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Álláshirdetés közzététele az ELTE 

Állásportálon (allasborze.elte.hu)

- szöveges leírás 

- 1 borítókép (png vagy jpg, legfeljebb 1200x600 px) 

- 1 céglogó (1:1 oldalarányú, legfeljebb 400x400 px 

méretű png vagy jpg)

- az álláshirdetés a rendezvény napján élesedik és 

30 napig elérhető

Űrlap itt: 

https://allasborze.elte.hu/uj-

allashirdetes/

2021.04.27

Virtuális standhely:

- saját Microsoft Teams csatorna

- élő videós előadás indítása bármikor az 

esemény alatt

- élő videóinterjúk szervezése előzetes 

időpontfoglalással

- szöveges leírás,

- egyedi fejléc (legalább 918x120 px méretű kép),

- posztba illesztett képek,

- posztba illesztett videók (feltöltött videó vagy 

- YouTube videó beágyazása),

- poszthoz csatolt pdf vagy egyéb dokumentumok

Microsoft Teams poszt

Kiállító tölti fel és szerkeszti, közvetlenül 

az ELTE-s Teams felületen!

2021.04.27

Landing page létrehozása az 

allasborze.elte.hu oldalon

- videóval, képekkel kiegészített 

cégbemutató oldal létrehozása

- állásajánlat lead közzététele

- részletes állásajánlatok közzététele a 

(élesedés: április 28.)

- oldal közzétetele az Állásajánlatok ELTE-

sektől ELTE-seknek Facebook

csoportban 

- a céget és a landing page-et bemutató 

poszt az esemény Facebook oldalán

Landing Page anyagok:

- szöveges leírás (1000-3000 karakter), tördelve, 

képekkel kiegészítve, Word formátumban. A 

beágyazni kívánt képeket kérjük jpg vagy png 

formátumban is csatolni! 

- állásajánlat lead: a pozíció neve és rövid leírása 

(részletek, pl bérezés, ill. jelentkezési link nélkül)

- A cikk borítóképéhez: 1200x600 px méretű jpg 

vagy png kép 

- a videók beágyazásához YouTube vagy Facebook 

link  

Facebook poszt anyagok:

- poszt szövege

- poszthoz csatolt kép jpg vagy png formátumban

Word formátumban kérjük a technikai 

kapcsolattartó részére emailben 

megküldeni

2021.04.16

Gamification - 

Céges reprezentációs ajándékok 

terjesztése

A kiosztani tervezett ajándékokat kérjük postai 

úton eljuttatni az ELTE Karrierközpont címére: 

1053 Budapest, Egyetem tér 5.

Az ajándékok továbbítását a Karrierközpont a félév 

végéig boynolítja le

A csomagot az ELTE Karrierközpont 

címére kérjük küldeni: 

1053 Budapest, Egyetem tér 5.
2021.04.30

Személyes interjúra előzetes 

időpontfoglalás

Az interjúztató kolléga neve, beosztása és 

emailcíme és ráérése az esemény időtartama alatt. 

(Amennyiben van olyan időszak, amikor a kolléga 

nem elérhető, azt kérjük előzetesen jelezni!)

Az interjúszervező platformot a SuperSaas.com 

biztosítja. Az interjúztatót a rendszer 

automatikusan értesíti a feliratkozásokról.

Emailben kérjük a technikai 

kapcsolattartónak megküldeni

2021.04.22

Részvételi lehetőség a program részeként 

hirdetett panelbeszélgetéseken

Előadó neve, beosztása és elérhetőségei (telefon 

és email)

Emailben kérjük a technikai 

kapcsolattartónak megküldeni

2021.04.16

Anyagleadás áttekintő táblázat

Elérhető:

Megjelenési lehetőség a Karriernap 

tematikus csatornáin

- szöveges leírás,

- egyedi fejléc (legalább 918x120 px méretű kép),

- posztba illesztett képek,

- posztba illesztett videók (feltöltött videó vagy 

- YouTube videó beágyazása),

- poszthoz csatolt pdf vagy egyéb dokumentumok

Microsoft Teams poszt

Kiállító tölti fel és szerkeszti, közvetlenül 

az ELTE-s Teams felületen!

2021.04.27
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PR cikk megjelentetése: 

karrier.elte.hu weboldal,

Karrierközpont Facebook és Instagram 

oldal

PR cikk anyagok:

- szöveges leírás (1000-3000 karakter), tördelve, 

képekkel kiegészítve, Word formátumban. A 

beágyazni kívánt képeket kérjük jpg vagy png 

formátumban is csatolni! 

- A cikk borítóképéhez: 400x400 px méretű jpg vagy 

png kép 

- a videók beágyazásához YouTube vagy Facebook 

link  

Karrierközpont Facebook poszt anyagok:

- poszt szövege

- poszthoz csatolt kép jpg vagy png formátumban

Word formátumban kérjük a technikai 

kapcsolattartó részére emailben 

megküldeni

2021.04.16

Célzott egyedi (csak az ügyfél 

kommunikációját tartalmazó) EDM

- szöveges leírás (300-400 karakter)

- grafika (1:1 oldalarányú png vagy jpg, legfeljebb 

400x400 px)

Word formátumban kérjük a technikai 

kapcsolattartó részére emailben 

megküldeni

2021.04.12

Kiemelt hirdetés az allasborze.elte.hu weboldalon (slider) a rendezvényt megelőző 2 hétben

980x200 px méretű jpg vagy png Képfájl (jpg vagy png) formátumban 

kérjük a technikai kapcsolattartó részére 

emailben megküldeni

2021.04.16

Kiemelt hirdetés a karrierkozpont.elte.hu weboldalon (slider) a rendezvényt megelőző 2 hétben

980x200 px méretű jpg vagy png Képfájl (jpg vagy png) formátumban 

kérjük a technikai kapcsolattartó részére 

emailben megküldeni

2021.04.17

Partner feltüntetése az esemény hivatalos 

kommunikációs anyagain

legfeljebb 400x400 px méretű png vagy jpg Képfájl (jpg vagy png) formátumban 

kérjük a technikai kapcsolattartó részére 

emailben megküldeni

2021.04.12

2021.04.16

2021.04.30

Follow-up eDM a rendezvényre regisztrált 

résztvevőknek

A hirdetéseket előzetesen kérjük az 

allasborze.elte.hu oldalra feltölteni. Az űrlapon 

kérjük feltétlenül jelöljék meg a célzott kart és 

töltsék ki a "Rövid leírás" mezőt!

A levélben az alábbiak jelennek meg:

- cég neve 

- pozíció neve 

- rövid leírás (kb. 200 karakter)- a hirdetés linkje az 

allasborze.elte.hu oldalon 

Űrlap itt: 

https://allasborze.elte.hu/uj-

allashirdetes/

Álláshirdetések, landing page közzététele 

kari hírlevélben

A hirdetéseket előzetesen kérjük az 

allasborze.elte.hu oldalra feltölteni. Az űrlapon 

kérjük feltétlenül jelöljék meg a célzott kart és 

töltsék ki a "Rövid leírás" mezőt!

A levélben az alábbiak jelennek meg:

- cég neve 

- pozíció neve 

- rövid leírás (kb. 200 karakter)

Űrlap itt: 

https://allasborze.elte.hu/uj-

allashirdetes/
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