
Kiemelt célunk egy élménnyel és aktivitásokkal teli állásbörze létrehozása,
megnyitva ezzel a tavaszi toborzási szezont.
Rendezvény a rendezvényben jellegű kiállításokkal, programokkal olyan
érdeklődőket is az eseményre csábítunk, akiket a szakmai kíváncsiság hajt, nem
(csak) a váltási szándék.
Az időhatékonyság jegyében all in one megoldást kínálunk az álláskeresőknek.
Minden eddiginél szélesebb körben szólítjuk meg az aktív és passzív álláskeresőket
a Profession.hu főszponzori támogatásával, a Frissdiplomas.hu adatbázisára
támaszkodva, valamint az online és offline csatornákat bevetve.
Célcsoportunkat képezi az egyetemistáktól kezdve a pályakezdőkön át a senior
szakemberekig minden tudatos álláskereső, karrierváltó, illetve a téma iránt
érdeklődő.
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JOBVERSE ÁLLÁSBÖRZE TÁJÉKOZTATÓ 
A RENDEZVÉNY IDŐPONTJA ÉS HELYSZÍNE 
2023. március 1–2. (szerda–csütörtök)
szerda: 10:00–19:00
csütörtök: 10:00–17:00
BOK "A" csarnok (1146 Budapest, Dózsa György út 1.) 
jobverse.hu

MIRŐL SZÓL A JOBVERSE?

KIK VAGYUNK? A Frissdiplomás Kft. a precizitásáról, magas szintű
ügyfél-kiszolgálásáról és innovatív megoldásairól ismert
csapat. 
Elsődleges célunk, hogy egyszerre tegyük élménytelibbé
és egyszerűbbé az elhelyezkedés, a karrierépítés
folyamatát. 
Az egyetemistáknak és pályakezdőknek szóló
karrierportálunk, a frissdiplomas.hu mellett fennállásunk
másfél évtizede alatt száznál is több toborzási eseményt
szerveztünk a néhány tíz fős gyárlátogatásoktól a több,
mint 10 000 fős országos állásbörzékig. 
Tevékenységünk legújabb eleme a JOBVERSE
Állásbörze, melyet a Profession főszponzori
támogatásával szervezünk meg 2023. március 1–2-án,
immár 2. alkalommal. 

https://jobverse.hu/index.php/kiallitoknak/
http://frissdiplomas.hu/


Mérnöki, műszaki terület 

Informatikai terület 

Pénzügy, Számvitel, Logisztika terület

Kereskedelem/Értékesítés, Marketing, HR terület 

Adminisztráció, Ügyfélszolgálat terület

Szakirányú végzettséget igénylő további területek 
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ALAPSZOLGÁLTATÁSOK:

AZ ÁRAKAT ITT TUDOD MEGNÉZNI. 

MILYEN SZAKTERÜLETEK IRÁNT ÉRDEKLŐDŐKET
SZÓLÍTHATSZ MEG?

Megjelenés logóval a rendezvény honlapján,
myCV rendszer (online jelentkező rendszer) használata 1 db iPaddel a
helyszínen,
microsite a rendezvény honlapján, mely a rendezvény zárását követően 1
hónapig elérhető marad,
állásaitok ajánlása a releváns látogatóknak, aktivitásaitok népszerűsítése,
a stand méretének megfelelő bútorzat, internetelérés (wifi), áram, host és
hostess-szolgáltatás, 
a stand méretének megfelelő számú kiállítói belépő, díjmentes parkoló,
ellátás a Kiállítói Kávézóban munkatársaitok számára,
egyedi standfelirat.

JOBVERSE ÁLLÁSBÖRZE TÁJÉKOZTATÓ 

A színkódokkal a munkaadók és az álláskeresők
könnyebb egymásra találását segítjük a regisztráció,
majd a rendezvény során is.

https://jobverse.hu/wp-content/uploads/2022/11/Megrendelo-2023-tavasz-JOBVERSE-ASZF.pdf

