Mit nyújt a portál?

Hogyan vehetek részt?

• egy közösségi portált számos funkcióval: vitafórumok,
személyes profilok, a kapcsolatfelvétel és -tartás különféle
módjai, blogok, adattárak állnak a regisztrált felhasználók
rendelkezésére
• egy nemzetközi állásbörzét
• bemutatkozási lehetőséget munkaadóknak és alumni
hálózatoknak
• világméretű rendezvénynaptárat
• továbbképzési adatbankot, valamint információkat
ösztöndíjprogramokról, szakirányokról és e-tananyag
ajánlatokról
• gazdag kínálatot az interaktív nyelvtanulás céljából
• rendszeres vitalehetőséget a „hónap témája” kapcsán

Kérjük, regisztráljon és csatlakozzon a közösséghez.
A honlapon való regisztráció díjtalan.

A Németországi Alumni Portál a fejlesztéspolitika,
gazdaság, kultúra és tudományos együttműködés
területén dolgozó német szervezetek közös
projektje, amelynek költségeit a Szövetségi
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési
Minisztérium viseli.

A sikerek összekötnek
www.alumniportal-deutschland.org

Kapcsolat: team@alumniportal-deutschland.org
Honlap: www.alumniportal-deutschland.org

Készült a

megbízásából.

gemeinn¸tzige Gesellschaft mbH
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Kik számára készült a Németországi
Alumni Portál?
Németországi alumnik számára
Évente több ezer ember érkezik Németországba,
hogy felsőfokú tanulmányokat folytasson, vagy
valamilyen módon továbbképezze magát.
A Németországi Alumni Portál arra biztosít
számukra lehetőséget, hogy a kapcsolataikat és
kompetenciájukat hazatérésük után is megőrizhessék és bővíthessék.

Mit értünk Németországi
Alumni Portál alatt?
A Németországi Alumni Portál online kínálata olyan
- a világ minden tájáról származó - embereknek szól,
akik egy német felsőoktatási intézményben tanultak
vagy Németországban képezték magukat tovább
szakmailag. A németországi alumnik ebben a
közösségben tudást és tapasztalatot cserélhetnek,
kapcsolatokat építhetnek és megerősíthetik a
Németországhoz fűződő kötelékeiket. A számtalan
továbbképzésekkel, munkával és karrierrel
kapcsolatos ajánlat, a német nyelvvel és
alumni-hálózatokkal kapcsolatos információk,
valamint az egész világot felölelő rendezvénynaptár
teszik a Németországi Alumni Portált egy valóban
minőségi közösségi hálózattá.

Németországi alumnik a portál segítségével
• új kapcsolatokat építhetnek ki és ápolhatják a
meglevőket
• tudásukat és ötleteiket megmutatva részt
vehetnek szakmai vitákban, profitálva mások
tapasztalatainak megismeréséből
• rendezvényekről és továbbképzésekről
informálódhatnak bárhonnan a világból
• állásokat és megbízásokat találhatnak, s
kialakíthatják saját munkavállalói profiljukat
• fejleszthetik német nyelvtudásukat
• tájékozódhatnak aktuális témákról

Vállalkozások és szervezetek számára
A gyakran magasan képzett németországi
alumnik a német kultúra és nyelv ismeretének
birtokában fontos kapcsolattartó partnerek a
helybeli vállalkozások és szervezetek számára.
Vállalkozások és szervezetek a portál segítségével
• szakképzett munkatársakat, szakértőket,
esetleg kapcsolattartókat találhatnak
• megbízásokat és álláshirdetéseket tehetnek
közzé és megnézhetik a feltöltött
munkavállalói profilokat
• rendezvényeket hirdethetnek
• bemutatkozhatnak, valamint kínálatukat és
projektjeiket ismertethetik
Felsőoktatási intézmények, alapítványok és
továbbképzési intézetek számára
Az elmúlt években az öregdiákokkal való kapcsolattartás jelentősége megnőtt a felsőoktatásban.
A külföldi alumnikat hazatérésük után azonban
nehezen lehet elérni, így hamar megszakad velük
a kapcsolat.
Felsőoktatási intézmények és alapítványok a
portál segítségével
• újra megtalálhatják az alumnikat
• kapcsolatokat ápolhatnak a külföldi alumnikkal
• bemutatkozhatnak és bemutathatják
alumni-hálózataikat is
• ismertethetik a szakirányokat és az ösztöndíj
programokat

