a tudatos karrierválasztást.

A YBG TAGJA A BUDAPEST BUSINESS CLUB
A Budapest Business Club (BBC) egy, a Budapesti Corvinus Egyetemen működő több, mint 100 fős diákszervezet.
A szervezet mögött több nívós szakmai előadás és konferencia megszervezése, lebonyolítása áll.
A neves előadóknak és a szervezet erőfeszítéseinek köszönhetően ma már az egyetem egyik legdinamikusabban
fejlődő és legkiemelkedőbb diákszervezetévé vált.
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TALENT PROGRAM – A YBG KÉPZÉSI RENDSZERE
2017 őszén bevezetésre került a BBC-ben a Talent Program.
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 félévben 45-50 új tag kerül be a Programba
4 szekció, különböző szakmai fókusszal

Folyamatos szakmai és soft képzések (a támogató
cégek közreműködésével)

Több lehetséges karrierút: vezető, szakértő, tanácsadó

Minimum 4 féléves, strukturált képzés

Karrierfelkészítés és lezárásként szakmai gyakorlat

EGYÜTTMŰKÖDÉS
Az előző félév sikerei alapján az idei félévben is folytatjuk az együttműködést és új támogató partnereket keresünk
akik segítenék az új belépők munkáját és a másfél hónapos oktató projektfeladat szponzorai lennének.
Minden szemeszterben közel 40 új tag kezdi el a
Programot egy másfél hónapos belső felkészítő
projektfeladat keretein belül:

▪ oktatóvideókkal, mentor találkozókkal,
versenyhelyzetben
▪ megtanulják a BBC működésének alapjait, a
rendszerek használatát
▪ prezentációs készségek képzést kapnak és éles
céges tárgyalási szituációkban vesznek részt
▪ lezárásként egy végső prezentációt kell
előadniuk a vállalati zsűri előtt

Partnereket keresünk, akik végig kísérik ezt a
másfél hónapot:

▪ Az oktató projektfeladat szponzorai lesznek:
legalább 2 csapat hétről hétre azon dolgozik,
hogy egy olyan koncepciót alakítson ki, mellyel a
szponzorcégük a leghatékonyabban eléri az
egyetemistákat
▪ Tartanak egy cégbemutatót
▪ Segítenek egy éles tárgyalási napot
megszervezni
▪ Részt vesznek a zsűrizésben

OLYAN PARTNEREKNEK KERESÜNK, AKIK TEHETSÉGES, AMBICIÓZUS, KARRIER TUDATOS, HOSSZÚTÁVON
LOJÁLIS FIATALOKAT SZERETNÉNEK ELÉRNI ÉS AKÁR TÖBB FÉLÉVEN KERESZTÜL KÉPEZNI ŐKET.
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Stage II.

Stage I.

Szervezeti működés alapjai

Szervezet működtetése

Másfél hónapos tanulási folyamat:
• BBC működésének alapjai
• Projektmenedzsment rendszerek
• Közös projektfeladat: sales,
rendezvényszervezés, brandépítés,
HR folyamatok alapjai
• Brandépítő egyetemi előadás
megszervezése a szponzorvállalat
főszereplésével
• Céglátogatáson és tárgyalási
szimuláción való részvétel
• Prezentációs tréning
• Prezentációs Est

A diákszervezet alaptevékenységének
ellátása és szakmai és soft képzések a
partnervállalatoktól 3 területen
(3 szekció):
• Brand-HR: brandépítés, toborzás,
belső motiváció
• Sales: ügyfél kapcsolattartás,
szponzoráció, tárgyalás
• Event management:
rendezvényszervezés, marketing,
projektmenedzsment
Félév végén karrierválasztás: az
Orientation Night keretei között

Stage III.

Stage IV.

Karrierfelkészítés

Specializáció
•

•

A karrierválasztásnak
megfelelően vezetői,
szakértői, tanácsadói
készségek fejlesztése és
feladatok ellátása a
szervezetben
Szakmai és soft tréningek

•
•
•
•
•

CV és Interjútechnika
tréning
Próba AC
Szakdolgozat írás
segítség
Szakmai gyakorlati
hely keresési segítség
Career Night

MIÉRT ÉRI MEGY EGYÜTTMŰKÖDNI?
A jövő tehetségeivel közvetlen, interaktív kapcsolat és brandépítési lehetőség már első éves kortól
Potenciális szakmai gyakorlati hely
Megjelenési lehetőség: A Talent Program összes offline és online megjelenésén (FB posztok, események, cover
fotók) logó megjelenítés, a toborzás során több kampány, gerillamarketing,
Belső oktató projekt feladat szponzorai (tárgyalások az adott cégnél) és a lezárásnál zsűrizés
Hosszútávon pedig Magyarország legnagyobb egyetemi Talent Pooljának a részese lenni

A 1. TALENT PROGRAM KÉPEKBEN

